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  82بهشتين،ارديفرورد19شماره

 اهللا محّمد يزدي اي از خاطرات آيت گزيده

  

هاى  از خاطرات شخصيت, وگو با صاحبنظران و برخى شاهدان عينى عالوه بر گفت, 60خرداد    در راستاى كالبدشكافى واقعة سى ,انداز ايران م
را كه به موضوع سازمان مجاهدين » اهللا محمد يزدى خاطرات آيت«در اين شماره برآنيم تا بخشى از . ب و مسئوالن نظام نيز بهره برده است

  .از نظر خوانندگان بگذرانيم, شود مىكار گرفته شده در اين زمينه مربوط  هاى به ق و برخى شيوه
گامى در جهت , وگو با ايشان فراهم شود تا بتوان با به تصوير كشيدن فضاى آن مقطع تاريخى حساس امكان گفت, اى نزديك يدواريم در آينده

 .آورده شده است» ىاهللا محمد يزد خاطرات آيت«در ضمن تيترهاى فرعى عيناً از كتاب . نگرى ذهن نسل امروز برداريم

  )486ص (مان مجاهدين؛ قبل و بعد از انقالب 

اى بود كه از افراد متدين و پاك كه داراى قصد خالص بودند و انگيزة حمايت از  داراى هستة اوليه, شناسيم مى» منافقين«   سازمان مجاهدين كه امروزه آنها را به نام 
وجود آمد و گسترش آن خصوصاً بعد از شهادت اعضاى اصلى سازمان سبب شد كه  هايى از انحراف در اين تشكيالت به دريج رگهت االسف به مع. تشكيل شد, اسالم داشتند

  و ما  دبينى شده بو هاى مختلف ازجمله آرم سازمان و جمالتى كه براى گنجاندن در آن پيش ظاهراً ميان افراد ردة اول سازمان اختالفاتى در زمينه. به باطل گرايش يابد
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افرادى بودند كه با اين سازمان ارتباط داشتند و از طريق آنها هم در جريان تحوالت , در جلساتى هم كه ما در قم داشتيم. شنيديم گزارش اين اختالفات را دورادور مى
حسابى داشتند در طيف مبارزه قرار گرفته بودند  م شاه خردههدف اصلى براندازى رژيم بود و تمام افرادى كه با رژي, درواقع در آن مقطع تاريخى. گرفتيم سازمان قرار مى

بغض معاويه بود كه ايجاد وحدت كرده بود و نه حب , كه به قول معروف اين همه طرفدار دارند؛ در حالى, كردند كه حضرت امام انديش گمان مى و شايد برخى از افراد ساده
  )!ع(على

دانستند كه چه كاله گشادى به سرشان رفته است؛ لذا در اولين , رود در يك جو نمى, آبشان با روحانيت مدعى حكومت  منافقين در اولين فرصتى كه احساس كردند 
در بحبوحة پيروزى . طور هم شد هاى متعلق به اين ملت پرداختند تا روزى اگر الزم شد آن را عليه همين ملت به كار گيرند كه همين آورى و اختفاى سالح فرصت به جمع

چندين بار به خاطر دارم كه زيرزمين و يكى از . منزل ما بود, گرفت ها را تحويل مى ها و كالنترى يغما رفته از پادگان هاى به تنها مركزى كه سالح, قالب در شهر قمان
طالع دادند كه آقايان مجاهدين مقدار زيادى سالح به بنده ا, در همان اوان كه هنوز حضرت امام به قم تشريف نياورده بودند. ها پر شد هاى منزل از اين اسلحه اتاق
طور خصوصى مالقات كردم و هدف سازمان مجاهدين  من يكى از افراد اين گروهك را فراخواندم و در راهروى منزلمان با او به. اند آورى كرده و در جايى مخفى كرده جمع

. پى بردم كه آنها قصد دارند راه خودشان را از راه امام و روحانيت جدا كنند, آن شخص به من دادهايى كه  در خالل جواب. آورى و اختفاى سالح جويا شدم را از جمع
كه حضرت امام به قم  بعد از اين. آقايان موكول كنيم بار در محل انبار مهمات  ها را به جلسه ديگر و اين كار مانده و قرار شد بقيه صحبت صحبت ما با آن عضو سازمان نيمه

  .دادند هايى بروند كه مناسب تشخيص مى مصمم شدند كه به بازديد از شخصيت, هفته كه از اقامت ايشان در قم گذشت پس از يك, ردندتشريف آو
حث و تبادل من هم با دوستان هماهنگ كردم تا آنها هم حضور داشته باشند و حتى راجع به مسائل كشور هم به ب. آيند     يك شب اطالع دادند كه امام به منزل ما مى

ما هم بنا گذاشتيم كه . ما اطالع داشتيم كه حضرت امام دوست دارند كه در جلسات دوستانه و بازديدهاى اين چنينى هم راجع به مسائل مهم صحبت شود. نظر بپردازيم
 ـ * طبق توافق به عمل آمده قرار شد كه آقاى حسينى.بحث سازمان مجاهدين را پيش بكشيم و نظر امام را در اين مورد جويا شويم و براساس آن اتخاذ تصميم كنيم

هاى  حتى از پيش بنا شد كه تعدادى از كتاب. ـ ابتدا مسئله را در جلسه و در حضور امام عنوان كند تا مسير بحث تعيين شود) 1(اهللا نورالدين شيرازى فرزند آيت
  .شهاد قرار گيردمنتشرشده توسط منافقين به جلسه آورده شود تا عنداللزوم مورد است

وقتى جلسة بازديد شكل طبيعى خود را . در آن ايام ما در منزل آقاى اشراقى در خيابان دور شهر اقامت داشتيم. حضرت امام به منزل ما تشريف آوردند,    شب هنگام
امام در . شدة خود را شروع كرد حسينى برنامة از پيش تعيينآقاى , جمع شدند, پيدا كرد و دوستان كه تنى چند از آنها از اعضاى جامعة مدرسين حوزة علميه بودند

با آنها , اند اما تا زمانى كه اينها دست به اسلحه نبرده, ام هايشان را هم خوانده شناسم و با مواضع آنها آشنايى دارم و كتاب من اعضاى مجاهدين را مى«: پاسخ فرمودند
  ».كارى نداريم

از اين , بعد» آيا اينها خطرشان از منافقين صدر اسالم بيشتر نيست؟. ايد هاى اينها را خوانده فرماييد كتاب حضرتعالى مى«: گفت, جلسهكننده در     يكى از افراد شركت
با آنها  , اند گ با ما از رو نبستهولى تا آنها سالح را براى جن. طور نيست كه اينها را نشناسم من اين«: امام مجدداً فرمودند. بار با تعبير منافقين ياد كرد گروه براى اولين

  ».كارى نداريم
 خود را تكرار كردند و درواقع به  امام بار ديگر همان جملة» كنيد؟ يعنى شما واقعاً از جانب اينها در حال حاضر احساس خطر نمى«:    يكى ديگر از اعضاى جلسه گفت

از آن ديگر اجازه ندادند كه در آن جلسه بحث مزبور ادامه پيدا كند و جلسه به سمت احوالپرسى بعد . در مورد خوارج عمل كردند) ع(سيرة جدشان اميرالمؤمنين
  .معمولى سوق پيدا كرد

 آقاى در آن مقطع. مالقات كردم كه به دفتر حضرت امام آمد, بنده آن عضو منافقين را ـ به نام حسين اشراقى ـ كه با من صحبت كرده بود,     چند روز بعد از اين ماجرا
بنده از حضور آن عضو سازمان منافقين در دفتر امام احساس نگرانى كردم و در . روى منزل امام قرار داشت دفتر مزبور روبه. محتشمى مسئول دفتر حضرت امام بود

به دفتر شما , ن شخص گرچه با شما نسبت فاميلى دارد عنوان صالح نيست كه پاى اي اولين مالقات با امام موضوع را به اطالع ايشان رساندم و گفتم كه به نظر من به هيچ
آقاى صانعى در قسمت حياط كوچك . حسن صانعى را صدا كردند و دستور دادند كه از اين به بعد ورود اين شخص به دفتر ممنوع است درنگ آقاى شيخ امام بى. باز شود

  .كرد ر محوله رسيدگى مىنشست و به امو ها ميزى گذاشته بود و مى منزل امام در يكى از اتاق
دوباره به خدمت امام رفتم و ماجرا را عرض . مجدداً چشمم به حسين اشراقى افتاد,    چند روز بعد از اين ماجرا كه يك روز صبح زود براى انجام كارى به دفتر امام رفتم

اجازه دادند كه به دفتر , تش در سازمان مجاهدين حداقل براى من قطعى استكردم و گفتم كه افراد دفتر به فرمايش شما عمل نكردند و باز هم به اين شخص كه عضوي
  .شما بيايد

گويد من او را مجدداً در دفتر  مگر من نگفته بودم كه حسين ديگر در اينجا پيدايش نشود؟ آقاى يزدى مى«: بار با لحن تندترى به آقاى صانعى گفتند    حضرت امام اين
  ».ام ديده

  » .كنم من قضيه را پيگيرى مى! بسيار خوب«: با دستپاچگى گفت, قتى ديد كه قضيه جدى است   آقاى صانعى و
  .   بعدها دانستيم كه اينها طرح ترورى را ريخته بودند كه با امدادهاى الهى اين توطئه خنثى شد كه بعداً تفصيل آن را عرض خواهم كرد

چگونه ,  رسماً اعالم كردند كه مرام ما ماركسيست است54كه سازمان مجاهدين در سال   باشد كه با وجود اين   ممكن است اين سؤال در برخى از اذهان وجود داشته
  برخى از آقايان حتى بعد از پيروزى انقالب بر اين باور بودند كه با اين افراد بايد با نرمى و مالطفت برخورد كرد؟

مبانى عميق و دقيق اين تشكيالت را , اند را بر اين گذاشته بودند كه بسيارى از جوانانى كه جذب اين سازمان شدهتوان گفت كه آقايان فرض     به طور اجمال در پاسخ مى
شوق به اين كه در شمار مجاهدين درآيند و طبق وعدة الهى بر قاعدين برترى , ترين وجه آن دانند و تنها براساس احساسات و ميل به ماجراجويى و يا در خوشبينانه نمى

دادند كه اعضاى ردة پايين سازمان در جريان همة مسائل  فراموش نكنيد كه رهبران فكرى سازمان مجاهدين اجازه نمى. پاى آنان را به اين تشكيالت باز كرده بود, ابندي
اى   سراغ دارم جوانان متدين و نمازخوان و اهل روزهبنده خود. كه به هستة اصلى تشكيالت نزديك باشند هاى سازمان سردرآورند؛ مگر آن كارى قرار گيرند و از تمام ريزه

اهللا است  سبيل كه فرزندشان در ميسر جهادفى هاى صحيح به اين گروه گرويده بودند و خانوادة آنها هم از اين هاى با ديانت هم برخاسته بودند روى انگيزه را كه از خانواده
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شد كه اقدامات خاصى انجام  از اين جوانان خواسته مى, ها كه از اين عضويت بد عاقبت گذشت كه بعد از مدت ا اينت. نمودند بلكه حتى تشويق هم مى, كردند ممانعتى نمى
  .داد و معموالً هم كار از كار گذشته بود وقت بود كه بعد مخفى ماجرا خودش را نشان مى دهند و آن

ها آشنا شدم و بعد از آن مطلع شدم كه به مشهد  من با اين خانواده در يكى از تبعيدگاه.  بااليى بودندشناختم كه از بعد مذهبى در مرتبة اى را مى    براى نمونه خانواده
فرزند آنها هم كامالً در خط مسائل مذهبى و در بند انجام فرائض و مستحبات بود و والدين او هم كامالً از اين . اند اى مشغول اند و در آنجا به زندگى آبرومندانه كوچ كرده

شود با  ها هم كه براى خريد نان از خانه خارج مى آيد و صبح كه يك بار احساس كردند كه او شب هنگام اندكى ديرتر از موعد معمول به خانه مى تا اين. امر راضى بودند
. دهد انجام مى,  كه ازسوى سازمان به او محول شدههايى را بعداً معلوم شد كه او به عضويت سازمان مجاهدين درآمده و در اوقات يادشده مأموريت. گردد تأخير بازمى

  .شهرى بود كه منافقين در آن فعاليت چشمگيرى داشتند و از نفوذ زيادى برخوردار بودند, مشهد
؛ سرنوشتى كه هرگز والدين  دستگير شد ,زدن به نظام اسالمى ازسوى سازمان طراحى شده بود جوان مزبور در يك عمليات مسلحانة گروهى كه براى ضربه,   به هر تقدير

 . آن جوان انتظارش را نداشتند

 
  )492ص (جداشدن سفرة منافقين 

 
دليل داشتن برخى افكار و آراى  الوصف به مع, كه در ابتدا به مقدار زيادى توانست خودش را در ميان قشر جوان و طالب مبارزه جا بيندازد   سازمان مجاهدين با آن

درنگ پس از  بى, شاهى اى كه حتى در زندان ستم گونه منفور شد؛ به, آورد وجود مى كه در عمل مشكالت فراوانى را به» كند له را توجيه مىهدف وسي«انحرافى ازقبيل 
براى ,  است كه افراد يك بندها مرسوم در زندان. جويى نمودند افراد مذهبى سفرة خود را از سفرة آنها جدا كردند و از آنان كناره, هاى خودش را نشان داد كه مرزبندى اين
دوستان زندان . كنند كه براى خود مصاحب يا مصاحبانى پيدا كنند المقدور سعى مى حتى, اى سپرى كنند كه كمتر به آنها فشار بيايد گونه كه ايام پرمالل زندان را به اين

كنند و اوقات را به اين  كردن ظروف و شستن آنها و ديگر امور با هم تقسيم كار مى جمع, غذاخوردن, كردن در سفره پهن. دهند كارهاى داخل بند را مشتركاً انجام مى
كه در يك نقطة معينى معلوم شد  ها برقرار بود؛ تا اين اين زندگى مشترك ميان قشر مذهبى و افراد گروهك منافقين هم تا مدت. كنند پذير مى براى خود تحمل, ترتيب

دهى  ها حالت خط ىرگي بردند و در بسيارى موارد در تصميم سر مى اينجا بود كه تعدادى از فضالى روحانى كه در زندان به. تى هستندكه اين افراد داراى تفكر ماركسيس
ها  البته بعضى. اين جدايى در زندان كميتة تهران شروع شد. به اين باور رسيدند كه اتحاد با مجاهدين به سود اسالم و انقالب نيست و بايد مرزها تفكيك شود, داشتند

ها را به بعد از پيروزى انقالب موكول كرد و در مقطع تخريب و رويارويى با طاغوتى همچون محمدرضا با آن سابقه و اقتدار چندين و چند  معتقد بودند كه بايد جدايى
. ها هم استفاده شود ها و همدلى  بهتر است از ناپايدارترين وحدت,كه كوچكترين غفلت ممكن است حركت انقالب را به كلى متوقف كند يا دست كم به تأخير اندازد, ساله

كنيم و بر اين اساس بايد از ابتدا  كردند كه ما نه لزوماً براى پيروزى بلكه به انگيزه تقرب و جلب رضايت الهى مبارزه مى متقابالً برخى از شاگردان حضرت امام عنوان مى
ها نيز در  اين بحث و اختالف سليقه و عقيده حتى در بيرون زندان. ناك نكنيم ينى گام برداريم و خود را مديون افراد شبههدرست و اصولى و منطبق با موازين صحيح د

هايى  يكى از صحبت, رفتند وقتى به ديد و بازديد يكديگر مى, هاى انقالب به اقصى نقاط اين مرزوبوم تبعيد شدند در مقطعى كه تعدادى از فضال و شخصيت. جريان بود
 چه حكمى دارد؟, همين بحث بود كه استفاده از زور بازوى افرادى كه هرگز تا به انتها آب ما با آنها از يك جو نخواهد رفت, شد كه در خالل ديدارها انجام مى

 
  )493ص (ديدگاه حضرت امام 

 
دادند كه در اين مورد  به خودشان اجازه مى, بود و لذا علما و روحانيون طراز اول انقالببه گوش ما نرسيده , الخطاب انقالب  عنوان فصل  در اين ميان هنوز ديدگاه امام به  

صحيح , امام هم بر اين باور بود كه كمك گرفتن از افرادى كه داراى تفكر غيرمذهبى هستند. مدتى بعد ديدگاه امام هم به اطالع ما رسيد. نظر فردى خود را ابراز كنند
گونه تسامح در اين رابطه به  خواهيم و هيچ اما خود هرگز از آنها كمك نمى, كنيم ما ممانعت نمى, نها پيشقدم شوند كه كارى براى كشور انجام دهندالبته اگر خود آ. نيست

  .سود اسالم و مسلمين نيست
ها و  دانستند كه با اين گروه هاى انقالب صالح نمى ئوريسين   بحث استعانت از افراد غيرمذهبى حتى تا بعد از پيروزى انقالب هم ادامه داشت و برخى از متفكرين و ت

  .در مورد آنان صادق است» لعله يتذكر او يخشى«چرا كه اينها هر چه باشد انسانند و قاعدة , دستجات با تيزى و قهر برخورد شود
انك التهدى «آوردن آب در هاون كوفتن است و قاعدة   و هرگونه تالش براى به راه ناپذيرند هدايت,    متقابالً انديشمندانى بودند كه به اين باور رسيده بودند كه منافقين

  .تر است در مورد آنان صادق» من احببت
رو  تر بود؛ چرا كه ارتباط عميق و ناگسستنى مجاهدين به ماركسيسم براى همه حتى رژيم شاه واضح و مبرهن بود و از همين    اين طرز تفكر دوم از بعضى جهات صائب

هايى همچون منافقين بودند  شك گروه بى. را براى كوبيدن بر سر انقالب و انقالبيون علم كرد و به دفعات مورد استفاده قرار داد» هاى اسالمى ماركسيست«عنوان , رژيم
 .دادند دست رژيم پهلوى مى ها را به كه اين سوژه

 
  )491ص (نامة امام  اشاره به جوانان اغواشده در وصيت
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اند كه  قريب به اين مضمون را نوشته,  به جوانان اغواشده توسط منافقين خطاب كرده, نامة سياسى ـ الهى خود در وصيت, گونه كه اطالع داريد همان) ره(حضرت امام   
,  شما را به دامن اسالم و روحانيت بازگردانمخواهم كه من به خاطر منافع شخصى خود مى بنابراين شائبه اين. خوانيد شما اين نصايح پدرانه را در زمان حيات من نمى

  .ماند وجود ندارد و تنها خيرخواهى من براى شما باقى مى
به هدف دفاع از مبانى عقيدتى و , كردند يك از آقايانى كه در آن عصر و زمان از جوانان اغواشده توسط سازمان منافقين حمايت مى كنم هيچ    به هر تقدير گمان نمى

اعالم اين امر بود كه حتى اگر يك عضو در شاخة فرهنگى اين تشكيالت , ترين فتواى امام در مورد اين گروه قاطعانه. زدند سازمان دست به اين كار مىسياسى اين 
 و سرد به مبارزة رودررو به نظام د و در حكم همان كسى است كه با سالح گرم شو محسوب مى» محارب«, ها و منشورات آنها را توزيع نمايد فعاليت كند و به فرض اعالميه

قطع  اميد كردند و از جانبدارى دست , بعد از اعالم اين فتوا آن دسته از علمايى كه همچنان به اصالح هواداران اين سازمان چشم دوخته بودند. اسالمى برخاسته باشد
اى  اين مسئله آسيب شديدى به آبرو و شخصيت آنها وارد شد كه من پيش از اين خاطرهبرداشتند؛ ضمناً برخى از روحانيون در اين خصوص سماجت نشان دادند و از ِقبل 

 .تواند مربوط باشد گيرى صريح آنها در قبال مرحوم آقاى طالقانى بيان كردم كه به اين بحث هم مى را در مورد جمعيت مؤتلفة اسالمى و موضع

 
  )185ص (تسخير دارالتبليغ 

 
يك روز به ما . وجود آمد  حزب خلق مسلمان با اتكا به شخصيت و موقعيت آقاى شريعتمدارى به غائلة,  حضرت امام به قم تشريف آوردندهايى كه    در نخستين هفته

ى اشراقى داماد در منزل مرحوم آقا, بنده در آن ساعت. وجود آمده است هايى به اغتشاش, اطالع دادند كه اوضاع قم به هم ريخته و شبيه دوران قبل از پيروزى انقالب
سوار بر ماشين پيكانى شديم و به سمت . قرار شد از منزل خارج شويم تا از نزديك در جريان اوضاع قرار گيريم. حضرت امام نشسته بودم و امام هم تشريف داشتند

شود  از اينجا جلوتر نمى«: گفتند ركت ماشين بسته بود و مىبه جايى رسيديم كه جمعيت انبوه راه را بر ح. حركت كرديم, ميدان ارم كه دارالتبليغ در آنجا قرار داشت
شما از «: گفت, راننده كه تندى مرا ديد» يعنى چه؟. كنند غلط مى«: من با پرخاش گفتم» .كنند زنند و چنين و چنان مى ها مى ترك«: گفتند» براى چه؟«: گفتم» .رفت

تا جلوى ساخمان دارالتبليغ رفتيم و مشاهده كردم كه در , به هر حال به اصرار بنده» .ى دست گذاشتشود دست رو باالخره كه نمى«: گفتم» .وضع شهر خبر ندارى
غالمرضا را  چند دقيقه بعد آقا شيخ. اند و خالصه شهر حالت مضطربى دارد سنگربندى كرده, شد چهارراه و نيز سر كوچه آقازاده در خيابان ارم كه به منزل امام منتهى مى

, دانى كه اگر توهين كوچكى به امام بشود تو مى! تو غلط كردى«: من عصبانى شدم و گفتم, اى كه ايشان به زبان آورد  كرديم به صحبت كردن و در پى جملهديدم و شروع
اگر تا يك «: گفتم» كشند؟  مىكنى كه مردم قم به همين سادگى دست از آقاى شريعتمدارى آيا تو فكر مى«: گفت» ماند؟ ديگر اثرى از آقاى شريعتمدارى در قم نمى

 ».خواهى ديد«: گفتم» كنى؟ مثالًَ چه كار مى « :گفت» .دانم چه كار كنم مى, ساعت ديگر اين بساط را جمع نكرديد
 

ترسيدند و سرش درد  ها از او مى شخص قوى و تنومندى بود كه خيلى, غالم حاج. غالم را خبر كند آقا رفتم و از او خواستم تا حاج    بعد به نزد باجناقمان مرحوم محسن
كرد  شديم و او هم خودش را ملزم مى غالم متوسل مى به حاج, كرديم شد و تكليف احساس مى بست كشيده مى هر وقت در جايى به بن! كرد براى كارهاى بزن بهادرى مى

هايى كه شهر را به آشوب  هايت را جمع كن و برو سراغ اين ترك بچه«: گفتم, ما رساندغالم خودش را به  وقتى حاج. ايم تمام و كمال انجام دهد  تا كارى را كه از او خواسته
توضيحاً عرض كنم كه ساختمان مزبور مربوط به زنان بود و به دستگاه » .بعد به ساختمان نزديك پل منتقل كن! آنها را دستگير كن, اند و تا آنجا كه در توان دارى كشيده

, ام كار نداشته باش و كارى را كه از تو خواسته«: گفتم» اين كارها براى چيست؟«: حاج غالم گفت. كرديم آن براى كارهاى خودمان استفاده مىطاغوت تعلق داشت و ما از 
, ها د به جان خلق مسلمانهايش افتادن  غالم و نوچه حاج, ساعت در كمتر از نيم. و رفت» !چشم«: غالم گفت حاج» .فقط يادت باشد كه جان امام در خطر است. انجام بده

 ...زدند و بستند و گرفتند و به ساختمان مزبور منتقل كردند

 
  )494ص (تسخير دفتر امور زنان قم توسط منافقين 

 
مهدية مرحوم كافى را , نمراكز زيادى را در قم و ديگر شهرها به تصرف خود درآوردند؛ ازجمله در قم مركز امورزنان و در تهرا, هاى انقالب   منافقين در اوج درگيرى 

  .تسخير كردند
اى در مكان همان دفتر تشكيل دهيم و با افراد  من پيشنهاد دادم كه جلسه, ازجمله اشغال دفتر امورزنان,     در مقام واكنش به اقدامات خودسرانة منافقين در قم

دادن  نژاد ـ كه يكى از شهداى اولية سازمان بود ـ هم براى رونق ر شهيد حنيفسازمان صحبت كنيم و ببينيم حرف حسابشان چيست؟ رؤساى سازمان حاضر شدند و ماد
صورت بيمارستان و محل استراحت  قسمتى از سالن را با دكور و ظاهرسازى به. به خاطر دارم كه جلسه در سالن بزرگى ترتيب يافت. به جلسة آنان حضور يافت

درخالل سخن بحث حالت مشاجرة لفظى به خود گرفت و مادر شهيد . جلسه را من افتتاح كردم.  را ترتيب داديممان مجروحين درآورده بودند و در گوشة ديگر جلسه
آرم سازمان «: پاسخ داد» تر است يا اصول اسالم؟ آيا آرم سازمان شما مقدس! پاسخ مرا بدهيد«: من درنهايت به او خطاب كردم و گفتم.  يك طرف قضيه بود**نژاد حنيف

اين ساختمان را «: گفتم, غالم كه فردى بزن بهادر بود و پيش از اين راجع به او توضيح دادم و برخاستم و به حاج» .پس ما ديگر بحثى با شما نداريم«:  گفتم»!مجاهدين
 »!المال بازگردانى بايد از چنگ اين جماعت درآورى و هر چه سالح در اختيار اينهاست را به بيت

هايش وارد عمل شد و تمام آنها را تارومار كرد و ساختمان امور زنان را به دامن انقالب بازگرداند و تنى چند از افراد سازمان را بازداشت كرد  نوچه   حاج غالم هم شبانه با 
 نداشت در مقابل تصميمات قاطعى كسى جرأت, خوشبختانه به اين دليل كه من در آن مقطع از اختيارات تام و تمامى در قم برخوردار بودم. و تحويل مقامات قضايى داد

  .گرفتيم مقاومت كند كه مى
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اى كه من با يكى از اعضاى آنها بگومگو داشتم و آنها شستشان خبردار شده بود كه ممكن است مركزشان را     در اين زمان به من اطالع دادند كه منافقين در همان فاصله
من به دوستانم عرض كردم كه ما بايد تا . اند هاى به يغما برده را به محل امن ديگرى منتقل كرده مهمات و سالحاز فرصت استفاده كرده و بخشى از , به تصرف درآوريم

خوشبختانه در . هاى اينها را كه متعلق به اموال عمومى است از چنگشان درآوريم و نگذاريم كه در قم با خيال آسوده پايگاه درست كنند توانيم اسلحه  آنجا كه مى
 دوستان ما به  ,در مدت اقامت امام در قم. قم از ديگر شهرها پيشى گرفت و الگوى مناسب را در اختيار ديگر بالد نهاد, د نظامى و خشن با اين افراد منافق طينتبرخور

 .قم را براى اقامت آنان ناامن نمودند, خانة تيمى اين گروهك نيز حمله بردند و درمجموع

 
  )496ص (مجلس براي مقابله با منافقين هاي استيجاري در  طرح خانه

 
نظام . هاى تيمى و زيرزمينى پناه بردند و دست به انجام ترورهاى كور زدند به النه, دست نياوردند  كه در اعمال خودسرانه و خودكامانة خود توفيقى به    منافقين پس از آن
: هاى استيجارى بود و طى آن آمده بود اين طرح راجع به خانه. ر مجلس شوراى اسالمى به تصويب رساندطرح بسيار دقيق و جالبى را طراحى كرد و د, براى مقابله با آنان

كه قبالً او را شناسايى كند و تضمين دهد كه از ناحية او خطرى متوجه نظام و  اش را در اختيار مستأجر قرار دهد؛ مگر اين اى در تهران حق ندارد خانه هيچ صاحبخانه«
هاى  كردن ساختمان به تشكيل خانه هاى سازمان منافقين را در تهران گرفت و آنها نتوانستند از راه اجاره اين طرح به مقدار زيادى جلوى فعاليت» .يستمنافع ملى ن

گذارى  ا بينديشند و روى آن سرمايهكم احساس كردند كه داخل اين مرزوبوم مكان مناسبى براى ادامة فعاليت آنان نيست و بايد به خارج از مرزه تيمى اقدام كنند و كم
 . كنند

 
  )268ص ! (تحويل شهرباني قم به آقاي منتظري

 
 

به رئيس «: كرد ـ و به او گفتم شد و مخفيانه با خود اسلحه حمل مى غالم را صدا كردم ـ او رئيس كل نيروهاى مردمى در قم محسوب مى بنده حاج,    يك روز عصر
  ».زدى با تو كار داردشهربانى اطالع بده كه آقاى ي

يك جلسة چهارپنج نفرى با حضور رئيس , وقتى موعد ديدار فرارسيد. عنوان محل قرار در نظر گرفتيم قسمت مربوط به كتابخانه را به,    طبقة دوم منزل آقاى آذرى قمى
: گفت» !شهربانى را تحويل آقاى منتظرى بدهيد و برويد, بريداگر خواستيد تشريف ب«: گفتم» فرمايشى بود؟«: رئيس يادشده به من گفت. شهربانى قم تشكيل شد

تازگى به خيل انقالبيون پيوستند و از شاه و حكومتش  تر از آن سفارتخانة ما در خارج از كشور نيست كه به تشكيالت شما مهم«: گفتم» .شوم منظورتان را متوجه نمى«
توانم  من براى خودم تكليفى دارم و نمى. اين كار شدنى نيست«: گفت» ب را بشنويد و به مردم بپيونديد؟آيا وقت آن نرسيده است كه شما هم صداى انقال. بريدند

, غالم كه در آنجا بود قبل از رفتن به حاج. من ناچار شدم كه برخيزم. در همان احوال از منزل آقاى پسنديده پيغام دادند كه ايشان با من كار دارند» .سنگرم را خالى كنم
غالم با زبان نظامى با او برخورد كرده و گفته بود  بعد از رفتن ما ظاهراً حاج» .كه شهربانى را به انقالبيون تحويل دهد ايشان حق ندارد از اينجا خارج شود مگر اين«: گفتم

 ...شود نى مجبور به تسليم مىرئيس شهربا. بنابراين بهتر است كه خودت را اذيت نكنى. گردد از حرفش برنمى, كه آقاى يزدى وقتى حرفى بزند

  

 :ها نوشتي پ
 
وپرورش قم بود و در حال حاضر  اهللا شيرازى در قم اقامت دارند و فرزند كوچك ايشان در اوايل انقالب مدتى رئيس آموزش ـ فرزندان آيت1

  )اهللا محمد يزدى خاطرات آيت. (باشد در فرهنگستان علوم مشغول انجام خدمت مى
  
  .ينى شيرازى فرزند سيدنورالدين حسينى شيرازى سيدمنيرالدين حس*

 .ها قبل از انقالب فوت كرده بود نژاد سال گفتنى است مادر شهيد محمد حنيف**
 
  

 
   

حسينى برنامة از پيش آقاى , جمع شدند, وقتى جلسة بازديد شكل طبيعى خود را پيدا كرد و دوستان كه تنى چند از آنها از اعضاى جامعة مدرسين حوزة علميه بودند
اما تا زمانى كه , ام هايشان را هم خوانده شناسم و با مواضع آنها آشنايى دارم و كتاب من اعضاى مجاهدين را مى«: امام در پاسخ فرمودند. شدة خود را شروع كرد تعيين

 ».با آنها كارى نداريم, اند اينها دست به اسلحه نبرده
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از اين , بعد» آيا اينها خطرشان از منافقين صدر اسالم بيشتر نيست؟. ايد هاى اينها را خوانده فرماييد كتاب حضرتعالى مى«: گفت, سهكننده در جل يكى از افراد شركت
با آنها  , اند با ما از رو نبستهولى تا آنها سالح را براى جنگ . طور نيست كه اينها را نشناسم من اين«: امام مجدداً فرمودند. بار با تعبير منافقين ياد كرد گروه براى اولين

 ».كارى نداريم
  

 خود را تكرار كردند و درواقع به  امام بار ديگر همان جملة» كنيد؟ يعنى شما واقعاً از جانب اينها در حال حاضر احساس خطر نمى«:    يكى ديگر از اعضاى جلسه گفت
ز آن ديگر اجازه ندادند كه در آن جلسه بحث مزبور ادامه پيدا كند و جلسه به سمت احوالپرسى بعد ا. در مورد خوارج عمل كردند) ع(سيرة جدشان اميرالمؤمنين

  معمولى سوق پيدا كرد
 

لعله «چرا كه اينها هر چه باشد انسانند و قاعدة , ها و دستجات با تيزى و قهر برخورد شود دانستند كه با اين گروه هاى انقالب صالح نمى برخى از متفكرين و تئوريسين
 .در مورد آنان صادق است» يتذكر او يخشى

  
انك التهدى «آوردن آب در هاون كوفتن است و قاعدة  ناپذيرند و هرگونه تالش براى به راه  هدايت,    متقابالً انديشمندانى بودند كه به اين باور رسيده بودند كه منافقين

  .ت تر اس در مورد آنان صادق» من احببت
  

  ,در مدت اقامت امام در قم. قم از ديگر شهرها پيشى گرفت و الگوى مناسب را در اختيار ديگر بالد نهاد, ورد نظامى و خشن با اين افراد منافق طينتخوشبختانه در برخ
 قم را براى اقامت آنان ناامن نمودند, دوستان ما به خانة تيمى اين گروهك نيز حمله بردند و درمجموع

 
 

  نظِر خواننده گان
 

  84بهشت وخرداديارد31شماره

  
  االسالم عبدالمجيد معاديخواه وگوى حجت نقد و نظرى بر گفت

 

كه در آن مصاحبه از جريانى نام برده شده كه  از آنجايى. انداز ايران مطالعه كردم  چشم30 را در نشريه شماره واه مصاحبه آقاى معاديخ
: وگوى آقاى معاديخواه چنين آمده است در بخشى از گفت.  زواياى آن، مطالبى به اختصار به عرض برسانماينجانب هم جزو آنان بودم، الزم دانستم پيرامون آن جلسه و

خدا بيامرزد ميرمالك، . هايى كه در خيابان اميريه با آنها جلسه داشتيم هايى كه از بيرون از زندان با آنها آشنا بودم، حضور داشتند، همان اى از بچه در اين بند مجموعه"
 ..."فر و عىقان

وگو ربع قرن پيش با همين متانت و پختگى انجام  كه اگر اين گفت   بدواً بايد از آقاى معاديخواه به خاطر اين مصاحبه متين و پخته ايشان تشكر كنم و با ابراز تأسف از اين
و اما در مورد جلسه مذهبى اميريه، اين ... قابل توجهى باشد ولى افسوستوانست منشأ اثرات  گرفت، با موقعيتى كه ايشان در نظام جمهورى اسالمى داشت مطمئناً مى مى

با اوجگيرى مبارزات روشنفكرى . شد و تعدادى از جوانان پرشور در آن شركت داشتند جلسه در منزل آقاى حاج قوامى كه جوان  متدين و باتقوايى بود، تشكيل مى
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اولين گام براى تغيير بافت اين جلسه تعويض روحانى گرداننده جلسه بود كه شخصيت . وجود بيايد اساسى بهتصميم جمع بر آن شد كه در بافت اين جلسه تغييرات 
به همين منظور در مالقاتى كه من وآقاى ميرمالك و شايد يكى دونفر ديگر با مهندس بازرگان داشتيم، موضوع را با ايشان در ميان گذاشتيم و از چند . غيرسياسى داشت

مهندس بازرگان بنا به مالحظاتى . با ايشان آشنا بودند نام برديم و خواستيم كه از يكى از آنها دعوت به عمل بيايد تا اداره اين جلسه را به عهده بگيردروحانى كه 
اكنون در  نام آقاى معاديخواه كه هم  شده بهاخيراً با يك طلبه جوان و فعالى آشنا"كار تأييد نكرد و اظهار داشت  يك از آن افرادى را كه ما معرفى كرديم براى اين هيچ

وضعيت به همين منوال ادامه ." دانم تر مى من ايشان را براى اداره اين جلسه مناسب. مشغول تدريس و تفسير قرآن است) اگر من اشتباه نكرده باشم(مسجد هدايت 
به همين . عهده بگيرند آقاى هاشمى رفسنجانى دعوت كنيم تا اداره اين جلسه را ايشان بهدنبال انتخاب يك روحانى بوديم كه من پيشنهاد دادم از  داشت و ما هنوز به

اى را كه توسط آقاى ميرمالك تنظيم و تحرير شده  شده منظور در مالقاتى كه من و آقاى ميرمالك با آقاى رفسنجانى در منزل شخصى ايشان داشتيم، متن از پيش تهيه
هاى فدايى خلق آشنايى داريم و  هايى چون مجاهدين خلق و چريك اى داريم مذهبى و با مبارزات سازمان ا اين مضمون كه ما جلسهبود به آقاى رفسنجانى داديم ب

هاى  گيرى بين ما و آقاى رفسنجانى مطالبى ردوبدل شد كه من راجع به آن و موضع. عهده بگيريد خواهيم كه اداره اين جلسه مذهبى را به و از شما مى... مطالبى ديگر
از نظر من آمدنم به آن جلسه "رويى اعالم كردند  دهم در يك فرصت مناسب صحبت كنم، و اما در مورد اداره آن جلسه؛ آقاى رفسنجانى با گشاده بعدى ايشان ترجيح مى

توانم آقايانى را  ولى خوب، من مى. دردسر خواهد كردالمنبر هستم و وجودم در آن جلسه براى شما ايجاد مشكل و  دانيد كه من ممنوع هيچ اشكالى ندارد اما شما مى
من از قبل آقاى ." آقاى معاديخواه، آقاى عبايى، آقاى گرامى، هركدام را كه شما مايل باشيد من صحبت كنم و به شما معرفى كنم. معرفى كنم كه هيچ تفاوتى با من ندارند

كه مهندس بازرگان نيز آقاى معاديخواه را تأييد كرده بودند ما بر آن شديم كه از وجود ايشان در آن جلسه  جايىشناختم و با افكار ايشان آشنا بودم و از آن عبايى را مى
اگر به خاطر داشته . طى تماسى كه آقاى ميرمالك با آقاى رفسنجانى داشتند از ايشان خواستند كه از آقاى معاديخواه براى اين مهم دعوت به عمل آيد. استفاده كنيم

من به شما گفتم كه ما مذهبى هستيم، اما نگرش ما به مذهب همان . وگوى من و شما شروع شد هاى ما با شما آقاى معاديخواه، در اين جلسه با گفت د، اولين صحبتباشي
پس بهتر است براى شروع و ادامه كار، . شدگونه برداشت از مذهب مغاير با برداشت شما از مذهب با اند و باور من اين است كه آن نگرشى است كه مجاهدين به آن رسيده

دهيم كه مورد تأييد  وگوى خود را دفاعيات آقاى محمد بازرگانى قرار مى هايى كه از اسالم داريم و براى اين كار مبناى گفت وگويى داشته باشيم نسبت به برداشت گفت
 ما هيچ اختالفى با نگرش  در دسترس قرار دهد، ولى شما بالفاصله اعالم كرديد كهسپس من به آقاى ميرمالك گفتم كه دفاعيات آقاى محمد بازرگانى را. ماست

كه من به ياد دارم من مجدداً اصرار كردم كه دفاعيات محمد بازرگانى مبناى كار جلسه قرار  تا آنجايى. مجاهدين نداريم و برداشت ما از مذهب با برداشت آنها يكى است
ما منتظر بوديم تا . احتماالً جلسه بعدى بود كه شما اندكى تأخير داشتيد. به هر حال جلسه ما با بيان شيواى شما شروع شد. كرار كرديدبگيرد و شما باز حرف خود را ت

موقع ورود گفتند : اب داد جو آقاى ميرمالك در را باز كرد، وقتى كه به داخل آمد من از ميرمالك پرسيدم چرا دير كرده، او با صداى آهسته. كه رنگ در به صدا درآمد اين
كه از سر خاك ناصر صادق  با اين حساب وقتى شما اعالم كرديد با نگرش مجاهدين نسبت به اسالم هيچ اختالفى نداريد و يا اين. آيم كه از سر خاك ناصرصادق مى

اينجا . و درواقع هيچ اختالفى بين ديدگاه شما و مجاهدين وجود نداردگوييد  پذيرفتيم كه حتماً اين چنين است كه شما مى آييد و چنين و چنان، ما منطقاً بايد مى مى
من بر اين باور بودم كه يك روحانى با طرز تفكر خاصى كه دارد پاسخ اين است . شدن اين موضوع تا اين حد اصرار داشتم ممكن است سوال شود چرا من براى روشن

عنوان يك روحانى سياسى نه  كه منكر موجوديت خود و همچنين طرز تفكر خود به باشد و آن را بپذيرد، مگر اينهاى مذهبى مجاهدين همگرا  تواند با انديشه هرگز نمى
دقت كنيد در اين . ها از مذهب را روشن كند توانست اين تفاوت برداشت همان زمان هم مى" انقالب حسينى"يك نگاه گذرا ولى بادقت به كتاب . باشد" صرفاً مذهبى"

رود، جمله معروف  وقتى هدف از آزادى و زندگى سخن مى. شود آيد اشاره به كتاب منشأ خانواده و مالكيت انگلس مى حبت از تعدد زوجات به ميان مىكتاب وقتى ص
شود و   سخره گرفته مىدارى و كمونيسم به انتشاراتى از قبيل اسالم راه بين سرمايه. گردد انگلس شناخت ضرورت و پرش از مرحله ضرورت به مرحله آزادى بيان مى

مطالبى ديگر از اين قبيل براى اهل بصيرت كامالً واضح است كه اين برداشت از سوسياليسم از نوع سوسياليسم عاريتى دكتر شريعتى نيست كه با يك من چسب دوقلو 
سوالى كه اينجا پيش . اليسم نوع شريعتى است تفاوت ماهوى داردتر از سوسي نيز كه راديكال" امت"حتى با سوسياليسم نوع جريان . به گرده اسالم چسبانده شده باشد

آيد اين است پس چرا جريان پيشرو روحانيت، عاشقانه به اين سازمان پيوست و به آن كمك كرد؟ يكى از داليل آن همان است كه آقاى معاديخواه به حق به آن   مى
شدن را  به نظر من ريشه اين وابسته. ها ارتباط دارد ؛ شيفتگى يك نوع زدگى است كه بيشتر با روان انساناما شيفتگى تنها دليل موجود نيست" شيفتگى: "كند اشاره مى

هاى اوليه سازمان با درايت تمام و با توجه به شرايط عينى حاكم بر جامعه و  وجو كرد كه رهبران و استراتژيست بايد در استراتژيست دقيق حركت سازمان جست
هاى  ، اجتماعى و فرهنگى موجود، خردمندانه آن را تدوين كرده بودند و توانسته بودند عليرغم نادرست بودن مشى چريكى در تمام بخشهاى طبقاتى موقعيت

 دستگير بگذريم، پس از مدتى شما. گنجد تبيين كامل اين موضوع نيازمند به يك بحث تئوريك است كه در حوصله اين مقال نمى. اپوزيسيون حتى روحانيت نفوذ كنند
وقتى من از قصر به اوين منتقل شدم، آقاى قانعى از .  صورت گرفت1354دستگيرى من با دوسال فاصله يعنى سال . هاى ما دستگير شدند طور بچه شديد و همان

اى به شنيدن اين مطالب  من چندان عالقه. هايتان و برگشتن مجدد خود به كميته و مطالبى ديگر سخن گفت گيرى برخوردهاى تند شما در زندان قصر با آنان و از موضع
ترسيدم مبادا مطالب به بيرون درز كند و به گوش  نداشتم زيرا برخالف شما و آقاى قانعى كه هر دو درمقابل پليس بالنسبه محكم بوديد، من عنصر ضعيفى بودم و مى

گيرى شما را نسبت به مجاهدين  اما عالقه داشتم موضع. كه داشتم و نداشتم بيرون بريزمگردنى هر آنچه  پليس برسد و من به زير بازجويى بروم و يحتمل با يكى دو پس
كه من  براى من باور كردنى نبود، مگر نه اين. كردند گيرى مى شدت موضع آقاى معاديخواه به: ...موضوع را از ايشان جويا شدم، آقاى قانعى اظهار داشت. و افكار آنها بدانم

پس چه شد؟ از آن پس من . گفتند ما هيچ اختالف نظرى با آنها نداريم پنداريد و آقاى معاديخواه مى  مذهبى مجاهدين اين چنين نيست كه شما مىاصرار داشتم انديشه
با خلع درجه تبعيد، شما شما آزاد شديد و سپس تبعيد، و من آزاد شدم و سپس . وقت مهيا نشد وگويى داشته باشم اما شرايط آن هيچ درصدد بودم با شما مالقات و گفت

 ...كه انقالب شد اين وضعيت ناگوار ادامه داشت تا اين. به كردستان و من به بيرجند
 

 مصطفى سلطانى 
 

20/12/83  
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 83   دی و بهمن29شماره
  
  

  آقاى ميثمى با سالم و عرض احترام  برادر ارجمند جناب 
 

تا مدتى "اند   صورت گرفته است، ايشان اظهار داشته با آقاى مهندس سحابىوگويى كه ، در گفت27انداز ايران شماره    در مجله چشم
بعدها هم . صدر خيلى نفوذ كردند گونه افراد در دستگاه بنى ينا. شد اصالً اعتقادى به جنبش و انقالب نداشت صدر يكى از بستگان وى بود كه گفته مى رئيس دفتر بنى

) آقاى تقوى(ام و رئيس دفتر ايشان  صدر نبوده گاه رئيس دفتر بنى دهم كه اينجانب هيچ اين نظر ايشان دقيق نيست، توضيح مى..." رئيس دفتر او دكتر مهدى ممكن شد
جمهورى با آقاى خمينى به سردى و تيرگى و حتى وخامت  كه روابط رئيس) آبان (1359هاى آخر سال    از ماهاينجانب. تا آخرين روز در سمت خود مشغول به كار بود

بايد . جمهورى به سمت مسئول روابط عمومى و مطبوعاتى مشغول به كار شدم صدر در دفتر رياست اهللا بنى گراييده بود، به دعوت و اصرار مرحوم شادروان آقاى فتح
 ...ت دعوت از اينجانب اين بود كه تا آن زمان آقاى موسوى گرمارودى، سمت مسئوليت روابط عمومى را داشتتوضيح دهم كه عل

 اسفند آقاى 14دار برگزارى آن بود، مسائل گفتنى زياد است كه بسيارى از حقايق آن در كتاب  ه   در مورد حوادث بزرگداشت چهاردهم اسفند كه دفتر اينجانب عهد
 .فقط خدا به حقايق امور آگاه است. گيرى درست قرار داد طرفانه مورد بررسى و نتيجه اميدوارم روزگارى بتوان مجموعه آن حوادث را بى... نيامده استموسوى اردبيلى 

 
  مهدى ممكن

 

  83 آبان و آذر 28شماره
 
 
 

  نگاه منصفانه به قضايا
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در مثل نه (اى آل ابوسفيان : فرمايند آورم كه مى را به خاطر مى) ع(حسين  بخوانم، اين جمله معروف امام را60خرداد  كه مجله را بخرم يا مطلب سى  هميشه قبل از اين 

 67 تا 60هاى  كه در شهرهاى ديگر در جريان سال اى از كسانى وقتى با عده. كنم اگر دين نداريد الاقل در دنيا آزاده باشيد و بعد از آن شروع به خواندن مى) در قياس
 را 60درستى بيان گردد و مجله شما خيلى زود پرونده سى خرداد  كنم چندين سال ديگر بگذرد تا به بينم وقايع چيز ديگرى است كه فكر مى كنم، مى صحبت مىبودند 
 .بازكرد

 
   اهللا موسوى تبريزى   ـ مصاحبه با آيت 

  
  
  
  

 

 

 
اى از  خواستم خدمت آقاى سوادكوهى، بريده. به دوستان عزيز ديگرى جواب داده بودند خواندم كه 25 و پاسخ آقاى محمد نورى سوادكوهى را در شماره 22در شماره 

  . كنم كه به قول خودشان بايد منصفانه به قضايا نگريست  به نقل از آقاى موسوى تبريزى را رونويسى 1360 بهمن 7روزنامه كيهان 
شان توى  اينها محاكمه. المال را مصرف كنند ين نخواهند شد كه چندين ماه اينها بخورند و بخوابند و مال بيتاگر اينها را دستگير كردند، ديگر معطل ا:  موسوى تبريزى 

تر  اش را زخمى اسيرش را بايد كشت و زخمى. هركس دربرابر اين نظام و امام عادل مسلمين بايستد، كشتن او واجب است. كشتن اينها واجب است نه جايز. خيابان است
 . هركس از اطاعت امام عادل خارج بشود و در برابر نظام بايستد حكمش اعدام است. شته شوندكرد كه ك

 
 برازنده . م

  
 

  60چند نكته پيرامون خرداد 
 

ها و عواقب   ريشهشدن يكى از مقاطع حساس پس از انقالب و چه از زاويه بررسى هاى مختلف نسبت به آن، چه از زاويه روشن  و طرح ديدگاه60ـ بررسى مسئله خرداد 
ها و انتقادات  كردن برخى از ضعف ترين اقدامات آن نشريه بوده است كه اميدوارم با مرتفع شدن اذهان جوانان، بالشك يكى از بهترين و شجاعانه ويژه جهت روشن آن به

  .هاى پس از انقالب باشد وارد بر آن، سرفصل مناسبى براى بررسى ساير وقايع نظير آن در طول سال
شدن تمام جوانب قضيه و تبعات آن   ـ در قدم اول كامالً روشن است كه اين ماجرا دو طرف اصلى داشته و بسيارى قربانى خارج از اين دايره كه مسلماً براى روشن

هاى آنان را نيز بررسى  ت به عمل آورد و ديدگاههاى ماجرا دعو ديدگان خارج از طرف طرف ماجرا و صدمه هاى درگير در اين قضيه به اضافه ناظران بى بايستى از همه طرف
 . كرد

پذيرم كه چه به دليل جو عمومى حاكم بر جامعه و چه جو خاص حاكم بر نشريات امكان طرح و چاپ هر ديدگاهى حتى از موضع نقد و مخالفت وجود ندارد،    من هم مى
كه آن زمان با مسئله  هاى مقابل نيز استفاده نمود و با برخى از كسانى توان از ديدگاه فظ شود، مىطرفى علمى نيز تا حد امكان ح ولى به شكلى كه در هر حال نوعى بى

 .وگو كرد اكنون امكان طرح مباحث آنها هم وجود داشته باشد نيز گفت اند و هم درگير بوده
 .توان اين نقيصه را مرتفع نمود ها حاضر به اين كار نباشند اما تا حدودى مى نزد هاى آن طرف جريان، خود با انواع و اقسام داليل و حتى انگ مانده   البته شايد باقى

اند كه مورد برخورد قرار گرفتند، بلكه شرايطى ايجاد شد كه ساير جريانات   و عواقب آن اين صرفاً گروه مجاهدين نبوده60 در واقعه خرداد   ـ مسئله ديگر آن است كه
طرف اين قضيه بودند كه شايد بيش از دوطرف اصلى قضيه متحمل  تقد به فعاليت سياسى ـ مورد هجوم واقع شده و اينان قربانيان بىاپوزيسيون ـ چه برانداز و چه مع

 .شدت خالى است بندى خود را طرح نمايند كه جاى آن نيز در اين سلسله مقاالت به ها و جمع  مسلماً آنها نيز حق دارند تا ديدگاه.صدمه شدند
االسف باز شاهد  اى طرح نمايد، مع طرفانه گرفته و سواالت خود را از چنين زاويه كه پرسشگر مجله سعى نموده است تا به نوعى موضع بى ها با آن ام مصاحبه  ـ در هنگ

 . گردد آن هستيم كه مباحث به شدت يك طرفه و يا با فراموشى عمدى، برخى از مسائل آن زمان طرح مى
اند، در حالى كه هر يك از  نمايند كه گويا سوم شخص غايب بوده اى مطرح مى گونه زاده، اين افراد مسائل را به احبه خانم طالقانى و حتى آقاى تاجدر مصعنوان مثال    ـ به

رد آن سكوت كرده و به نوعى آن را اند و يا حداقل در مو  تبع آن يا مستقيماً در ماجرا دخيل بوده اند كه به آنها در آن زمان داراى پست و سمت مشخص در حاكميت بوده
 .نمايند را طرح مى" كى بود كى بود، من نبودم"اكنون مانند آن مثل عاميانه مسئله   و هماند تأييد نموده

و نقش فرد در آن باشد، شاهد آن هستيم كه بخش قابل توجهى از مطلب به مسائل گذشته سازمان   مى60كه موضوع واقعه خرداد  ها با آن   ـ در برخى از مصاحبه
 . توان ياد كرد عنوان مثال از مصاحبه آقاى هادى خانيكى مى به. ماجراها اختصاص يافته كه طبيعتاً جاى طرح آنها در جاى ديگرى است

 
 نادر كلهرى
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، چند نقد ازسوى خوانندگان به دفتر 60خرداد  پيرامون واقعه سى) 26شماره (انداز ايران  زاده با نشريه چشم وگوى آقاى سيدمصطفى تاج پس از درج گفت
در صورت دريافت پاسخ . گذرد زاده قرار داده شده است و اينك از نظر خوانندگان نشريه مى متن كامل اين نقدها، در اختيار آقاى تاج. نشريه رسيده است
 .زاده، حتماً به درج آن در نشريه مبادرت خواهيم كرد ازجانب آقاى تاج

  
 يه و متنحذف؛ راهبرد حاش

 من را بر آن داشت كه دست به قلم برده و در حد توان خويش نكاتى را 60در باب حادثه خرداد زاده  مشاهده نظرات جناب آقاى تاج  
 :يادآور شوم

 
زاده برمبناى اين پيش گزاره كه اراده معطوف به خشونت در مورد مجاهدين در متن اين سازمان و در مورد حاكميت در حاشيه آن قرار داشت، به تحليل شرايط  تاج آقاى 

زعم او  زيرا به. داند ى سيكل خشونت مىگير كند اما مجاهدين را عامل اصلى شكل هايى در حواشى حاكميت اشاره مى پرداخته و با استناد به اين مدعا هرچند به لغزش
كه در متن حاكميت تمايلى براى استفاده از خشونت براى حذف  انديشه استفاده از خشونت براى كسب قدرت در متن و كادر مركزى مجاهدين قرار داشت، حال آن

هاى  ى و تاريخى درباره مجاهدين، توانايى قضاوت درباره جايگاه انديشهگونه منبع مطالعات نگارنده به علت در دست نداشتن هيچ. مخالفين و منتقدين وجود نداشت
 .گونه ديگرى است طلبانه در اين سازمان را ندارد اما وضعيت درباره حاكميت مستقر به خشونت

حقايق تاريخى پس از انقالب . مستقر باشدطلبى در پيكره حاكميت  كننده جايگاه خشونت و حذف تواند روشن  سال گذشته مى26هاى تاريخى در    روشن بودن تجربه
براى اثبات اين مدعا به طرح . بيانگر اين واقعيت هستند كه انديشه حذف مخالفان و منتقدين با استفاده از خشونت نه در حاشيه بلكه در متن حاكميت قرار داشته و دارد

اند كه اگر كسى  زاده خواسته كه آقاى تاج خاصه آن.  خشونت در حاكميت پرداخته شودشود در حد بضاعت به تبارشناسى اى تاريخى پرداخته و سپس سعى مى نمونه
كند كه اگر  زاده براى اثبات نبود انديشه حذفى در متن حاكميت به اين مسئله استناد مى آقاى تاج. خواهى متن حاكميت دارد به بيان آن بپردازد دليلى دال بر تماميت

شدند، متن حاكميت با دادن آزادى كامل درحقيقت زمينه را براى فعاليت سياسى و فكرى  آميز سياسى مى  و حاضر به فعاليت مسالمتمجاهدين سالح را كنار گذاشته
 .كرد آنها مهيا مى

). اكثريت(توده و سازمان فداييان خلق  دهد، يعنى حزب زاده در اختيار ما قرار مى اى را براى آزمايش ادعاهاى آقاى تاج طلب است بوته اى حقيقت   از آنجا كه تاريخ پديده
آنان با پيروى از تئورى راه . گرا با اين تحليل كه حاكميت جمهورى اسالمى مترقى و ضدامپرياليست است نه درمقابل، بلكه در كنار آن قرار گرفتند اين دو سازمان چپ

بورژوازى  زعم آنها نماينده خرده بى آن، بلكه در شكل تكاملى و در ائتالف با حاكميت كه بهدارى، شرايط امكان سوسياليزم در ايران را نه در شكل انقال رشد غيرسرمايه
هاى ماركسيستى  بر اين مبنا به حمايت كامل از نظام درمقابل اپوزيسيون برانداز پرداخته و در طول تاريخ جنبش چپ جهانى اولين گروه. كردند وجو مى چپ بود جست

هاى ماركسيستى ديگر به يك حاكميت غيركمونيست كمك كردند، در افشاى كودتاى نوژه، نقش اساسى داشته و در حوادث كردستان و  هبودند كه براى سركوب گرو
 كه سپهبد صياد شيرازى كه در آن زمان فرماندهى لشكر كردستان را برعهده داشت به شكل تا جايى. ها جنگيدند آمل در كنار جمهورى اسالمى بر عليه ماركسيست

 )1.(رسمى از آنان تقدير كرده بود
ها را مهيا كرده و به حقوق سياسى و اجتماعى آنها پايبند  زاده، حاكميت بايد زمينه مناسب براى فعاليت آزادانه سياسى اين گروه  با اين شرايط و طبق مدعاى آقاى تاج

خواهان حتماً خواهند گفت كه آنها در  ها تماميت بار اين سازمان توضيح علت حذف خشونتدر . بار اما سرنوشت اين دو سازمان در واقعيت چه بود؟ حذف خشونت. بود مى
دانند قطعاً بايد توضيحى درخور  ورزى مى طلب، دموكرات و هوادار انديشه زاده كه خود را اصالح پشت نقاب خود، نيات شوم كمونيستى داشتند، اما آقاى تاج

خبر  ها هم تمايل به خشونت و براندازى داشت؟ آيا حاشيه حاكميت به حذف آنان پرداخته و متن حاكميت از اين واقعيات بى ين گروهآيا متن ا. ورزان داشته باشند انديشه
 بود؟

مجاهدين آزادى، جنبش مسلمانان مبارز، جنبش  ملى، نهضت   البته جريان حذف به اين دو سازمان محدود نشده و تقريباً همه منتقدين و مخالفين ازجمله جبهه
. بار منتقدين نداشت خواه نبوده و تمايلى به حذف خشونت توان باور كرد كه متن حاكميت تماميت با اين اوصاف آيا مى. را در بر گرفت... اهللا منتظرى و مسلمان، جاما، آيت

درحقيقت آنها ... وجو كرد ين پديده را بايد در نگرش ايدئولوژيك آنان جستريشه ا. انديشه حذف، راهبرد اصلى متن و حاشيه حاكميت بوده استواقعيت اين است كه 
هاى مذهبى پرداختند، ايدئولوژى كه منشأ آن الهى است و حقيقت مطلق را در خود دارد و در پرتو اين نگرش، مخالفان و منتقدين خود و  كردن سنت به ايدئولوژيزه

پرواضح . كرد تنها مشروع بلكه واجب مى تلقى كرده و همين نگرش سركوب و حذف مخالفان و منتقدين را در نزد آنها نهايدئولوژى خود را دشمنان خاص و حاكميت خدا 
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الت توان منكر تحو سرانجام هرچند نمى. زاده ادعا دارند، باشد گونه كه آقاى تاج هاى دموكراتيك آن تواند محمل انديشه است كه حاكميتى با اين درجه از توهم هرگز نمى
دهد كه اين جريان   نشان مى60 خرداد 30زاده نيز جزيى از آن هستند، شد، اما نوع نگرش او به حادثه  بسيار مثبت در بينش  و روش جناح چپ حاكميت كه آقاى تاج

از پيروزى انقالب تا ) 1: كنند ه سه دوره تقسيم مىآنها تاريخ بعد از انقالب را ب. گذارند  زند و بر واقعيات تاريخى سرپوش  مى همچنان از نقد گذشته خود سر باز مى
كاران  انديشى تنها در دوره حاكميت محافظه كنند كه فضاى سركوب و تاريك خرداد به بعد كه وانمود مى از دوم) 3  1376از درگذشت امام تا دوم خرداد ) 2رحلت امام 

 ... پردازند قسمت اعظم دوره اول نمىوجه به دوران حاكميت خود در  هيچ دوره دوم وجود داشته اما به
 

 يك دانشجو

  
 :پانوشت

 .198ـ بهروز، مازيار، شورشيان آرمانخواه، ص 1

 
 
 

 زاده چند پرسش از آقاى تاج
 

زاده در  ر مصاحبه آقاى تاجدرخصوص مطالب مطرح شده د. ايد مثمرثمر واقع گردد يابى حوادث و جريانات بعد از انقالب شروع كرده   اميدوارم تالشى را كه در راه ريشه
 :، نكاتى به نظرم رسيد60 خرداد 30مورد وقايع 

 
هايى را كه دوباره تجربه  شده چه بسيار تجربه. گاه در عمل به كارمان نيامده است مان پر است ليكن اين انبان پر هيچ عقيده هستم كه انبان تجربه ـ بنده نيز با ايشان هم1

 .هاى سنگينى را به ملت و كشور تحميل نكرديم هكرديم و از اين راه چه هزين
انديشى را  دو روش سياست نه سيخ بسوزد نه كباب، جزم.  را مورد بررسى قرار داد60 خرداد 30توان واقعه  گويند به سه روش مى شان مى ـ ايشان در ابتداى مصاحبه2

. اندازد دهد اما اندكى بعد خود، تمام تقصير را به گردن سازمان مى مذكور را مورد بررسى قرار مىجانبه است واقعه  نمايند و معتقدند كه به روش سوم كه نقد همه رد مى
نبودن عريضه،  ناپذير بود و براى خالى  خرداد اجتناب30گويد با توجه به روند تشكيالتى و سياسى سازمان مجاهدين خلق و با تبليغاتى كه آنها داشتند واقعه  آنجا كه مى

دنبال اين بودند تا سازمان را هرچه زودتر به برخورد مسلحانه با نظام  كند كه به اند مى م به كسانى كه ظاهراً تعدادشان هم كم بوده و افراد موثرى هم نبودهاى ه اشاره
 .بكشانند

مى پيرامون خواستار خشونت بود ولى متن مخالف ـ ايشان معتقدند در سازمان مجاهدين متن خواستار درگيرى بود ولى حاشيه مخالف آن و برعكس، در جمهورى اسال3
اصوالً اگر حاشيه . اگر حاشيه سازمان مخالف درگيرى بود چرا فعاالنه در آن شركت كرد و شاهد بوديم كه بيشتر لطمات و تلفات را هم هواداران سازمان تحمل كردند. آن

شد كه رهبران انقالب تحت تأثير  رگيرى نظامى شوند؟ در رابطه با جمهورى اسالمى همواره تأكيد مىتوانستند به تنهايى وارد فاز د موافق نبود آيا رهبران سازمان مى
صدر بيشتر پيرامون را وادار به  توانستند با سعه شدند آيا اين يك تناقض نيست؟ اگر رهبران نظام واقعاً با درگيرى نظامى مخالف بودند مى جريانات و اطرافيان واقع نمى

 . ها جلوگيرى نمايند  و خويشتندارى نموده و از گسترش دامنه درگيرىصبر و تحمل
اگر آقاى الجوردى برخالف نظر رهبر انقالب . دانند و معتقدند افرادى مثل شهيد رجايى مخالف اعدام سعادتى بودند ـ ايشان اعدام سعادتى را كار آقاى الجورى مى4

 . رسد يك اجماعى بر سر برخورد با سازمان در كل نظام وجود داشت به نظر مى. ركنار نگرديدعمل كرده است چرا با او برخورد نشد و از كار ب
كه دست به اسلحه نبرد، متن جمهورى  تواند و مجاز است كه كار سياسى كند به شرط آن اى دادستانى، كه براساس آن هر گروهى مى ماده اند اطالعيه ده ـ ايشان مدعى5

كه معتقد به كار سياسى ـ فرهنگى بودند تحمل نشدند و نشريه امت كه يك ... آزادى يا جنبش مسلمانان مبارز و هايى نظير نهضت يم جريانما شاهد بود. اسالمى بود
نها مورد حمله واقع هاى سياسى آ كرد نيز دفاتر و تجمع ، كه سازمان كار سياسى مى59 و 58هاى  چرا در اوايل انقالب، سال. نشريه سياسى ـ ايدئولوژيك بود تعطيل شد

 داد؟ شد و متن جمهورى اسالمى هيچ تالشى براى حفظ امنيت آنها و برخورد با مهاجمين انجام نمى  مى
.  رد شداند كه تعداد اندكى از اعضاى سازمان كه توانستند  به مجلس شوراى اسالمى در دور اول راه پيدا كنند اعتبارنامه آنها در مجلس ـ ظاهراً ايشان فراموش كرده6

 .اى كه از شهر مسجدسليمان به مجلس راه يافته بود ازجمله نماينده
اساسى رأى نداده است گرفته شد، درحالى  با اين استدالل كه به قانون) كه سازمان وارد فاز نظامى شود قبل از اين(جمهورى  ـ جلوى كانديداتورى رجوى براى رياست7

جمهورى شركت نموده و  دهد، ولى حاضر است در كادر همان قانون در انتخابات رياست دليل اشكاالت آن رأى نمى اساسى به قانونكه سازمان علناً اعالم كرده بود كه به 
شد فهميد كه ايشان  كرديم مى صدر دقت مى هاى كانديداى بخش وسيعى از نظام، يعنى بنى ها و نوشته اگر اندكى در سخنرانى. در صورت پيروزى آن را اجرا كند

كرد صالحيت او تأييد شد و توانست رأى  طور علنى و صريح اعالم نمى  آمده است قبول ندارد ولى چون به1358اساسى سال  فقيه را به آن صورت كه در قانون واليت
 .نه با نظام پرداختنددست آورد و درنهايت شاهد بوديم كه ايشان به سازمان پيوند خورد و مشتركاً به جنگ مسلحا اكثريت واجدين شرايط را هم به

صدر بيشتر انجام دهيم، اگر امنيت دفاتر و تجمعات آنها  ها را با تدابير بهتر و با سعه سالح گروه توانستيم قضيه خلع مى.  بسيار متفاوت بود76 با سال 60ـ فضاى سال 8
 .شدند دادند خودشان افشا مى به اين كار نمىبودن آنها نيست و اگر تن  شد كه نيازى به مسلح شد در عمل به آنها ثابت مى تأمين مى

باشد؟ چرا قصاص قبل از جنايت كردند؟ آيا اگر در حال حاضر نيز جريانى با  ـ ايشان از چه موضعى و با چه استداللى معتقد بودند مالقات امام با مسعود رجوى مفيد نمى9
جاست كه برخى از جريانات و برخى از افراد به خودشان  دهد؟ مشكل همين ند ايشان به آنها حق مىهمين استدالل جلوى ارتباط ايشان و همفكرانشان را با رهبرى بگير
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اين حق طبيعى هركس . گرفتند مالقات انجام شود يا نشود دادند تا امام خود تصميم مى بهتر بود ايشان اجازه مى. دهند جاى ديگران فكر كنند و تصميم بگيرند حق مى
 .ا مسئولين مملكتى مالقات كندباشد كه بتواند ب مى
اگر هم كانديدا . جمهورى شود باشد طبيعى است كه نگذارد آن فرد كانديداى نمايندگى مجلس يا رياست ـ اگر كسى معتقد باشد كه يك فرد يا جريانى متخاصم مى10

 با چه استداللى و براساس كدام عملكردى مهندس ميثمى را متخاصم اش را رد كند، اما بحث بر سر اين است آقاى نبوى شد او را رد صالحيت كرده يا اعتبارنامه
بار براى هميشه اين مسئله را كه، حق ندارند خود را حق كامل و ديگران را به ميزان نزديكى آنها با خودشان حق يا باطل  زاده و دوستانشان يك دانند؟ اگر آقاى تاج  مى

 . نخواهد كردبدانند، حل نكنند كسى به صداقت آنها اعتماد
 

 يكى از خوانندگان نشريه

  
 

  "انتقاد از خود"جالى خالى 
 

 .كنيم زاده دارد، تقديم خوانندگان مى  و نظرات آقاى تاج60هايى را كه ارتباط مستقيم با حادثه خرداد  ، بخش)83مرداد ماه (از نامه دوست عزيز جناب آقاى نادر كلهرى 
 

 :توان به آنها اشاره كرد لى وجود دارد كه به شرح زير مىزاده مسائ در مورد مصاحبه آقاى تاج
 
اند  همفكرانشان در واقع در موضع متن بودهايشان و كنند، حداقل در چارچوب كلى حاكميت در آن زمان  ـ ايشان در چند جاى مصاحبه به متن و پيرامون اشاره مى1  

ها بوده باشند، ولى  اند ممكن است ايشان شخصاً از جمله پيرامونى زاده و تنى چند در متن بوده ى، سرحدىگرچه دوستان ايشان نظير آقايان نبوى، رضاي. و نه پيرامون
جانبه قضيه بوده است  ها در آن زمان شهره بودند چه در آن زمان و چه بعد از آن تأييد همه هاى همفكرشان كه به خط امامى آنچه مسلم است موضع گروه ايشان و جريان

 .اند نوعى به جمع منتقدان آن قضيه پيوسته ها ايشان نيز به گيرى  سال و تغيير جهت25 از گذشت و حاال پس
كه مسئله را بايستى با  اند درحالى كنند كه گويا ابزار فكرى امروز خود را آن روزها نيز در اختيار داشته اى مسئله را موشكافى مى ـ ايشان در طول مصاحبه به گونه2  

 .ات حاكم در آن زمان بررسى نمودشرايط و تفكر
  خرداد چگونه رخ داد؟30گويد، پس وقايع پس از  ـ ايشان از اقتدار، دورانديشى و خوددارى متن حتى در مقابل فشارهاى حاشيه سخن مى3  

شدن جامعه چگونه  سبت به احتمال به درگيرى كشانده   يك گروه خارج از سيستم حتى اگر از ابتدا هم افكار انحرافى داشته، با تمام هوشيارى و آگاهى متن سيستم ن
اند يا سيستم درنهايت آنقدر ضعيف بوده كه در اثر يك  زاده داشته اى كشانده است؟ يا آنها قدرتى خارج از حد تصور و تصديق آقاى تاج اين سيستم را به چنين معركه

كه به كلى از شر  ا شق سوم آن است كه خود سيستم در مجموع و با اكثريت قابل توجه براى آنام. عامل بيرونى و فشار حاشيه خود به اين ورطه كشانده شده است
عنوان نماينده جريانى كه  پس حداقل ايشان به. خواهد باشد، خالص شود در آن زمان صالحديدش اين بوده كه اين معركه را به راه اندازد اپوزيسيون، از هر نوعش كه مى

ها آنچنان در حاشيه نبوده بلكه در بسيارى از تصميمات نقش اساسى داشته و يا اين حركات را همراهى كرده است، آيا نبايد از  نام خط امامىدر آن زمان حداقل تحت 
 گذشته انتقاد نمايد؟

گرى را به سوم شخص  روى و افراط گناه چپنمايند  گيرى مى ها موضع هاى آن زمان در حال حاضر كه نسبت به وقايع آن سال ـ نكته جالب آن است كه تمامى شخصيت5  
 . گردد توان سر در آورد و مقصر اصلى طرف مقابل قلمداد مى نوعى منطق صورى، آخراالمر هم از ماهيتش نمى كنند كه با تكيه به غايبى احاله مى

كه پس از يكى دو   وحشت داشت و از اين32قايع مشروطيت يا سال كنند كه سيستم در آن زمان از تكرار و زاده در بخشى از مصاحبه خود استدالل مى ـ آقاى تاج5  
اين اعتراف به نوعى سياست . باشد آيا اين استدالل مناسبى براى روآوردن به يك سيستم بسته و حذف مخالفان مى. سال حكومت را از دست بدهد در هراس بود

 را در بازى شركت داده بود محق بوده و بعد از چند سال كه خود در درون به اين نتيجه رسيده كه از زاده و دوستانشان خواهانه است كه چون آن زمان آقاى تاج تماميت
نمايد يا سرانجام آنها را وادار به  عنوان مثال موجبات تجميع نماينده براى رسيدگى به تفكرات مجاهدين انقالب اسالمى را فراهم مى اين آقايان هم فاصله بگيرد و به

 .عهده بگيرند ساالرى را درمقابل آن به خواه شده و ايشان و همفكرانشان بايستى رسالت مردم ند، تماميتك انحالل مى
... 
ا اين آقايان ب.  باشد الفارق مى نمايند كه آشكارا قياسى مع طلب در اين زمان را با شرايط آن موقع مقايسه مى هاى اصالح زاده وضعيت فشار وارد شده بر گروه ـ آقاى تاج6

اگر فردى از آنها در خطر اعدام قرار داشته به سرعت به . اند هاى قبلى خود در سيستم يا نهادهاى پيرامونى آن را حفظ كرده وجود اخراج از حاكميت، پست و سمت
 .واقعاً مقايسه اين دو وضعيت با يكديگر هيچ محلى از اعراب نخواهد داشت. مسئله خاتمه داده شده است

باشم اما بايستى صادقانه پذيرفت  وجه منكر اشتباهات آنها در اين زمينه نمى هيچ در آن زمان بوده و هستم و به] خلق[ از منتقدان به مواضع مجاهدين ـ من هم يكى7  
خصوص در مورد  مجاهدين بهزننده به قضيه واقعاً چه ديدگاهى بوده است؟ سركوب و برخورد با ساير نيروهاى سياسى تحت پوشش برخورد با  كه آغازكننده و دامن

دهنده  هاى ايدئولوژيك آنها با مبارزه مسلحانه مرزبندى روشنى وجود داشت، آيا نشان هايى كه صددرصد معتقد به فعاليت سياسى بوده و حتى در ديدگاه گروه
 شده براى حذف كليه اپوزيسيون نبوده است؟ سازماندهى از قبل طراحى

... 
كنند كه اوالً آن زمان از نظارت استصوابى خبرى  گويا ايشان فراموش مى. نمايند دم رد صالحيت و شركت مجاهدين در انتخابات اشاره مىـ ايشان بارها به مسئله ع8

 مسجدسليمان كه در انتخابات شهرهايى مثل شد و حتى زمانى جاى رد صالحيت از روش تقلب در انتخابات استفاده مى نبود و اصالً شوراى نگهبانى وجود نداشت و به
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تواند  آيا باز ايشان مى. گرديد و ايشان و همفكرانشان از اين اقدامات دفاع كرده و خود مجرى آن بودند آورد انتخابات باطل مى هاى خارج از حاكميت رأى مى كانديد گروه
 .هاى مخالف ياد كند از امكان فعاليت سياسى براى گروه

هاى سياسى از جمله  كه گروه  با آن60جمهورى مسعود رجوى رد صالحيت شد و در دو انتخابات ديگر قبل از خرداد  بات رياست بد نيست يادآورى نماييم كه در انتخا-9
در ] 25انداز ايران، شماره نشريه چشم[ايشان را به مصاحبه خانم طالقانى . مجاهدين كانديد داشتند از تقلبات گسترده و حتى رد صالحيت پس از انتخاب استفاده شد

 . دهم همين مورد رجوع مى
آيا واقعاً . ها و به اصطالح انقالب فرهنگى را هم يادآورى نماييم بهتر است به ايشان وقايع تعطيلى دانشگاه. كند ـ ايشان از امكان فعاليت سياسى در آن شرايط ياد مى10 

 ديد؟ شده و اين جريان چنين امكانى را بايستى براى خود متصور مىتوانست بپذيرد كه با فعاليت سياسى آن جريان موافقت  جريانى مثل مجاهدين مى
هايى كه در شوراى انقالب  ساله مشمول محدوديت فعاليت شدند آن هم به دليل وابستگى آزادى و جريانات ملى ـ مذهبى كه با تأخير يك كه منهاى نهضت ـ درحالى11  

 اى در اين زمينه مثال بياورد؟ تواند نمونه آيا ايشان مى. فعاليت سياسى هرچند محدود در آن شرايط را نداشتو بقيه اركان سيستم داشتند هيچ جريان ديگرى امكان 
تب و تاب پس از يك انقالب، . ـ البته با تمام اين انتقادات بايستى ما نيز فضاى حاكم بر آن زمان چه در سطح جامعه و چه در سطح جهان را به خاطر داشته باشيم12 

هاى سياسى ساير  ها در سطح جنبش هاى سياسى كه بخشى از آن ملهم از شرايط جهانى و حاكميت اين ديدگاه هاى گروه شدت راديكال حاكم بر ديدگاه هايى به هديدگا
ها و مسائلى كه  بسيارى از بحث. تويژه در شرايط پس از جنگ را نيز بايستى در نظر گرف كشورها بود و فضاى خاص ايجادشده در تقابل نيروهاى وابسته به حاكميت به

ها حتى مجال طرح براى ردشدن  آميز و نظاير آن در آن سال رسند، نظير رد تفكرات راديكالى و انقالبى، اعتقاد به مبارزات مدنى و مسالمت امروز بسيار طبيعى به نظر مى
  .هم نداشتند

  
  

  83ر ي خرداد و ت26شماره

  
 60خرداد  نگارى پيرامون سى ضرورت وقايع

 
كارى است . طور مرتب و تا شماره آخر پيگيرى كردم اپ كرديد، به در نشريه خود چ60 خرداد 30ها و افراد در ارتباط با  هايى را كه با بعضى از شخصيت   سلسله مصاحبه

چرا كه . نگارى و بازگويى خاطرات دارد، بيشتر مورد عالقه من است هايى كه بيشتر جنبه وقايع در اين ميان بعضى از مصاحبه. بسيار مثبت و موثر و جاى قدردانى دارد
البته . توانند ما را در اين راستا يارى كنند طور مستقيم در بطن اين حادثه و شاهد همه ماجرا بودند، بهتر مى  بهمن معتقدم براى شناخت كامل اين جريان، افرادى كه

رج خرداد د  نشريه باعنوان گام به گام تا سى15اى است كه در شماره  ها، مصاحبه يكى از آن مصاحبه. هاى تحليلى و راهبردى نيز بسيار ارزشمند است ناگفته نماند بخش
  . دانم شونده كه متأسفانه نام ايشان را نمى در اين ارتباط سوالى داشتم از حضور شخص مصاحبه. گرديده است

كرد و فقط به  هاى خود را تعطيل مى  خرداد تمام فعاليت30  ايشان در بخش آخر سخنان خود به اين مسئله اشاره كردند كه اگر سازمان در آن زمان يعنى قبل از واقعه 
چرا كه ايشان معتقدند كه . تر بود تر و منطقى معقول) يعنى صرفاً كار ايدئولوژيك(داد  كرد و آموزش مى البالغه كار مى پرداخت و تنها روى قرآن و نهج  تئوريك مىكار

ت كه رژيم، ايدئولوژى مجاهدين را زير سوال برده بود ولى مسئله اينجاس. اين كامالً صحيح است و من آن را قبول دارم.  بااليى برخوردار بودند جوانان سازمان از كيفيت
سازمان مجاهدين توسط سلسله مراتب باالى حاكميت برچسب التقاطى و . اند الصادق نيز اشاره كرده و در اين راستا خود ايشان به سخنرانى بهزاد نبوى در جامعه

حال سوال من اين است كه آيا سازمان چگونه .  كنند البالغه را به رأى خود تفسير مى  نهجآنها معتقد بودند كه مجاهدين، اسالم، قرآن و. ماركسيسم خورده بود
  .توانست در آن جو و شرايط فعاليت ايدئولوژيك كند مى

دادند و اصالً   ا تحويل مىهاى خود ر شدند، حال چه سالح هاى موجود و شواهد و مدارك و اسنادى كه موجود است سازمان و مجاهدين بايد حذف مى  با توجه به واقعيت
  .كردند كردند يا نمى كردند و يا فاز سياسى را تعطيل مى شدند و چه اين كار را نمى وارد فاز مسلحانه نمى

آن نامه به ايشان در . اى از آقاى سعيد نجفى عضو هيئت شهداى شلمچه درج گرديد انداز خوانندگان، نامه  نشريه در بخش چشم16كه در شماره    در پايان اين
اى كه در مقابل چشمان مادرش اعدام شد يا پاسدارى   ساله19اند كه به هفت تير و هشت شهريور هم كارى ندارند، ولى جوان    و فرموده هاى مجاهدين اشاره كرده جنايت

  رتكب چنين جناياتى نشد، چه گناهى داشتند؟ها روى او اعمال شد كه به گفته ايشان حتى ساواك هم چنين اعمالى را نكرد و م ترين شكنجه كه وحشيانه
.  ساله چه گناهى داشت كه شبانه او را با گلوله طورى زدند كه به قول آن دوستمان نصف كاسه سرش رفت18  برادر عزيز و ارجمند شما بفرماييد كه ناصر محمدى جوان 
ر عين حال كامالً قانونى تعدادى بر سرش ريختند و چنان او را مورد ضرب و شتم قرار دادند هاى تبليغاتى و د عباس امانى چه گناهى مرتكب شده بود كه در حال فعاليت
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ايد كه فقط به ديگران جوالدوز  شما هميشه عادت كرده. هاى ديگر در شهرهاى مختلف ايران طور نمونه و در اثر ضرباتى كه بر سرش وارد شد، درجا كشته شد و همين
 !!!هم به خودتان بزنيدبزنيد، خواهشمنديم يك سوزن 

 
 ش از تهران. م

   
 

  يا پايان حضور علنى در جامعه60سى خرداد 
 

اند و يا مطالعاتى درباره آن  هاى مختلف كه يا در جريان واقعه بوده  به وسيله شخصيت1360 خرداد 30هاى مختلفى از واقعه    چندى است كه نشريه شما تحليل
وقوع  ير نيز ـ كه از خوانندگان هميشگى نشريه شما هستم ـ بر آن شدم تا تحليلى كوتاه از آن واقعه مهم كه بعد از پيروزى انقالب بهاين حق. اند چاپ نموده است داشته

 .پيوست و عواقب ناخوشايندى  در برداشت، داشته باشم
 

تنفر عميق مردم از اين حركت و .  شد، پيامدهاى ديگرى به همراه داشت خرداد آغاز30هاى ارائه شده، شروع مرحله نظامى براى سازمان كه از همان    برخالف تحليل
كردند، چنان  توقع آنها از دولت در سركوب قاطع سازمان مجاهدين و برخورد محكم و ترديدناپذير مقامات قضايى و كميته و سپاه كه متناسب با افكارعمومى عمل مى

هايى كه تا آن مرحله كارشان فروش  سمپات. گونه آمادگى آن را نداشت كرد كه هيچ اى سازمان خود را وارد مرحله. فتر اى به سازمان وارد ساخت كه انتظار آن نمى ضربه
لزم داشتند، ادامه مبارزه به اين نحو مست كردند؛ حتى اگر كشش و انگيزه الزم را مى بايست با اين شرايط دشوار خود را سازگار مى نشريه و پخش اعالميه بود، اكنون مى

اى مردم براى سركوب مجاهدين كه اكنون رسماً محارب  بود و اين در حالى بود كه بسيج توده تر از گذشته مى نوعى تازه از سازماندهى و تشكيالت به صورت غيرعلنى
رنتيجه بسيارى از هواداران به اصطالح بريدند و داد؛ د ديدند نمى بينى نشده مى هم بودند مهلت تغيير سازماندهى به رهبران سازمان كه اكنون خود را در وضعيت پيش

  .كه توسط آشنايان و حتى فاميل نزديك به نيروهاى انتظامى معرفى و دستگير نشوند، پراكنده شدند بسيارى از ترس اين
پناهى در مضيقه بودند، وحشت از خود مردم،  در آن مقطع افراد سازمانى براى پيداكردن جان. رفت   امكانات و تجهيزات سازمان توسط مردم شناسايى شده و لو مى

دست  واردشدن به اين مرحله بسيارى از امتيازاتى كه در مرحله سياسى به. ها قطع و تشكيالت تا حد زيادى از هم پاشيده بود ارتباط. بسيارى را كامالً منفعل كرده بود
نيافتنى در امر ميزان  صورت چيزهاى دست ط امام امكان تأثيرگذارى سياسى و اجتماعى همه بههاى شاخص خ امكان تبليغات و بسيج عليه چهره. آمده بود از بين برد
سازمان . هاى سازمان و استفاده از آنها براى ايجاد يك حركت به نفع سازمان مقدور نبود ها به حدى رسيد كه امكان كار كردن روى عواطف خانواده پرت افتادگى از توده
كرد  كرد، مخصوصاً با غرور اعالم مى عنوان پيروزى ياد مى  اسفند ـ به14كه در مجمع عمومى، توانسته بود شعارهاى ضدانقالبى راه بيندازد ـ مانند  يندر نزد هواداران از ا

راى سازمان مهم بوده است و با ورودش گونه مسائل چقدر ب بينيم اين مى. هاى اصلى سيستم يعنى شهيد بهشتى  را همطراز شاه قرار دهيم ايم يكى از مهره كه ما توانسته
 خرداد راهى براى سازمان نمانده بود جز تبليغات 30بعد از واقعه . گذارى در اين فاز از مبارزه داشت را از دست داد هايى كه با بيش از دو سال سرمايه به اين مرحله تالش

اى كه كامالً اشتباه بود؛ يعنى به خالف ادعاهاى سازمان كه گويا رژيم، مردم را سركوب كرده  يسهمقا. 1357 شهريور 17 خرداد با 30گسترده و سعى در همطراز قراردادن 
 شهريور 17است و با اين حركت ماهيت جمهورى اسالمى افشا شده و راهى جز رودررويى و قيام مسلحانه برجا نمانده است، درست برعكس؛ اين مردم بودند كه مانند 

 .هاى تيمى فرستادند د، اين بار هم بدون ترديد از همان ابتدا جلوى حركت نظامى اينها ايستادند و آنها را به خانه كه جلوى شاه ايستادن57
 

  سعيد نجفى

  

   82بهمن و اسفند24شماره

  
خوانم،   را مى60كنم و قسمت تحليلى خرداد  انداز را مطالعه مى هر بار مجله چشم. اهللا موسوى تبريزى دارم بعد از خواندن شماره بيست و دو، نقدى درباره صحبت آيت

اهللا موسوى تبريزى را  هاى آيت كنم، ولى اين بار وقتى صحبت هاى حكومتى بودند پيدا مى ى سمتكه در آن زمان دارا  از نگاه كسانى60اى از خرداد  انداز تازه چشم
حتماً او هم مانند همه محاكمه و به سرنوشتى مانند ديگران . كرد ها را مى اهللا موسوى تبريزى در آن زمان اين صحبت با خود گفتم اگر آيت.خواندم به فكر عميقى فرورفتم

كه  آيا ممكن است يك انسان عادل، با ايمان و دوستدار مردم در بخش قضاوت حكومت جمهورى اسالمى باشد و بداند . شد  بودند دچار مى60ش خرداد كه در حول و حو
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. گناه بوده است  بيايد بگويد او بىبعد از بيست و يك سال. كه او را از بين ببرند برند و هيچ كوششى براى نجات جان وى نكند تا آن گناهى را به پاى چوبه دار مى انسان بى
زنم خدايا تو خالق على بودى كه از  كشم و فرياد مى گرديم، آهى مى دنبال كرامت انسانى مى شده و حاال به محمدرضاسعادتى يعنى تمام معيارهاى انسانيت فراموش

آقاى موسوى تبريزى هم با ..." اگر انسان از اين غم و رنج بميرد رواست: " فرموددرآوردن خلخال از پاى يك زن كه در حوزه حكومت او انجام شده بود، بسيار برآشفت و
گذرد و همه از انسانيت، اسالم، تمدن، حقوق بشر و   مى60اين چنين تاريخ ايران به راحتى از خرداد . بر ما چه رفت كه چنين شديم. كند صراحت اعتراف مى

 .گوييم ساالرى دينى و كرامت انسانى مى مردم
 

 پ ـ ب 

  
  

  82 آذر و دی 23شماره

  
 انداز ايران درخصوص مصاحبة آقاى موسوى تبريزى با نشرية چشم

 
اهللا موسوى تبريزى خواهيم  باشد كه براى آيت شامل خاطرات تلخ ايشان از زندان تبريز مى, اهللا موسوى تبريزى  آقاى على سليمانى خطاب به آيت  بخشى از نامة

 :رسانيم محورهاى اصلى اين نامه را به اطالع خوانندگان مى, ما ضمن احترام به احساسات ايشان. فرستاد
 

هايى گرديدند كه هنوز هم آن  قربانى سياست, رود كه در آن اوضاع بحرانى هزاران هزار انسان شمار مى ترين رويدادهاى كشور به اس يكى از حس1360خرداد سال    سى
هايى در  گامانداز ايران كه  جز نشرية چشم ها با گذشت نزديك به دو دهه مورد بررسى قرار نگرفته و تحليلى مشخص از آن اوضاع نابسامان داده نشده است؛ به سياست

بازيگران سياسى آن روز گروهى . خود نيز قابل ستايش است, اند گرچه چنين تحليلى در اين سكوت  هايى هرچند كلى و با ابهام ارائه داده آن خصوص برداشته و تحليل
دارى زندگى   نيز در انزواى سياسى و تقريباً دور از حكومتبرند و اغلب داخل نشينان سر مى در داخل و گروهى ديگر در خارج از كشور با هر وضعيتى كه باشد اكنون به

اى از اين آقايان سعى بر آن دارند كه آن روزهاى سياهى كه بر روى كشور سايه افكنده بود و خود در آن جريانات بيشترين سهم را  گذرانند و عده سياسى خود را مى
انداز ايران كه آقاى موسوى تبريزى   نشرية چشم22اى را در شمارة  آيا واقعاً اين كار شدنى است؟ مصاحبه. ددست فراموشى بسپارند و خويشتن را تطهير نماين داشتند به

گويى و  شايد اين جزيى. سادگى گذشته بودند البته به صورت كلى وارد بحث شده و از جزييات قضيه به. خواندم,  كرده بودند60 خرداد سال 30درخصوص حوادث 
اند به جزييات بكشانند كه فرصت زيادى را طلب نمايد و واقعاً چنين چيزى از حوصلة  آفرين باشد و يا شايد هم موضوع بحث را نخواسته يشان مسئلهپردازش به آن برا

ود بنده در سير حوادث آن كه خ طورى به, گردانان آن روز بود ولى چيزى كه قابل انكار نيست اين است كه آقاى موسوى تبريزى يكى از صحنه. يك نشريه هم خارج است
ظاهر در بيرون از صحنه قرار دارند كه در  اند و اكنون به ايشان در انزواى سياسى قرارگرفته, گرچه با گذشت زمان. روز  قرار داشتم و يكى از شاهدان حوادث فوق بودم

  . نداى رئوف و مهربان بساز  خويش سعى دارند كه از خود چهره ايشان در مصاحبة, اين پروسه
كه عرض شد از نزديك شاهد عملكرد ايشان در زندان تبريز  طورى همان.   خدا شاهد و گواه است قصد تخريب و يا خدايى ناكرده قصد توهين به ايشان را نداشته و ندارم

اكنون هم شاهدان عينى همان ... هاى ايشان هستندكه در آن زمان در زندان تبريز بودند شاهد برخورد اى را هرگز در ايشان نديدم و همة كسانى چنين روحيه, بودم
. شد بايست از طريق قانون و يا حداقل طبق موازين شرعى با آنها برخورد مى حتى اگر آنها گناهكار هم بودند مى, كنند هاى هولناكى را كه نقل نمى حوادث چه داستان

گذاريم كه  هاى سياسى مى گذريم و آن را به حساب انگ حاال از اين مسائل مى. اند  انقالب كردهيعنى آن چيزى كه آقاى موسوى تبريزى مدعى آن هستند كه به خاطر آن
  . ام بازگو كنم خواهم آن چيزى كه خود در زندان تبريز به چشمان خويش مشاهده كرده ولى من مى, گيرد در حق ايشان انجام مى

بله آقاى ... رفتند شد هيچ اميدى به بازگشت نداشت و همه در ماتم فرومى  به دادگاه فراخوانده مى هركس, كه ايشان حاكم شرع دادگاه انقالب تبريز بودند   در زمانى
نه با آن , شد صورت انسانى برخورد مى آنها انسان بودند و بايد با آنها به, ولى با همة اينها, ضدبشريت و انسانيت بودند, ضدانقالب بودند, موسوى آنها تروريست بودند

  . ى كه متأسفانه دچار آن بودندوضع
پس آن , اگر اين برخوردها باعطوفت و رأفت بوده. شد ها را به تندروى واداشتند و در زندان اوين با زندانيان با خشونت برخورد مى فرماييد بچه   در مصاحبة خويش مى

  كنيد چه بوده است؟  ها كه شما اكنون از آن اظهار تأسف مى خشونت
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عنوان دادستان كل انقالب دستورى  گذاشتند و اگر حضرتعالى به مند بودند و احترام خاصى به قوانين كشور مى رماييد حضرت امام فردى منضبط و قانونف   خودتان مى
طور  به, دند؟ طبق اعترافات شماكر آيا حضرت امام با اين دستور شما مخالفت مى, كس حق ندارد با زندانيان باخشونت و غيرقانونى برخورد كنند كرديد كه هيچ صادر مى

ايد؟ كدام هيئت را براى بررسى وضعيت زندانيان كشور در طول  شما چه دستورى در اين خصوص به زيرمجموعة خويش ابالغ كرده. كردند حتم از اين موضوع حمايت مى
اين ...  خدمات دولتى خويش اين خدمت را به زندانيان مظلوم كردند؟ها فرستاديد كه اكنون ما هم بگوييم كه آقاى موسوسى تبريزى در طول صدارت خويش به زندان

ها بود كه حتى  حوادث ورزشگاه امجديه نقطة عطفى براى اين خشونت. ها برخورد كند قانونى ها و بى قضاييه و مخصوصاً دادستانى انقالب بود كه با خشونت وظيفة قوة
ولى همين , كسى محاكمه شد؟ اگرچه اين موضوع قبل از صدارت جنابعالى بود كسى دستگير و چه  خصوص چه در آنولى , مرحوم احمد خمينى نيز به آن اعتراض كردند

نتيجة آن متأسفانه همان شد كه . آمد خرداد پيش نمى حوادث سى, شدند آقاى موسوى اگر چنين كسانى محاكمه مى... باز هم در روند سياسى كشور ادامه يافت, سياست
مسئولين به فرزندان خود حكم اعدام دادند و . كردة خويش را مظلومانه از دست داد و ما در برابر هم قرار گرفتيم هاى عظيم و مخلص و متدين و تحصيلكشور ما نيرو
  ...ها زير پا گذاشته شد تمام عاطفه

 ...داريم ك شما را براى هميشه در اذهان خلق قهرمان آذربايجان زنده نگههاى عينى اين وقايع را روشن كنيم تا حقيقت را در تاريخ ثبت كنيم و نام ني   بياييد واقعيت
 

 على سليمانى

 
 

  تبار پرسشى از آقاى علوى
 

 بايد توجه داشته باشيم آيا توده خود» !كرد جامعه خشونت را تشويق مى« فرمودند 19انداز ايران شمارة  وگويى با چشم در گفتتبار  آقاى علوى  
دانيم   قبول داشت يا تحليل علمى؟ همه مى مولد تفكر است؟ ايشان اين سؤال را بايد پاسخ دهند كه آيا توده قدرت تحليل دارد؟ آيا تفكر توده را بايد در حد تفكر توده

جاى دوستى دشمنى را رواج دادند و  به. ردندولى نك, توانستند از خشونت جلوگيرى كنند كردند و چه كسانى مى چه كسانى تفكر خشونت را تبليغ مى1358در سال 
 . جاى عشق نفرت را به
 

 ابوالقاسم پاشا زانوس

 
  

  هايى براى تأمل پرسش
 

 خود آقاى دكتررستگار در مصاحبة, شويد ها مى كه در اين شرايط باعث انتقال افكار و انديشه با تشكر از اين.   مصاحبه با آقاى دكتررستگار را در نشريه مطالعه كردم
اين خود متأثر از . (اند اى جذاب و آموزنده بيان كرده باشد به شكل و شيوه اى از تاريخ معاصر ايران را با بيان مخصوص به خود كه سرشار از صداقت و خلوص مى گوشه

 )تاريخ معاصر است
 

  . بينم م مىهاى مستقلى برايم مطرح است كه اشاره به آنها را در اينجا الز    همچنين محورها و پرسش
  وجود آمدند و چگونه رو به افول رفتند؟  در طول تاريخ چگونه به) ها تمدن(ها  ـ  امپراتورى

  ـ سازمان ملل براى حل و فصل مسائل جهانى كاراتر است يا امريكا؟
  پذيرى آنها ـ وجود دارد؟  هايى براى اصالح سازمان ملل يا امريكا ـ در صورت اصالح ـ چه روش

  ضعف امپراتورى امريكا چيست؟ ن نقطهتري ـ بزرگ
  ها توازنى بين آنها وجود دارد؟ گيرى چگونه است؟ آيا در تصميم) اجتماعى و فرهنگى, اقتصادى, سياسى(ـ ساخت قدرت امريكا 

  )ياستنه در حوزة س, منظور در حوزة انديشه است(ساالرى يا استبداد؟  مردم, آيد ـ چه ساختار قدرتى از درون توحيد بيرون مى
شايد شانس موفقيت , هايى كه با امريكا برخورد ايدئولوژيك دارند  با توجه به شرايط جهانى و ديدگاه احتماالً, ـ اگر تفكرات حاكم بر كاخ سفيد ايدئولوژيك گردد

لوژيك مخالف نظم جهانى وجود دارد تا اين تفكرات چه راهكارى براى جلوگيرى از تفكرات ايدئو. دهد بيشترى دارند كه حركت رو به جلوى جامعه جهانى را افزايش مى
  با شرايط سازگار نگردد؟

توانايى حفظ بقاى خود را دارد يعنى قوانين و نيروهاى دخيل در حركت , ـ آيا روند رو به رشد حيات و زيست انسانى كه امروز به اين درجه از تكامل در كرة زمين رسيده
  كار برد؟ درست به) نظام طبيعت(اخته تا آنها را در راستاى مشى الهى جلوى مادى و اجتماعى خود را شن روبه

  توانايى رسيدن به درجات متعالى را دارد و ما فرصتى براى آزمودن خطاهاى ديگران داريم؟, ـ آيا اصوالً اين شكل از حيات
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شديم؟  ما زودتر از اينها نابود نمى, كرد در آن صورت اگر شيطان هم ما را سجده مى, گويد او را سجده كنند آفريند و به همة فرشتگان مى ـ آيا خداوند وقتى انسان را مى
باعث تنزل درجة ما گرديد تا با طى كردن مراحل اول تكامل و برطرف كردن نقاط ضعف ابتدايى در حركت تكاملى , شيطان با نشان دادن نقاط ضعف انسان به خداوند

  كاراتر گرديم؟
آيا اين كار با نيروهاى . پردازد تواند حيات را نجات دهد مى هزينة تحقيقات علوم جديد را كه مى, سوم و حتى خود جهان اول و دوم با كار زيادرسد جهان  ـ به نظر مى

 سازگار و همسو است؟) مشى الهى(حاكم بر نظام طبيعت 
 
 پ.ع

   
  

 82بهشتين،ارديفرورد19شماره

 
  اهللا سيدحسين موسوى تبريزى توضيح آيت

 
توضيحى با امضاى , 60خرداد  انداز ايران پيرامون واقعة سى وگوى مهندس حبيب يكتا در هفدهمين شمارة نشرية چشم  در پى درج گفت  

 : از طريق فاكس دريافت شد17/1/82هللا سيدحسين موسوى تبريزى ـ دادستان وقت دادگاه انقالب تبريز ـ در تاريخ ا آيت
 
 
 سمه تعالىب
  
 

 انداز ايران جناب آقاى مهندس ميثمى؛ صاحب امتياز و مدير مسئول محترم مجلّه چشم
 

با توجه به خالف واقع بودن بعضى از مسائل مطرح شده دربارة اينجانب و . س حبيب يكتا داشتيدوگويى با آقاى مهند  گفت37 صفحة 17   با سالم و تحيت در شمارة 
لطفاً در شمارة بعدى طبق قانون مطبوعات چاپ نماييد و در رابطه . ضرورى ديدم توضيح بدهم, دادگاه انقالب تبريز تا آنجا كه مربوط به خود و دادگاه انقالب تبريز باشد

 . نمايم هاى مشروح واگذار مى ربايجان و انقالب به مصاحبهبا مسائل كلى آذ
 
مسئوليت زندان و معتمدين محل , بازرسى, هاى قضاوت در پست) ره(اهللا قاضى طباطبايى ـ دادگاه انقالب تبريز از ابتداى پيروزى انقالب با افرادى كه شخص شهيد آيت1

هاى انقالب و تصويب قانون آنها در شوراى انقالب با درخواست كتبى و تلفن  تشكيالت دادسراها و دادگاهسپس پس از تأسيس . تشكيل شده بود, منصوب نموده بودند
هاى آذربايجان شرقى و  ها و كميته  مرا مأمور به رسيدگى زندان68اهللا مدنى از امام امت حضرت امام در ارديبهشت ماه  اهللا قاضى طباطبايى و آيت شهيدان محراب آيت

نبوده ,  تا روز شهادت ايشان42اهللا قاضى از سال  تر از من به آيت دانند كه در تبريز روحانى نزديك ها منصوب كردند و همه مى ند و به قضاوت در آن استانغربى نمود
  .است

 تمامى مسائل با همفكرى و مشورت با ايشان من به مكّه مشرف شده بودم و در موقع شهادت ايشان مكّه بودم و قبل از آن, ـ حدود پانزده روز قبل از شهادت ايشان2
منصوب شده بودند كه كارها را با روال قانونى ) ره(اهللا قدوسى اى زاده دادستان انقالب وقت از طرف شهيد آيت آقاى درچه, گرفت و مشكلى نبود و در نبود بنده انجام مى
ها در مورد آنان به  عضى از خوانين را سپاه استان دستگير و به زندان تحويل داده بودند و بعضىفقط ب, هيچ اجحافى هم آن روزها به كسى نشده بود, دادند انجام مى

كه دو , مرحوم شهيد قاضى شكايت كرده بودند و ايشان به مأموران زندان كه از دوستان ايشان بودند گفته بودند آنان را آزاد نمايند و دادستان انقالب نپذيرفته بودند
طور كلّى كذب محض است و  يك ماه قبل از شهادتشان به وسيلة ايشان و مهروموم نمودن آن به, بستن دادگاه انقالب. آن متأسفانه به شهادت رسيدندسه روز بعد از 

عضى از دوستان آن روز ـ مانند بلكه ب, نويسم ديده نشده است  ها در دادگاه انقالب تبريز تا امروز كه اين نامه را به شما مى هيچ فرد نفوذى از عناصر مشكوك گروهك
  .كنند اينك خدمت مى هايى در نظام جمهورى اسالمى هم ها در پست اند و بعضى دست منافقين به شهادت رسيده شهيد نورى ـ به

دادند؛ مانند ترور  ات اطالعيه نمىدرموقع عملي, كردند موقع چون آن گروهك در ايران زندگى مى اصالً آن. دادن گروهك فرقان در حين ترور كليت ندارد ـ اعالميه3
ها پس از اعالم  كردند و مسئلة اطالعيه هاى انقالب و يا اطالعات سپاه و كميته با پيگيرى و تحقيق و تفحص جريان را كشف مى و دادگاه. قرنى و مفتح, شهيد مطهرى

  .جنگ مسلحانه ازسوى منافقين بود
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عنوان نفر هفتم يا  ولى آن زمان آقاى موسى خيابانى به, نگهبان و غيره در انتخابات مجلس اول در تبريز كانديدا شدند نفر بدون رد شوراى 72ـ ايشان قبول دارند 4
 تر از ايشان بودند و قبول دارند كه دانند كه موسى خيابانى در مخالفت با روحانيت مبارز معروف هشتم رأى آوردند و خود ايشان نفر هيجدهم شدند و ايشان خوب مى

كردند كه روحانيون رأى مردم را پس بدهند و انتخابات آزاد و سالم  طور تقاضا مى پس چه. كردند و باور داشتند كه بايد به كانديداهاى روحانيون رأى بدهند مردم فكر مى
تم و ايشان هيجدهم شدند؟ آيا اين تقاضا از روى هواى نفس با وجود باورهاى زياد مردم به روحانيت چرا موسى خيابانى نفر هف, مردم را باطل اعالم كنند و اگر تخلف بود

  و استبداد فكرى نبوده است؟ 
در حالى كه بر سر هر صندوق همة , دهند كنند و تخلفات را نسبت به روحانيت مى طور شده است ايشان اآلن دلسوزى به مجاهدين خلق مثل موسى خيابانى مى    چه

شدن پوسترهاى  چرا ايشان پاره. شدن آقاى خيابانى است جا را پر كرده بودند و دليلش هفتم ته باشند؟ ازجمله مجاهدين كه همهتوانستند افرادى داش كانديداها مى
اند؟ همة  كردن آنها  از سوى مجاهدين و يا طرفداران كانديداهاى منفرد را نديده هاى كانديداهاى روحانيت و پاره تخريب عكس, جاى تبريز ولى همه, مجاهدين را ديده

  .اند اهالى تبريز آن روز شاهد آن بوده
هاى مربوط به مردم ايران به  ها را كه از پادگان  اسلحه ,اى دادستان كل انقالب ماده مجاهدين حتى پس از اعالمية ده, 60ـ خود ايشان قبول دارند كه تا خرداد سال 5

اگر چه هر . شركت كردند و اين خود بهترين دليل براى آزادبودن انتخابات آن زمان و نبودن تخلف بوده استدر عين حال در انتخابات , اند غارت برده بودند تحويل نداده
  .شود پيدا كرد موقعى چند نمونه تخلف غيرمؤثر از طرفداران كانديداها مى

اى دادستان كل را نپذيرفته و بلكه در اواخر خرداد  ماده العية دهنان اط كند كه آ ـ ايشان در دفاع از مجاهدين تا جايى پيش مى رود كه حرف قبلى خود را فراموش مى6
آيا خشونت را از اواخر . گويد در اوايل شصت با مجاهدين برخوردهاى خشن انجام گرفت ولى مى,  اعالم جنگ مسلحانه با نظام مردمى جمهورى اسالمى نمودند1360ماه 

را تروريست معرفى  كه امريكا آنان آيا سزاوار است كه امروز حتى در حالى. ها را فراموش كردند انفجارها و كشتن, آنها شروع نكردند؟ ترورها, خردادماه و ششم تيرماه
) حتى رد صالحيت در انتخابات(نظام اسالمى هيچ برخوردى , گويند تا شروع جنگ مسلحانه ازسوى آنان از آنان دفاع نماييد؟ چرا نمى, اند را شناخته كند و همه آنان مى

اهللا مهدوى كنى مجوز نگهدارى  آيت, با آنان نداشت و جز محمدرضا سعادتى كه به اتهام جاسوسى دستگير شده بود كسى دستگير نشده بود و حتى براى آقاى رجوى
هاى تبليغى  ريفات و تحريكات و خرابكارىآنان تح, ولى در تمام اين مدت.  به او و موسى خيابانى اجازة مالقات دادند58در سال ) ره(اسلحه داده بودند و حضرت امام

  .بردند ها مى سوى كوه به, ها داشته و هر هفته جمعيت كثيرى را جهت ياددادن تيراندازى غيرقانونى شان را با تمام تخريب روزنامه, خودشان را داشتند
آن هم پس از اعالم جنگ مسلحانة , ين يا مخالفين ديگر نظام بوده استهاى ايشان در مورد منافق ـ بازداشت آقاى يكتا طبق اظهارات خودشان كه به خاطر توصيه7

همين مقدار رابطه با گروه مسلح . دليل نبوده جهت و بى بى, كردند كه آنان دفتر ايشان را پاتوق قرار داده بودند و مراجعه مى مجاهدين خلق با نظام جمهورى اسالمى و اين
كه در دادگاه انقالب تبريز با ايشان با محبت و رأفت  ولى اين, رسد ستگيرى افراد در آن موقعيت منطقى و عادالنه به نظر مىمعاند و محارب كافى است و در جلب و د

 مدت كوتاهى وسيلة منافقين پس از اهللا قدوسى به اهللا مدنى و آيت آيت, باهنر, اند و در موقعيت بحرانى ترور و شهادت مرحوم رجايى اسالمى و دوستانه برخورد كرده
بلكه اغماض و گذشت دادگاه انقالب تبريز است كه با شرايط آن روزها كمتر كسى , دليل بر نظم و انضباط و رعايت عدالت و انصاف و سرعت عمل, اند ايشان را آزاد نموده

  .ها داشته است آميز را از دادگاه توقع چنين سرعت و برخورد محبت
از مجلس استعفا كرده بودم و نماينده ) ره( به امر امام1360انى از من در مورد ايشان دروغ محض است و من پيش از عيد سال ـ سؤال حضرت آقاى هاشمى رفسنج8

  .فقط در قضاوت مشغول بودم, نبودم
 مجاهدين خلق با توجه به اعالم جنگ روزها ديگر آن. تأثير قرارگرفتن زندانيان نيز دروغ محض است كردن افراد مجاهد خلق و زدن آنان در آن زمان و تحت ـ صف9

ها كامالً ساكت و آرام بودند و بلكه ولو ظاهراً رو به توبه  مسلحانه و اجراى حكم اعدام در مورد قاتلين آنان و فرار بسيارى از مسئولينشان به خارج از كشور در زندان
البته اگر كسى به خاطر . اند د و مأموران دادگاه هيچ نيازى به زدن آنان در مأل زندانيان نداشتهكه در داخل زندان معركه بگيرن نه اين, آورده بودند تا نجات پيدا كنند

 .مسئلة ديگرى است كه در تمامى كشورهاى متمدن نيز قابل قبول است, زدن نظم زندان مجازات بشود هم به
 

                                                                   با تشكر                                                                      
 قم ـ سيدحسين موسوى تبريزى
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