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 هديگز 

 سال گذشته بسيار تأثيرگذار بوده است و اين تأثيرگذارى هنوز 27 يكى از رخدادهاى كليدى حوادث بعد از پيروزى انقالب بود و در مجموعه تحوالت 60خرداد سال 
  هم ادامه دارد

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

خواست فضاى باز سياسى بعد از انقالب استمرار   موجب شد كه فضاى سياسى كشور راديكاليزه بشود؛ يعنى شرايطى فراهم شد تا جريانى كه نمى60سال خرداد  سى
  اش را بر جامعه حاكم بكند، بنابراين از اين رخداد بهره گرفت و فضاى سياسى را بست خواست سلطه يابد، بلكه مى

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

وجود آمد و ما نتوانستيم برنامه توسعه   به60هايى است كه بعد از سال  دليل بحران مديريت و پيامد بحران هاى اجتماعى كه امروز شاهد آن هستيم به سيببخشى از آ
  اى متناسب با نيازهاى كشور داشته باشيم بينانه واقع

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

هايى در جامعه  ها شد و ناهنجارى پاشيدگى بسيارى از خانواده كه در اين دوران شكل گرفت و افرادى از دوطرف دست به ترور و خشونت زدند، موجب ازهمترورهايى 
  وجود آمد و اين يك بحث قابل مالحظه اجتماعى است به

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

ن ضربه سنگينى وارد كرد؛ سازمان مجاهدين خلق بخشى از جريان روشنفكرى دينى در ايران بود  رخ داد، به جريان روشنفكرى دينى در ايرا60آنچه در خرداد سال 
  هاى مرتبط با روشنفكرى را سركوب بكند  تمام جريان60و اين بهانه را به دست جريان اسالم سنتى داد كه بعد از سال 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

هاى قبل از انقالب نقش موثرى در تقويت جنبش ضداستبدادى و ضداستعمارى در كشور ما داشت، بعد  مجاهدين كه يك جريان ضدامپرياليست بود و در سالسازمان 
 به دامن امپرياليسم پناه  عمالً مجبور شد كه هم رهبرانش و هم كادرهايش از مملكت خارج بشوند و در اختيار كشورهاى بيگانه قرار بگيرند و به نوعى60از خرداد 

عنوان يك اهرم فشار  هايى است كه بيگانگان از اين جريان اجتماعى كردند و هنوز هم از بقاياى سازمان به قرارگرفتن اينها در كنار صدام يكى از سوءاستفاده. ببرند
 كنند عليه منافع ملى ايران استفاده مى

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

اگر نتوانيم بگوييم چه كسى مقصر . شناسى كنيم و بگوييم كه باالخره چه كسى مقصر است شناسى و علت دهيم بايستى جريانكه اشخاص را هدف قرار ب بدون اين
  در اين مجموعه مقصر بوده است" چه بينشى"و "  مشى چه خط"عنوان شخص، بلكه بايد بگوييم  نه به" چه كسى"گويم  كه مى اين. توانيم پيشگيرى كنيم است، نمى

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

   اوج اين رويارويى است60بعد از انقالب مشكالتى با سازمان مجاهدين خلق وجود داشت و خرداد 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

بعد . اند گاه در مقابل روحانيت قرار نگرفته به لحاظ تاريخى و در طول صدسال گذشته، روشنفكران دينى همواره ضمن حركات اصالحى با روحانيت تعامل داشتند و هيچ
اند ـ مثالً  هاى خيلى تندى هم زده اند و حتى در مقاطع مختلف حرف بينيد كه انديشه خودشان را مطرح كرده  در بررسى عملكرد طالقانى و بازرگان مى20شهريور از 

نى در فكر تقابل با حوزه نبودند، بلكه به گاه نهادهاى روشنفكر دي مرحوم بازرگان مطرح شده بود مورد پذيرش حوزه سنتى نبود ـ اما هيچ" شده طى راه"مطالبى كه در 
  بخش بودند فكر تعامل و حركت تعالى

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  
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بخش با روحانيون و نمادهاى روشنفكر جريان سنتى كه در  كادرهاى سازمان مجاهدين نتوانستند اين تجربه تاريخى را در داخل زندان حفظ كنند و يك تعامل تعالى
كنم كه نتوانستند پيوند خودشان را با روشنفكران دينى  از اين بابت من به لحاظ تاريخى سازمان مجاهدين را مقصر اصلى قلمداد مى. اورندوجود بي داخل زندان بودند به

آوردند كه بعد از انقالب اين وجود  هاى اين تقابل را در داخل زندان به تاريخ معاصر ايران هماهنگ بكنند و اين اشتباه استراتژيك را در داخل زندان انجام دادند و زمينه
  هاى عمومى كشيده شد تقابل به عرصه

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

زا نبود و در كادرهاى بعدى ايجاد مشكل كرد و در داخل زندان با همان  مسائل ايدئولوژيك سازمان است كه اين در كادرهاى اوليه مشكل" 60خرداد"هاى  يكى از ريشه
  ند كه بايد با جريان اسالم سنتى تقابل بكنندكرد مبانى ايدئولوژيك احساس وظيفه مى

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

  هاى مبارز است هاى سازمان مشكالت خصلتى يكى از آفت

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

كمان توانست رفتارهاى ناعادالنه حا ازسوى ديگر نمى. تفاوت باشد توانست نسبت به سرنوشت سازمانى كه وابسته به جريان روشنفكرى دينى بود بى آزادى نمى نهضت
كدام از دو گروه را در راستاى منافع ملى  خواهى هيچ آزادى تماميت نهضت. طور دنبال قدرت مطلق بود، روحانيت هم همين سازمان مجاهدين به. با سازمان را تأييد بكند

  ا باز و آزاد باشد و مردم خود انتخاب كنندهاى سياسى در جامعه حضور داشته باشند، فض كرد و طبق روش ديرين خود انتظار داشت كه همه گروه ارزيابى نمى

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

محتواى نامه را نگاه كنيد؛ هم سرزنش مجاهدين است و هم نكوهش ". فرزندان مجاهد و مكتبى"يكى از اقداماتى كه انجام شد، نامه مهندس بازرگان بود باعنوان 
هاى انقالب  كند كه شما همه فرزندان اين مملكت هستيد و بايستى در كنار هم براى پيشبرد برنامه ىسو هر دو را تأييد م از يك. اللهى نيروهاى مكتبى، حاكميت و حزب

  كمك بكنيد و از سوى ديگر به هر دو اعتراض دارد كه هر دو دنبال خشونت و تندى هستيد

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

شد همين موضوع بوده است كه   به ما وارد مى80 و حتى 69 و 67هاى  اى ساله هايى كه در بازداشت اى و هم در بازجويى يكى از فشارهايى كه هم در سطح رسانه
دفعات هم محكوم كرديم،  ايم، به شدت محكوم كرده پاسخ ما اين بوده كه ما عملكردشان را به. چرا شما رسماً سازمان مجاهدين خلق و عملكردشان را محكوم نكرديد

طرفه  لذا منصفانه نبوده است كه ما يك.  و بعد از آن نقد بكنيم60كرده كه عملكرد حاكمان را در خرداد  يجاب نمىتوانستيم و شرايط اجتماعى ا گاه نمى اما هيچ
   آن تقابل را شكل دادند محكوم بكنيم60بخواهيم سازمان مجاهدين و كادرهاى آن را كه در خرداد 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

رغم همه فشارهاى حاكميت، حاضر نشد غيرمنصفانه و نابرابر اظهارنظر كند و براى اين كار همواره هزينه پرداخت  آزادى داشت اين بود كه به اى كه نهضت استراتژى
  كرده و تسليم فشارهاى نظامى ـ امنيتى نشده است

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

  زماندهى مشترك جريان روشنفكر دينى و روحانيت و اسالم سنتى در كنار هم بوداز عوامل اصلى پيروزى انقالب، همين تعامل، همكارى و سا

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

بندى رسيدند كه اگر كادرهاى سازمان مجاهدين اين چنين منحرف و   در داخل زندان اين بود كه افرادى مثل دكترشيبانى به اين جمع54يكى از پيامدهاى ضربه 
انديشان وى، در اثر نبودن يك  زعم آقاى دكترشيبانى و هم به. وجو كنيم آزادى ايران و جريان روشنفكرى دينى جست ا در نهضتهايش ر ماركسيست بشوند، بايد ريشه

  وجود آمد شناِس سطح باال در سازمان، اين انحراف به مجتهد و اسالم

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  



org.rouzaneha://http      روزانه ها  org.rouzaneha@info        379 -  پيامد خطاهاى استراتژيك : 60 سى خرداد  

هاى مختلف مطرح و مورد توجه قرار گيرد كه  ت فكر و هماهنگى عمل بين جريانكنم تا وحد به خطاهاى استراتژيك سازمان و فضاى سياسى آن دوره اشاره مى
هاى مقابل ضربه خورد و از بين رفت و تا بازيابى اين سرمايه اجتماعى بايد چه  نظرى و اشتباهات گروه متأسفانه آن فضا با اشتباهات استراتژيك سازمان و تنگ

  جايگاه اوليه برگشتاى انجام شود تا بتوان به  هاى گسترده تالش

 

  ]متِن گفت و گو [ 

نمود، مورد استقبال بسيارى از خوانندگان   نشريه آغاز شد و كارى كه از ابتدا ناممكن مى12 از شماره 60خرداد  يابى واقعه سى طور كه مطلع هستيد، ريشه همان 

عوامل . يابى شود كه ديگر اين حوادث تكرار نشود اى ريشه گونه هدف ما از شروع اين پروژه اين بوده است كه به. هاى سياسى ـ فكرى قرار گرفت نشريه و جناح

ايم قصد ما مقصرتراشى  گونه هم كه همواره اعالم كرده شد از آن واقعه پيشگيرى كرد يا نه؟ همان رارادى آن تفكيك شده و ببينيم آيا مىجبرى، ارادى و غي

رشناسان بتوانند هاى قابل اتكايى داشته باشند تا بتوانند قضاوت كنند و كا ها و اخبارى است كه نسل حاضر و آينده بتوانند فاكت نيست، بلكه دستيابى به تحليل

  .براساس آنها شرايط داخلى و خارجى را با همديگر تطبيق دهند و ريشه حوادث را ارزيابى كنند

اسالمى   از فعاالن انجمن1335وگو بنشينيم اين بود كه شما پس از ورود به دانشكده فنى در سال  هايى كه ما را بر آن داشت تا با شما به گفت اما ويژگى

ها فراموش  ملى دوم نيز از خاطره هاى شما در جبهه تالش. ايد آزادى ايران تشكيل شد همواره از اعضاى فعال آن بوده  كه نهضت1340يد و از سال دانشجويان بود

ونقل و  ل در رشته حمل كه براى ادامه تحصي1341شود در سال  گفته مى. در كنار همه اينها با بنيانگذاران سازمان مجاهدين خلق از نزديك آشنا بوديد. شود نمى

آغاز كرديد و " اتحاد، مبارزه، پيروزى"عنوان نماينده دانشجويان دانشگاه تهران سخنرانى خود در كنگره كنفدراسيون لوزان را با شعار  ترافيك به آلمان رفتيد، به

نامه دكتراى خود از آلمان به ايران سفر كرده  فتيد و براى كار پايانسپس براى ادامه تحصيل در رشته راه و ترافيك به امريكا ر. آن سخنرانى، معروف و ماندگار شد

دنبال دستگيرى مجاهدين   به بعد به مبارزات خود در داخل ايران ادامه داديد و به1346از سال . الخروج شده و موفق به اخذ درجه دكترا نشديد بوديد كه ممنوع

 همراه با شهيد رجايى با سازمان و آقاى ميثمى 53 تا پايان مرداد 52ن يك سال حبس شديد و از زمستان  در ارتباط با كمك به زندانيان سازما1350در سال 

رفتيد و مردم به خاطر دارند كه شما  شمار مى قبل از پيروزى انقالب جزو ستاد استقبال از امام بوديد و از اعضاى فعال دولت موقت به. ارتباط فعالى داشتيد

هاى قانونى را ترك نكرده  گاه صحنه مبارزات و تالش گيرى دولت موقت از ساختار حاكميت، هيچ پس از حذف و كناره. ن پس از انقالب بوديدنخستين شهردار تهرا

شريه ترسيم انداز شفافى براى ما و خوانندگان ن  چشم60توانيد از مقطع سال  هايى كه برشمرديم، شما مى با اين پروسه و شاخصه. ايد و در صحنه حضور داشته

  .كنيد

شود و عموماً جنبه راهبردى دارد توانسته جايگاه بسيار بااليى در  هايى كه در نشريه مطرح مى طور كه شما اشاره كرديد، بحث اهللا الرحمن الرحيم ـ همان بسم

انداز ايران منتشر  ا و موضوعاتى است كه در مجله چشمه  يكى از بهترين تحليل60خرداد سال  يابى مسائل رخداد سى مطبوعات كشور پيدا كند، به نظر من ريشه

خواهم به نكاتى در زمينه اهميت اين بحث  من ابتدا مى. تواند براى نسل جوان امروز ما و آينده بسيار مفيد باشد آورى بشود، مى شده و اگر مجموعه آنها جمع

 سال گذشته بسيار تأثيرگذار بوده است و اين 27وزى انقالب بود و در مجموعه تحوالت  يكى از رخدادهاى كليدى حوادث بعد از پير60اشاره كنم؛ خرداد سال 

  .تأثيرگذارى هنوز هم ادامه دارد

خواست فضاى باز سياسى بعد از انقالب   موجب شد كه فضاى سياسى كشور راديكاليزه بشود؛ يعنى شرايطى فراهم شد تا جريانى كه نمى60خرداد سال  سى

  .اش را بر جامعه حاكم بكند، بنابراين از اين رخداد بهره گرفت و فضاى سياسى را بست خواست سلطه  بلكه مىاستمرار يابد،
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وجود آمد و انقالبى كه ملت ما يكپارچه در آن حضور پيدا  تدريج شكاف بين ملت و حاكمان به هاى اوليه انقالب بود كه به پيامد بعدى، انحراف در اصول و آرمان

اين ضربه . تدريج در مقابل افكارعمومى دنيا قرار گرفت ها در داخل كشور، بلكه در سطح جهانى افتخارآفرين بود و افكار عمومى دنيا را جلب كرد، بهتن كرد و نه

  .هاى انقالب ما وارد كرد بسيار سنگينى به اعتبار ملى ما و به ارزش

جويى در جامعه شكل گرفت كه پيامدهاى ناگوار اين رخداد را كامالً در  جويى و تفرقه  انتقام بذرهاى خشونت، كينه،60محور سوم اين است كه بعد از خرداد 

طور  پيامد محورهايى كه گفته شد به.  است60هاى وقايع خرداد سال  جويى و تفرقه، خود نيز از پيامد اصالً خشونت، انتقام.  شاهد هستيم60تحوالت بعد از سال 

وجود بيايد، امنيت سياسى، اجتماعى و قضايى كه بايد در جامعه باشد وجود نداشته باشد، بنابراين اجراى   ديريتى نتواند در كشور بهطبيعى اين بود كه انسجام م

يامد دليل بحران مديريت و پ هاى اجتماعى كه امروز شاهد آن هستيم به بخشى از آسيب. پذير نشود هاى توسعه كشور و پاسخ به مطالبات مردم امكان برنامه

جا  نكته ديگرى هم همين. اى متناسب با نيازهاى كشور داشته باشيم بينانه وجود آمد و ما نتوانستيم برنامه توسعه واقع  به60هايى است كه بعد از سال  بحران

ها شد و   بسيارى از خانوادهپاشيدگى اضافه كنم؛ ترورهايى كه در اين دوران شكل گرفت و افرادى از دوطرف دست به ترور و خشونت زدند، موجب ازهم

  .توانيم در جاى خود روى آن بحث كنيم وجود آمد و اين يك بحث قابل مالحظه اجتماعى است كه مى هايى در جامعه به ناهنجارى

روشنفكرى دينى در ايران  رخ داد، به جريان روشنفكرى دينى در ايران ضربه سنگينى وارد كرد؛ سازمان مجاهدين خلق بخشى از جريان 60آنچه در خرداد سال 

تمام فشارهايى كه بر نهضت آزادى . هاى مرتبط با روشنفكرى را سركوب بكند  تمام جريان60بود و اين بهانه را به دست جريان اسالم سنتى داد كه بعد از سال 

  .گرفتند، يكى از اين پيامدهاست  تهاجم قرار مىهايى مشابه مورد هايى كه در اين طيف بودند وارد شد و با برچسب منافق و واژه ايران و ديگر گروه

سازمان مجاهدين كه يك جريان . اگر بخواهيم اهميت اين رويداد را در بخش خارجى بررسى كنيم، شاهد سوءاستفاده بيگانگان از اين رخداد خواهيم بود

 عمالً مجبور 60ى و ضداستعمارى در كشور ما داشت، بعد از خرداد هاى قبل از انقالب نقش موثرى در تقويت جنبش ضداستبداد ضدامپرياليست بود و در سال

قرارگرفتن اينها . شد كه هم رهبرانش و هم كادرهايش از مملكت خارج بشوند و در اختيار كشورهاى بيگانه قرار بگيرند و به نوعى به دامن امپرياليسم پناه ببرند

عنوان يك اهرم فشار عليه منافع ملى  ان از اين جريان اجتماعى كردند و هنوز هم از بقاياى سازمان بههايى است كه بيگانگ در كنار صدام يكى از سوءاستفاده

  .كنند ايران استفاده مى

يابى  يشهبينانه ر هاى مختلف قابل اهميت است و جا دارد كه اين بحث توسعه پيدا بكند تا واقع دهد كه اين موضوع از جنبه بنابراين مجموعه اين محورها نشان مى

اگر نتوانيم بگوييم چه . شناسى كنيم و بگوييم كه باالخره چه كسى مقصر است شناسى و علت كه اشخاص را هدف قرار بدهيم بايستى جريان بدون اين. بشود

در اين مجموعه مقصر " چه بينشى"و "  مشى چه خط"عنوان شخص، بلكه بايد بگوييم  نه به" چه كسى"گويم  كه مى اين. توانيم پيشگيرى كنيم كسى مقصر است، نمى

  .بوده است

مثالً احمد شاه مسعود در افغانستان . اند كه روى فرد خاصى دست بگذاريم، چون خطاها قابل اصالح دنبال درك خطاى استراتژيك هستيم، نه اين ما هم به

مشى را تغيير  توانند خط افراد مى.  او در مراحل بعدى تصحيح شد مشى است، چون خطعنوان قهرمان ملى افغانستان مطرح  اشتباهات زيادى داشت، ولى حاال به

  .بدهند و اصالح كنند

هاى اين مشكالت را بايد  ريشه.  اوج اين رويارويى است60كنم بعد از انقالب مشكالتى با سازمان مجاهدين خلق وجود داشت و خرداد  ها؛ من فكر مى و اما ريشه

هاى  تدريج ريشه از اين به بعد است كه به. درصد كادرهاى سازمان بازداشت شدند90 بيش از 50وجو كنيم، شرايطى كه بعد از سال  زندان جستدر مسائل داخل 

يد اين بخش خوب ا هايى كه قبالً داشته آيد كه در مصاحبه وجود مى تدريج اين تقابل در داخل زندان به  به53ـ54هاى  حدود سال. دهد اين مشكل خود را نشان مى
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. طور مستند اين مسائل و فرايند اين مشكل را در داخل زندان باز كنند اند به اند، توانسته ها داشته بخصوص كسانى كه حضور عينى در داخل زندان. باز شده است

وجود آوردند كه  هايى را به  داخل زندان مرزبندىرسد كه كادرهاى سازمان در طور به نظر مى كردم؛ اين من مسائل داخل زندان را با حساسيت خاصى دنبال مى

هاى ديگر ـ تفكر  عنوان جريان روشنفكر دينى ـ و زندانيانى كه ـ چه روحانيون و چه افراد و گروه موجب شد اين دو جريان اسالمى يعنى سازمان مجاهدين ـ به

دليل آن هم خيلى روشن است؛ سازمان مجاهدين خودشان را . عامل مثبتى داشته باشندوجود بياورند و ت اسالم سنتى داشتند، نتوانند تعادلى در داخل زندان به

نوعى بايستى زيرمجموعه سازمان باشند و سازمان آنها را  دانستند و اين داعيه را داشتند كه بقيه نيروهاى اسالمى اعم از روحانيت يا ديگران، به پيشتاز مى

كنند كه كادرهاى  ها همه اين مطلب را تأييد مى در مصاحبه. ا از نزديك شاهد چنين نگرشى بودم كه اشاره خواهم كرد باره50ـ51هاى  من در سال. مديريت بكند

دانند كه آقايان منتظرى، ربانى شيرازى، هاشمى رفسنجانى، طالقانى و افرادى از موتلفه و از  همه مى. عنوان يك هژمونى در داخل زندان مطرح بودند سازمان به

 كه دستگير شد، چه خدمات باارزشى براى سازمان 53 تا 50هاى قبل از  لل اسالمى و حتى افراد بسيار نزديك به سازمان مثل شهيد رجايى كه در سالحزب م

مهرى از طرف  رد بىگونه اطالعاتى هم در اختيار ساواك قرار نداد، در داخل زندان چگونه مو ها را كرد و هيچ انجام داده بود و زير شكنجه بيشترين مقاومت

دانم؛ به اين معنى كه به لحاظ تاريخى و در طول صدسال گذشته، روشنفكران دينى همواره  كادرهاى سازمان قرار گرفت، من اين را يك خطاى استراتژيك مى

بينيد كه   در بررسى عملكرد طالقانى و بازرگان مى20بعد از شهريور . اند گاه در مقابل روحانيت قرار نگرفته ضمن حركات اصالحى با روحانيت تعامل داشتند و هيچ

مرحوم بازرگان مطرح شده بود " شده طى راه"اند ـ مثالً مطالبى كه در  هاى خيلى تندى هم زده اند و حتى در مقاطع مختلف حرف انديشه خودشان را مطرح كرده

تنها  نه. بخش بودند  تقابل با حوزه نبودند، بلكه به فكر تعامل و حركت تعالىگاه نهادهاى روشنفكر دينى در فكر مورد پذيرش حوزه سنتى نبود ـ اما هيچ

اش كار باارزشى است كه آقاى  نمونه زنده. خواستند دست آنها را بگيرند و باال بياورند خواستند آنها را سركوب بكنند يا زيرمجموعه خود قرار بدهند، بلكه مى نمى

آزادى   رهبران نهضت41دهد چگونه در حوادث سال  كه نشان مى" آزادى با روحانيت تعامل نهضت: " را منتشر كرده استبخش انجام داده و نشر صمديه آن روح

اى كه برخى از آنها به طرف حركت ضداستبدادى  گونه هاى سنتى حوزه تأثير گذاشتند، به هاى خود، روى ديدگاه وگوهاى خصوصى و هم در بيانيه  ايران، هم در گفت

كادرهاى سازمان مجاهدين نتوانستند اين تجربه . اند بخشى كه روشنفكران دينى با حوزه و روحانيت داشته اى است از برخورد تعالى اين نمونه. پيدا كردندتمايل 

از اين بابت . وجود بياورند د بهبخش با روحانيون و نمادهاى روشنفكر جريان سنتى كه در داخل زندان بودن تاريخى را در داخل زندان حفظ كنند و يك تعامل تعالى

كنم كه نتوانستند پيوند خودشان را با روشنفكران دينى تاريخ معاصر ايران هماهنگ بكنند و اين  من به لحاظ تاريخى سازمان مجاهدين را مقصر اصلى قلمداد مى

هاى عمومى كشيده  وجود آوردند كه بعد از انقالب اين تقابل به عرصه دان بههاى اين تقابل را در داخل زن اشتباه استراتژيك را در داخل زندان انجام دادند و زمينه

  .شد

شد  آيا نمى. آمد ارتباط داشتيد و از سويى ديگر با نيروهايى كه در تحركات انقالبى آن مقطع فعال بودند  شما از يك سو با موجى كه از زندان بيرون مى57در سال 

نظرى هم آنجا  زندان حوزه محدودى است، تنگ"گفت به دوستان بگوييد كه  ائل زندان به بيرون كشيده نشود؟ مرحوم طالقانى مىتعامل خوبى را مطرح كرد كه مس

 توجه نشد؟ آيا اين چرا به توصيه مرحوم طالقانى." كشيده نشود اند، سعى كنيد مسائل درون زندان به انقالب مردم يك انقالب وسيع توحيدى كرده. كند  رشد مى

  ارادى گرفته شود؟ كه جلوى اين حركت غير امكان نبود

امكانش بود و در اين زمينه كارهايى هم انجام شد، اما پيش از آن اجازه بدهيد كه صحبتم را ادامه بدهم و ضمن توضيح بعضى از رخدادهاى بعد از انقالب به ديگر 

  .خطاهاى استراتژيك سازمان بپردازم

. نكته بعدى مسائل ايدئولوژيك سازمان است كه بايد قدرى به آن بپردازيم.  در پيش از انقالب و در درون زندان توضيح دادمخطاى استراتژيك سازمان را

با . اسالمى دانشجويان بودند زادگان و بقيه كادرهايى كه به سازمان پيوستند، همه از اعضاى انجمن نژاد، سعيدمحسن، بديع گذاران سازمان، مرحوم حنيف پايه

من اين توفيق . من هم افتخار داشتم كه در دانشكده فنى مسئول اين دوستان باشم. آزادى بودند مطالعات قرآنى و اسالمى آشنا بودند، بعد هم عموماً عضو نهضت
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اشته باشيم كه عموماً در دانشكده اهللا ميثمى و چند نفر ديگر از دوستان جلسات قرآن د نژاد، سعيدمحسن، لطف  به بعد با محمد حنيف1336را داشتم كه از سال 

ها اين دستاورد را داشت كه اين كادرها با زبان قرآن آشنا شدند و كار پژوهشى  مجموعه اين تالش. شد ها در منزل ما در تهران برگزار مى كشاورزى كرج و زمستان

  .دادند و تحقيقاتى روى قرآن انجام مى

 استراتژى مبارزه رسيدند، باز هم مطالعات اسالمى خودشان را دنبال كردند و با مرحوم بهشتى هم ارتباط داشتند بندى تغيير  كه به جمع42ـ43هاى  بعد از سال

اينها به . اما مجموعه اين مطالبات آنان را ارضا نكرد و كافى نبود. توصيه كرد" شده طى راه"هاى مهندس بازرگان ارجاع داد و به مطالعه  كه ايشان آنها را به كتاب

هاى  دبيات سياسى و انقالبى كه در دنيا وجود داشت روى آوردند و با پشتوانه توان ذهنى بسيار باال توانستند ادبيات ماركسيستى و علم انقالبى آن روز ـ انقالبا

تر بودند و  اى فدايى خلق هم قوىه هاى سازمان چريك هاى تئوريك، گاه از بچه حتى در بحث. اكتبر، چين، كوبا، الجزاير و منابع آن روزها را مرور كنند

شان قوى بود و هم  هاى تفكر دينى و مبانى اسالمى جانبه سازمان را شكل دادند كه هم پايه همين مجموعه، كادرهاى همه. توانستند آنها را به چالش بكشند مى

هايى كه  ها و عضوگيرى  و دستگيرى50اما بعد از سال . ان وجود نداشتتا اينجا مشكلى براى سازم. توانسته بودند علم انقالب و دستاوردهاى بشرى را فرا بگيرند

منابعى را كه اينها در اختيار داشتند و . تدريج مشكالت ايدئولوژيك شروع شد هاى امن كه فاقد مطالعات اسالمى كافى بودند ـ به  بعدها انجام شد ـ ناچار در خانه

هاى  جانبه تدوين كردند كتاب هايى را كه كادرهاى اوليه و همه اين را هم بگويم كه كتاب. كردند  اين زمينه كار مىتر بود منابع ماركسيستى بود و بيشتر در ساده

اينها دستاوردهاى ارزشمند فكرى كادرهاى سازمان است كه در آن دوران توانست در آموزش ". راه حسين"و " بشر انبيا ـ راه راه"، "شناخت"باارزشى بود، مثل 

خود من و افرادى مثل . ديديم  اين تأثيرگذارى را در زندان مى50ما سال . البالغه شده بود بسيار موثر باشد، بويژه مطالعاتى كه در سازمان روى قرآن و نهجكادرها 

خواستند، درمجموعه  ر مطلبى كه مىه. هاى سازمان بوديم  بچه تأثير توانايى كرديم، بسيار تحت آقاى هاشمى رفسنجانى كه از بيرون سازمان به سازمان نگاه مى

توانستند از آيات  البالغه اشراف داشتند كه به صورت موضوعى مى هاى نهج ها و نامه آنقدر به آيات قرآن و خطبه. كردند البالغه پيدا مى هاى نهج ها و نامه خطبه

زاده آن را تهيه كرده بود، ترجمه ادبيات   زبان ساده كه مرحوم محمود عسگرىالبته بعضى از آثار مثل اقتصاد به. اين يك سرمايه بزرگ بود. قرآن استفاده كنند

ى دكتر آيتى است و درواقع مواضع "عاشورا"هم برگرفته از كتاب " امام حسين"هاى كتاب  بيشتر قسمت. ماركسيستى بود كه در ادبيات سازمان وارد شده بود

ورده است؛ يعنى تركيبى است از مطالعات و منابع اسالمى و تأثراتى كه سازمان از مطالعات ماركسيستى سازمان را كه يك تحليل طبقاتى است، در مقدمه آن آ

  .گرفته بود

هاى جديد كه عمق  ها و عضوگيرى بعد از اعدام.  اين تعادل به هم خورد51اما بعد از سال . هايش هم تعادل داشتند كادر. تا اين مرحله سازمان تعادل داشت

موقعى كه .  دارم بازگو كنم50اى را كه از سال  جا مناسب باشد خاطره شايد در همين. فكرى محكمى نداشتند، گرايش به سمت ماركسيسم بيشتر شداعتقادى و 

اى بود و  حافظه فكر و خوش در آنجا مدتى با رضا باكرى بودم؛ او جوان بسيار خوش.  منتقل شدم325من بازداشت شدم، بعد از شكنجه و سلول انفرادى به سلول 

رضا باكرى . موقع به من ضربه روحى زد آور بود و همان گفت كه براى من بسيار شوك اما نكاتى را مى. داد براى من بسيار جالب بود اطالعاتى كه از سازمان مى

در آنجا آزاد . قلعه كردم تا آمديم به زندان قزلمقدارى تأمل . اين براى من خيلى سنگين بود." اگر ما مسلمان خوبى نباشيم، ماركسيست خوبى هستيم"گفت  مى

ها ارتباط داشتم، چنين زاويه  به ايشان گفتم من با اين بچه. وگو داشتم من در آنجا با آقاى هاشمى گفت. كرديم وگو مى بوديم، اتاق عمومى بود و با همديگر گفت

نه، جاى هيچ نگرانى : "آقاى هاشمى گفت. كنم ها آفريدند من احساس خطر مى ايى كه اين بچهه بينم، ضمن شگفتى ها مى انحرافى را در ايدئولوژى و بينش اين بچه

هاى فكرى و  تأثير تالش آقاى هاشمى آنچنان تحت." ترين فرزندان تاريخ اسالم هستند كه من بعد از تاريخ صدر اسالم سراغ دارم ها برجسته اين بچه. نيست

اصالً جاى نگرانى نيست، اينها "گفت  كردم كه اين يك زاويه انحرافى است و من نگران هستم، مى ه هر چه من اصرار مىاقدامات عملى كادرهاى سازمان بود ك

زديم و  آنجا در راهرو با هم قدم مى. آباد منتقل كردند ما را به زندان عشرت." كنند و در طى زمان خودشان را اصالح خواهند كرد خودشان، خودشان را ترميم مى

وگوهاى خصوصى همين  ما با آنها هم اين بحث را داشتيم و من ديدم افراد ديگرى هم هستند كه در گفت. اتفاقاً رضا باكرى هم به آنجا آمد. كرديم ت مىصحب



org.rouzaneha://http      روزانه ها  org.rouzaneha@info        379 -  پيامد خطاهاى استراتژيك : 60 سى خرداد  

انقالب هم علمى دارد و كردند كه بيشتر اتكاى ما به انقالب است،  كرديم، مطرح مى  وقتى از نزديك با آنها صحبت مى. كردند نظرات رضا باكرى را مطرح مى

اين ديدگاهى بود كه آن زمان . رسيم كنيم و به هر حال به راه انبيا مى كردند كه ما راه بشر را دنبال مى درواقع به نوعى مطرح مى. ماركسيسم علم انقالب است

بود و دسترسى به مبانى محكم قرآنى و اسالمى كه بتواند اين طبيعى هم بود، چون اين طرف منابع فراوانى بود كه در اختيارشان بود، اما آن طرف سخت . داشتند

 كه من آزاد شدم، در ارتباط با شركت كارآموز كه يك 52جالب اين است كه در سال . ها را تشخيص بدهد، واقعاً كار سنگينى بود موضوع را تحليل بكند و اولويت

من نگران اين زاويه انحرافى ! آنجا مجدداً همان بحث را دنبال كردم و گفتم آقاى هاشمى. شتمكار اجتماعى بود، باز هم با آقاى هاشمى رفسنجانى ديدارى دا

وجه نگران  هيچ گفت من به كرد و مى طور مطلق كادرهاى سازمان را حمايت مى ولى آقاى هاشمى باز هم به. شود تر مى آيم اين مشكل وسيع هستم و هر چه جلو مى

  .دشان را اصالح خواهند كردها نيستم و اينها خو اين بحث

زا نبود و در كادرهاى بعدى ايجاد مشكل كرد و در داخل  مسائل ايدئولوژيك سازمان است كه اين در كادرهاى اوليه مشكل" 60خرداد"هاى  بنابراين يكى از ريشه

  .كنندكردند كه بايد با جريان اسالم سنتى تقابل ب زندان با همان مبانى ايدئولوژيك احساس وظيفه مى

وگوهايى كه با آقايان معاديخواه و  كدام جريان از سازمان وارد اين تقابل شد؟ جريانى كه تغيير ايدئولوژى داد يا جريانى كه مذهبى باقى مانده بود؟ در گفت

  .محمدى گرگانى داشتيم، تأكيد روى جريان مذهبى مانده سازمان مثل مسعود رجوى و موسى خيابانى بود

  .ديدند تا اسالم سنتى تر مى هاى فدايى خلق نزديك هاى ايدئولوژيك، خودشان را به چريك درها به علت زمينههمين كا

  به نظر شما اين دومين خطاى استراتژيك آنها بود؟

كه در   براى اين  بود،  طبيعى امر     اين. ديدند مى تر  ديكخلق نز هاى فدايى چريك  را با  خودشان    بخش داشته باشند،   تعالى كه با اسالم سنتى تعامل آن  جاى  بله، به

. بود60 هاى خرداد خورد ساز بر به نظر من اين هم يكى از مشكالت كليدى و خطاى استراتژيك است كه زمينه.ديدند  مى  استراتژيك هنگى هاى خودشان هما برنامه

به : دنبال هژمونى است، دو: ديدند كه سازمان، يك هاى پراكنده ديگر در داخل زندان مى موتلفه و آدمهاى اسالم سنتى از جمله  طبيعى بود وقتى روحانيون وكادر

توضيح درخصوص آشنايى با . تر هستند، وقتى انقالب پيروز شده بايد با آنها برخورد بكنند و آنها را از خودشان ندانند ها نزديك لحاظ ايدئولوژيكى با ماركسيست

 1350من آقاى الجوردى را قبل از سال . كند عنوان نماد جريان اسالم سنتى در زندان است، به فهم اين خطاى استراتژيك كمك مى وردى كه بهآقاى اسداهللا الج

شما در  كه 37ـ40هاى  سال"گفت . شناسم دانيد من كه هستم؟ گفتم نه، شما را نمى  در زندان شماره چهار قصر پيش من آمد و گفت مى50سال . شناختم نمى

كردم ـ آنجا  موقع دانشجو بودم در آنجا سخنرانى مى  ما بود و جلساتى داشتيم، چون من آن كرديد ـ آنجا محله آباد خيابان مولوى سخنرانى مى مسجد قنات

دانشجوى مسلمانى كه با معارف . ه بوديمعنوان يك الگو قرار داد ما شما را هميشه به"گفت  كرد و مى غلو هم مى." هاى شما قرار گرفته بودم تأثير سخنرانى تحت

هاى مبارز و كسبه بازار بود  آقاى الجوردى از گروه. اولين بارى كه با آقاى الجوردى آشنا شدم، آنجا بود." تأثير قرار داده بود اسالمى و قرآن آشناست و ما را تحت

تحقيرى كه كادرهاى سازمان نسبت به . گرفت ر زندان چنين آدمى مورد تحقير قرار مىد. المقدمات آشنايى داشت كه مقدارى هم با مبانى اسالمى و فقهى و جامع

توانست  ايشان نمى. مرحوم رجايى هم به همين بال گرفتار شد. وگوى خود به آن اشاره كرده است اين افراد داشتند، آقاى محمدى گرگانى خيلى خوب در گفت

هاى  به لحاظ اجتماعى هم به بچه. هايش ارتباط با سازمان را انكار كرده بود كه در بازجويى  علنى بكند، براى ايناش با سازمان را در داخل زندان سوابق همكارى

. اسالمى مهندسين، دبيرستان كمال و هنرستان كارآموز همكارى و همفكرى داشت و با مرحوم طالقانى و آقاى هاشمى هم نزديك بود با انجمن. بازار نزديك بود

هاى تقابل  بنابراين بخشى از ريشه! اند، بعد از آزادى چه واكنشى داشته باشند؟ ريد افراد مبارزى از اين دست كه در داخل زندان مورد تحقير قرار گرفتهانتظار دا

  . را ما بايد در رفتار كادرهاى سازمان در داخل زندان به خاطر همين مسائل ايدئولوژيك ارزيابى بكنيم60خرداد 
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  هايى بين شما ردوبدل شد؟ چه صحبت

  پيامد خطاهاى استراتژيك

  .هاى مبارز است هاى سازمان هاى خطاى استراتژيك، مسائل خصلتى است؛ مشكالت خصلتى يكى از آفت ز ريشهسومين محور ا

در حياط حدود يك .  زندان قصر رفتم، مسعود رجوى ـ كه احتماالً دورادور با من آشنا بود ـ خودش را به من معرفى كرد3وقتى از زندان كميته مشترك به بند 

خواست  نوعى مى به. مند هستيم ايد، ما خيلى به شما عالقه دانم كه در خارج از كشور بوده من با سوابق شما آشنا هستم و مى: گفت. زديمربع ساعت با هم قدم 

ت و يا كه اتفاقى بيفتد بدون صحب  طول نكشيد، بالفاصله بدون اين دقيقه صحبت ما بيش از بيست. سپس شروع كرد درباره خودش صحبت كردن. خيرمقدم بگويد

اين، تنها برداشت . ديدم بينى را كامالً در رفتارش مى از نوع رفتارى كه با من داشت، عجب و خودبزرگ. خداحافظى از پيش من رفت و ديگر هم با من صحبت نكرد

  .من نبود، افراد ديگرى هم كه در آنجا بودند چنين برداشتى داشتند

  .بينى او در صحبتى بود كه با هم داشتيم مانده خودبرتر آنچه خاطرم باقى. كند ام خيلى يارى نمى حافظهاالن 

يعنى سازمان خودش را برتر از . ديد عنوان ريشه مشكالت و خطاهاى استراتژيك بايد ذكر كنم اين بود كه سازمان خودش را قدرت مطلقه مى محور چهارمى كه به

دانست كه بعد از پيروزى، رهبرى انقالب را  هاى مبارز و انقالبى زير نظر سازمان باشد و خودش را محق مى ظار داشت كه رهبرى تمام سازمانديد و انت ديگران مى

ايى  مسئول تبليغات ستادهاى راهپيم1357كنم؛ من در سال  دهد اشاره مى من به بعضى از رفتارهايى كه اين خصوصيت را نشان مى. در دست داشته باشد

: كردند عبارت بودند از جمعى كه در اين ستاد كار مى. در ستاد استقبال از امام هم مسئول تبليغات بودم. هاى معروف تاسوعا و عاشورا بودم ازجمله راهپيمايى

نيروهاى ملى و مسلمان بوديم ـ و حسينى مسئول تداركات ـ ما چهارنفر از  ريزى، آقاى تهرانچى مسئول انتظامات، آقاى شاه مهندس صباغيان مسئول برنامه

ريزى و  كار سازماندهى، تبليغات، برنامه. اهللا محالتى رابط روحانيت با ستاد، مرحوم مفتح سخنگو و مرحوم مطهرى رئيس ستاد نفر روحانى، مرحوم شيخ فضل سه

قرار بود آقاى خمينى در آن فضاى نظامى كه فرماندارى نظامى . ام بدهيمدر ستاد مطرح شد كه انتظامات را در آن شرايط چگونه انج. انتظامات و تداركات با ما بود

پيشنهاد شد كه از سازمان . صحبت شد كه ما بايد بتوانيم امنيت آن اجتماع عظيمى را كه قرار بود به استقبال ايشان بيايند تأمين كنيم. حاكم بود به ايران بيايد

آنها پس از بررسى موضوع جواب دادند كه ما به شرطى آماده هستيم بياييم كه كل . رادى از سازمان مذاكره كردنددوستان ما با اف. در اين امر كمك گرفته شود

آنها نپذيرفتند كه غير از آنها كسانى . ريزى كنند و كار مشترك انجام بدهند انتظامات در اختيار ما باشد و حاضر نشدند بپذيرند كه همراه و كنار ديگران برنامه

  .شود با آنها تقسيم كار كرد هم هستند كه توانايى كار دارند و مىديگر 

اما آنها به فكر مشاركت . عنوان يك نيروى باارزش در كارها مشاركت كنند ما از آنها خواستيم به. آستانه انقالب با آنها داشتيم اين اولين برخوردى بود كه ما در 

سازمان بعد از انقالب سازماندهى خودش . طور مطلق كارها را در اختيار داشته باشند تند هژمونى داشته باشند و بهخواس افراد سازمان هر جا كه بودند مى. نبودند

  .را انجام داد و تمام تالششان اين بود كه با گسترش سازماندهى خودشان، كنترل كل انقالب را در دست بگيرند

 ـ ده يا پانزده روز پيش از فوت مرحوم طالقانى ـ براى انجام مشورت درباره مسائل شهر 1358هريورماه مورد ديگرى كه به خاطر دارم اين است كه حدود اوايل ش

. پيش از شما با آقاى مسعود رجوى جلسه داشتيم"پرسيدم چه شده است؟ پاسخ داد . تهران به ديدار ايشان رفتم، مرحوم طالقانى بسيار برافروخته و ناراحت بود

چرا شما . كند گيرد، بلكه از كنار آن عبور مى آدم عاقل در مقابل بولدوزر قرار نمى. اى كه روى سر من است بولدوزر است به آنها گفتم اين عمامه! دان واقعاً اينها بچه

  ."كنيد؟ اين به ضرر شماست هاى تقابل با آقاى خمينى و روحانيت را فراهم مى داريد زمينه

كنم يكى از آنها  هاى سازمان ـ كه فكر مى  بود كه دونفر از بچه60كند؛ ارديبهشت سال  طور مستند منعكس مى بهخاطره ديگرى هم دارم كه اين موضوع را 

دانستم كار  كار من بسيار فشرده و سنگين بود، با اين وجود هماهنگ كردم، چون مى. محمد تشيد بود و ديگرى را هم به خاطر ندارم ـ به منزل ما آمدند على
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اى در شهر تهران داشته باشيم و  قرار است كه راهپيمايى گسترده. ايم ريزى و سازماندهى كرده ما برنامه"در اين ديدار گفتند . آيند  به ديدن من مىمهمى دارند كه

رباره موضوع دادند و درواقع توضيحات مفصلى د." توانيم قدرت را به دست بگيريم بينى ما اين است كه بعد از راهپيمايى، مردم به ما خواهند پيوست و ما مى پيش

مثالى براى ايشان زدم؛ گفتم فتيله . رو خواهد شد به ايشان گفتم من با اين تحليل شما موافق نيستم و برنامه شما با شكست روبه. درخواست هماهنگى داشتند

تواند داشته باشد؟ شما چقدر هزينه و  روشنايى بيشترى مىكدام روغن . چراغ شما در روغن روشنفكران است، اما فتيله چراغ آقايان در روغن توده مردم است

پردازد، به  اى هم برايش نمى ايد؟ تعداد شما محدود است، اما آن طرف به توده مردم متصل است و هزينه ايد تا اين كادرها را تربيت كرده گذارى كرده سرمايه

  .اما از من نپذيرفتند. رو خواهيد شد ا شكست روبهمطمئن باشيد كه در اين تقابل ب. تواند جايش را پر كند سرعت مى

  شما برايشان ارزيابى نظامى كرديد؟

. برگزار كرده بوداى  ، نهضت آزادى كنگره59پيش از آن در تيرماه سال . صحبت مفصل بود، نتيجه اين ديدار همان بود كه عرض كردم. بله تحليل نظامى ـ سياسى

آميز بوديم و با شرايط بعد از انقالب،  آميز مخالف و معتقد به مبارزه قانونى، علنى و مسالمت دهد كه ما با هر نوع برخورد خشونت مصوبات كنگره نشان مى

علت جزميت تفكر و  متأسفانه به.  اين كار موفق بشويدتوانيد در با همين تحليل من تصريح كردم كه شما نمى. ديديم وجه برخورد نظامى را قابل توجيه نمى هيچ به

دست گرفته بودند ـ داشتند، نوعى رسالت  هژمونى سازمانى كه داشتند و تضاد ايدئولوژيكى كه با روحانيت و اسالم سنتى ـ كه مديريت انقالب را عمدتاً به

وجود آورد و آن هزينه سنگين را هم براى  خرداد را به اين تفكر سى. تى جايگزين بشونددانستند كه به هر قيم تاريخى براى خودشان قائل بودند و خود را محق مى

  .پردازيم  ها را مى وجود آوردند كه هنوز هم ما داريم اين هزينه هايشان، هم براى روشنفكران دينى، هم براى جامعه و هم براى انقالب به خودشان، هم براى خانواده

  .اى داشته باشيد تر هم اشاره هاى نزديك  خوب است به علت. هاى دورتر پرداختيد ى استراتژيك را مطرح كرديد و همچنين به ريشهتا اينجا چهار نوع خطا

و شدن فضاى سياسى جامعه فراهم بشود، فشار بر احزاب  عطفى است در فضاى سياسى بعد از انقالب؛ اين حادثه موجب شد كه زمينه براى بسته  نقطه60خرداد 

هاى خود را  هاى سياسى كه درون حاكميت نبودند، زير فشارهاى مختلف مجبور شدند فعاليت كه تقريباً همه گروه طورى تدريج تشديد شد، به هاى سياسى به گروه

كرد، با اطالعاتى كه  فى مىاسالمى و سازمان مجاهدين انقالب اسالمى معر ها در كنار حزب جمهورى توده هم كه خودش را در تحليل حتى حزب. متوقف بكنند

آزادى ايران به خاطر  نهضت. ها از طريق سفارت خود در پاكستان به حاكميت دادند ـ و كل سازمانشان لو رفت ـ از عرصه سياسى ايران خارج شد ظاهر انگليس به

هاى سنگينى را در  دند و اين مجموعه ايستاد و هزينهسيدجوادى و جمعى از مديران اول انقالب تحمل ش حضور مهندس بازرگان، دكترسحابى، احمد صدر حاج

  .دهه شصت پرداخت كرد

  كنم؛ هاى قبل و بعد از خرداد شصت انجام دادند، در چند محور عرض مى آزادى ايران در سال اقداماتى را كه مهندس بازرگان و نهضت

 خرداد سال 15گذاران سازمان از اعضاى نهضت بودند و بعد از  خى داشت، زيرا پايهسو با سازمان مجاهدين خلق ارتباط تاري محور اول اين است كه نهضت از يك

توانست  بنابراين نهضت نمى. بندى مبارزه مسلحانه رسيدند و ارتباط خودشان را با نهضت قطع كردند  جمع  و تحليلى كه از شرايط جديد كشور داشتند خود به42

توانست رفتارهاى ناعادالنه حاكمان با سازمان را تأييد  ازسوى ديگر نمى. تفاوت باشد يان روشنفكرى دينى بود بىنسبت به سرنوشت سازمانى كه وابسته به جر

كدام از دو گروه را در راستاى منافع ملى ارزيابى  خواهى هيچ آزادى تماميت نهضت. طور دنبال قدرت مطلق بود، روحانيت هم همين سازمان مجاهدين به. بكند

وقتى فضا . هاى سياسى در جامعه حضور داشته باشند، فضا باز و آزاد باشد و مردم خود انتخاب كنند بق روش ديرين خود انتظار داشت كه همه گروهكرد و ط نمى

اى  ز چنين بيانيهآزادى ايران هرگ نهضت. اى بدهد و عملكرد سازمان مجاهدين خلق را با ذكر نام محكوم بكند بسته شد، فشار زيادى روى نهضت بود كه بيانيه

مشى سازمان مجاهدين كامالً مغايرت  اى را تدوين كرده بود كه با خط مشى  خط59اما نهضت از همان سال . نداد كه به اسم، سازمان مجاهدين را محكوم كند
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يكى از اقداماتى كه انجام شد، نامه مهندس . واستخ  آميز را در چارچوب قانون و فضاى باز و دموكراتيك مى داشت و دارد؛ نهضت، مبارزه قانونى، علنى و مسالمت

از . اللهى محتواى نامه را نگاه كنيد؛ هم سرزنش مجاهدين است و هم نكوهش نيروهاى مكتبى، حاكميت و حزب". فرزندان مجاهد و مكتبى"بازرگان بود باعنوان 

هاى انقالب كمك بكنيد و از سوى ديگر به هر دو  تى در كنار هم براى پيشبرد برنامهكند كه شما همه فرزندان اين مملكت هستيد و بايس سو هر دو را تأييد مى يك

وقتى شما هر دو طرفدار خشونت هستيد نبايد همديگر را شماتت . آيد اعتراض دارد كه هر دو دنبال خشونت و تندى هستيد و از خشونت و تندى چيزى درنمى

دهد كه اگر اين روش را  مهندس بازرگان در آن نامه اين هشدار را مى. وجود آورده است ها را در كل كشور به ها و درگيرى  بكنيد، همين روش شماست كه دشمنى

 است و كوشش شده كه منصفانه و متعادل نسبت به هر دو گروه 60بينى مهندس بازرگان قبل از خرداد  اين پيش. بريد ادامه بدهيد، مملكت را به سوى قهقرا مى

  .نقالب اظهارنظر بشودمتخاصم بعد از ا

 80 و حتى 69 و 67هاى  هاى سال هايى كه در بازداشت اى و هم در بازجويى ، يكى از فشارهايى كه هم در سطح رسانه60طور كه اشاره كردم، بعد از خرداد  همان

پاسخ ما اين بوده كه ما عملكردشان را . م نكرديدشد همين موضوع بوده است كه چرا شما رسماً سازمان مجاهدين خلق و عملكردشان را محكو به ما وارد مى

 و بعد از 60كرده كه عملكرد حاكمان را در خرداد  توانستيم و شرايط اجتماعى ايجاب نمى گاه نمى دفعات هم محكوم كرديم، اما هيچ ايم، به شدت محكوم كرده به

من .  آن تقابل را شكل دادند محكوم بكنيم60مجاهدين و كادرهاى آن را كه در خرداد طرفه بخواهيم سازمان  لذا منصفانه نبوده است كه ما يك. آن نقد بكنيم

  .كنم به لحاظ تاريخى اين مواضع نهضت قابل دفاع باشد فكر مى

  كرديد؟ پذيرفت محكوم مى هايى مانند دستغيب، اشرفى اصفهانى و مدنى كه سازمان مسئوليتش را مى آيا ترور شخصيت

اهللا صدوقى كه  كردن شهادت حضرت آيت اى اين ترورها شديداً محكوم شده است، ازجمله به بيانيه محكوم در هر مورد طى بيانيه.  مراجعه كنيدبه اسناد نهضت

  )12/4/61. (آن را عمل جنايتكارانه و ضدانسانى توصيف كرده است مراجعه كنيد

همچنين در قطعنامه كنگره چهارم در آبان . محكوم شده است) 1/2/61(اسالمى طى بيانيه  هورى شهريور و همچنين هرگونه توطئه براندازى جم8 تير و 7فاجعه 

هاى مذبوحانه و خائنانه را به هر شكلى و به هر اسمى از جانب هر فرد يا گروهى كه باشد محكوم  ها و تالش آزادى ايران توطئه نهضت: " چنين آمده است1360

  ."داند هاى تجاوزكارانه خارجى مى نان انقالب و سياستنموده و آن را در جهت منافع دشم

  ايد؟ ها چه موضعى داشته در مورد اعدام

اى از زندانيان سياسى صادر كرد و در آن شرايطى كه تعدادى از دوستان نهضت، آقايان مهندس هاشم  اى پيرامون اعدام عده  بيانيه1367ماه  نهضت در دى

رحمى ابراز انزجار و اعتراض شده  بى بنده در زندان بوديم و دفتر نهضت بسته بود، نسبت به كشتار اسرا برخالف قانون، عدالت و باصباغيان، خسرو منصوريان و 

  )1367اسناد سال . (بود

دادند، منت هم  الً اين بيانيه را نمى خيلى ناراحت شده بود و گفته بود اى كاش اص67آزادى در سال  طور كه در خبرها آمده بود مسعود رجوى از بيانيه نهضت آن

  .گذاشتند نمى

. يند كسى نبود بديهى است كه اين مواضع براى خوشا. كرد داد اظهار مى طور مستقل و براساس تشخيص خود آنچه را كه حق تشخيص مى البته نهضت هميشه به

شناسان كه در آلمان برگزار شد   مهندس بازرگان به كنگره شرق1364كه در سفر سال اى  آزادى ايران در آن نامه انتظار مسعود رجوى از مهندس بازرگان و نهضت
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، بنياد فرهنگى مهدى "در تكاپوى آزادى"براى اطالع از متن نامه و پاسخ آن به كتاب . موقع داده شد و بنده نيز همراه ايشان بودم، تبلور دارد كه پاسخ آن همان

  .مراجعه شود) 2جلد(شكورى كوشش آقاى حسن يوسفى ا بازرگان، به

رغم همه فشارهاى حاكميت، حاضر نشد غيرمنصفانه و نابرابر اظهارنظر كند و براى اين كار همواره هزينه پرداخت  اى كه نهضت داشت اين بود كه به استراتژى

هاى  مشى خشونت و اقدامات سازمان را در سال ها نفس خط نيهها و بيا ها، كنگره اما هميشه در تمام قطعنامه. كرده و تسليم فشارهاى نظامى ـ امنيتى نشده است

  . همواره محكوم كرده است60بعد از خرداد 

  .آزادى، نقش شخص خودتان را هم بفرماييد غير از نقش نهضت

وگويى كه با دكتريزدى  تر بوده است و در گفت گچون در آن مقطع نقش فرد پررن. كنم هاى قبل از انقالب اشاره مى كه نقش خودم را هم بگويم به سال من براى اين

كنم كه من بعد از گذراندن دوره آموزشى در مصر به مدت شش ماه  ها اضافه مى اين نكته را به آن بحث. ايد در اين مورد صحبت شده است داشته) 32در شماره (

كه من در بغداد  اى بود كه حدود دو ـ سه هفته بعد از اين دوره. ربى آشنا شدمدر بغداد مستقر بودم و در تجربه اجتماعى مفيدى با مسائل عراق و كشورهاى ع

نوعى ارتباط ايشان را با دوستانمان در  من درواقع اولين ايرانى بودم كه در نجف در كنار آقاى خمينى بودم و به. مستقر شدم، امام هم از تركيه به عراق منتقل شد

  .ين كردمبيروت، قاهره و اروپا و امريكا تأم

كردند و معتقد به يك تعامل  آزادى ايران دنبال مى اى كه پيشگامان ما و پيشگامان نهضت هايش، براساس همان مشى كنم آشنايى با آقاى خمينى و ديدگاه فكر مى

تريزدى و دكترچمران با آقاى خمينى بود كه ريزى ديدار دك اولين كار من، برنامه. ماهه در عراق شكل گرفت بخش با اسالم سنتى بودند، در اين دوره شش تعالى

دهد كه آن مذاكرات كامالً در راستاى  خط خود دكتر چمران تهيه شده و در كتاب خاطرات دكترچمران آمده است و نشان مى گزارش اين مذاكرات با دست

ل ارتباطى و ارتباطات بعدى دوستان ما در امريكا و اروپا در جريان اين پ. دهد استراتژى تاريخى است و تعامل جريان روشنفكرى را با مراجع و روحانيت نشان مى

از عوامل اصلى پيروزى انقالب، همين تعامل، . پيروزى انقالب با آقاى خمينى در تكامل ارتباط بين روشنفكران دينى و مراجع و روحانيت بسيار اثربخش بود

پيش از سفر به عراق، من توقف كوتاهى در آلمان داشتم و اين .  و اسالم سنتى در كنار هم بودهمكارى و سازماندهى مشترك جريان روشنفكر دينى و روحانيت

به ديدار ايشان ـ كه از بخش روشنفكرى روحانيت بود ـ رفتم و يك گزارش اجمالى . همزمان با حضور مرحوم دكتربهشتى در آلمان و مركز اسالمى هامبورگ بود

به ايشان گفتم من بايد به عراق بروم، . هاى ما پاسخ مثبت بدهد گرفت تا به درخواست هاى ما قرار مى  ايشان بايد در جريان برنامه.هايى كه داشتيم دادم از برنامه

ن پاسخ داد كه اهللا خمينى به م ايشان ضمن تمجيد و تقدير از پايدارى آيت. اى بنويسيد و مرا به آقاى خمينى ـ كه در بورساى تركيه بودند ـ معرفى كنيد شما نامه

اى  نهايتاً نامه. هرچه اصرار كردم مفيد واقع نشد. وگو نيست و فقه ايشان با فقه روشنفكرى همخوانى ندارد اى بنويسم، ايشان اهل گفت توانم چنين نامه نمى

ع قم هستند و رساله دارند ـ به خاطر فعاليت سياسى اهللا دكتر محمد صادقى ـ كه االن از مراج آيت. نوشتند و مرا به آقاى دكترمحمد صادقى تهرانى معرفى كردند

وقتى هم كه آقاى . نامه مرحوم بهشتى در برقرارى ارتباط با ايشان مفيد واقع شد. از ايران خارج شده بودند، مدتى در عربستان بودند و بعد به عراق آمده بودند

 نگرش متفاوتى نسبت به روحانيت داشتند و اين 44ـ45هاى  حوم دكتربهشتى در شرايط سالمر. خمينى به نجف آمدند، اعتماد اوليه را نسبت به ما پيدا كردند

توانيم در اين زمينه قضاوت داشته باشيم، اما خود همين رويداد و خاطره نگرش  چون ايشان در قيد حيات نيستند، نمى. نگرش بعد از پيروزى انقالب تغيير كرد

هاى  دهد و قابل توجه است كه حتى افرادى مثل دكتربهشتى در فرايند برنامه كردند نشان مى  كه فقه سنتى را دنبال مىايشان را نسبت به فقه سنتى و مراجعى

  .كه در كنار آقاى خمينى قرار گرفتند و مبارزات را دنبال كردند طورى خودشان اين تعامل را در مرحله بعدى توسعه دادند، به

، دكتربهشتى سفرى به خارج از كشور داشتند و با افراد مختلف در امريكا 57جا اشاره كنم؛ فروردين يا ارديبهشت   همينخاطره ديگرى هست كه شايد الزم باشد

اسالمى پزشكان كه در منزل آقاى دكتر  مرحوم بهشتى ضمن گزارش اين سفر در جلسه انجمن. گيرى يك حزب بزرگ اسالمى مذاكره كردند و اروپا براى شكل



org.rouzaneha://http      روزانه ها  org.rouzaneha@info        379 -  پيامد خطاهاى استراتژيك : 60 سى خرداد  

دهنده نوع  بندى سفرشان بود و نشان اى گفتند كه درواقع جمع ايشان در اين سخنرانى جمله. گزار شد، سخنرانى داشتند و گزارش سفر دادندعباس نكوفر بر

) ش(خمينى، ) خ: (حركت امروز ما خشم ملت است، خشم ملت هم سه بند دارد"مفهوم آن جمله اين بود كه . باشد ديدگاه اجتماعى ايشان در آن مقطع مى

هاى مسلمان جامعه ما  كردند كه مجاهدين از فرزندان بهترين خانواده مرحوم دكتربهشتى به دفعات در اين جلسه و هم بعدها نقل مى. مجاهدين) م(شريعتى و 

  . چنين ديدى نسبت به مجاهدين خلق داشتند57دكتربهشتى در ارديبهشت سال . هستند

 بود كه خبر 50گيرى سازمان مجاهدين در بيرون منعكس شد و اوج آن در شهريور سال  تدريج شكل امى كه به از همان اي49ـ50تر، سال  كمى بياييم عقب

رسانى و تبليغاتى و بخشى در  جمع زيادى از روحانيون روشنفكر به حمايت سازمان مجاهدين آمدند؛ بخشى در عرصه اطالع. هاى گسترده پخش شد بازداشت

گذارى شده بود و مرحوم دكتر باهنر، مرحوم رجايى و بخشى از نيروهاى  هاى سنتى پايه رفاه كه عمدتاً توسط مسلمان  مدرسه .هاى لجستيك و مالى عرصه كمك

از هدف من . خانم پوران بازرگان كه مدير آنجا بود عضو سازمان بود. بازار و موتلفه در آنجا نقش مديريت داشتند، يكى از مراكز حمايت از سازمان مجاهدين بود

هاى خود  در عرصه تبليغاتى، افرادى مثل آقايان شجونى و معاديخواه در سخنرانى. مرور اين سوابق اين است كه ببينيم اشتباهات استراتژيك از كجا شروع شد

هاى سازمان مجاهدين را منتقل  نديشهرسانى افكار و ا اينها روحانيونى بودند كه در عرصه اطالع. كردند و بيشترين مخاطب را داشتند ادبيات سازمان را مطرح مى

اى به آقاى خمينى نوشتند تا از   بود كه نامه50نماد عرصه لجستيك و پشتيبانى، خود آقاى هاشمى رفسنجانى است كه اولين اقدام ايشان در سال . كردند مى

بازجوى ساواك بود، ولى ) ازغندى( ايشان در دست منوچهرى آقاى هاشمى دستگير شدند و با وجودى كه نامه دست خط. اعدام كادرهاى سازمان جلوگيرى شود

هاى امن و  آقاى هاشمى بعد از آزادى يكى از پشتيبانان اصلى سازمان مجاهدين بود و ايشان و دوستانشان خانه. مقاومت كرد و باالخره بعد از شش ماه آزاد شد

ايشان . دادن به جمع ما بود قلعه يكى از محورهاى روحيه اى ربانى شيرازى در زندان قزلآق. اى در اختيار سازمان مجاهدين گذاشتند امكانات مالى گسترده

كردن آدمى با اين سن، در افرادى مثل ما كه در سنين جوانى بوديم ايجاد شور،  ورزش. كرد قلعه شروع به ورزش مى هاى زود در فضاى حياط زندان قزل صبح

طور كه عرض كردم تعبير آقاى هاشمى  هاى سازمان، بسيار صميمانه بود و همان  شيرازى و آقاى هاشمى در زندان با بچهبرخورد آقاى ربانى. كرد حركت و اميد مى

 اينها اتفاقاتى است كه پيش از." تاريخ اسالم از صدر اسالم تا حاال چنين فرزندانى را به خود نديده است"آميز بود كه  از سازمان به نظر بنده حتى يك مقدار غلو

خواهيم بدانيم سازمان با اين سرمايه اجتماعى چگونه برخورد كرده است تا آيندگان  ما مى. ها و اين سرمايه اجتماعى بود انقالب افتاد و سازمان حامل اين ارزش

اين . د شماره چهار زندان قصر رفتيمخود ما اولين گروه از محكومان پرونده سازمان مجاهدين بوديم كه به بن. عنوان تجربه عبرت بگيرند و استفاده كنند به

سال  مهندس سحابى به يازده. زاده در جهت كمك به سازمان بود كه من حامل ارسال آن توسط برادرم بودم محكوميت به خاطر نامه مهندس سحابى به آقاى قطب

  .زندان محكوم شد و من به يك سال

اولين برخوردى كه حاج مهدى . ر داشتند، ازجمله اعضاى موتلفه، حزب ملل اسالمى و حزب تودهطور مشخص حضو در زندان قصر، پيش از ورود ما چند گروه به

عنوان  ها به ، هميشه ماركسيست51  كه به زندان آمديم تاسال42عراقى، آقاى عسگراوالدى و آقاى انوارى داشتند و در جمع هم گفتند اين بود كه ما بعد از سال 

همه اينها ! فالن شده كجا هستند؟ هاى فالن كرديم كه اين مسلمان ها را شماتت مى افتادند و ما همواره خودمان و ديگر مسلمان ندان مىهاى مبارز به ز افراد و گروه

با (ما هستيم اى كه ما با ش گفتند اين دوره هاى سازمان حيات و روحيه جديدى پيدا كرده بودند و مثل گل شكفته بودند و مى بعد از شنيدن خبر تأسيس و فعاليت

البالغه برگزار  جلسات قرآن و نهج. ريزى خوبى داشتيم در زندان برنامه. هاى قبل به كلى متفاوت است با سال) ورود اولين سرى محكومين پرونده مجاهدين خلق

گفتم كه براى همه تجربه خوب  هاى خود را مى هاى خارج از كشور و حاصل آموزش من خاطرات دوران فعاليت. كردند افراد مختلف خاطراتشان را بازگو مى. شد مى

ها را در پاريس هم گفت و در كتاب   گفت كه بعدها همين مهدى عراقى خاطرات خود را از فدائيان اسالم و سير جداشدن از آنها را مى مرحوم حاج. و جالبى بود

برم و وقتى آزاد شدم غبطه آن فضاى مفيد و از دست  سر مى كردم در حبس به نمىقدر خوب بود كه من اصالً احساس  اين دوران آن. چاپ شد" ها ناگفته"ماندگار 

ها بود كه سازمان مجاهدين خلق را به يك سرمايه اجتماعى تبديل كرده بود و توانسته بودند در حركت اسالمى كشور  اين شاخص. خوردم دادن ارتباط آنجا را مى
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 اثر بسيار بدى در 54اعالم مواضع تغيير ايدئولوژى در سال .  پيش آمد54هايى كه برشمردم، انحراف سال  توجه به آفتكمى كه جلوتر بياييم، با . تأثيرگذار باشند

ها و جريان روشنفكرى دينى، بخصوص  كرده تر بود؛ يكى روى تحصيل اين تاثير روى دو طيف ملموس. قشرهاى مختلف گذاشت و ايجاد يأس و نااميدى كرد

چنان شوك عظيمى به اين جريان وارد شد كه  هاى اسالمى دانشجويان و ديگر روى جريان اسالم سنتى كه درواقع لجستيك سازمان بودند، آن دانشجوها و انجمن

زمان بندى رسيدند كه اگر كادرهاى سا  در داخل زندان اين بود كه افرادى مثل دكترشيبانى به اين جمع54يكى از پيامدهاى ضربه . كردند تصورش را هم نمى

زعم آقاى دكترشيبانى  به. وجو كنيم آزادى ايران و جريان روشنفكرى دينى جست هايش را در نهضت مجاهدين اين چنين منحرف و ماركسيست بشوند، بايد ريشه

فقيه را   اين وجود ندارد كه تز واليتوجود آمد، بنابراين راهى جز شناِس سطح باال در سازمان، اين انحراف به انديشان وى، در اثر نبودن يك مجتهد و اسالم و هم

  .شناسى كه عدالت هم دارد رهبرى حركت را برعهده داشته باشد بپذيريم و يك فقيه اسالم

  .اساسى بعد از انقالب هم وارد نشده بود نويس قانون كرد؟ اين نظريه حتى در پيش فقيه را مطرح مى ايشان پيش از انقالب، نظريه واليت

فقيه هم مطرح شده بود، طبيعى بود كه اين  از آنجا كه نظريه واليت. گفتند ما بايد به رهبرى يك روحانى حركت كنيم كردند، اما مى ايشان با اين عنوان مطرح نمى

 با افراد 60من بعد از سال . كنم مىعنوان نماد مطرح  كسانى مثل دكترشيبانى كم نيستند، من ايشان را به. نظريه سياسى پاسخگوى مشكل تاريخى آن جريان شد

چون با مسائل اسالمى آشناست، ما ديگر مسئوليت نداريم . كند گفتند وقتى يك مجتهد قبول مسئوليت مى ام كه مى وگو كرده زيادى از مبارزان قديمى بازار گفت

ها رسيده بودند كه با مبانى  بندى گونه جمع خواهم بگويم حتى به اين مى. كنيم، اگر انحرافى پيش بيايد او بايد پيش خدا پاسخگو باشد و هر چه او گفت عمل مى

  .اعتقادى اسالمى كامالً مغايرت دارد

شرايط امنيتى .  انجام داديم و بيشتر جنبه شخصى داشت اين بود كه با موج يأس و نااميدى كه در جامعه پيش آمده بود مقابله كنيم54كارى كه ما پس از ضربه 

با مهندس عبدالعلى بازرگان و مهندس ميرحسين موسوى . كردند  بسيار سنگين بود، حتى افراد را به خاطر خواندن كتاب هم بازداشت مى54هم در سال 

، " دانشگاهدانشجويان"، "مسلمانان آگاه"، "دانشجويان مسلمان مبارز"هايى را با امضاهاى مستعار،  هاى قرآنى و ارتباطات خانوادگى صحبت كرديم و تحليل كالس

براى آقاى دكترابراهيم يزدى به . شد ها حدود صدنسخه تكثير و براى افراد خاص كه مرجع بودند پست مى اين تحليل. كرديم تهيه مى... و" دانشجويان مسلمان"

دانستند كه اين نشريات از كجا   ما هم نمىحتى دوستان نزديك. شد فرستاديم كه در نشريه پيام مجاهد چاپ و حتى در داخل نيز توزيع مى خارج از كشور نيز مى

 تا حدودى به نياز جريان روشنفكرى و حتى جريان اسالم سنتى پاسخ بدهد كه چرا اين انحراف 54ها توانست بعد از سال  اين تحليل. شود توليد و توزيع مى

ترى از  توسط جمع وسيع" جنبش مسلمانان ايران"ع نشريات تحليلى با امضاى بخش با تهيه و توزي اين حركت آگاهى. وجود آمده و چگونه بايد با آن برخورد كرد به

  .روشنفكران دينى تا آستانه انقالب ادامه پيدا كرد

  ها به چه شكلى ادامه پيدا كرد؟ در دوران انقالب و پس از پيروزى، اين فعاليت

اى براى  همچنين اقدامات گسترده. كه نقش موثرى در كاهش فشار روى فعاالن سياسى داشتبشر تشكيل شد   جمعيت دفاع از آزادى و حقوق56سال 

، دفتر اول، دوم و سوم 9آزادى ايران، جلد  توانند به اسناد نهضت مندان مى فراگيركردن جنبش ضداستبدادى و ديپلماسى انقالب صورت گرفته است كه عالقه

  .مراجعه كنند

يك كميسيون چهارنفره انتخاب شدند كه .  تجديد سازمان كرد و بحث مذاكره با سفارت امريكا در شوراى مركزى نهضت مطرح شد56آزادى ايران در سال  نهضت

خود اعضاى نهضت هم در جريان . سيدجوادى و بنده اين مذاكرات را براى تسهيل روند انقالب دنبال كنند؛ مهندس بازرگان، دكترسحابى، آقاى احمد صدر حاج
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. بعد هم كه شوراى انقالب تشكيل شد، گزارش اين مذاكرات به شوراى انقالب داده شد و آنها ادامه مذاكرات را تأييد كردند. و جزئيات مذاكرات نبودندروند 

  .مرحوم دكتربهشتى و آقاى موسوى اردبيلى هم در جريان مذاكرات بودند

هاى مختلف مطرح و مورد توجه قرار گيرد كه  كنم تا وحدت فكر و هماهنگى عمل بين جريان مىبه خطاهاى استراتژيك سازمان و فضاى سياسى آن دوره اشاره 

هاى مقابل ضربه خورد و از بين رفت و تا بازيابى اين سرمايه اجتماعى بايد چه  نظرى و اشتباهات گروه متأسفانه آن فضا با اشتباهات استراتژيك سازمان و تنگ

  . تا بتوان به جايگاه اوليه برگشتاى انجام شود هاى گسترده تالش
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