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 ... روزانه ها       پيوندها           قلم ها         خانه  

  و امروز ... روزانه هاِی ديروز گاه       ايل بيگی.) م(آراد 
   ؛ تنها برای خواندن ست و ...انتقادآوردن اين مطالب نه به معنای تائيدست و نه به  

378  

 84 تير و مرداد 32چشم انداز ايران شماره 
 

  اي قابل پيشگيري فاجعه:  60سي خرداد 

 وگو با دكترابراهيم يزدي

  

اى  كه اين فاجعه شفافيت استراتژيك ايران را مخدوش كرد؛ عده پرداخته است، اين است 60خرداد  يابى فاجعه سى كى از داليل مهمى كه نشريه چشم انداز ايران به ريشه
شدن سركوب بر كل انقالب  روى، مبارزه مسلحانه و درپى آن، حاكم اى آن را دهه چپ ، دوره سركوب از طرف نظام است و درمقابل عده60گويند دهه  شنفكران مى

دانستند و ديگران را  گويد اشكال از ايدئولوژى مجاهدين است كه خود را پيشتاز مى كند؛ يكى مى مختصاتى شروع مىها هم، هركسى از يك مبدأ  در سير اين ارزيابى. نند
 گويد كه امام پس از شنيدن كند و مى شناس و حسين روحانى ـ دو تن از اعضاى سازمان در آن مقطع ـ اشاره مى آن يكى به مالقات امام در نجف با تراب حق. ل نداشتند

گيرد  ديگرى مسائل و اختالفات بعد از پيروزى انقالب را مبنا مى.  شروع شد54گويد مسائل از ضربه سال  ديگرى مى. هاى آنها نسبت به ايدئولوژى مجاهدين حساس شد ف
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ايد و طبعاً اطالعات و   در جريان همه آنها قرار داشتهها اشراف داشته و از دور يا نزديك نظرانى هستيد كه بر مسائل تمام اين سال ترديد شما يكى از صاحب  بى 
را در خارج از كشور " پيام مجاهد"شدن سازمان مجاهدين خلق ـ  دنبال علنى  ـ و به51از سال . يابى اين فاجعه خواهد كرد هاى شما كمك قابل توجهى در ريشه ارزيابى

هاى  هاى فدايى خلق و ديگر گروه اى بود كه تمام اطالعات مربوط به مجاهدين خلق ـ و حتى چريك شريهكرديد كه شايد بتوان گفت در آن زمان اين تنها ن منتشر مى
 و سفر امام به پاريس شما 57با شروع تحوالت سال .  ياد كرد57 تا 51هاى  از وقايع سال" آرشيوى ملى"عنوان  توان از آن به اى كه مى گونه كرد، به مبارزـ را منتشر مى

و مذاكرات جنابعالى با " مذاكرات گوادلپ"هاى مجاهدين از  ايد و حتماً در جريان گله گذشت بوده ترين افراد به ايشان و آنچه كه در آنجا مى ترين و آگاه ديكيكى از نز
ى ـ و يا به تعبيرى مكاتب انحرافى برخورد هاى چپ ـ مذهبى يا غيرمذهب ها در اين مذاكرات قول دادند كه با جريان شود كه ايرانى گفته مى. زيمرمن امريكايى هستيد

بعد از حضور امام در ايران نيز، شما در كنار ايشان و در . ايد در اذهان باقى مانده است كرده و حذفشان كنند و چنين تصويرى هم از شما كه در آن مذاكرات حضور داشته
هاى كليدى به دست  اى بود كه پست اجماع نانوشته"گفت  اش   آقاى موسوى تبريزى در مصاحبه.ايد كم بخش اعظم آن ـ بوده جريان همه جزييات و اخبار ـ و يا دست

دانيد بحث خود را شروع كنيد و  اى كه الزم مى با اين مقدمه از هر نقطه. آزادى هم در اين اجماع دخيل بودند كند كه رهبران نهضت ، ايشان ادعا مى"مجاهدين نيفتد

   شد از اين واقعه پيشگيرى كرد يا نه؟ بپردازيد كه آيا مىدرنهايت به اين پرسش هم 
بر اين باورم . كند، باز كرده است اى كه در سطح استراتژى ـ راهبردى كار مى عنوان نشريه انداز ايران به حق جاى خودش را به بسم اهللا الرحمن الرحيم ـ نشريه چشم

كنيم و كمتر آمادگى ذهنى  ها نگاه مى حقيقاتى خالى است و ما نسبت به مسائل گذشته همچنان با حب و بغض و چنين ت كه در ميان مطبوعات كنونى جاى چنين نشريه
انداز ايران اين  خوشبختانه چشم. مان، مسائل را از زواياى مختلف مورد بررسى قرار بدهيم هاى حال و گذشته داريم كه به عمق مسائل برويم و فارغ از تعصبات و گرايش

   .دهد م را انجام مىوظيفه مه
هنگامى اين تحقيق و پژوهش مفيد و موثر است كه از زوايا و ابعاد مختلف بررسى . تواند از يك بعد مورد بررسى قرار بگيرد  نمى60 قطعاً واقعه بزرگى مثل خرداد سال  

زيرا هركدام از ما از يك زاويه با مطلب . اند همه قضاياست اند و شنيده ه ديدهتوانند بگويند آنچه را ك كنند، نمى كه در اين زمينه اظهارنظر مى يك از كسانى شود و هيچ
كه قطعاً مسائل، ابعاد گوناگون دارند و مفيد هم اين است كه همه گفته بشود و  درحالى. ايم و طبيعى است كه هركدام از همان زاويه به بررسى آن بپردازيم سروكار داشته

  . وتحليل و نقد تاريخى آنها بپردازند پژوهان بنشينند اينها را با هم مقايسه كنند و به تجزيه تاريخروزى كه همه ابعاد گفته شد، 
اند كه  دانيم كه در هر دو طرف كسانى بوده ما مى. اسالمى ايران بعد از آن اثر گذاشت  بر مسير تحوالت جمهورى60خرداد   من هم مثل شما معتقد هستم كه واقعه سى 

فقط سازمان در آن تاريخ، بلكه  اما من معتقدم كه نه. ها را بر مجموعه تحوالت تحميل كنند اند كه آن ديدگاه اند و دنبال فرصت بوده هاى انحصارگرايانه بوده هداراى ديدگا
نند، بنابراين عمق تحوالتى را كه در جامعه ما اند شرايط آن زمان را خوب درك بك اند، مقصرند و نتوانسته بسيارى از روشنفكران ما در دو سال اول انقالب غفلت كرده

توجهى در اختيار نداشتند،  كاران، روزنامه و رسانه قابل گرايان و محافظه بينيد كه روحانيون، سنت اگر به فضاى دو سال اول انقالب برگرديد، مى. اتفاق افتاده بود نديدند
بنابراين الزم است اگر فرصتى شد ـ همراه اين بحثى . ن روشنفكران بودند كه تظاهرات سياسى راه انداختندبينيم كه اي همچنين مى. همه اينها در دست روشنفكران بود

توانيم، به حق از روحانيون انتقاد كنيم؛ بله، رفتارهاى غيرقابل قبولى  ما خيلى راحت مى. ايد ـ به نقد عملكرد روشنفكران اول انقالب پرداخته شود كه شما شروع كرده

   . آنها هم نقش بسيار موثرى در پيدايش اين حوادث داشتند. توانيم در اين پيشامدها و حوادث نقش روشنفكران را ناديده بگيريم اما نمى. دداشتن
مواضعش اثرگذار بوده است، ترديد ايدئولوژى سازمان در اتخاذ  بى. دانند  را در ايدئولوژى سازمان مى1360طور كه اشاره كرديد برخى ريشه واقعه خرداد  بگذريم، همان 

گير سازمان مجاهدين خلق شد اين بود كه نگاه  به نظر من يكى از مشكالت و مصائبى كه گريبان. خواهم چيز ديگرى را بگويم و آن نقد تشكيالتى است اما من مى
درواقع . توانيد پيش برويد  شما مخالفت كرد تا مرز نابودى او مىكالسيك يك حزب آهنين ـ نگاه لنينيستى ـ بر سازمان غلبه پيدا كرد، به اين معنا كه اگر كسى با

فقط در سازمان مجاهدين خلق، در هر سازمانى كه بخواهد با آن  نه. دانم من اين را يك ايراد بسيار كليدى و اساسى مى. چيز را گرفت سازمان جاى خدا، جاى ملت و همه
هاى جمعى به سرعت ما را به   ساله هستيم ـ همكارى2500يژه در كشورى مثل ايران كه ـ وارث يك فرهنگ استبدادى افتد، بو ديدگاه سازماندهى بكند، اين اتفاق مى

هاى تشكيل و چه بعد از  توده در اوايل سال اين داستانى است كه كمابيش در بسيارى از احزاب رخ داده است، چه در حزب. كند پذير تبديل مى گر و سلطه دو گروه سلطه
گر و  گيريم افراد به دو گروه سلطه كه در چنين وضعيتى قرار مى به محض اين. خورد هاى سياسى ما را مى اين چيزى است كه مثل خوره سازمان. ر احزاب ديگرآن د
كه  يا اين. خورد كار جمعى ضربه مىكشند و  سروصدا و آرام خودشان را كنار مى  برخى از اعضا و فعاالن يا بى شوند؛ در واكنش به اين وضعيت پذير تقسيم مى سلطه
احمد قصه   آل ل من ميل دارم در اينجا شما را به مأخذى ارجاع بدهم كه مرحوم جال. است... اش درگيرى و انشعاب و قتل و كنند كه نتيجه ايستند و مقاومت مى مى

گويد بعد از جدا شدن از حزب توده نيروى سوم كه درست شد، من ديدم كه  دهد و مى وگويى با دانشجويان شرح مى توده در گفت همكارى و جدايى خودش را با حزب
  . هاست و ديگر رهايش كردم اينجا هم همان حرف

   
ن اى از برخورد استبدادى در سازما توان نمونه  كه بنيانگذاران اعدام شدند، نمى1351 ـ تا سال 1344اما براساس اطالعات موجود، از زمان تأسيس سازمان ـ سال 

نژاد به ديكتاتورى متهم شد، ولى در يك برخورد   و دستگيرى بسيارى از كادرهاى سازمان حتى مرحوم حنيف50شود پس از ضربه سال  حتى گفته مى. يافت

   .دموكراتيك با توضيحاتى كه على باكرى داد همه قانع شدند
اى رهبرى سازمان را به دست  نژاد و ديگر دوستان عزيز رفتند و نيروهاى تازه حنيف به بعد است كه بنيانگذاران اوليه، مرحوم 51منظور من، از مقطع سال 

امروز هم در سازمان همين انديشه . بينيم بعد از انقالب هم ما همين نگاه را در سازمان مى. ها و رسوبات فرهنگ استبدادى را داشتند  اينها به نظر من آن رگه .گرفتند
همه اينها مسائلى است كه . دهد اندازد و شكنجه مى كند و مخالفان را به زندان مىرود كه سازمان در عراق زندانى و اسير مى ى پيش مىسياسى حاكم است، حتى تا جاي
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راز نوين طبقه يا آن چيزى كه لنين درباره حزب ط)" ارتدوكس(نگاه كالسيك "گذارم  گيرد و من اسمش را مى اى كه يك سازمان سياسى دارد سرچشمه مى از نگاه ويژه

   .جاى طبقه كارگر و از نظر ما جانشين كردن حزب به جاى هر نوع ملت يا مملكت يا به تعبيرى خدا كردن حزب به كارگر معتقد است؛ يعنى جانشين
  : كنم  اين را به چند مرحله تقسيم مىمن. آييم تدريج جلو مى كنم و به كنم و روابطى را كه با سازمان داشتم بيان مى يابى، از اين فرصت استفاده مى  در ريشه 
، در 1338هايى كه قبل از آن، در اواخر سال  اى از فعاليت سال به ايران برگردم، اما وارد عرصه  از ايران رفتم و تصميم داشتم كه پس از يك1339 من در شهريور سال  

ها در خارج از كشور و امكان دسترسى به خيلى از  دليل استمرار اين فعاليت به. شيد سال طول ك18در نتيجه اين سفر . نهضت مقاومت ملى شروع كرده بودم ـ شدم
هاى خود را پيروز كنند، بايد  ها نيستيم و اگر آنها با شرايط مشابه ما توانستند انقالب اى از ديگر ملت ها، بويژه ما به اين نكته پرداختيم كه ما تافته جدابافته منابع و كتاب
وجود آورده بود و ما دنبال اين  هاى آن روز ازجمله ما به اين همزمان بود با پيروزى مردم الجزاير و كوبا كه نوعى از رمانتيزم انقالبى را در جوان.  بهره جستاز تجارب آنها

شود با يك ارتش سر تا پا مجهز  ست خالى كه نمىتر شد و ما به فكر افتاديم كه با د  خرداد اين مسئله داغ15بعد از قيام ". ره چنان رو كه رهروان رفتند"بوديم كه 
با مرحوم مصطفى چمران، دونفرى، تقريباً كتابى نبود كه راجع به انقالبات دنيا نوشته شده . براى يافتن پاسخ، مطالعات زيادى كرديم. جنگيد و رفتيم دنبال چه بايد كرد

ماكاريوس، چين مائوتسه تونگ، جنگ فرسايشى ويتنام، ژنرال جياپ و ارتش مردمى ـ جنگ مردمى، و باشد و ما نخوانده باشيم؛ از لورنس عربستان تا قبرس و اسقف 
اولين چيزى كه به نظر ما رسيد اين بود كه يك سازمان سياسى كه . به اين نتيجه رسيديم كه بايد چند كار انجام شود. همه را مطالعه كرديم... يونان ژنرال گريوس، و

ما درپى مطالعاتمان متوجه شديم اين ساواك ديگر شهربانى كل . پليس امنيتى در آن تاريخ، ساواك بود. ر كند الجرم با پليس امنيتى سروكار داردبخواهد در ايران كا
ديده براى شرايط روز و  شيافته و آموز  سازمان شهربانى وقت. كرد  اين شهربانى بود كه با فعاالن سياسى برخورد مى1332 مرداد 28تا قبل از كودتاى . كشور نيست

. ها و تجهيزات جديدى دادند ـ تا بتواند به طور موثر مبارزات سياسى را خنثى سازد اما وقتى ساواك تأسيس شد، به ساواك آموزش. مقابله موثر با مبارزات جدى نبود
در همان مطالعات مختصرمان به يك سلسله نواقصى كه در كل . ا ياد بگيريماحساس كرديم كه قبل از هر چيز بايد بتوانيم علم سازماندهى مخفى و فن مبارزه با پليس ر

، در زمان مرحوم مصدق، ايران مركز توجهات 1332سال . ضرورى ديديم كه برويم در جايى و آموزش ببينيم؛ آموزش مبارزات مخفى. جنبش وجود داشت پى برديم
از . نفر از دانشجويان شمال آفريقا، از تونس و الجزاير و مراكش به ايران آمدند شد، ازجمله سه ى به ايران مىهاى جهان سوم شده بود و سفرهاى زياد جهانى و اميد ملت

همزمان از دانشجويان مسلمانى كه در دانشگاه تهران بودند، از پاكستان و اردن و عراق، دعوت . طرف انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه تهران من مهماندار آنها بودم
در طى جلساتى كه با اين سه نفر داشتيم من از آنها، به خصوص از دانشجوى . ريزى كنيم المللى را پايه يم و سعى كرديم تشكيل يك انجمن اسالمى دانشجويان بينكرد

هاى مقاومت در  بارزات ملت خود و شيوهاو هم تجربه م... كنيد؟ چه نوع سازماندهى داريد؟ و پرسيدم كه شما چگونه در برابر ارتش فرانسه مقاومت مى الجزايرى مى
 در 1332 مرداد 28در مبارزات بعد از كودتاى . اينها براى من جالب بود. كرد را به ما منتقل مى... مقابل پليس و نيروهاى امنيتى و نحوه ايستادگى در زير شكنجه و

ها بعد، به خصوص بعد از  سال. ى چاپ هم بودم از رهنمودهاى آنها در الجزاير سود بردمنهضت مقاومت ملى، من هنگامى كه عضو كميته انتشارات و ضمنا مسئول امور فن
آورى كنيم و به  تصميم گرفتيم كه در خارج چنين دانشى را بياموزيم، جمع. ، آن تجربه و دانش را بسيار ابتدايى ديدم و احساس كردم كه بايد فكر جدى شود42خرداد 

را، به عنوان يك ) سماع( سازمان مخصوص اتحاد و عمل هايى با رهبران الجزاير و مصر و اقدامات اوليه سرانجام به مصر رفتيم و ز تماسبعد ا. داخل كشور منتقل كنيم
اى حضور در اين افرادى هم از ايران بر. هاى الزم و دقيق را فراگرفتيم  نفره، در چندين دوره، آموزش4-5هاى  در مصر در كالس. واحد نظامى ـ سياسى تاسيس كرديم

 دوره كه گذشت شوراى رهبرى سازمان، تصميم گرفت كه ديگر كسى را براى 5ـ6. هاى آموزشى درآمد ها به صورت جزوه همه اين آموزش. شدند ها معرفى مى كالس
شايد يكى از .  تهيه جزوه انفجارات را قبول كردمرحوم چمران مسئوليت. ايم خودمان تنظيم و تأليف كنيم ها آموخته آموزش به مصر نياوريم و آنچه را كه از مصرى

ها راجع به فن مبارزه با پليس و سازماندهى مخفى  اى از مجموعه آموزش من هم كتابچه. ها درباره كاربرد موادمنفجره، متعلق به مرحوم چمران باشد بهترين جزوه
آقاى ميثمى در كتاب خاطراتشان . گرى بود گرى و ضدشورش ارى كه ما كرديم، تدوين بحث شورشدومين ك. اين كارى بود كه ما در فاز اول انجام داديم. آورى كردم جمع
 را استخراج   اى كه خوانده بوديم، من مجموعه هايى ازمجموع كتاب. ها به ما ندادند، اين محصول كار خود ما بود نه، اينها را مصرى. ها به ما دادند اند كه اين را مصرى نوشته

عالقه ما هم به اين كتاب . البته حقيقت اين است كه كتابى با اين عنوان وجود داشت و من در ابتدا به ترجمه آن پرداختم". گرى گرى و ضد شورش شورش"ان كردم باعنو
خورد و بايد  مه آن به تنهايى به درد ما نمىاما وقتى مقدارى از آن را ترجمه كردم، ديدم ترج. گويد ايران، ويتنام بعدى است بيشتر به اين دليل بود كه در مقدمه كتاب مى

باشى كه يكى از  اين كتاب را توسط آقاى چنگيز حاج. لذا اگرچه از ترجمه شروع شد، ولى به يك تأليف منجر شد. اين را به قالب زبان و تجارب خودمان در ايران بنويسم
آقاى . ها را ديده بود به ايران برگشته بود طوسى هم كه اين دوره مانى بود كه آقاى رضا رئيساين ز. جوانانى بود كه به مصر آمد و دوره ديد، به ايران فرستاديم

سيدجوادى در ايران تماس گرفتيم  طور كه گفتم در مصر شروع كرديم، با آقاى سيد احمد صدر حاج  همان ما وقتى اين كار را. طوسى از تهران به ما معرفى شده بود  رئيس
هايى كه در ايران هستند افراد واجد شرايط را معرفى كند تا ما ترتيب انتقال آنها را به مصر  و ايشان قبول كرد كه از ميان جوان. ها قرار داديم ان برنامهو ايشان را در جري
ها را ديد و به آلمان برگشت و  ر آنجا دورهد. طوسى به آلمان آمد و با حفظ اصول امنيتى او را به مصر منتقل كرديم رضا رئيس. هاى آموزشى را بدهيم و شركت در دوره

كه ما مطلع شديم كه دوستان مجاهد ما هم  اين همزمان بود با وقتى. اندازى شد ها ـ راه پس از مدتى به ايران آمد و اولين خانه امن در ايران ـ براساس همان آموزش

   . كنند دارند كارهايى مى
   

  چه سالى بود؟
  .د بو1346كنم سال  فكر مى
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  كنند؟ شما چگونه مطلع شديد كه بنيانگذاران سازمان دارند كار مى
كه به زندان بيفتد من طى  مهندس بازرگان در زندان بود، ولى قبل از اين. طور كه گفتم آقاى صدر با ما در ارتباط بودند از طريق دوستان خودمان در ايران، همان

گويد كه  اى نوشت كه اين نامه در كتاب مرحوم نجاتى آمده است، مهندس مى مهندس هم در جواب به من نامه. هايى داريم رنامهاى به ايشان اطالع دادم كه ما چنين ب نامه
  . هايى كه در كوبا بودند و آن فضا در ايران هم باشد، حاال زود است كنى آن آدم اگر تو فكر مى

    
   .مطلع شده بود از تأسيس رسمى سازمان 1347ظاهر آقاى صدر در سال  به

لذا ديديم . دنبال چنين سازماندهى مخفى براى مبارزه هستند اى در داخل به  از طريق آقاى صدر متوجه شديم عده هنوز سازمان به شكل رسمى درنيامده بود كه ما
در آخرين نشست با همه افرادى كه براى آموزش به . تقل كنيمتوانيم بكنيم اين است كه تجربيات و جزوات آموزشى را به ايران من ترين كارى كه ما مى كه اولين و مهم

بازگشت ما به ايران خطرناك بود، زيرا همه افراد را . زاده و من  قطب چمران، صادق: خارج آمده بودند، تصميم گرفته شد كه همه به ايران برگردند، منهاى سه نفر
ها  چندين بار هم مصرى. ها نداده بوديم و همگى با اسم مستعار به مصر آمده بودند قيقى افراد را هم به مصرىاسامى ح. شناختيم و همه اطالعات هم در اختيار ما بود مى

هاى آموزشى مطالعات ديگرى هم پيرامون اين موضوع داشتيم كه در ايران  پس از گذرانيدن دوره. سر اين قضيه با ما كلنجار رفتند ولى ما اسامى واقعى افراد را نداديم
كه مربوط به نظريه لنين پيرامون انقالب است، خيزش لنينى يكى : تواند كارساز باشد؟ در آن زمان، سه تئورى بزرگ در دنيا مطرح بود الگويى از مبارزات مسلحانه مىچه 

يه سوم مربوط به انقالب كوباست كه به تونگ هست و انقالبات چين و ويتنام بر اين اساس است، نظر است كه نظريه مائوتسه" درازمدت فرسايشى"جنگ نظريه دوم 
  . معروف است" تئورى كانونى"
    

    ها توضيحى بدهيد؟ ممكن است راجع به اين تئورى
. ستدان مى) شوراهاى كارگرى و غيركارگرى(ها  را اوال سازماندهى نيروهاى انقالبى و رخنه و نفوذ در نيروهاى نظامى و سويت) بلشويك(لنين كار حزب طبقه كارگر 

رسد كه حاكمان قادر به حكومت نباشند و مردم زير بار حاكمان نروند، در چنين شرايطى حزب طبقه كارگر، كه در نهادهاى  ثانيا ـ هنگامى كه وضعيت سياسى به آنجا مى
  .معروف شده است» خيزش لنينى« انقالب به به اين مناسبت نظريه لنين درباره. گيرد قدرت را در دست مى» خيزش«نظامى و شوراى مردمى رخنه كرده است با يك 

. سازد جنگ فرسايشى درازمدت نيروى ضد انقالب را به تدريج فرسوده مى. را مطرح كرد" جنگ درازمدت فرسايشى"اما مائوتسه تونگ براساس وضعيت خاص چين، 
ابتداى آغاز عمليات ، تعادل و تناسبى ميان نيروهاى شورشگر، كه بسيار در . عمليات شورشگرى براى شورشگر ارزان و براى ضد شورشگر گران و پرهزينه خواهد بود

رسد كه  اى مى دهد تا به نقطه اما جنگ فرسايشى درازمدت به تدريج موازنه را به نفع شورشگر تغيير مى. ضعيف هستند، با ضد شورشگر، دولت و حكومت، وجود ندارد
هاى سيراماسترو  اما وقتى كاسترو به ارتفاعات كوه.  است رشگرى و ضد شورشگرى تمام اين نكات شرح داده شدهدر كتاب شو. چربد توان شورشگر بر ضد شورشگر مى

گر چپ به نام كلى سيلوا تحت عنوان  آنچه در كوبا انجام شد، بعدها توسط يك تحليل. رفت و انقالب كوبا را آغاز كرد، نه از الگوى چين تبعيت كرد و نه از ايده لنين
حضور يك گروه كوچك . برند در اين تئورى، شورشگران به ارتفاعات ، در جايى كه دور از دسترس نيروهاى ضد شورشگر باشند، پناه مى. شناخته شد» ى كانونىتئور«

صادى و اجتماعى در كل جامعه دهد، تاثيرات سياسى، اقت در بدن شخص كه تمامى فعل و انفعاالت زيستى را تحت الشعاع خود قرار مى» غده«در ارتفاعات، نظير يك 
اما ما پس از بررسى و مطالعه همه اين الگوها به اين نتيجه رسيديم كه در ايران با توجه به . نمايد دارد و تدريجا نيروى بالقوه مردم را به نيروى تواناى بالفعل تبديل مى

ها را ما براى دوستان داخل در ايران  تا آنجا كه به ياد دارم اين تحليل.  ساقط كردزدن روابط شهر، نظام را هاى مردمى در تاريخ كشورمان بايستى با برهم شورش
ها مربوط به زمانى است  اين بحث. مان با دوستان مجاهد را به اختصار توضيح دادم تا اينجا من فاز نخست رابطه.شايد هنوز هم يك نسخه از ان را داشته باشم. فرستاديم

   . مستقر بوديمكه ما هنوز در خاورميانه 
هاى بعدى را اداره  شويم؛ بعد از دوره اول كه ما در مصر تعليمات را ديديم، مرحوم چمران در قاهره ماند تا كالس  از اينجا به بعد وارد فاز دوم رابطه با اين دوستان مى 

در .  اوضاع خاورميانه به شدت متالطم شد1346در اواخر سال . بغداد رفتمن در بيروت مستقر شدم و آقاى مهندس توسلى به . ها باشد كند و درواقع رابط ما با مصرى
در لبنان، با بروز اختالف و قطع . ها به وجود آمد عراق عبداالسالم عارف رئيس جمهور متحد ناصر در يك سانحه هوايى كشته شد و فضاى بسيار ناامنى براى فعاليت

روابط ما با دولت مصر بر سر سياست آنها درباره خليج فارس و . ممنوع شد و ايرانيان مقيم لبنان تحت فشار قرار گرفتندروابط ايران و لبنان، سفر ايرانيان به لبنان 
ن همه اعضاى دوره ديده به ايرا. از منطقه خارج شويماوال بنابراين شوراى مركزى سازمان تصميم گرفت كه . خوزستان و برخى ديگر از مسايل، تيره و سپس قطع گرديد

مرحوم چمران به امريكا برگشت، من نيز بعد از مدتى به امريكا برگشتم، مهندس توسلى از عراق به آلمان رفت، . نفر ـ كه پيش از اين اشاره كردم برگردند ـ منهاى سه
صدر در جنوب لبنان حفظ كرديم و گاهى كه من به  بعد از اين كه ما از منطقه خارج شديم، ارتباط خودمان را با آقاى موسى. مدتى آنجا بود و بعد به ايران برگشت

نفر  اند و يك صدر با من ـ كه در امريكا بودم ـ تماس گرفت كه يك مدرسه فنى در جنوب لبنان تأسيس كرده آقاى موسى. ديديم كردم همديگر را مى خاورميانه سفر مى
صدر استقبال كرديم زيرا براى ما چنين  ما از اين كار امام موسى. ان، دكتر چمران را پيشنهاد كرديمهمزمان هم من و هم مهندس بازرگان در اير. براى اداره آن الزم دارند

به اين ترتيب دكترچمران به لبنان برگشت، از اين زمان به بعد، . توانستيم در لبنان داشته باشيم جاى اين كه در قاهره پايگاه داشته باشيم حاال مى امكانى پيدا شد؛ به
. كنند، اما ارتباطات ما قطع بود و اين درحالى بود كه اطالع پيدا كرده بوديم كه دوستان مجاهد دارند در ايران فعاليت مى. ا با سازمان وارد فاز دوم شدروابط م

هاى اول  كه دستگيرى وقتى. ا شروع شده داديم كه ارتباطى نگيريم تا وقتى كه اولين موج دستگيرى هايى هستند و ما ترجيح مى دانستيم كه دوستان مشغول فعاليت مى
روابط ما با سازمان در فاز دوم . شدگان ترين اطالعات را براى ما فرستاد ازجمله اسامى كامل بازداشت هاى سازمان صورت گرفت، چمران در بيروت بود و كامل از بچه
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در ماجراى . كنند گيرند و درخواست كمك مى  ـ كه در بيروت بود ـ تماس مىشناس و حسين روحانى كه در بغداد بودند با دكترچمران طور بود كه تراب حق اين
حسين بيشتر در بغداد مستقر بود ولى . از اين به بعد ديگر ارتباطات ما مستقيم و بيشتر با اين دونفر بود. كرد صدر واقعاً به آنها كمك  هواپيماربايى، آقاى موسى

اينها اصرار داشتند كه چمران عضو سازمان شود، اما چمران منتقد شيوه تشكيالتى آنها بود و .  بود و با چمران در ارتباط بودوآمد شناس بين بغداد و بيروت در رفت حق
  . هاى اوليه بود  به بعد و پس از دستگيرى50  اين مربوط به سال. نپذيرفت

    
ها  جا هم به پايگاه فلسطينى ها را از زندان بغداد نجات داد و از همان  هواپيماربايى، بچهها بود كه پس از ماجراى گويد كه بيشتر تالش فلسطينى تاريخچه سازمان مى

   .در لبنان رفتند
كند و ظاهرا  وجود آمد كه چمران از طريق آقاموسى برايشان حل مى دانم، مشكلى در بيروت براى اينها به در هر صورت سر ماجرايى كه من جزيياتش را درست نمى

هر سال من . خواهم اين را بگويم كه از آن تاريخ به بعد ارتباط مستقيم ميان ما برقرار شد مى.  موسى خودش هم ارتباطى با مسعود رجوى در سوريه داشته استقبالً آقا
. ديديم آمدند و ما همديگر را مى ز بغداد مىرفتم و آنها ا گرفتم و به بيروت مى كردم ولى مرخصى مى رفتم، در يك مركز پزشكى در امريكا كار مى دوبار به خاورميانه مى

آزادى  نهضت.  بود وجود آمد يكى مربوط به نحوه همكارى در اين دوره چندين مسئله بين ما به. ديدم رفتم و آقاى خمينى را مى در اين سفرها به خاورميانه و نجف هم مى
براساس نامه جبهه ملى سوم هنگامى كه .  را در خارج از كشور علنى كنيم يم كه فعاليت نهضت تأسيس شد اما ما ضرورتى نديد1341در سال ايران در خارج از كشور 

و نهضت آزادى ) نيروى سوم(ها  دكتر مصدق به باقر كاظمى با دعوت نمايندگان احزاب ملى شامل حزب ايران، حزب ملت ايران، حزب مردم ايران، جامعه سوسياليست
شور نيز همان موقع نمايندگان احزاب ملى بيانيه مشتركى به نام جبهه سوم منتشر كردند ـ در اين زمان ما در قاهره بوديم اما مهندس ايران تشكيل شد و در خارج از ك

آزادى ـ  نام نهضت به  اما. كردند، يكى دو بيانيه به نام نهضت دادند عنوان اعضاى هيئت اجراييه نهضت كار مى ابوالفضل بازرگان، دكتر توسلى و دكتر فريدون سحابى به
  . به صورت علنى ـ چندان فعاليتى نداشتيم آن هم

   
   آزادى هم بوديد؟ اى كه فرموديد، عضو نهضت همزمان با اين پروسه

آزادى ايران  نهضتزاده، چمران، من و پرويز امين شاخه  مرحوم شريعتى، قطب:  نفر5آزادى در ايران  سال بعد از تشكيل نهضت ، درست يك1341از ارديبهشت سال 
  .را در خارج از كشور تأسيس كرديم

   
  كرديد؟ آزادى مبنى بر مبارزات قانونى و علنى چگونه پروسه آموزش مبارزات مخفى و مسلحانه را دنبال مى مشى نهضت با توجه به خط

هيات اجرايى نهضت آزادى خارج از كشور در جريان قرار . د آوريم تصميم گرفتيم كه تشكيالت نظامى مستقل از نهضت به وجو  نفرى5  ما در خارج از كشور، گروه
ولى همه اعضاى نهضت خبر نداشتند، رهبران نهضت در داخل هم خبردار شده بودند، مرحوم طالقانى، مهندس بازرگان و آقاى صدر هم در جريان قرار گرفته . داشت
هاى خارج از كشور تشكيل  عنوان ستون فقرات فعاليت را به صورت گسترده فعال كنيم، ما نهضت را بهكرد كه نهضت  ازسويى شرايط خارج از كشور اقتضا نمى. بودند

آن طرف هم شاخه . هاى مسلمان را سازماندهى بكنيم ترى جوان هاى اسالمى دانشجويان را تشكيل داده بوديم كه بتوانيم در سطح وسيع در كنارش انجمن. داده بوديم

   . ها خبر نداشتند شدند، ولى همه نهضتى مند بودند وارد اين فاز مى كه عالقه شدند و آنهايى وديم كه افرادى از درون مجموعه انتخاب مىنظامى را درست كرده ب
ن را نمايندگى و  بود كه ما ناگهان احساس كرديم نياز است جريانى در خارج از كشور هويت فكرى، سياسى و ايدئولوژيك مجاهدي1350هاى سال  دنبال دستگيرى  به 

يكى از نخستين مطالبى كه چاپ كرديم اعالميه علماى فارس بود كه . را منتشر كرديم" پيام مجاهد "51 مجاهدين در سال  ما همزمان با اعدام اولين گروه از. معرفى كند
اى هم در آن  اما جمله. دام كرديد و درواقع آنها را تأييد كرده بودندها را اع در اين اعالميه اعتراض كرده بودند كه چرا اين جوان. مرحوم محالتى هم امضا كرده بود

مضمون آن جمله اين بود كه اگر هم در بعضى از كارهايشان ايراد باشد، نبايد اعدام . ها در خارج از كشور آن را حذف كردند اعالميه آمده بود كه بعضى از سازمان

   .اى فارس را سانسور كنيم و متن كامل را چاپ كرديمما ديديم كه حق نداريم اعالميه علم. شدند مى
   

   .تغيير نام يافت" پيام مجاهد"بود و بعد به " مجاهد"نام  گويا آن نشريه اول به
 مجاهد را منتشر كنيد و به كردند به ما ايراد گرفتند كه شما نبايد پيام كه با مجاهدين همكارى مى كه منتشر شد دوستانى خير، از ابتدا پيام مجاهد بود، منتها وقتى

سو اين حرف را قبول داشتيم  ما از يك. گردد كند كه نشريه از طرف سازمان منتشر مى دانستند گفتند اين نام تداعى مى هاى مجاهدين مى نوعى آن را مخالف سياست
هاى چپ  ديديم كه سازمان ما مى. طور كه هست دفاع بكند سازمان همانهاى  ن گفتيم بايد يك گروه سياسى كه خود تعهد اسالمى داشته باشد از آرما  مى ولى ازسويى

دوستانى كه با مجاهدين . اين اختالف باال گرفت. دانستيم ما اين را به مصلحت كل جنبش اسالمى نمى. كردند در يك قالب ديگرى از سازمان مجاهدين خلق دفاع مى
من نامه مفصلى به ايران نوشتم و توضيح دادم كه منطق ما . مراجعه كردند و آنها هم از ما توضيح خواستند...  وكردند به مرحوم طالقانى و مهندس بازرگان همكارى مى

دست آخر آقاى طالقانى و مهندس بازرگان با . ها وظيفه معرفى سازمان و دفاع از آن را به عهده بگيرند چيست، چرا بايد پيام مجاهد منتشر بشود و چرا بايد مسلمان
از آن تاريخ به بعد ما طبق نظر دوستان داخل، پيام مجاهد را ". آزادى ايران در خارج از كشور ارگان نهضت" منطق و استدالل ما به من اطالع دادند كه بنويسيد قبول

هاى  هاى چريك را منعكس كنيم، هم فعاليتهاى داخل كشور  سياست ما اين بود كه تمام فعاليت. منتشر كرديم" آزادى ايران در خارج از كشور ارگان نهضت"عنوان  به
ها را   فعاليت فدايى هاى ديگرى ديديم كه گروه عالوه ما مى به. تر بود دليل تعهدمان نسبت به مجاهدين وزن اين بخش سنگين اما به. فدايى خلق و هم مجاهدين خلق را
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دومين اختالفى كه بين . ين اختالفى بود كه پيش آمد كه با نظر بزرگان ـ كه اشاره كردم ـ حل شددر ارتباط ما با سازمان مجاهدين اين اول. كنند تر منتشر مى خيلى كامل
اى بود  آن متنى كه به من داده شد دستنويس اوليه. شناس جزوه شناخت را به من داد در يكى از سفرهايم به بيروت، آقاى حق. بود" شناخت"وجود آمد بر سر جزوه  ما به

اى داشت كه در ان با صراحت و شفافيت با  در همان مقدمه. داد كه خيلى عميق كار شده بود سيار زيادى از قرآن و احاديث داشت و نشان مىهاى ب كه زيرنويس
ن گفتم شما به ايشا. شناس مطرح كردم نقدى به آن داشتم كه در حضور حق. روزهايى كه در بيروت بودم جزوه را با چمران خوانديم. ماركسيسم مرزبندى شده بود

كنيد درست  همه اخبار و احاديثى كه نقل مى. ايد ايد، پارچه بسيار زيبايى هم داريد، پارچه را روى اين الگو انداخته و بريده الگوى ماترياليزم ديالكتيك را پهن كرده
ايد و به همين دليل لباسى دوخته شده كه به تن شما يا  خى و آن را بريدهايد روى الگوى ماترياليزم تاري است، اما اين اخبار و احاديث را شما مثل آن پارچه زيبا انداخته

اصرار داشتند كه ما آن را . شناس از من خواست كه آن را بنويسم تا براى مركزيت سازمان بفرستد وقتى من نقد را بيان كردم، حق. خيلى گشاد است يا خيلى تنگ
من .  صفحه نظراتم را نوشتم80من بعد از برگشتنم به امريكا حدود . دهيم كه به آن اعتقاد داشته باشيم ى را انجام مىما اين كار را نكرديم و گفتيم كار. تكثير كنيم

ملى  جبههملى خاورميانه با  جبهه. اند اند و آنها هم به ضميمه نشريه باختر امروز چاپ كرده ملى خاورميانه داده منتظر جواب آنها بودم كه ديدم جزوه شناخت را به جبهه
نكته قابل توجه اين بود كه باخترامروز اين . كردند هاى فدايى خلق اداره مى بخش خاورميانه را بيشتر هواداران چريك. هايى داشت كه در امريكا تشكيل شده بود تفاوت

هاى خيلى واضح با ماركسيزم شده بود حذف كرده  مرزبندى  اى را هم كه در آن مقدمه. ها ـ كه آيات قرآن و احاديث بود ـ چاپ كرده بودند جزوه را بدون زيرنويس
   .بودند

هاى سازمان، مجله  نشريات و بيانيه. شد شد و از طريق دكتر چمران براى آنها فرستاده مى آورى مى هاى مالى جمع كمك. با وجود اين ارتباط ما با سازمان ادامه پيدا كرد
ما از ميان كسانى كه در انجمن بودند به سازمان معرفى . عالوه بر اين افرادى هم داوطلب بودند كه به سازمان بپيوندند  .شدند جنگل به طور وسيعى تكثير و توزيع مى

 هماهنگ] چمران[با ما تماس گرفت و من هم با مصطفى . اسالمى در كاليفرنيا و خيلى با احساس بود هاى انجمن موقع از بچه كرديم، ازجمله مرتضى خاموشى كه آن مى
سيستمى هم طراحى كرده . البته جزو كسانى بود كه بعدها تغيير عقيده داد. مرتضى كارش را در امريكا رها كرد و به بيروت رفت و از آنجا به سازمان پيوست. كردم

حميد عطار . هاى شيراز بود شد، حميد عطار از بچههايى كه به سازمان معرفى  يكى ديگر از بچه. هايشان مكاتبه كنند ها حفظ بشود و با خانواده بوديم كه امنيت اين بچه
دليل اخالق و باور اسالمى  ها بسيار نفوذ پيدا كرده بود، به او درحالى كه در ميان فلسطينى. ها بود با اينها در بغداد بود و بعد هم در دمشق رابط سازمان با فلسطينى

العاده او را اذيت كردند و تحت فشار قرار دادند تا جايى كه ناراحتى روحى پيدا كرد و با مشكالت  فوق. شدمحكمى كه داشت سر قضيه تغيير ايدئولوژى با سازمان درگير 
بنابراين وقتى خواست از سازمان جدا . دادند تمام اسنادش را از او گرفته بودند، حتى شناسنامه و پاسپورتش را به او پس نمى. شمار توانست از دست اينها بيرون بيايد بى
ها را هم داشتيم، ولى هنوز  كه نسبت به رفتارهايشان اعتراض داشتيم، اين ارتباطات و كمك در هر صورت عليرغم اين. ود، هيچ چيز نداشت و دستش به جايى بند نبودش

 روابط ما هم از طريق بيروت بود و هم از طريق رو از اين. عنوان رابط ما معرفى كرد طوسى را در انگليس به سازمان آقاى رضا رئيس. تغيير ايدئولوژى اعالم نشده بود
ما براى . آرام متوجه شديم كه سازمان دچار دگرديسى فكرى شده است و دير يا زود اعالم خواهد كرد پيش از اعالم تغيير ايدئولوژى از طريق ارتباطات، آرام. انگليس

به . هاى اسالمى دانشجويان جلساتى گذاشتيم و توجيهشان كرديم  محدوده خودمان با اعضاى انجمنها بگيريم، در همان كه شوك حاصل از اين تغيير را در بين جوان اين
وجود نيامد و از ميان ما كسى نبود كه بگويد چون سازمان ماركسيست شده، من هم  دنبال اين تغيير هيچ اختالفى بين دوستانى كه در امريكا بودند به همين دليل به

به . گرفتند اما در بقيه موارد نه كنيد و در اين مورد به ما ايراد مى  البته درگير اين سئوال دانشجويان بوديم كه چرا جزوه شناخت را منتشر نمى.پذيرم ماركسيزم را مى
 اين ماجرا را در آنجا شرح داده  امن رخ داد، نوار خيلى قشنگى تهيه شده بود كه كه جريان مهندس ميثمى و دكتر سيمين صالحى در انفجار آن خانه خاطر دارم، هنگامى

رو شد و همچنين پوستر مهدى رضايى كه  اسالمى دانشجويان امريكا گذاشتيم كه با استقبال فراوانى روبه نوار به دست ما رسيد و آن را در نشست بزرگ انجمن. بودند
  .اى داشت ها بازتاب خيلى گسترده بين جوان

كه بيانيه تغيير مواضع منتشر شد، از اين تاريخ روابط ما با سازمان ديگر به كلى متوقف  موقعى. دادن است ن تغييرات در شرف رخدانستيم كه اي هرحال، ما از پيش مى به 
ا ابالغ كردند طوسى با تغيير مواضع، به م دليل عدم موافقت آقاى رضا رئيس شده سازمان به پيش از آن هم گروه ماركسيست. شد و فاز دوم ارتباط ما با سازمان تمام شد

فقط توضيحاتى . گذرد دانيم در درونشان چه مى كه ايشان ديگر رابط آنها نيست، البته تغيير مواضع چون هنوز اعالم نشده بود ما هم به روى خود نياورديم كه مى

   .  روشن بودوقتى آيه قرآن را از آرم سازمان حذف كردند، قضيه ديگر. اساسى به ما دادند خواستيم و آنها توضيحات بى
هاى پيام  بنابراين به نقد و تحليل اين حادثه پرداختيم كه شما را به سرمقاله. پرداختيم بايستى به تأثيرات منفى اين تغيير، در كل جنبش مى ناچار مى  در فاز جديد، به 

هايى كه از ابتدا در سازمان بود و بعد روند سياسى ـ  ر برخى از انديشهنخست د: بينم ام ريشه اين را در دو نقطه مى با مطالعاتى كه من داشته. دهم مجاهد ارجاع مى
؛ در فروردين يا ارديبهشت سال دانم انگيز مى من فرار تقى شهرام و دو نفر همراهش از زندان سارى را بسيار مشكوك و بحث. تشكيالتى آن، دوم در فرار زندان سارى

معتقدم كه ساواك موقع اين نظريه را مطرح كردم و هنوز هم  آن. شود آرام تغييراتى شروع مى عد در درون سازمان آراماز آن تاريخ به ب.  اين فرار صورت گرفت1352
بنابراين . هاى امنى كه كشف كرده بود، مجموعه اطالعاتش از درون سازمان بيشتر از رهبرى خود سازمان بود هايى كه از افراد مختلف كرده و خانه دليل بازجويى به
. اى را در داخل سازمان پياده كرد كه بيايد همه را دستگير كند، چنين برنامه جاى اين ترين راه را براى مقابله با مجاهدين انتخاب كرد و به  اواك از نظر خودش، صحيحس

 به نظر من اين از هر .ديد شت، ساواك خوابش را هم نمىها برجاى گذا تأثيرى كه اعالم تغيير ايدئولوژى در داخل سازمان و بر كل جنبش اسالمى در ايران و روابط گروه
هاى كالنى كه ممكن  كه ما گاهى به برنامه شوم؛ اين حادثه در تحليل تاريخى مهم است، براى اين من از اين خيلى ساده رد نمى. حل ديگرى براى ساواك مفيدتر بود راه

  .مقاالت پيام مجاهد نشان داديم كه ريشه تغيير ايدئولوژى در آنجاستها و    در تحليل. كنيم توجهى مى است دشمن داشته باشد بى
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   به يقين رسيديد كه ريشه در فرار زندان سارى بوده است؟
حوالت و در سير اين ت. كرديم به اين رسيديم به يقين نرسيديم، ولى براساس مجموعه شواهد و اطالعاتى كه تا آن زمان داشتيم و با دقت اتفاقات را پيگيرى مى

  .است" فرار از زندان سارى"تغييرات تنها اتفاق درخور توجه 
    

 در زندان قصر بهمن بازرگانى به مسعود رجوى، محمد حياتى، موسى خيابانى و كاظم شفيعيها اعالم 1351در سال در كتاب خاطرات آقاى ميثمى آمده است كه 
البته آنها با نيت حفظ و انسجام سازمان اين كار . گويند كه پيشنماز هم بايستد را فعالً اعالم نكن و حتى به او مىگويند اين  اما آنها مى. كند كه ماركسيست شده است مى

شود و كادرهاى زير  طبيعى است كه بهمن آنجا تقويت مى. كند كه يك نفر ماركسيست عضو مركزيت باشد، نماز هم بخواند كنند اما به هر صورت مركزيت قبول مى را مى
 .خواهم بگويم پيش از فرار زندان سارى، اين انديشه در زندان هم در حال گسترش بود مى. دهد و يكى از همفكران بهمن، خود تقى شهرام بود ستش را آموزش مىد

با اين . كند و شروع به آن حركت مىداند چه بكند   مشروعيتى هم در مركزيت براى خودش قائل است و از اينجاست كه مى كند كه شهرام از زندان فرار مى خوب، وقتى

   .تواند طراحى ساواك و ريشه ماجراى تغيير ايدئولوژى باشد روند، فرار زندان سارى نمى
هاى  ماندر تمام ساز. گويم تغيير ايدئولوژيك اعضا يا كادرهاى يك سازمان امرى است عادى و ايرادى ندارد ام؛ من مى در آن مقاله تحقيقى من به اين مطلب پرداخته

اند و بعد بيايند سازمانى را كه وارث يك  كه كسانى تغيير عقيده بدهند و بگويند ماركسيست شده اما اين. دنيا و در تمام مذاهب تغيير فكر و انديشه امر رايجى است
بگويد من بايد سازمان را ماركسيست شود و اعضاى آمد  من مطمئن هستم بهمن بازرگانى هرگز نمى. هويت ويژه دينى است به زور تغيير بدهند، اين غيرعادى است

  ! سازمان يا بايستى تغيير دين بدهند يا آنها را بكشيم

  . اما طبق همان سند پيشين كه عرض كردم، بهمن در زندان مشهد رسماً موضع بيرون ـ يعنى موضع تغيير ايدئولوژى ـ را تأييد كرد

ايم كه اگر اينها صميمانه  در آن تحليل ما آورده. كند ى تاييد كردند، اما اين غيرعادى بودن تغيير در مركزيت را توجيه نمىها موضع سازمان را در تغيير ايدئولوژ خيلى
  .كردند اين بود كه موضع خود را اعالم كنند و صادقانه ماركسيست شده باشند، اولين كارى كه بايد مى

    
شواهدى ديگر اين حركت ـ تغيير ايدئولوژى ـ گوييد كه ساواك آن فرار را طراحى كرده بود، اما طبق  شما مى. تاى غير از نقش ساواك اس صميميت و صداقت مسئله

   .از زندان شروع شد و به بيرون هم تعميم پيدا كرد
خواهم بگويم ساواك مطلع بوده  من مى! را بكناش اين نيست كه ساواك گفت آقاى شهرام تو بيا برو بيرون اين كارها  ، معنى"طرح"گويم  وقتى مى. اين قابل بحث است

كند كه نهايت سوءاستفاده را در جهت اهداف خود از آن بكند و فضا را  اى را طراحى مى كه بهمن بازرگانى تغيير فكر داده، مطلع بوده كه شهرام تغيير فكر داده و نقشه
دانند كه وقتى بيرون بيايد ـ با توجه به اطالعاتى كه از  و مىگذارند  ه عبارت ديگر راه را برايش باز مىب. كه شهرام بداند بدون اينكند،  اى فراهم مى گونه براى فرار به

  .كند درواقع ساواك اين راه را هموار و تسهيل مى. افتد كند و چه حوادثى اتفاق مى سازمان داشتند ـ شهرام چه جايگاهى در سازمان پيدا مى
    

   .اش بود دنبال دستگيرى ه شدت بهپس از فرار شهرام، ساواك ب
طبيعى است كه بايد بگذارند . اى مطرح باشد، لزومى ندارد كه اين را به همه واحدها ابالغ بكنند اگر در جايى از ساواك چنين نقشه. اين هيچ منافاتى با بحث من ندارد

  .هاى سازمان بود عات ساواك از درون سازمان، به مراتب بيشتر از خود بچهبحث من بر سر اين است كه اطال. هر يك از واحدها كار خودشان را انجام بدهند
   

 مأموران ساواك هيچ اطالعى از تضادهاى درون سازمان نداشتند و  دستگير شدند،...  كه صمديه لباف و سعيد شاهسوندى و وحيد افراخته و54تا پيش از سال اما 

   .كنند  و رقص و پايكوبى مىيه درونى در سازمان اتفاق افتاده استفهمند يك تسو هاست كه مى پس از اين دستگيرى
   . كردند هايشان به ثمر رسيده بود، رقص و پايكوبى مى كه برنامه ها دليل بر اين نيست كه نسبت به اين مسائل اشراف نداشتند، آنها از اين رقص و پايكوبى ساواكى

  .وقوع پيوسته خوشحال شد به" ماركسيست اسالمى"ى كه فهميد در سازمان تز شاه يعن ساواك از اين

  . هاى سازمان بيشتر بوده است دهد كه مجموعه اطالعات ساواك، از هركدام از بچه اسناد و مدارك ساواك نشان مى

  .تك افراد بيشتر بود، ولى واقعاً از درون سازمان خبر نداشت اطالعاتش از تك

ها از همه اين مسائل خبر داشتند، معنايش اين نيست كه اگر خبر دارند اين  گويم ساواكى وقتى مى. توانم اين را بپذيرم رم و نمىنگ من با شك و ترديد به اين سخن مى
هدين خلق اوليه اى بود كه ساواك براى مقابله با پديده سازمان مجا معنايش اين است كه آن چيزى كه اتفاق افتاد، بهترين گزينه. را بروز بدهند و سازمان هم پى ببرد
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مدت  اين حادثه روابط كالسيك و طوالنى. كرديم  بايد در محدوده فعاليت خودمان در خارج از كشور با عوارض اين حادثه برخورد مىدر شرايطى قرار گرفته بوديم كه
كلى بر هم  ، را بهكردند هاى معين با هم همكارى مى  شده بودند و در چارچوب هاى ايران را كه در اين دوره از مبارزه به هم نزديك ها با ماركسيست ميان مليون و مسلمان

. شدت برهم زد گرا و روحانيان، به هاى سنت هاى مجاهدين خلق شكل گرفته بود با مسلمان عالوه بر اين روابط روشنفكران دينى را كه در آن تاريخ در قالب فعاليت. زد
يك نمونه از همكارى ميان . زد ت كه ساواك نيز بر ان دامن مىها، تشديد شده اس هاى داخل زندان ميان اين گروه اطالعات ديگرى هم به دست ما رسيد كه درگيرى

هاى فدايى درگير نشويد، از  هاى انقالبى پيش از اين حادثه پيغام مرحوم طالقانى ـ توسط آقاى داوود بانكى كه به امريكا آيد ـ بود كه با چريك مسلمانان و ماركسيست
اگرچه ماهنامه پيام مجاهد ارگان نهضت آزادى ايران بود ولى . كرديم  ى شفاف و روشن بود و ما هم همين كار را مىاين پيام خيل. هاى آن هم نيز تجليل كنيد فداكارى

گرفتيم، ولى فكر  كه حتى مورد اعتراض برخى دوستان مسلمان قرار مى كرديم رسيد چاپ مى هاى فدايى را هم اگر به موقع به دستمان مى هاى چريك گاهى بيانيه
  . اما بعد از حوادث درون سازمان مجاهدين اين روابط به هم خورد. در آن تاريخ اين كار درست بوده استكرديم  مى

 اى قابل پيشگيرى اجعه

موقع با اين تحليل ما ـ  البته اين را هم بگويم كه آقاى رئيس طوسى آن. اش در وقايع آينده داشته است؛ هم به جهت اثراتش در آن مقطع از تاريخ و هم اثرات گسترده
اى با امضاى كادرهاى سازمان مجاهدين خلق در اعتراض به  انيهطوسى به اتفاق دوستان ديگر، بي در همان زمان آقاى رئيس. كه در پيام مجاهد چاپ شد ـ موافق نبود

  .تغيير ايدئولوژى نوشتند كه پيام مجاهد آن را چاپ كرد
دادهاى يكى از پيامدهاى روي. اى سروكار داشتيم  اين فاز ارتباط ما با سازمان مجاهدين تمام شد و ما ديگر با سازمان ارتباط نداشتيم، بلكه با پيامدهاى چنين پديده 

ـ سازمان مجاهدين خلق ـ دچار " سازمان مادر"كه  دليل اين به. هاى كوچك براى انجام عمليات مسلحانه و سياسى بود گيرى گروه درون سازمان مجاهدين خلق شكل
  . طور خودجوش تشكيل شدند ها به تغييرات اساسى شده بود، اين گروه

هيچ . اسالمى اين بود كه سازماِن واحِد ارتدوكس كه در تمام انقالبات دنيا وجود داشته است در انقالب ايران نبودبه نظر من يكى از داليل شكست ساواك در انقالب 
توانست چنين نقشى را ايفا كند،  در يك مقطع زمانى سازمان مجاهدين خلق در وضعيتى قرار داشت كه مى. سازمان واحدى انقالب اسالمى ايران را رهبرى نكرده است

.  نظامى فراگير، اگر غيرممكن نباشد بسيار مشكل است گيرى يك سازمان سياسى ـ قدرت فراوانى دارد، شكل) ساواك( در شرايطى كه پليس سياسى  .كست خورداما ش
 يك سازمان فراگير به سبك پذيرى سازمان مخفى، هم از درون سازمان و هم از بيرون سازمان بسيار باالست، در چنين شرايطى به جاى وجود در چنين شرايطى آسيب

در ايران بعد از اعالم تغيير مواضع ايدئولوژيك سازمان در شهريور . كالسيك يا ارتدوكس، تعدد واحدهاى كوچك و به اصطالح سازماندهى پراكنده به مراتب موثرتر است
 آن كه مزاياى خود را در مقابله با پليس سياسى دارد، مشكالت خاص خود سازماندهى پراكنده ضمن. اطالع از هم به وجود آمدند هاى كوچك ، مستقل و بى ، گروه1354

اما از اين دوره به بعد، آرام آرام و به تدريج آقاى خمينى به عنوان رهبر كل جنبش ضد . را هم دارد، از جمله تحرك بسيار پايين و پراكندگى يا حتى عمليات متضاد
هاى الزم ميان اين  هاى كالن را برعهده گرفتند و به اين ترتيب هماهنگى ى كوچك نقش عوامل يا بازوهاى اجرايى سياستها ها و گروه سازمان. استبداد شناخته شدند

  .تغيير مواضع سازمان مجاهدين خلق، بهر حال تاثيراتى بر جاى گذاشت كه ما ناچار به برخورد با آنها بوديم. نيروها به وجود آمد

    
   هايى وجود داشت؟ نظر امام و آقايان مطهرى و بهشتى درباره مجاهدين چه بود؟ در متن انقالب و در حاشيه نسبت به اينها چه ديدگاه

آقاى خمينى هم، نظير بسيارى . در بعد اول، مجاهدين خلق اوليه، به هر حال از تبار روشنفكران دينى بودند. و بعد منفى بودنظر آقاى خمينى نسبت به مجاهدين در د
اشتند، اما گذ ها و نتايج زحمات پدران روشنفكرى دينى ايران، نظير بازرگان، احترام مى به فعاليت. از روحانيان ، نظر چندان مثبتى نسبت به روشنفكران دينى نداشتند

در مورد شريعتى هم، تحت تاثير آراى مخالف برخى از . به دستاوردهاى فرهنگى روحانيان، به خصوص، آنها كه به مكتب ايشان نزديك بودند، اعتقاد بيشترى داشتند
هايى داشتند كه نه تنها آقاى خمينى بلكه  ژى خود، نوآورىاما مجاهدين خلق عالوه بر اين كه از تبار روشنفكران دينى بودند، در تدوين ايدئولو. روحانيان قرار داشتند

   .نها مشكل داشت روحانيان ديگر، يا حتى متفكر و نوانديش غيرروحانى، نظير مهندس بازرگان نيز با آ
بارها من در نجف با ايشان در .  مسلحانه مخالف بوديعنى آقاى خمينى اصوالً با مبارزه از بعد ديگر آقاى خمينى، با مبارزه مسلحانه سازمان مجاهدين خلق نيز مخالف بود، 

 از دمشق به بيروت و بعد به نجف پيش آقاى خمينى رفتم، قرار شده بود 1356به عنوان نمونه بعد از مراسم تدفين شريعتى در تير ماه . ام اين مورد صحبت داشته
اما من گفتم اگر اين متن را ننويسيد . ر اين موضوع با هم كشمكش داشتيم و باالخره متنى را نوشتندس. كرد اى درباره شريعتى بدهد اما ايشان امتناع مى  اعالميه ايشان

ل تلطيفى در آن ديده هرحا  متن را هم قبول نداشتم، ولى به من اين. آقاى دعايى دنبال من آمد و متن جديدى را آورد. بهتر است و بعد قهر كردم و از خانه بيرون آمدم
گفت اگر ما درگيرى مسلحانه را  آقاى خمينى مخالف بود و علتش اين بود كه مى.  مطرح كردم  نهايى با ارتش را در همان ديدار مسئله جنگ مسلحانه و درگيرى. شد مى

  .منطق ايشان هم درست بود. دار خواهند شد گيرند و ميدان  دست مىاند و كنترل را در هايى كه هستند متشكل تأييد كنيم و شيوه مبارزه مسلحانه پا بگيرد، سازمان
   

  گرفتند؟ دست مى اگر اصل قضيه درست بود، چه اشكالى داشت كه قدرت را هم به
اما شيوه عمل و رويه فكرى . شدند هاى سياسى ـ نظامى، ممكن بود دردرگيرى با ارتش موفق مى سازمان. اما خود من با آن موافقم. من نظر آقاى خمينى را بيان كردم

   .شد رسيدند، استبداد نوع ديگرى بر جامعه تحميل مى اى بود كه اگر به قدرت مى آنها به گونه

  .خوريد شويد و خودتان ضربه مى شناس گفته بودند با اين كار ـ مبارزات مسلحانه ـ هالك مى شنيده شده كه ايشان به حسين روحانى و حق
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باالخره ما بايد چگونه با ارتش "در همين ديدار، من با آقاى خمينى مطرح كردم كه . اما آنچه به من گفتند اين بود". ما توانش را نداريم"زدند كه  م مىبله، اين حرف را ه
. ايد شما هم كه با نبرد مسلحانه مخالف.  استدانيم كه شاه خودش قدرتى ندارد، بلكه قدرت او از ارتش مى. شويم برخورد كنيم؟ در اين مبارزه ما نهايتاً با ارتش درگير مى

   "پس چه بايد كرد؟
گفتم شما كه با نبرد مسلحانه مخالف هستيد از اين به بعد بياييد جنگ سياسى ـ روانى عليه ارتش .  در آنجا بود كه من طرح خلع سالح ارتش از درون را پيشنهاد كردم 

گويد كه به  زند و به مردم مى هاى خود به ارتش تك مى  به بعد آقاى خمينى در بيانيه56اگر دقت كنيد از خرداد .  كنيديعنى ارتش را از درون خلع سالح. راه بيندازيد
  . به نظر من اين سياست موثرتر از جنگ مسلحانه جواب داد. سربازها بگوييد زير بار فرماندهان نروند و فرار كنند

به ويژه مجاهدينى كه در آن زمان نامشان مطرح بود، مجاهديِن درون . آمدند عموما در برابر مجاهدين موضع داشتند ى مى روحانيانى كه در پاريس به ديدن آقاى خمين 

   .كردند زندان نبودند، بيشتر گروهى بودند كه خارج از زندان بودند و تغيير ايدئولوژى داده بودند اما باز هم به نام مجاهدين فعاليت مى
   

  آمدند چگونه بود؟ جاهدينى كه به مالقات ايشان مىبرخورد امام با م
به . اما عالقمندان يا وابستگان سازمانى آنها با آن نوع مبارزه موافق نبودند. من به ياد ندارم كه از مجاهدين شناخته شده كسى در پاريس به ديدن ايشان آمده باشد

شود ساخته و پرداخته امريكاست و  هايى كه از طرف رژيم داده مى تم، تحليل ايشان اين بود كه آزادىطوسى داش هايى كه با آقاى رضا رئيس ياد دارم در يكى از بحث
  . باشند هاى زندان ـ با ايشان مالقاتى داشته آورم كه مجاهدين ـ بچه اما به خاطر نمى. نظر با آقاى خمينى وجود داشت در واقع نوعى اختالف. نبايد فريب آن را خورد

    
   .هايى در پاريس انجام شده است شود مالقات گفته مى

اما . العاده از حاج خليل رضايى و فرزندان شهيدش تجليل كرد ها براى ديدن آقاى خمينى به پاريس آمد، ايشان فوق تنها به ياد دارم حاج خليل رضايى پدر رضايى
اين پيشنهاد را مرحوم احمد شهسا از دوستان قديمى ما كه سر كنسول . زهرا برود  ه به بهشتخواستيم به ايران بياييم، پيشنهاد شد كه آقاى خمينى از فرودگا وقتى مى

رود  شود، سردار فاتح، مى جاى دنيا رسم است كه وقتى انقالبى پيروز مى در همه"ايشان از مونيخ به من زنگ زد و اين ايده را مطرح كرد و گفت . ايران در مونيخ بود، داد
آقاى خمينى از اين پيشنهاد استقبال ." زهرا برود پيشنهاد كرد كه آقاى خمينى هم سر راه برود دانشگاه و از آنجا به بهشت. گذارد گلى مى ام و دستهسر قبر سرباز گمن

هاى  هاى شهداى گروه از خانوادهبحث شد كه در بهشت زهرا از طرف هر يك . زهرا رفتيم كرد، منتها ما نتوانستيم به دانشگاه برويم، چون شلوغ بود و يكسره به بهشت
حاج مهدى . نام پدر سه شهيد صحبت كند خليل رضايى به در پاريس ما گفتيم كه حاج. نفر سخن بگويد؛ يك مادر شهيد، يك پدر شهيد و يك برادر شهيد مختلف يك

موجى عليه مجاهدين، به وجود . شدت موضع گرفتند و مخالفت كردند د، بهاما برخى از آقايانى كه در پاريس بودند و كسانى هم كه در تهران بودن. عراقى هم موافق بود
  .آوردند

   
  آقايان چه كسانى بودند؟

ما گفتيم از طرف . گفتيم يك مادر شهيد ـ اگر اشتباه نكنم مادر كبيرى ـ و يك فرزند شهيد هم صحبت كند... ها و اى ها، بادامچيان، عسگراوالدى، موتلفه دوست رفيق
 مجاهدين با  اختالفات عميقى كه بين روشنفكران دينى و. وجه راضى نشدند و برنامه را به هم زدند هيچ ها بيايند صحبت كنند، چه ايرادى دارد؟ ولى به وههمه گر
نى به ايران آمد اين نگاه منفى همچنان طبيعى بود بعد از اين كه آقاى خمي. وجود آمده بود در مراسم استقبال خودش را نشان داد گرايان و روحانيان در زندان به سنت

  .باقى بماند
    

صادق، پدر شهيد ناصر صادق، حاج خليل رضايى و چند نفر ديگر در كنار امام نشسته بودند ولى بعدها اينها  زهرا گرفته شده بود حاج هايى هم كه در بهشت در عكس
   .دادند ن مىرا از تصوير حذف كردند و آن صحنه را منهاى تصاوير اينها نشا

ها از شهريور  هايى كه در درون زندان  بعد از پيروزى انقالب رسوبات و درگيرى !بله، در فرودگاه مهرآباد همه بودند، اما تصاوير بسيارى را از جمله خود مرا حذف كردند
 آقاى خمينى پس از ورود به ايران در مدرسه رفاه مستقر بشود، اما آقايان و  بود دانيد، قرار طور كه مى همان. آرام بروز خارجى پيدا كرد  به بعد شكل گرفته بود آرام54

هاى رهبر انقالب را  روحانيان ـ به تعبير شيخ صادق خلخالى، آن شب كودتا كردند ـ آقاى خمينى را از مدرسه رفاه به مدرسه علوى بردند و از آن تاريخ تمام مالقات
بينانه برخورد كنيم، بايد بگوييم اشتباه بزرگى كه صورت گرفت اين بود  اگر بخواهيم واقع.  مجاهدين با آقاى خمينى ديدار كنندگذاشتند از جمله نمى. كردند كنترل مى

ا اينها سخن شما از موضع باال بگذاريد اينها بيايند و از موضع باال ب"بار با آقاى خمينى صحبت كردم كه  من چندين. كه نگذاشتند آقاى خمينى مجاهدين را بپذيرند
خواست  آقاى ميثمى مى. اما آنچنان جو از دو طرف مسموم بود كه آقاى خمينى حاضر نشد". توانيد بگوييد، از موضع لطف و بزرگوارى با اينها سخن بگوييد، قطعاً شما مى

گذاشتند،  كردند نمى  در مدرسه علوى امور روزانه دفتر را اداره مىكه كسانى. ها مرحوم ربانى شيرازى بود مسئول اصلى مالقات. دادند آقاى خمينى را ببينند، اجازه نمى
 7رفتم از آقاى خمينى براى ايشان براى ساعت . گذارند خود نمى گذارند من با امام مالقات كنم، گفتم بى آقاى ميثمى به من گفت كه نمى. يكى هم مرحوم محالتى بود

من هم . سيدحسين خمينى آمد گفت كه پدربزرگ نيست. ى مالقات آمد، يك دفعه در مدرسه علوى غوغا برپا شد كه آقاى ميثمى برا7ساعت . بعدازظهر وقت گرفتم
من كه كمى تند صحبت كردم، سيدحسين خودش .  بيايد، آمده است7ها نكن، برو به آقا بگو كسى كه گفته بوديد ساعت  عصبانى شدم و گفتم تو خودت را وارد اين بازى

آقاى خمينى نسبت به مهندس ميثمى خيلى لطف كردند و من احساس كردم اين . ها و آقاى خمينى هم آمدند و رفتيم در اطاق مالقات. ت به آقا گفترا جمع كرد و رف
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آقاى . مالصدرا را" ىحركت جوهر"مهندس هم چيزهايى را كه قبالً تنظيم و يادداشت كرده بودند براى آقا شرح دادند، ازجمله بحث . ابراز لطف واقعاً صميمانه است
كه آقاى خمينى  اين ديدار يك ساعتى طول كشيد، درحالى. داد و برايش خيلى جالب بود ها گوش مى مند بود، با دقت به اين بحث خمينى هم كه خودش به فلسفه عالقه

در آخر هم . رفت شد و مى گفت من ديگر خسته شدم و بلند مى د، مىز گونه بود كه اگر كسى زياد با او حرف مى شد و اخالقش اين گونه موارد خيلى زود خسته مى در اين
  .براى ايشان دعاى خير كرد

   
  دانست كه آقاى ميثمى قبالً از اعضاى سازمان مجاهدين خلق بوده است؟ آيا امام مى

  .بله، من گفته بودم
    

   مسعود رجوى اختالف نظر دارد، مخالف ديدار ايشان با آقاى خمينى بود؟دانست آقاى ميثمى بر مواضع مذهبى مانده و با جريان  چرا آن جريان كه مى
آنها، همانطور كه گفتم روشنفكران دينى را . اصطالح مسئله شرعى نداشتند اينها بحثشان اين نبود كه آقاى ميثمى مسلمان است يا نه و اصالً در اين وادى نبودند و به

هنگامى كه مهندس بازرگان قرار شد به پاريس بيايد، مرحوم اشراقى، داماد بزرگ آقاى خمينى مطرح كرد كه برخى از . ين خلقاصال قبول نداشتند تا چه برسد به مجاهد
مان  سال قبل از انقالب نوشته شده بود و در ه30كتابى كه حداقل . دانست روحانيان با آمدن بازرگان مخالفند و علت مخالفت آنان را كتاب راه طى شده بازرگان مى

حوادث بعد از انقالب نشان داد كه موضع منفى جناحى از روحانيان، تنها منحصر به مجاهدين نبود بلكه اصوال با . زمان با اعتراض برخى از روحانيان روبرو شد
به اندرون كه . ن برود، به من گفت با هم برويمفرداى آن روز وقتى به ديدن آقاى خمينى رفتم بلند شد تا به اندرو. روشنفكران دينى سرناسازگارى و نامهربانى داشتند

ايشان كمونيست و المذهب است "گويند  گويند؟ گفت مى قدر واكنش نشان دادند؟ گفتم چه مى آن] ميثمى[رسيديم به من گفتند كه چرا اينها نسبت به آمدن آن آقا 
ها و گوشى كه از دست داده است بايد  اينها از دست بريده آقاى ميثمى، از چشم! حرف بزنندآقا به اينها بگوييد بيايند با من  حاج: "من هم جوش آوردم و گفتم..." و

اند و اين  يك از اين آقايان اين آمادگى را داشته خجالت بكشند، اينها را در راه هوى و هوس خود از دست نداده، در راه دين و وطن و آرمانش از دست داده است، كدام
  .خالصه هر چه بايد بگويم، گفتم..." نها بودند كه راه را هموار كردند واند؟ اي كارها را كرده

   
  

   حاج احمدآقا خمينى در اين مورد چه بود؟ واكنش
ا آگاه بعد از اين صحبت من با آقاى خمينى، سيداحمد هم در جريان قرار گرفت و اعتراض روحانيان مقيم مدرسه علوى را به من انتقال داد و نسبت به حساسيت آنه

بعد ...." كرديد، اين كه دست داده، چشم داده و شما در پاريس با گبر و يهودى مالقات مى: "به آقاى خمينى گفتم. ساخت و نوعى توصيه و خيرخواهى كه مواظب آنها باشم
اجازه ندهيد اينها شما را به زمين .  شما را به زمين بزنند  كهمن نگرانم! آقا"من آنجا گفتم ." دانى من گرفتار چه كسانى هستم نمى: " من، ايشان گفتند هاى از اين حرف

   ." بزنند
رسند و  مسعود رجوى، موسى خيابانى و همفكرانشان به يك انسجام تشكيالتى مى. شوداى شروع مى ها از زندان و سپس پيروزى انقالب فاز تازه هرحال با آزادى بچه به

گيرد و بسيارى از كادرهاى قديمى هم به اين جنبش  كنند، جنبش مجاهدين با آزادى اينها از زندان شكل مى يست شده جدا مىراه خودشان و نامشان را از جريان ماركس
  .شود پيوندند، اما از آن به بعد دچار مشكالت جدى مى مى

    
شود نيروهايى كه  گويا در آن مذاكرات توافق مى. أمل كنيدهاى داخلى پس از پيروزى انقالب بشويد، مقدارى هم روى مذاكرات پاريس ت كه وارد بحث پيش از آن

هاى فدايى خلق و يا ديگر نيروهاى با تفكرات چپ  تواند مجاهدين خلق، چريك مكاتب انحرافى دارند ـ يا به تعبير ديگر نيروهاى چپ اعم از مذهبى يا غيرمذهبى كه مى
اعتمادى مجاهدين و ديگر نيروهاى چپ  تواند عاملى براى بى د، چه توضيحى در اين زمينه داريد؟ آيا اين نمىاي شما كه در جريان اين مذاكرات بوده. باشد ـ حذف شوند

آزادى هم با آن موافق بود ـ كه به مجاهدين  اى بود ـ نهضت وگوى خود با نشريه تأكيد كرد كه يك اجماع نانوشته بوده باشد؟ از طرفى آقاى موسوى تبريزى در گفت

   در اين مورد نظر شما چيست؟. يدى ندهندهاى كل پست
يك محور اين است كه مواضع سياسى ـ ايدئولوژيك سازمان يا جنبش . خوبى روشن شود كه مواضع بر چه اساسى بوده است ما دو مطلب را بايد از هم جدا كنيم تا به

گرايان موتلفه و روحانيون مورد قبول و پذيرش بود؛ آقاى خمينى شخصاً مخالف  سنتمجاهدين كه در آستانه پيروزى انقالب دوباره شكل گرفت، تا چه اندازه در ميان 
اى از مواضع مجاهدين  در اين طرف هم ما دوستانى داشتيم مثل مرحوم مهندس بازرگان كه در برابر پاره. دانستند تفكرات اين تشكل بودند و آن را كامالً التقاطى مى

طور كه گفتم با خواندن  خود من هم همان. ا در برابر مجاهدين، بلكه نسبت به افكار مرحوم شريعتى هم موضع خيلى تندى داشتتنه مرحوم مطهرى نه. موضع داشتند
  .نقدهايى به آن داشتم" شناخت"جزوه 

فقط از  كرديم، نهها دفاع مى  همه گروه محور دوم اين است كه اگر يك گروه سياسى نظرياتى متفاوت با بقيه دارد، آيا حق حيات دارد يا ندارد؟ ما از حق مدنى 
اين يك ". ها هم حق فعاليت دارند در حكومت مورد نظر ما كمونيست: "گويد اش در نجف به لوسين ژرژ، خبرنگار لوموند، مى  آقاى خمينى در نخستين مصاحبه .مجاهدين

حزاب چپ هم كه از نظر ايدئولوژيك با ما افتراق كامالً مشخص دارند، به جهت مدنى حق گوييم ا وقتى ما مى. كرديم مطلب خيلى كليدى است و ما بر اين محور حركت مى

   .حيات دارند، به طريق اولى مجاهدين خلق هم در آن تاريخ از اين حق برخوردار بودند
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  .گوييد حق حيات مدنى است ى كه شما مىاين چيز. ها همكارى تاكتيكى و استراتژيك نخواهيم داشت در همان مصاحبه امام گفته بود كه ما با كمونيست

در . گوييم سازمان مجاهدين خلق از حقوق مدنى برخوردار است، معنايش اين نيست كه برويم با آنها همكارى كنيم ها دو مقوله جداگانه هستند؛ وقتى ما مىبله، اين
كند كه با آنها همكارى تاكتيكى و استراتژيك نخواهيم  اركسيست، صريحا بيان مىهاى چپ و م واقع آقاى خمينى در پاريس ضمن اعالم حق فعاليت سياسى براى گروه

چنانچه وقتى آقاى فرج سركوهى . ها بوده است اين سياست راهبردى ما در تمام سال. قبول حقوق مدنى يك جريان دگرانديش با همكارى با آنها فرق دارد. داشت
  .ولى اين به معناى موافقت ما با افكار سياسى و فلسفى او نبود.  و از حق مدنى او دفاع كرداى داد آزادى ايران بيانيه بازداشت شد، نهضت

    
  هاى كليدى به آن ندهند، وجود دارد؟ آيا حق حاكميت يك حق مدنى نيست؟ چه سنخيتى بين دفاع از حقوق مدنى يك جريان يا فرد با يك اجماع نانوشته كه پست

كه  سوم آن. شد دوم آن كه اجماع آنان فقط شامل مجاهدين نمى. موافق نبود... كاران، روحانيان و  يعنى با نظر محافظه. آن اجماع نبودكه نهضت آزادى در  نخست آن
م تحمل سيدجوادى را ه اصغر حاج تنها پست كليدى ـ به مجاهدين نبود كه حتى كسانى مثل على فقط راضى به دادن هيچ نوع پستى ـ نه جريان راست افراطى نه

سيدجوادى وزير فرهنگ و هنر باشد، ولى اين آقايان مخالفت كردند و زير  اصغر حاج در شوراى انقالب دو يا سه بار مهندس بازرگان مطرح كرد كه آقاى على. كردند نمى
گفتند كه مهندس بازرگان كى   بودند مى  پاريس آمدهوزيرى مهندس بازرگان مطرح شد، بعضى از همين آقايان كه به كه در پاريس موضوع نخست حتى زمانى. بار نرفتند

اش ـ   انديشيدند كه چون مهندس بازرگان ـ با همه خدمات اجتماعى، سياسى، اسالمى شده را نوشته است؛ يعنى تا اين اندازه متحجر و بسته مى طى است كه كتاب راه
خواهم بگويم  مى. وزير باشد كردند كه بازرگان نبايد نخست الف بودند، حاال آن را مطرح مىشده و آقايان با آن مخ طى نام راه چهل سال پيش يك كتاب نوشته به

هاى كليدى داد، بلكه بحث بر سر اين بود كه اينها  بعد از انقالب هم بحث اين نبود كه بايد به مجاهدين خلق پست. ها تا اين اندازه و در سطح بسيار نازلى بود نظرى تنگ
كه او قشر يا جريان خاصى را  گفت اگر مسعود رجوى رأى بياورد كه به مجلس بيايد، رأى مردم را نسبت به او بپذيريم، براى اين مهندس بازرگان مى. هم حق حيات دارند

هاى  ى خمينى هم نسبت به گروههرحال در اين مورد دو ديدگاه متفاوت وجود داشت؛ آن ديدگاهى كه عمدتاً در ميان روحانيون بود و حتى خود آقا به. كند نمايندگى مى
هاى كليدى ندهند، كه  تنها به مجاهدين خلق پست نظرى گراييد كه نه شدن و تنگ آرام به بسته چپ موضع داشت و آن وسعت نظرى كه در پاريس وجود داشت، آرام

حتى با مرحوم اسداهللا مبشرى كه شرح . اعتراض داشتندسيدجوادى يا مرحوم على اردالن هم  اصغر حاج هيچ پستى ندهند، كه حتى در مورد افرادى مثل على
كنيم، اختالف نظر وجود داشته و  خواهم بگويم كه ما اين دو را از هم جدا مى در پاسخ به سوال شما مى. كردند البالغه و صحيفه سجاديه را نوشته هم مخالفت مى نهج

  .دانيم يرويى نمىكننده براى حذف هيچ ن دارد، اما ما اين را دليل كافى و قانع
   

   حذف نيرو از حاكميت يا از جامعه مدنى؟
  .محروم كردن از حق فعاليت سياسى و مدنى

  شد؟  رسيد كه كانديداى آنها از طرق دموكراتيك رأى بياورد و وارد حاكميت شود كارشكنى نمى رغم آن اجماع، اگر اين حق فعاليت به جايى مى به

شدند كه از طريق يك فرايند دموكراتيك وارد  كردند يعنى مانع مى ت موقت به اينها پستى بدهد، حتى حقوق مدنى اينها را هم انكار مىتنها مخالف بودند كه دول نه
ارنامه براى كنى كه آن موقع وزير كشور بود از صدور اعتب نفر انتخاب شدند، آقاى مهدوى چنانچه در كردستان، وقتى در انتخابات دور اول مجلس سه. حاكميت شوند

شوند  وقتى وارد مجلس مى. اند اين كار را نكنيد، اينها در يك فرايند قانونى انتخاب شده"خود من شخصاً با آقاى مهدوى كنى صحبت كردم و گفتم . اينها خوددارى كرد
آيا اگر به مجلس بروند . توانند بكنند ى كه در مجلس است چه مىاساسى مجبورند به اين قانون سوگند ياد كنند، وقتى سوگند ياد كنند در برابر اكثريت قاطع طبق قانون

اگر . داديم شد، ما بايد تن مى طور بود؛ اگر مسعود رجوى در يك فرايند قانونى دموكراتيك انتخاب مى در مورد مجاهدين هم همين" بهتر است يا بروند و تفنگ بردارند؟
. نوعى احساس حقارت درمقابل آنها اعتمادى به خودشان بود، به دليل بى ها تا حدودى بايد به شدن كنم اين مانع  مىتوانست بكند؟ من فكر آمد در مجلس، چه كار مى مى

ار  نفر هستند و اكثريت قاطع را دارند راه پيدا كند ـ چهارنفر مثل او ممكن است روند ك270كه  به هر حال ما چنين اعتقادى نداشتيم كه اگر آنها به مجلس ـ به مجلسى
 اختالفات به طور  رسيد و ها و همچنين آن مسائل كردستان نمى ها و خشونت آمدند، كار به درگيرى دانستيم كه اگر اينها به مجلس مى ما مى. مجلس را تغيير دهند

اى  يك شب جلسه. ها بوديم  بسيارى از اين صحنهكرد و ما ناظر اين تعارضى بود كه اين طرف شروع كرده بود، منتها آن طرف هم لجبازى مى.  قابل حل بود آميز مسالمت
سيدجوادى ـ تا آنجا كه به خاطر دارم مرحوم طالقانى، مهندس بازرگان و دكتر سحابى هم بودند و كسان ديگرى هم حضور داشتند ـ  داشتيم منزل آقاى صدر حاج

بحث . كنم موسى خيابانى هم بود ـ به آنجا آمدند با دونفر ديگر از مجاهدين ـ فكر مىمسعود رجوى . هاى تلفنى فهميدند كه آقاى طالقانى آنجاست مجاهدين با پيگيرى
خواست تحويل بدهد و  گفت بايد اين ساختمان را تحويل بدهيد و سازمان نمى دولت رجايى مى. بر سر ساختمان بنياد پهلوى بود كه مجاهدين در اول انقالب گرفته بودند

اينها آمده . گرفت اهللا هم بسيج شده و ساختمان را محاصره كرده بودند و كار داشت باال مى هاى حزب از طرف ديگر بچه. گرفته بودندنيروهايشان در ساختمان سنگر 
رعايت كنيد و شدت با اينها برخورد كرد و گفت انقالب تمام شده است، شما بايد نظم را  آن شب طالقانى به. بودند كه آقاى طالقانى وساطت كند و مسئله را حل كند

. خواهيد فعاليت كنيد برويد جاى ديگرى براى خودتان ستاد درست كنيد، اما حق نداريد در ساختمان دولتى سنگر بگيريد اگر مى. ساختمان را تحويل دولت بدهيد
كردند و جلسات اينها  اهللا تحريك مى نام حزب ها را به چهگذاشتند، آقايان ب كردند، آن طرف هم ما ناظر بوديم كه هر كجا مجاهدين جلساتى مى مجاهدين اين كارها را مى

" ام فرزندان مجاهد و مكتبى"مقاله مهندس بازرگان با عنوان . هر دو طرف نسبت به هم موضع خصمانه و حذفى داشتند. انداختند زدند و زدوخورد به راه مى را به هم مى
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ايشان هر دو طرف را مورد خطاب قرار داده بود و هر دو را مقصر دانسته بود؛ اين . دهيد د، مملكت را بر باد مىكه با هم داري ناظر به همين بود كه شما در اين تخاصمى

   .بست، هم در مورد كردستان و هم در مورد مجاهدين آميز را مى هاى مسالمت  حل كرد، آن طرف هم راه طرف لجبازى مى
ام ـ كه به مركزيت  اين ديدارها به واسطه محمد صديقى ـ خواهرزاده. الدوله به ديدار من آمدند ، در خيابان عينمسعود رجوى و موسى خيابانى چند جلسه در منزل پدرم

استنباط من در مجموع اين بود كه اينها دچار نوعى تخيالت انقالبى بودند، موذيانه سعى . شد سازمان نزديك بود و در دوران شاه هم زندان رفته بود هماهنگ مى
كنى؟اگر جلو بيفتى همه نيروها پشت  تو موقعيت خوبى دارى، چرا از اين موقعيت خودت استفاده نمى"گفتند كه  به من مى. د به زعم خودشان مرا تحريك كنندكردن مى

گفتم شما  به آنها مى. نهفته استها   و چه نيتى پشت سر اين حرف !دانستم كه شب جمعه كى است سال گدايى مى  اما من هم باالخره بعد از چهل ..."آيند و سرت مى
دانيد؟ آنها  بينيد و حركت جامعه را به كدام سمت و سويى مى تحليل استراتژيك خود را بگوييد تا ببينم شما وضعيت جامعه و انقالب و آرايش نيروها را چگونه مى

ن دارند كه انقالب محصول همكارى دو جريان اصلى اسالمى است، يعنى شان اين نكته مشهود بود كه اذعا هاى در خالل بحث. اى نداشتند هاى قانع كننده پاسخ
در . دانستند روشنفكران دينى و بازرگان را ليبرال و روحانيان را مرتجع مى. دانستند آنها انقالب را حق خود و هر دو جريان را غاصب مى. روشنفكران دينى و روحانيان

با توجه به سوابقم سعى . توانند به راحتى جارو كنند ها را مى  در خلع يد از روحانيان يا ارتجاع است و اگر موفق شوند، ليبرالهاى خود بر اين باور بودند كه اولويت تحليل
 قبل از وقايع  ميان آنها با روحانيان حاكم و حزب جمهورى اسالمى خيلى باال گرفت، كه درگيرى پس از اين. مى كردند مرا از بازرگان جدا كنند و به خود جذب نمايند

   ".كنيد شما اشتباه مى"من هم به صراحت به آنها گفتم كه ". كنيم ما تجربه انقالب را تكرار مى" آمدند و گفتند  خرداد، باز هم پيش من 
   

  موقع شما وزير خارجه بوديد؟ آن
حاال هم همان كار را . ها در كنترل ما بود نه، در دوران انقالب خيابان": گفتند. هاى شما اشتباه است با صراحت به آنها گفتم كه تحليل. نه، نماينده مجلس بودم

كرد، اما امروز بدنه جامعه با شما نيست، شما يك گروه كوچك و اقليتى هستيد و اگر بخواهيد اين  موقع بدنه جامعه هر حركتى را عليه نظام تأييد مى آن: "گفتم". كنيم مى
وبيش اين  در آن مالقات كم". شدت آسيب خواهيد ديد و متالشى خواهيد شد كنند و شما تاب مقاومت درمقابل آنها را نداريد بنابراين به كارها را بكنيد با شما برخورد مى

 تحليلشان را نادرست اما من. توانند مقاومت كنند كردند مى دادند و فكر مى  بها مى آنها به ميليشيايى كه درست كرده بودند خيلى. ايستيم را مطرح كردند كه قاطع مى
ها معلوم شده است كه  االن بعد از سال. دانستم و مخالف بودم و به مسعود رجوى، موسى خيابانى و محمد صديقى كه آمدند پيش من گفتم كه تحليلشان غلط است مى

  .شدت به راه خطا رفتند آنها در استراتژى خود به
   

اى از   ساله50آقاى اميرانتظام در خاطراتش نوشته كه مرد .  شد، دستگيرى محمدرضا سعادتى بود60ساز خرداد  تحليلى وجود دارد كه يكى از مواردى كه زمينه
خواهيم اين فرد را دستگير   پيش او و گفته بود كه قرار است مالقاتى بين نفر دوم سفارت شوروى با يك شخص صورت بگيرد، ما مى اداره هفتم و هشتم ساواك آمده بود

هاى اداره هفتم و هشتم ـ پس از انقالب ـ با شما بوده است،  شود آموزش بچه گفته مى. ايم و اسم آن فرد هم عبدالعلى است اش را از مهندس بازرگان گرفته جازهكنيم و ا
يز حل و فصل بشود و منجر به ادامه بازداشت آم طور مسالمت آيا اين امكان وجود نداشت كه اقدامى بكنيد تا اين مسئله به. نور مستقر بوديد موقع كه در دفتر كوه آن

  سعادتى و سپس اعدام او نگردد؟
بلكه من جلساتى . هاى اداره هفتم و هشتم جلساتى داشتيم، واقعيت ندارد كه در دفتر كوه نور با بچه دهم؛ اين من اين را توضيح مى. همه آنچه گفته شده است درست

هايى كه در دوران انقالب داوطلبانه اسلحه به دست گرفته بودند، اگر به حال خودشان رها  ما ديديم جوان. را خود من تشكيل دادمسپاه دانيد  مى. هاى سپاه داشتم با بچه
 نيروى ها هم سقوط كرده بودند و ما نيرويى براى حفظ امنيت نداشتيم، لذا طرح كلى تشكيل يك كالنترى. دنبال داشت هايى به شدند، معضالت و مشكالت و آسيب مى

با همكارى مهندس . به عنوان معاون نخست وزير در امور انقالب مسئول و مامور تشكيل آن شدم. مسلح مردمى از جوانان داوطلب كه به دولت داده بودم تصويب شد
به موجب اين . نامه تصويب شد اين آيين. اى نوشتيم كه براساس آن، جوانان مسلح در انقالب زير پوشش سپاه پاسداران متشكل شدند نامه و اساسنامه توسلى آيين

زير نظر اين شورا، يك ستاد اجرايى به . نامه شوراى فرماندهى مركب از نمايندگان دولت، دادستان كل، وزارت كشور، ستاد كل ارتش و رهبر انقالب تشكيل شد آيين
وارد سپاه بشود و ناشناخته است، در موردش تحقيق شود تا بعدها با مشكلى خواهد  در اين ستاد يك واحد يا شاخه تحقيق هم درست شد تا هركس مى. وجود آمد

در . هايشان در كردستان و يا در جبهه شهيد شدند و بعضى ديگر هنوز زنده هستند العاده خوبى بودند كه متأسفانه بعضى هاى فوق  بچه اعضاى آن شاخه. رو نشويم روبه

   . ها را كشف كنند كه به دنبال نخود سياه باشند، بروند و اين توطئه جاى اين كنند، به راييل تحريكاتى مىآن جلسات بحث شد كه در كردستان ايادى اس
ام ـ متوجه شدم كه از يك زمانى شاه به ساواك دستور داده بود كه  وزيرى كه با مطالعاتى كه روى اسناد ساواك شده بود ـ در دوران معاونت نخست  توضيح ديگر اين 

هاى موساد در ايران را  ترين اطالعات درباره فعاليت به اين ترتيب ساواك كامل. هايش را زير نظر بگيرد هاى آن در ايران نشود، اما كليه فعاليت وساد و فعاليتمزاحم م
ساواك را از دولت گرفت و در اختيار شوراى اى مجموعه تأسيسات  خارجه رفتم، شوراى انقالب در مصوبه وزيرى به وزارت كه من از معاونت نخست اما پس از اين. داشت

داد حتى  وجه اجازه نمى هيچ ايشان به. هاى قديمى و سنتى بود مسئول آن شد در شوراى انقالب هم يكى از آقايان روحانى كه وابسته به يكى از گروه. انقالب قرار داد
هاى موساد در ايران را  ليه تحقيقات و اطالعات ـ اصرار داشتند تا اطالعات مربوط به فعاليتهاى سپاه ـ هسته او بچه. هاى سپاه به اسناد آن دسترسى پيدا كنند بچه

اما وقتى . اند كرده اند و چگونه كار مى اش چه كسانى بوده هاى اجرايى باالخره فهميدند كه شوراى مركزى موساد در ايران چه كسانى هستند و ارگان. استخراج كنند
كردن كامپيوترهاى ساواك و  وزير در امور انقالب بودم از طريق فعال اما در دورانى كه معاون نخست. اند نفر از ايران خارج شده مگى منهاى يكسراغشان رفتند ديدند ه

ت داخلى بود كه همه اداره سوم آن پليس سياسى و مسئول امني.  اداره دارد12 ـ ادارى ساواك متوجه شديم كه ساواك  استخراج اطالعات درباره ساختار تشكيالتى
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هدف حمله هر يك از اين . هاى مختلف به مركز ساواك در سلطنت آباد حمله كردند در روزهاى انقالب گروه. شده است جنايات معروف ساواك توسط اين اداره انجام مى
اما اداره دوم و . قش داشتند تا اسناد وابستگى خود را از بين ببرندحتى برخى از فعاالن سياسى كه مامور ساواك بودند، در اين حمالت ن. ها، اسناد اداره سوم بود گروه
. كنيم. خواستيم اطالعات بيشترى در زمينه فعاليت اين دو اداره داشته باشيم ما مى.  ساواك مسئول عمليات ضدجاسوسى در ايران و جاسوسى برون مرزى بود هشتم

از او خواستيم و همراه ما آمد و رفتيم ادارات مختلف ساواك را بازديد . اى پيدا كرديم وسيله  را ترك نكرده بود، بهموقع هنوز ايران هاى ساواك را كه آن يكى از مديركل
كرد   مىها را مطالعه شد و پرونده براى اين كه از فعاليت اين ادارات سر در بياوريم الزم بود چندين تيم آنجا مستقر مى. اى داشت ساواك تأسيسات بسيار گسترده. كرديم

كرده؛ براى  نشان داد كه اداره دوم و هشتم چقدر موثر كار مى. العاده جالبى به ما نشان داد اما وقتى آن آقا همراه ما آمد، چيزهاى فوق. تا واقعا بفهميم چه خبر بوده است
رسيد، يعنى اين شبكه تا اين حد در ميان ارتش عراق نفوذ  ران مىجمهورى عراق ـ برسد به ته البكر ـ رئيس كه به دست حسن هاى ارتش عراق پيش از آن نمونه، گزارش

وقتى گزارش خود را به مهندس بازرگان دادم، . ها بود  بين جورج حبش با قذافى را به ما نشان داد، متن مذاكرات در پرونده جا اين آقا مذاكرات محرمانه در همين! داشت
ازسوى ديگر ما تحت فشار بسيار شديدى بوديم، . توان بدون اطالعات حفظ كرد داريم و امنيت كشور را نمى م را بايد نگهبه اين نتيجه رسيديم كه اين اداره دوم و هشت

ان چه خواستند بدانند از اعضاى خودش ها مى اى توده. خواستيم اين كار را بكنيم ما هم نمى." اسامى تمام كارمندان ساواك را منتشر كنيد"توده كه  بويژه از جانب حزب
ها مهم بود كه بدانند چه كسانى در اداره دوم و  خواستند بدانند اداره دوم و هشتم چه كسانى هستند، چون براى شوروى همچنين مى. كنند كسانى با ساواك كار مى

بلكه بايد . ى تعقيب و مراقبت اداره دوم از بين بروندها وزير اين مسائل را مطرح كرديم، اين نظر به وجود آمد كه نبايد بگذاريم تيم وقتى با نخست. كنند هشتم كار مى
اولويت زمان شاه اين بود كه كارى به كار امريكا، انگليس و اسراييل نداشتند و بيشتر روى شوروى و كشورهاى بلوك شرق عمل . هايشان را تغيير بدهيم اولويت

اطالعاتى از . كار گرفته شوند ها با همان امكانات به شوروى براى ما فرقى ندارد؛ يعنى همان تيمامريكا و اسراييل و انگليس و . قرار شد اولويت عوض شود. كردند مى
اند، شايد  هايشان فوت كرده كه بعضى خواهم ببرم، براى اين كدام را نمى االن اسم هيچ. ها به دست آمد جلسات مشترك بعضى از فعاالن سياسى يا مطبوعاتى با امريكايى

اى به آقاى هادوى كه آن موقع  وزير در امور انقالب نامه عنوان معاون نخست حتى من به. ا نسبت به اين نوع تجمعات هم حساس بوديم و هم بدبينم. راضى نباشند
كردند و  يب و مراقبت عمل مىهاى تعق آن تيم. دادستان بود نوشتم و اطالعاتى را كه رسيده بود براى ايشان فرستادم و اين كه اين افراد را براى بازجويى احضار كنيد

كه من به وزارت  مرحوم چمران بعد از اين. خارجه رفته بودم وزير نبودم و به وزارت زيرا در آن مقطع من ديگر معاون نخست. دادند ها را به مرحوم چمران مى گزارش
جا قرار دارند، چه كنيم؟ چمران  رش دادند كه سركنسول شوروى با فردى در فالنها به مرحوم چمران گزا اين تيم. وزير در امور انقالب شد امورخارجه رفتم، معاون نخست

موقع وزيركشور بود مشورت كرد و قرار شد اينها را تحت نظر داشته باشند و اگر الزم شد، سر قرار  مهندس بازرگان با مهندس صباغيان كه آن. با من هم مشورت كرد
دولت دستور داد كه تعقيب و مراقبت و در صورت لزوم . اين مالقات با سعادتى به نمايندگى از طرف مجاهدين خلق استدانست كه  كس نمى هيچ. بازداشتشان كنند

وزير بودم ـ و پيش از اين اشاره كردم ـ آن نامه را به آقاى هادوى نوشتم كه افرادى دارند با سفارت  كه من معاون نخست طور كه زمانى همان. بازداشت صورت بگيرد
ها بودند، در اين امور ما هيچ فرقى بين انگليس و امريكا و شوروى قائل  دهند، ببينيد موضوع چيست؟ اينجا هم شوروى هايى در منازل خود انجام مى ريكا مالقاتام

ت ـ ولى آن آقا را دستگير كردند كه ها سر قرار حاضر شدند و سركنسول را تحت مراقبت به سفارت شوروى رساندند ـ چون مصونيت ديپلماتيك داش اين تيم. نبوديم
در همان بحران روزهاى انقالب و در آن يك . ها بدهد خواست پرونده مقربى را به شوروى پس از دستگيرى معلوم شد ايشان آقاى سعادتى است كه در اين مالقات مى

طورى  به. سلحى حمله كرده بودند و عمدتاً هم اداره سوم را به هم ريخته بودندنيروهاى م. اى كه اوضاع بسيار بحرانى بود، ساختمان ساواك چندين دست گشته بود هفته
نفر، ازجمله مهندس عبدالعلى بازرگان، مرحوم مجيد  من به پنج. ها را جوش دهند تا اسناد و مدارك محفوظ بماند كه من تيمى را مأمور كردم همه درها را ببندند و نرده

دفعه مجاهدين آنجا را گرفتند و هر چه خواستند  ها يك در اين دست به دست گشتن. كم دادم كه نظارت كنند تا هيچ چيزى را نبرندحداد عادل و هادى نژادحسينيان ح
ه چيزهايى در آن دوره ازجمل. ها ريختند و چيزهايى كه خواستند بردند دفعه هم خود ساواكى يك. هاى فدايى ريختند و هر چه خواستند بردند دفعه هم چريك يك. بردند

. كرده است چگونه لو رفته بودمند بودند كه بدانند سرلشكر مقربى كه براى آنها جاسوسى مى ها عالقه كه از آنجا برده شده بود يكى هم پرونده مقربى بود كه روس
ترين مسائلشان؛ از انحراف جنسى گرفته تا  اشتند و حتى جزيىهاى واقعاً كاملى درباره تمام افسران ارتش د  ارتش بود كه پرونده2گونه اسناد معموال مربوط به ركن  اين

خواستيم فرمانده  ترين اطالعات بود كه اگر مى ها داراى كامل اين پرونده. همه اينها در پرونده افسران ارتش آمده بود...  و گى، يا نمازخوان و متدينباره خورى، زن عرق 
اى به اتفاق تيمى در وزارت دفاع  به همين دليل مرحوم مهندس بازرگان در شوراى انقالب مطرح كرد كه آقاى خامنه. گيردتوانست مورد استفاده قرار ب انتخاب كنيم مى

وزير پيشنهاد بدهند كه براساس آن حكم رئيس ستاد و يا هر يك از   افسران ارتش را مطالعه كنند و اسامى افسران واجد شرايط را به نخست مستقر شوند و پرونده

   .روها صادر گرددني
   

  كه فهميديد فرد دستگيرشده سعادتى است، آيا امكانش نبود كه قضيه با مدارا حل شود و به متن جامعه و انقالب كشيده نشود؟ بعد از اين
هايى بودند  ه پيش از اين گفتم، گروهاما با توجه به آن چيزى ك.  كه قضيه از شدت و حدت بيفتد و درگيرى نشود مرحوم طالقانى هم خيلى تالش كرد. امكان نداشت

با همه اينها مرحوم طالقانى، مرحوم . اى قرار دادند و آن را به صورت چماقى درآوردند اى پيدا كرده بودند و اين قضيه را بهانه العاده كه نسبت به مجاهدين حساسيت فوق
گرايان و روحانيان دست باال را  اما سنت. هايش هم از بين برود االمكان زمينه  نگيرد، بلكه حتى صورت ها كرديم اين درگيرى مهندس بازرگان، من و بقيه دوستان تالش مى

اى كه شخص خود  ارتباطات ويژه. طور كامل در اختيار گرفته بودند آرام دفتر آقاى خمينى را هم به آرام. داشتند و در شوراى انقالب هم اكثريت را به دست گرفته بودند
  .همه اينها دست به دست هم داد تا ما نتوانيم تأثير الزم را بگذاريم.  قطع كردند ينى در پاريس و بعد از آن داشتممن با آقاى خم
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 توانست مجوز دستگيرى صادر كند، آيا اين توان را نداشت كه قضيه را طورى بين مرحوم امام و اينها حل و فصل سوال اين است كه وقتى دولت نفوذ كالم داشت و مى
  كند؟ 

   
وزيرى برود زير نظر شوراى انقالب  اى را در شورا گذراندند كه كل تأسيسات ساواك از نخست مقننه موقت را داشت، آقايان مصوبه آن اوايل كه شوراى انقالب حكم قوه

رار هم نبود كه با آنها مقابله كنيم و بگوييم به شما تحويل ق.  بنابراين ما آن اشرافى كه بايد داشته باشيم، نداشتيم .اى و مسئوليت آن را هم دادند به آقاى خامنه
بار مرحوم بهشتى و آقايان  تشكيل داد اما چندين) من به عنوان معاون نخست وزير در امور انقالب(سپاه را دولت . در قضيه سپاه نيز همينطور عمل شد. دهيم نمى

من گفتم به آن فرد اعتماد الزم را .  خصوصى با من صحبت كردند كه فالن فرد را بگذاريد فرمانده سپاههاشمى رفسنجانى و موسوى اردبيلى در جلسات شوراى انقالب،
اى در شوراى  درنتيجه مصوبه. آنها هر كارى كردند كه سپاه را زير نفوذ خودشان ببرند نپذيرفتم. ريزد ندارم، او قادر به مديريت و فرماندهى نيست و سپاه را به هم مى

اين در مقطعى بود . اين در حالى بود كه شوراى انقالب حق دخالت در امور اجرايى و وظايف دولت را نداشت. صويب كردند كه سپاه زير نظر شوراى انقالب برودانقالب ت
عنوان  هم كه ما سازمان داده بوديم، بهسپاه را . عنوان بازوى سياسى خودشان سازمان داده بودند جمهورى اسالمى را به كه روحانيونى كه در شوراى انقالب بودند حزب

ها مستقر كردند تا يك سپاه ديگرى ـ موازى سپاه  هاى فعال قبل از انقالب بود، در يكى از ارگان آن زمان، ابوشريف را كه از گروه. بازوى نظامى در اختيار گرفتند

   . ـ بسازد، اما موفق نشد پاسداران دولت
   

   يد؟شما ابوشريف را نصب كرده بود
بلكه يك شوراى فرماندهى درست كرده بوديم كه شامل نمايندگان وزارت كشور، دادستان كل، ستاد مشترك ارتش و دولت و رهبرى . خير، سپاه يك فرمانده نداشت

نشود، نماينده ستاد مشترك براى اى بازرسى بشود، حكم بدهد و كار خالف قانون انجام  نماينده دادستان كل به اين دليل كه اگر ضرورت داشت يك خانه. بود
هركدام از اينها به يك دليل در آن مجموعه آمده . وزارت كشور هم يك نماينده معرفى كرده بود. عنوان نماينده دولت بودم ها، خود من هم به سازماندهى آموزش بچه

شدت با مرحوم الهوتى مخالف  اما آقايان به. اينده خودشان در اين شورا حكم دادعنوان نم به پيشنهاد من آقاى خمينى به مرحوم الهوتى به. بودند تا هماهنگ عمل كنيم
عنوان مكان آموزش كادرها در نظر  همين كه واحدهاى اوليه سپاه سازمان يافت، سعدآباد به. ها را هم خود من دادم احكام اولين بنيانگذاران سپاه در شهرستان. بودند

را، حسين مظفرى، رضا طباطبايى، كاظمى ـ كه فرد بسيار خوب و سالمى بود و بعدها شهيد شد ـ براى سازماندهى و صدور كارت افرادى مثل محسن سازگا. گرفته شد
  .در سعدآباد مستقر بودند... عضويت و شناسايى و

قايان روشنفكرانى هم كه در شوراى انقالب بودند در موقع متأسفانه آ آن.  شوراى انقالب با يك مصوبه خالف اساسنامه خود، سپاه را از دولت گرفت1358 فروردين  
وقتى ساختمان و تأسيسات ساواك را زير . كنند كردند اگر سپاه را از دولت بگيرند، فالن آقا را فرمانده آن مى فكر مى. مخالفت با دولت موقت به اين مصوبه رأى دادند

به هرحال اينها زير .  سپاه را هم كه از اختيار دولت خارج كردند، به همان سرنوشت دچار شد.نظر شوراى انقالب بردند يك نفر از اعضاى حزب مسئول آن شد
   .هاى سياسى و نظامى تكميل كردند هاى قدرت خود را از جنبه ساخت

دليل موقعيت خودش سخنانى گفت كه  قانى بهتنها در اين حد بود كه آقاى طال. توانستيم كار موثرى انجام بدهيم  درنهايت در پاسخ به پرسش شما بايد بگويم ما نمى 
.  تصميم گرفتيم كه دسته جمعى استعفا بدهيم1358بار در خرداد  به همين دليل براى اولين. توانستيم كارى بكنيم ما ديگر نفوذى نداشتيم و نمى. تاثيرى هم نداشت

قرار بود . گونه اداره كرد شود مملكت را اين مهندس در آن نامه نوشته بود كه نمى. ديماى به آقاى خمينى نوشت و همه ما آن را امضا كر مرحوم مهندس بازرگان نامه
  . كالنتر شده است20كنند، يك شهر و  مقننه باشند ولى در همه كارهاى اجرايى دخالت مى آقايان قوه

   
  دولت موقت پيش امام نفوذ كالم نداشت؟

به اين معنا كه در برنامه كميته استقبال . گويد شب اول كودتا شد خلخالى خودش مى. آرام پاهاى ما را قطع كردند ها آرامدولت موقت در ابتدا اين نفوذ را داشت، اما اين
 هم اش را كميته استقبال اداره كند اما همان شب اول برنامه را به بينى شده بود كه آقاى خمينى در مدرسه رفاه مستقر بشود و مديريت كارهاى ادارى و دفترى پيش

چند روز . زدند و آن روز كه آقاى خمينى به ايران وارد شد، ايشان را به مدرسه علوى بردند و روحانيون كنترل آنجا را در دست گرفتند؛ آقاى ربانى شيرازى و ديگران
يت است؟ آقاى خمينى هم گفته خودتان جمع شويد  است كه اين چه وضع مدير  پيش آقاى خمينى و گفته اى آمد پيش من و گفت كه آقاى منتظرى رفته بعد آقاى خامنه

كه در همان مدرسه بودند نشستند و كارها را ... اى، هاشمى، بهشتى و نفرى از روحانيون؛ آقايان ربانى شيرازى، خامنه آنها هم جمع شدند يك هيئت يازده. و اداره كنيد
نفر هم  نفره شما يك در اين هيئت يازده: "من هم گفتم". ام، شما بيا با ما كار كن  خارجى شدهمن مسئول روابط: "اى به من گفت سپس آقاى خامنه. اند تقسيم كرده

اگر آقاى : "به ايشان گفتم!" ريزى كنيد ولى آيا آقاى خمينى گفت هيچ غيرروحانى را به اين هيئت راه ندهيد؟ غيرروحانى نبايد باشد؟ آقاى خمينى گفت بنشينيد و برنامه
بعد مديريت دفتر آقاى خمينى را به طور كامل در دست " دهيد؟ آيم ولى اگر شما بخواهيد بايد مرا قانع كنيد كه چرا اين كارها را انجام مى واهد مىخمينى از من بخ

  .گرفتند
 شب سيدحسين آمد و 30/9 تا 9 ساعت منزل پدرم بودم كه.  ـ نبودم1357 چهارنفر اول از سران رژيم ـ در بهمن ماه  نمونه ديگرى را بگويم؛ من در جريان اعدام 

 نفر را بسته و آنها را به 24به آقاى خمينى خبر داده بودند كه آقاى خلخالى چشم . اند  نفر آقايان نشسته10ـ15رفتم مدرسه علوى، ديدم . گفت آقا با شما كار دارد
دهد و سپس سيدحسين را  رسد، دستور توقيف مى خبر كه به ايشان مى. شته باشدكه آقاى خمينى اطالع دا بام مدرسه رفاه برده تا تيرباران كند، بدون اين پشت
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آقاى . خلخالى روى حاشيه روزنامه اطالعات ـ كه دستش بود ـ اسامى آن افراد را نوشته بود. آقاى خلخالى را هم به آن جلسه خواسته بودند. فرستد دنبال من مى
داليلم را هم گفتم كه نصيرى رئيس ساواك بوده، مقصر است و بايد مجازات شود، اما ". ينها بدون محاكمه مخالف هستمبا اعدام ا: "من گفتم. خمينى نظر مرا پرسيد

 دخالت و نقش داشته است، اين آدم بايد بيايد راجع به اين 1332 مرداد 28او ازجمله افسران معدودى بوده كه در كودتاى . نصيرى حامل اطالعات بسيار فراوانى است
كنيم تا  گذاريم و از طريق روزنامه از همه شاكيان دعوت مى اى مى طورى نصيرى را كشت؛ در ورزشگاه آزادى جلسه محاكمه عالوه بر اين نبايد همين. ران توضيح بدهددو

تواند از  شوند و نصيرى در آن دادگاه مى دهيم، تمام خبرنگاران داخلى و خارجى هم حاضر مى المللى تشكيل مى در آن دادگاه حاضر شوند و درواقع يك دادگاه بين
من صحبتم با آقاى خمينى اين . ها و كشتارهاى زيادى را داده است و بايد مجازات شود يا فرض كنيد رحيمى فرماندار نظامى تهران بوده و دستور قتل. خودش دفاع كند

وزير شاه بوده و   سال نخست14در مورد هويدا گفتم اين شخص . ها را بدون محاكمه كشتگويند رژيم اسالمى اين بود كه اينها بايد محاكمه بشوند، وگرنه بعدها مى
گوييم شاه فاسد بوده، اما وقتى هويدا بگويد شاه فاسد بوده اين خيلى  دانيم كه اختالفات زيادى هم با شاه و دربار داشت، او اطالعات فراوانى دارد، يك وقت ما مى مى

پيش از آن . يعنى وقتى انقالب پيروز شد، هويدا در بازداشت بود. به دستور تيمسار رحيمى، فرماندار نظامى تهران، هويدا بازداشت شده بوددانيد كه  مى. كند فرق مى
رسه رفاه آوردند به من گفت وقتى او را به مد. اما او حاضر نشده بود ايران را ترك كند. بسيارى از دوستان هويدا به او گفته بودند اوضاع وخيم است، از كشور خارج شود

رغم مخالفت من، آقاى خمينى خودش بنا به  به. ها دارد كه بايد بزند و من به آقاى خمينى بگويم اينها را بدون محاكمه اعدام نكنند خواهد حرف بزند و خيلى حرف مى

   . داليلى دستور اعدام را صادر كرد
اما . كرد  و آقاى خمينى وجود داشت و ايشان اين اعتماد را به من داشت كه در مورد مسائل كالن ملى با من مشورت مى منظور من اين بود كه اين ارتباطات ويژه بين من 

 امكان بردند اين اگر آن رابطه را از بين نمى. ديدند آقاى خمينى غير از نظرات آنها نظرات ديگرى را هم بشنود، پاى ما را قطع كردند كه به مصلحت نمى آرام كسانى آرام
. وجود داشت كه در بعضى از تصميمات كليدى ـ كه تاريخ نشان داد به نفع كشور ما نبود، ازجمله ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر، آقاى خمينى تصميم ديگرى بگيرد

ت مرا پذيرفت اما آن وقتى بود كه ديگر در اطراف ، كه من آخرين ديدارم را با آقاى خمينى داشتم، ايشان نظريا1364 در مورد جنگ در سال  گويم؛ اين را با يقين مى
  . جنگيدند بصره و بغداد مى

قدر وقت نداشتم كه يك ساعت معطل شوم تا  خواستم بروم آقاى خمينى را ببينم، خوب طبيعى بود كه آن عنوان وزير امورخارجه مى  نمونه ديگرى برايتان بگويم؛ من به 
. كنند ينى گفته بودم كه من با شما كار دارم، كارهاى مملكتى است و بايد به شما گزارش بدهم و نظر شما را بگيرم، اينجا مرا معطل مىچندين بار به آقاى خم. آقا را ببينم

اما باز ". من اطالع بدهيدوقتى با من كار دارد معطلش نكنيد، حتى اگر من اندرون هم بودم، به ) يعنى من(فالنى : "ايشان بارها احمد آقا و آقاى صانعى را صدا كرد و گفت
هاى خود را به ايشان  دانستند كه نظر آقاى خمينى نسبت به من و نظرات من چيست، لذا مايل نبودند كه من نظرات و ديدگاه اينها مى. كردند ها مرا معطل مى  هم ساعت
هايى كه به  ورد با آقاى خمينى مجبور به احتجاج شدم و گفتم اين گزارشكه من در چندين م طورى دادند، به هاى نادرست به آقاى خمينى مى حتى گزارش. منتقل كنم
بار آقاى خمينى از اين سخن مهندس بازرگان كه گفته بود آقاى خمينى را محاصره و   يك1358زند؟ سال  ها را به شما مى اند صحت ندارد، چه كسى اين حرف شما داده
هايى را كه كنار  طور كه روى مبل كنار هم نشسته بوديم، نامه همين" اند؟ گويد مرا محاصره كرده ها چيست؟ چه كسى مى رفاين ح: "به من گفت. اند ناراحت بود دوره كرده

نبايد ببينيد هايى است كه شما بايد ببينيد آنهايى كه  اينها نامه! آقا: "من هم گفتم". آورند بينيد چقدر نامه، همه اينها را براى من مى مى: "دستش بود نشان داد و گفت
مندان و مريدان شما هست يا  زنم؛ آقاى محمد جواد حجتى كرمانى از عالقه يك مثل براى شما مى: "گفتم" گويى؟ از كجا اين را مى: "گفت". آورند به شما بدهند نمى

دهند آقا را  نشينم، به من اجازه نمى  دوساعت، سه ساعت مىروم دفتر آقا يك ساعت، گويد من مى ايد؟ بعد گفتم آقاى حجتى كرمانى مى نيست؟ چندماه است او را نديده
دهند،  ها را به شما نمى تنها نامه نه! ببينيد. روم كه آقاى خمينى دلش تنگ بشود، بخواهد مرا ببيند و به من بگويد بيا، آنگاه من مى روم، مگر اين ببينم، من هم ديگر نمى

جا در حضور من آقاى خمينى با خط خودش دستورالعملى در  ها، همان پس از شنيدن اين حرف". گذارند  شما را ببينند، نمىآن كسانى را هم كه آنها دوست ندارند بيايند
ر دانستم كه كسى به اين نامه ترتيب اث اما من مى." خواهد مرا ببيند به او وقت بدهيد ها را براى من بياوريد، هركس مى تمام نامه" سطر براى دفترش نوشت كه 5ـ6

   .دهد، چنانچه ندادند و نگذاشتند نمى

  ايشان چه پاسخى به نامه مهندس بازرگان داد؟.  موقت آن را امضا كردند اى براى امام نوشت و همه اعضاى دولت  مهندس بازرگان نامه1358گفتيد در خرداد 

ها  وقتى برگشتم، ديدم روزنامه. يك بار من رفته بودم به كوبا. ت تا بماندكرد و دلگرمى داد و از مهندس بازرگان خواس آقاى خمينى همه ما را خواست و حمايت 
  ".زنند ها چيست مى شناسم اين حرف  سال است مى20را ] دكتر يزدى[من فالنى "اند كه آقاى خمينى گفته  نوشته

    
  يد يا خير؟دان بينى و يا پيشگيرى مى  را قابل پيش60خرداد  با اين تحليل از فضاى آن زمان، آيا سى

هاى اطرافيان،  ها و توصيه عنوان نمونه اگر آقاى خمينى، عليرغم اشاره به. بينى بود و هم قابل پيشگيرى  اتفاق افتاد، هم قابل پيش60من معتقدم آنچه در خرداد سال 
خواهد با يك فرزندى كه از نظر او ناخلف درآمده  پدر، پدرى كه مىعنوان يك  پذيرفتند و از موضع باال و به درخواست مالقات مسعود رجوى و ساير رهبران سازمان را مى

  .شد سخن بگويد، موثر واقع مى
    

   .ها هم منعكس شد دوـ سه بار مالقات كرده بودند و در روزنامه
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شما . و در مورد رجوى و مجاهدين خلق هم اين اشتباهطور كه گفتم در مورد كردها آن اشتباه اتفاق افتاد  همان. حتى اگر هم بوده كافى نبوده است. من به ياد ندارم 
 ديگر ادعايى  رجوى هم كانديدا بشود، اگر مردم رأى دادند بپذيريم اگر هم رأى ندادند"ببينيد چه واكنشى عليه مهندس بازرگان راه انداختند كه چرا فقط گفته بگذاريد 

   ".ندارد
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