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 دهيگز

تحقير توده غيرنخبه از . نمود اى كه همه بايد تابع آن نخبه باشند، تلقى مى عنوان نخبه يكى از اشتباهات استراتژيك سازمان مجاهدين اين بود كه خودش را به
  جا آغاز شد همين

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

  شد  در اين دريا نشان تفرد داشت مطرود مىمردم در راهپيمايى تاسوعا و عاشورا مانند دريايى بودند كه هركس

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

رنگ  چيز جز رنگ عمومى و بى آباد هيچ آباد و گرفتن پادگان حشمتيه و عشرت ها، نيروى هوايى، سلطنت گويم كه در گرفتن پادگان عنوان يكى از توده مردم مى به
  يقيناً دروغ محض است... مان مجاهدين خلق يا فدايى خلق بود وتوده يا ساز هركس بگويد حزب. كنم ـ نبود توده مردم ـ تأكيد مى

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

دهم كه مرا نپذيريد و نقد كنيد، اين حق  ، شكل مبارزه، شكل تشكيالتى مرسوم نبود، هركس بگويد قبول ندارم اين نظر من است به شما من حق مى1357در سال 
  يم دانم كه نظرم را بگو شماست و اين را حق خودم مى

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

معناى  روحانيت به.  بهمن نه بحث روحانيت موضوعيت داشت و نه بحث تشكل22گويم كه در ايام  ام به شما مى كه در بين مردم بوده عنوان يكى از كسانى من به
  دنبال دكترين حزبى نبودند  ها به  به گفته امروزى.دنبال حزب، گروه و تشكل دنبال تقوا و فضيلت است نه به زند و به كه حرف خدا را مى آخوند است، يعنى كسى

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

  گشت هاى مردم بودند، از مسجدها بودند و ريشه وتبار هركس به عموم مردم بازمى در جريان پيروزى انقالب فقط توده

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

فانه بايد بگويم كه مسئله تحول در ايران از ابتداى ابتدا و تشكيل حكومت هم متأس. گردد ها برمى يابى بنيادين تفكر گروه واقعيت علمى قضيه در اختالفات، به ريشه
  توانست داشته باشد دقيقاً ابهام داشت اندازى كه در ايران مى از نظر تعريف و عملكرد و هم از نظر چشم

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

 كه خودمان بر سرنوشت خودمان مسلط بشويم، بلكه بحث بر اين بود كه مردم از حكومت اين نبود ملى ديديم درك عمومى و توده ولى هم من و هم شما در نهضت
  ها نيستند، بر سر كار بيايند شده توده نخبگانى كه تربيت

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

   از جناح مخالف باعث شد كه ابهاماتى ايجاد شود سو و تشديد درگيرى به نظر من آغاز انحراف مجاهدين خلق از يك

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

نگاه مجاهدين خلق به انقالب بالفاصله بعد از پيروزى انقالب اسالمى، نگاه تقسيم قدرت بود، . ايجاد شد" تقسيم قدرت"نم نقطه دوم انحراف در بحث ك من گمان مى
  ول نگاه تقسيم قدرت مطرح بودهاى طبقاتى ـ كه نسبت به همه آنها حرف و نقد دارم ـ در وهله ا هاى تئوريك و منهاى نگاه هاى ايدئولوژيك، منهاى نگاه منهاى نگاه
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▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

  كرد، فقط بحث اقتدار مطرح نبود، پشت اقتدار، از كار انداختن تمامى تفكرات رقيب بود  نگاه مى من معتقدم مرحوم بهشتى ساده

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  
   

 با صاحبنظران 1360خرداد  يابى واقعه سى ون ريشهوگوهايى را پيرام انداز ايران، گفت بيش از چهارسال است كه دوماهنامه چشم

كه به  اى علمى و با الهام از داستان فيل در مثنوى، كسانى هدف اين بود كه به شيوه. ترتيب داده است كه حتماً از آن اطالع داريد

تالش ما بر اين بوده است كه .  بررسى كنندهايى دارند، از نگاه خود اين واقعه را ها و شنيده اى با اين واقعه درگير بوده و يا ديده گونه

وشنود و حركت قانونمند، جايگزين خشونت  هاى اجتماعى زيادى كه داشته است تكرار نشود و در همين راستا گفت اين واقعه با هزينه

و آينده به اندازه كافى از قدر غنا پيدا كند و بارور شود كه نسل حاضر  كه تاريخ شفاهى آن هدف ديگر اين است . و توسل به سالح گردد

يابى، مقصرتراشى و بستن  طبيعى است كه هدف از ريشه. ها اطالع داشته باشد تا بتوانند بر كرسى قضاوت بنشيند رويدادها و واقعيت

اى ه حل مسلم است كه خطاهاى استراتژيك قابل برگشت بوده و راه. پرونده نبوده، بلكه ترسيم فضاى آن زمان و نقد همزمان است

  . طلبد و با اقدامات با انگيزه جنايتكارانه متفاوت است راهبردى و مكتبى خاص خود را مى

مبارزان و مجاهدان به ياد دارند كه شما هميشه در ابتداى منبر، . مبارزات شما و پدرتان پيش از انقالب بر كسى پوشيده نيست

در جريان . كرديد مشى آنها را نيز روى منبر تبليغ مى كرديد و خط  مىسخنرانى خود را با نام خداى ابوذر، احمد، مهدى و رضا شروع

نام . هاى چشمگيرى داشتيد و از ابتداى ورود امام به پاريس تا حضورشان در ايران در كنار ايشان بوديد پيروزى انقالب هم فعاليت

ب در متن قضايا و امور بوديد خواهشمنديم تا آنجا از آنجا كه پس از انقال. هادى غفارى با فتح پادگان نيروى هوايى عجين شده است

اطالعات شما به . هاى زيادى داريد مطمئن هستيم كه شما ناگفته. ام خرداد بپردازيد هاى درگيرى سى كه ممكن است به زمينه

 و با ديگر نمايندگان هم در ايد اسالمى بوده از آنجا كه چند دوره نماينده مجلس شوراى. يابى نسل حاضر و آينده كمك خواهد كرد ريشه

هاى زندگى و زندگى مبارزاتى  عطف يابى نقطه لطفاً پيش از ريشه. هاى شما شنيدنى و خواندنى است ايد ديدگاه ها تعامل داشته اين سال

  .خود را براى خوانندگان توضيح دهيد

هاى شما و دوستانتان و دوستانمان در  ها و جانفشانى اكارىآورم همه فد به ياد مى. كنم از فرصتى كه در اختيار من قرار داديد تشكر مى

  :دكتر شريعتى در بحث عاشورايش اين شعر را خواند. اى كه براى ملت ما گذشت هاى پرمخاطره سال

  آيد به گوش تپش واى جغدى هم نمى در مزار آباد شهر بى
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آن گروه و مجموعه بوديم ـ امروز سرمان باالست  من هم جزء آمد، گروه اندكى ـ كه شما و  در شرايطى كه واى جغدى هم به گوش نمى

  .كه سر را در الك شكم، شهوت و شهرت نبرديم و نبرديد

مانند  دنيا آمدم، پدرم ساكن قم بودند و در حوزه علميه اشتغال داشتند، ما در اتاقى محقر و كلبه  در آذرشهر به1329من در سال 

هم درس . كرد  ساعت كار علمى مى17ـ18وى روزى .  پس از نيل به درجه اجتهاد به تهران آمد پدرم1337در سال . كرديم زندگى مى

ايشان در تهران وارد مبارزات جدى . كرد، چون متأسفانه مادرم تا آخر عمرش بيمار بود  مى خواند و هم كار خانه داد و هم درس مى مى

اقبال " بازگشت به خويشتن"پدرم . يدجمال، ميرزاى شيرازى و اقبال الهورى من متأثر از چند نفر بود؛ س روحيه پدر و خانواده. شد

پدرم به نواب صفوى هم تعلق خاطرى داشت . كرد وى را همواره زمزمه مى" باشيم تابد و ما از شرق مى آفتاب از شرق مى"الهورى و شعر 

حاشيه استداللى " الوثقى عروه"ايشان بر كتاب . ستدان مى" مصلحت"را بهترين " حقيقت"و در برابر شهادت او موضع گرفت، چون 

دانست زيرا معتقد بود كه كسروى  وى آقاى كسروى را فردى نيهيليست مى.  ايشان وارد نهضت روحانيت شد1341در سال . نوشت

 كمد پدر من انواع در. من در چنين فضايى پرورش يافتم. انديشه ثابت قابل اتكا ندارد، چه در مباحث سياسى، حقوقى، ملى و دينى

مرگ بر "ساله بودم كه پس از ديدن شعار  نه. خورد هاى مبارز سياسى داخل و خارج كشور به چشم مى هاى سياسى از جريان اعالميه

ها، از پدرم پرسيدم كه فاشيسم يعنى چه؟ كه گوش مرا كشيد و بسيار هم درد گرفت، اعتراض  در اعالميه" حكومت فاشيستى پهلوى

كشم، تو هم حق ندارى كه  يعنى گوش تو را مى. خواهم به تو بفهمانم كه فاشيسم يعنى اين كشى؟ گفت مى چرا گوشم را مىكردم كه 

گويم بايد  بعد به من گفت كه هر چه به تو مى. كَنم حرف بزنى و پاسخگو هم نيستم و به تو هم مربوط نيست كه چرا من گوش تو را مى

خواهى بدانى فاشيسم يعنى چه؟ فاشيست يعنى همين و هر چه من گفتم و  يست؟ گفت مگر تو نمىگوش كنى، گفتم آخر اين درست ن

حكومت پهلوى يك حكومت . گوييم كه بد است گفت ما هم به اين دليل مى. گفتم اين كه خيلى بد است. خواستم درست است

نويس  ر را به تعداد زيادى روى كاغذهاى كوچك دستمن اين شعا. فاشيستى است، يعنى در اين نظام پاسخگويى هيچ جايگاهى ندارد

  . پخش كردم) واقع در خيابان انقالب فعلى تهران(كردم و از باالى اتوبوس دوطبقه روى پل كالج 

.  خانه ما كامالً محاصره بود42ـ43هاى  در سال.  پدرم دستگير شد، اطالعات و آگاهى ما از مبارزه باالتر رفت1341بار در سال  يك

ديدم، من محصل بودم و  رفتم، رفتار و عملكردشان را مى وقتى پدرم زندان بود، به آنجا مى. كه كينه شاه در دل ما جاى گرفت طورى به

 در دانشكده 1347سال . كنند كردند و گويا با حيوان برخورد مى مان، ما را تحقير مى ها از منزل پدرم از نظر آنها مجرم بود و در بازرسى

به تشويق پدرم زبان انگليسى، فيزيك و . الملل برداشتم  واحد هم حقوق بين30شته فقه و مبانى حقوق اسالمى را خواندم و الهيات، ر

در آن . هايى از معالم و مكاسب را حفظ كردم البالغه، بخش هاى عمده قرآن، نهج باز به تشويق پدرم، بخش. شيمى را خوب ياد گرفتم
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" موازنه منفى"از دكتر موحد و كتاب " نفت و مسائل ما"هاى   كتاب1348در سال . ى را خوب ياد گرفتمو مبان" مطول"زمان در حوزه 

. تئاتر دانشكده بودند در دانشكده، مراسم مبعث را جشن گرفتيم كه جمعيت زيادى هم در آمفى. مربوط به دكترمصدق را مطالعه كردم

شود؟ در پى آن بود كه به ساواِك بازار احضار شدم، برخوردها سرد و تحقيرآميز  ىدر سخنرانى از مديران پرسيدم كه پول نفت ما چه م

توانى بخوانى و نه روزه  تنها شاه شيعه جهان، اعليحضرت هستند و اگر ايشان نباشند، نه نماز مى: "رئيس ساواك به من گفت. بود

. پيشنهاد همكارى دادند كه با ترفندى نپذيرفتم" ل نفت دارى؟تو فرزند روحانى هستى، بايد به شكيات بپردازى، چه كار به پو. بگيرى

. پس از دانشكده به خدمت سربازى رفتم و افسر وظيفه سپاه دانش شدم.  مدرك ليسانس خود را از دانشگاه گرفتم1350درسال 

م در مسجد فعاليت داشتم و هم در مدرسه و ه. ونيم به اردبيل منتقل شدم سال آباد و سپس به مدت يك مدتى را در پادگان عباس

هاى سياسى در مدرسه به ساواك اردبيل احضار شدم كه رئيس آن  دنبال بحث آمدند؛ به هايم مى جمعيتى معادل هزارنفر پاى سخنرانى

گفتم از من همكارى . هاى مفصل، به من پيشنهاد همكارى دادند زدن ها و كتك پس از بازجويى. لو بود على نام حاج سرهنگى به

تدريج از رفتن به  چگونه با شما همكارى كنم؟ مرا به. من نظام شما را قبول ندارم و نسبت به شما معترض هستم و كينه دارم. آيد رنمىب

ام تمام شد و تا سال   سربازى1352در سال . شدن از آسايشگاه را هم نداشتم كه حتى حق خارج طورى به. كالس و مسجد منع كردند

 با تعدادى از دوستانم به اردبيل رفتيم كه مرا 1353در تابستان . را خوانده بودم" رسائل و مكاسب"ر آن زمان د.  در قم بودم1353

مان  در همان زمان به خانه.  كه مرا به تهران آوردند1353 تير 7تا . سر بردم بازداشت كردند و در شرايط بسيار سختى در زندان به

بودن  بند بودم، او از زندانى  ندان كميته با دكترامراللهى كه بعد از انقالب رئيس انرژى اتمى شد همدر ز. رفتند و پدرم را دستگير كردند

شكن را به كمرم زد كه به اندازه  ازغندى درفش يخ. هاى ساواك، ازغندى و آرش، مرا خيلى شكنجه دادند بار بازجو اين. پدرم مطلع بود

پس از بهبود عفونت، . توانستم راه بروم كه تا يكى دو ماه نمى طورى  عوارض آن را دارم ـ بهيك ميليمتر با نخاع من فاصله داشت ـ هنوز

 در دادگاه تجديدنظر تبرئه شدم، ولى 1353من در سال . شديم قرار بود كه به دادگاه بروم كه روز دادگاه، من و پدرم با هم محاكمه 

  . طور مرموزى به شهادت رسيد بردند به جدد از زندان قصر به جاى ديگر مى كه پدرم را براى بازجويى م1353 دى 7در . پدرم ماند

پيش از . واقفى از شاگردان پدرم بود مرحوم شريف. هاى سازمان مجاهدين صورت گرفت هاى فراوانى بين من و بچه مالقات

مبارزاتم را از . وژى سازمان مطلع شدم از تغيير ايدئول1355سال . وآمد داشت  به خانه ما رفت51 تا 49هاى  شدنش بين سال مخفى

هاى مبارز اصفهان بودند، در  ها و از بچه از طريق آقايان ذغالى و زريباف كه از بازارى. تهران به دانشگاه نفت آبادان منتقل كردم

 فرار كردم كه  به بعد چندين بار دستگير شدم و از دست ساواك1356از سال . حسينيه اهواز، آبادان و خرمشهر فعاليت داشتم

كرمى و مهندس شفيعى را از  ها نشانى و اطالعاتى از حسن سالميان، خانم شاه در يكى از دستگيرى. شود آن خود يك كتاب مى ماجراى 

 سرهنگ رزمى كه رئيس ساواك آبادان بود، مرا دستگير نمود و گفت دادگاه شما 1356اواخر سال . خواستند كه مقاومت كردم من مى
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 در يكى از 1357 فروردين 13در مسير تهران از قطار فرار كردم و تا روز .  محكوم به اعدام كرده است، بايد به تهران بروىرا غيابى

الهدى و   مبارزانى چون علم. در همين روز در اهواز، در مسجد آقاى موسوى جزايرى سخنرانى داشتم. روستاهاى شوشتر مخفى بودم

كردم،   به بعد در تهران با چادر زندگى مى1357از سال . از سخنرانى، چادر به سر كردم و بيرون آمدمبعد . حكيم، هوشنگ واال بودند

آوردم و موقع رفتن مجدداً سر  رفتم چادر را در مى با چادر به محافل و پاى منبر مى. ديدند گونه مى همه دوستان در محافل هم مرا اين

آباد، ساوه، مجتهد  حسين، نظام در مساجد الهادى، امام.  به تهران آمدم1357رمضان سال . رفتم ها بيرون مى كردم و همراه خانم مى

اهللا الرحمن الرحيم، به نام خدا، به نام خداى  بسم: روش من براى شروع منبر اين بود. كردم سخنرانى مى) سهروردى جنوبى(شبسترى 

نام خداى  نام خداى ابراهيم حنيف، به نام خداى حنيف، به ، به)رضايى(مامنام خداى احمد، رضا و مهدى، منسوبان به هشتمين ا ابوذر، به

 در مسجد اعظم قم ـ كه مرحوم آقاى ربانى شيرازى بانى آن 1354براى اولين بار در سال . نام خداى همه نيكوكاران سعيدمحسن، به

گفتم اين بود كه براى شادى  اى كه مى دومين جمله. مكرد بودند ـ اين جمله را گفتم و بعدها در تمام مساجد با همين جمله شروع مى

 17بعد از . شدگان فاشيسم، احمد، رضا و مهدى رضايى، نوگل نوشكفته امام حسين صلوات ديده تاريخ و كشته روح مظلومان ستم

  .توانستم ايران بمانم شهريور ديگر نمى

   شهريور ميدان شهدا بوديد؟17آيا 

  .پيشتر هم در راهپيمايى عيدفطر شركت داشتم. هم ميدان آزادى بودمدو روز پيش از آن . بله

  راهپيمايى روز عيدفطر ابتداى آن قيطريه بود، انتهاى آن كجا بود؟

خيابان كارگرجنوبى كه دانشگاه جنگ در آنجا قرار داشت، به سمت پايين . دكترپيمان هم آنجا بودند. انتهاى آن چهارراه لشكر بود

 و بيانيه خوانده شد كه در آن بيانيه، پيوند مبارزان ملت ما و فلسطين، پيوند با آقاى عرفات و پيوند با مبارزان امريكاى حركت كرديم

در . من گفتم مرگ بر شاه و گفتم نترسيد شما هم بگوييد. جا شروع شد نيز از همان" مرگ بر شاه"مطرح شد و شعار بگو ... التين و

كبير را كَندم، يكى  قتى به حسينيه ارشاد رسيديم، من باالى چهارپايه رفتم و عكس و تابلوى خيابان كورشهمين راهپيمايى بود كه و

آن زمان . عكسى هم از آن روز موجود است. ها با نوك خودكارش دستش را پاره كرد و با خونش نوشت خيابان دكترعلى شريعتى از بچه

هاى زخمى را  بچه.  صبح ميدان ژاله ـ شهداى امروزى ـ بياييد8جا گفتند كه جمعه  نميليون نفر بود و هما تخمين جمعيت بيش از يك

شما همين امشب از . خبر قطعى داريم كه شما را خواهند زد: "آقاى بهشتى گفت. نيز جمع كرديم و شب منزل آقاى دكتربهشتى رفتيم
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من . در همان روزى كه امام خمينى ظهر به پاريس رسيدند. ماز ايران خارج شد)  شهريور17فرداى (من هم شبانه " ايران خارج شويد

  . نيز شب هنگام به ايشان ملحق شدم و با ايشان به ايران آمدم، انقالب پيروز شد و پس از آن وارد فاز مبازرات جديد شدم

  .از آن وقايع بازگو بفرماييدى خود را  ها ها و شنيده ديده.  را مدنظر داشته باشيد و منظورمند جلو برويد 60خرداد 30لطفاً

  . كه نگاه خاطراتى داشته باشم، با نگاه علمى جلو بروم جاى اين بگذاريد به

  . وگو هدف اين است كه به اين مسئله خاص بپردازيم ممكن است خاطرات بسيار زياد باشد، ولى در اين گفت

در جريان ماه . اش از زندان بود اى پس از آزادى رخورد ناپخته آقاى گنجهباعث و بانى اولين مشكلى كه با دوستان مجاهد پيدا كرديم، ب

ها بدون نام و پالكارد  گونه بروز كرد كه مردم در آن شرايط، در راهپيمايى  اختالف بدين57هاى تاسوعا و عاشوراى  محرم در راهپيمايى

هاى مختلف در آن  پالكاردهاى گروه. پالكاردها به نام مردم بودخواهم ريشه واقعى آن را بگويم ـ آن زمان همه  آمدند ـ دقيقاً مى مى

توان ملت گفت، جامعه خاص و  معناى ايدئولوژيكى آن بلكه مى به تعبيرى ملى نه به. نبود چون حركت كامالً عمومى و مردمى بود

به رهبرى نه آقاى رجوى، بلكه " ين خلقمجاهد"تنها جريانى كه اين بدعت را مد و باب كرد، جريان . هاى خاصى هم مطرح نبود انجمن

گويم زيرا رهبرى كلى با آقاى رجوى بود، اما در بيرون نمود آن، چون حركت مذهبى بود، يك  چرا اين را مى. بود" اى جالل گنجه"آقاى 

در جريان عمومى اصالً بحث . شدند گرفت، چون عموم مردم ناراحت مى آخوند انتخاب كردند و اگر آخوند نبود، اصوالً اين كار انجام نمى

كردن رژيم شاه، آمدن امام و تشكيل يك  حزب و گروه و دسته مطرح نبود و همه منفعت مشترك داشتند و اين منافع مشترك، ساقط

  متر بود با آرم مجاهدين خلق5 متر، ارتفاع آن 3اى زير يك پرچم بزرگى كه عرض آن تقريباً  آقاى گنجه. حركت عمومى و مردمى بود

او شروع كرد به گفتن . روى چهارپايه رفت و با بلندگو صحبت كرد" القاعدين اجراً عظيما اهللا المجاهدين على فضل"ايران مزين به آيه 

معنايش اين است و بذر اين تفرقه به معناى ... اهللا المجاهدين كه داس معنايش اين است، ستاره معنايش پيشرو بودن است و فضل اين

اى كه همه بايد  عنوان نخبه يكى از اشتباهات استراتژيك سازمان اين بود كه خودش را به. رزه از همين روز آغاز شدشدن مبا گروهى

هاى به قول  ها بودند از بچه اى كه خيلى شب هم در جلسه. جا آغاز شد تحقير توده غيرنخبه از همين. نمود تابع آن نخبه باشند، تلقى مى

اينها همه . اى پاك و مخلصى بودند و بسيارى از آنها امروز نيستند و در جبهه و يا در ترورها شهيد شدنده امروزه چپ و راست كه بچه

همه . كس در اين فاز نبود  افتاد و اصالً هيچ57اين اتفاق در راهپيمايى تاسوعاى . بر آن بودند كه اين سنِگ بناى يك نوع بيمارى است

آورند و  البته امروزه قرمز را در عاشورا مى.  يك پرچم قرمزرنگ بزرگ انتخاب كرده بودندكه اينها ها مشكى بودند، درحالى پرچم

من دوستانه به شما و . دار و بلند بود و يك ماشين و بلندگو داشتند پرچمشان بسيار بزرگ و چارچوب. حساسيت برانگيز نيست
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كنيم سال   است و خيال مى1384 باور كنيم كه االن سال خواهيم گويم كه يكى از مشكالت ما اين است كه هنوز نمى ديگران مى

 سپرى شده است و سال 47 و 52 و 53 و 54كردند كه سال   باور نمى1357مجاهدين خلق در سال .  است1354 و 1353، 1332

  .فهمند  سال اعالم رسمى بنيانگذارى نيست و مردم معناى ستاره و پيشروبودن و داس و چكش را نمى1344

   كشاندند؟57 را به سال 54منظور شما اين است كه تضادهاى سال آيا 

دانم چه اسمى برايش  خواهم بگويم حسادت، اما نمى نمى. اين حالت هميشه در مردم ما وجود داشته است. بله، آن را علم كردند

 بيشتر نماز بخواند بقيه نسبت به او كينه خوانند، يكى كه روند و همه نماز مى بگذارم، براى نمونه فرض كنيد يك جمعى دارند راه مى

همه . خورم خورم و فقط مرغ مى گويد من رژيم دارم برنج نمى خورند، يكى مى همه غذا مى. كنند، اين مسئله طبيعى است پيدا مى

اين مسئله ." شوىمخالفت كن تا شناخته "گويند  شود، شايد اين تعبير در ادبيات عرب، اينجا صدق كند مى ها به او دوخته مى چشم

دهند و حركت توده مردم شعار مرگ  دهند و فرياد مبارزه سر مى زمينه اجتماعى دارد كه در جريانى كه همه مردم شعار امام حسين مى

گويم كه مردم  البته شعارهاى آن روز را مى(دهند  بر امريكا، مرگ بر شوروى و مرگ بر چپ و راست، مرگ بر انگليس و مرگ بر شاه مى

مردم دنبال اين . در اين شرايط ناگهان گروهى پيدا شد و تعداد زيادى اعالميه پخش كرد كه هويت ما چنين است و چنان) دادند ىم

نبودند كه شما چه كسى هستيد؟ مردم در راهپيمايى تاسوعا و عاشورا مانند دريايى بودند كه هركس در اين دريا نشان تفرد داشت 

  .شد مطرود مى

  كردند؟  ها حمل نمى هاى شهداى سازمان را در راهپيمايى ز آن، مردم عكسمگر پيش ا

  . هاى دكترشريعتى هم بود اما فارغ از جريان مبارزه آوردند، عكس ندرت مى به

  نژاد و ديگر شهدا هم بود؟ هاى حنيف عكس

  . مان با آرم و مشخصاتهاى شهدا بود، نه دست ساز اى از توده مردم و خانواده البته بود، اما دست عده

  .آوردند هرحال دست مردم بود و مردم خودشان مى به

اى هم يك دانه  شد، يك گوشه  پالكارد كه بلند مى500هاى آن زمان نگاه كنيد، خواهيد ديد كه در بين  اگر شما به عكس. خيلى اندك

  .زادگان بود نژاد يا سعيدمحسن و بديع عكس حنيف
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شعار درود بر خمينى، سالم بر . هم بود... زادگان مثل فاطمه امينى و نژاد و محسن و بديع هايى غير از حنيف را عكسروز تاسوعا و عاشو

  .مجاهد هم بود

گرفتند و دور هم را احاطه كردند كه نوعى قيافه  كشى كردند، چارچوب بستند، مِچ هم را  روز عاشورا جريانى درست كردند، خط

اين مسئله در بين مردم حساسيت ايجاد كرد و برخى مردم تحريك . اى جدابافته بودند شد كه انگار تافته  مىتشكيالتى از آن تلقى

در آن روزها، همه با هم . به نظر من از اينجا بود كه بذر كينه كاشته شد، به اين معنا كه اينها دنبال كار خودشان هستند. شدند

رژيم شاه هنوز حكومت ! جمهور بشود و نه انتخاباتى بود نه كسى بنا بود رئيس. كردند چون كشتار بود، حلوا تقسيم نمى. رفتيم مى

  .  نشانه سازمان پيشرو است داشت اما تعبير آنها اين بود كه ستاره

  شما كه در اين روزها تهران نبوديد؟

هاى مخابرات بودند كه خط تهران به   از بچهآن زمان من در تهران نبودم، ولى دائم در ارتباط بودم و از طريق آقاى موسوى ـ كه £

گرفتيم ـ لحظه به لحظه گزارِش كارها را  پاريس را ايشان وصل كردند و حتى ما از منزل امام بدون كد مخابراتى با تهران ارتباط مى

  . كرديم احمدآقا و آقاى محتشمى با هم بوديم و خبرها را دريافت مى البته من، آقاى حاج. داشتم

  دادند كه چه شده است؟  گزارش كارها را به شما مىآيا

نام اماليى بود كه اوايل انقالب هم   نفر بوديم و يك روحانى به7ـ8داديم و  اتاقى داشتيم كه ديگران را راه نمى. بله، لحظه به لحظه

. كرديم ته، لحظه به لحظه خبرها را دريافت مىاو با امواج راديو نيز آشنا بود و از پايگاه مخابراتى خودساخ. تصادف كرد و از دنيا رفت

آمد، يك چمدان از اين  ها پيش ما مى رسيد و هر كس از بچه شد، دو روز بعد به پاريس مى هايى كه در ايران تهيه مى بعضى از فيلم

  .افتاد شد و جريانى به راه مى آورد و موجى مى چيزها برايمان مى

   در نوفل لوشاتو بودند؟آيا تاسوعا و عاشورا، امام خمينى

گيرم، نه چون هادى غفارى  دهم و خدا را ناظر مى در بحث پيروزى انقالب، من شهادت مى. بله، متأسفانه اين ماجرا از اينجا شروع شد

ى، ها، نيروى هواي گويم كه در گرفتن پادگان عنوان يكى از توده مردم مى زنم، بلكه به هستم، نه چون از موضع مذهب حرف مى

هركس . كنم ـ نبود رنگ توده مردم ـ تأكيد مى چيز جز رنگ عمومى و بى آباد هيچ آباد و گرفتن پادگان حشمتيه و عشرت سلطنت

چرا؟ به اين دليل كه نيروى هوايى را من باز . يقيناً دروغ محض است... توده يا سازمان مجاهدين خلق يا فدايى خلق بود و بگويد حزب
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 خانه هم فاصله نداشت، االن هم آنجا هستم، در خيابان 50ام، منزل من با نيروى هوايى  ما حى و حاضر نشستهكردم و االن خدمت ش

به دِر بزرگ آن ـ . نشستند هاى انقالب تا مدتى پيش آنجا مى الهادى، دِر نيروى هوايى دو تا بود، يكى مربوط به خانه امرا بود و شخصيت

روز نوزده يا بيستم . غروب آفتاب تمام شده بود و من نماز را خوانده بودم. گفتند ـ دوشان تپه مىنام شهيد خضرايى شده  كه االن به

شده و گارد ويژه داخل نيروى هوايى ريخته، من يك ماشين فولكس واگن داشتم، با  ماه بود و گفتند فيلم ورود امام داشته پخش مى

از يك سرباز پرسيدم .  رفتم و وقتى پايين پريدم، بقيه هم پايين ريختندعجله آمدم، مردم سه طبقه قالب گرفتند، باالى ديوار

  .خانه كجاست؟ نشانم داد و من جلو رفتم اسلحه

  آيا شما لباس روحانيت بر تن داشتيد؟

و بدون  نفر دنبال من بودند، همه تابع محض من بودند 200ـ300وقتى داخل رفتم . عبا روى دوشم نبود، ولى عمامه بر سر داشتم

ها  در باز شد و بچه. آقا بفرماييد گفتم در را باز كنيد، گفتند چشم حاج. خانه يك سرباز و افسر بود در اسلحه. كردند حرف من كارى نمى

كرد كه من با زيركى و زرنگى   مقاومت مىMP5يك سرهنگ دم در با يك اسلحه يوزى يا. ها را برداشتند به داخل آمدند و اسلحه

در پادگان باز شد و يك تانك يا نفربر كوچك از طرف گارد آمد، . گفت مرا نزنيد و ما هم قبول كرديم.  را از دستش گرفتمخاصى اسلحه

دِر پادگان باز شده بود و من ايستاده بودم . ها كه از افراد نيروى هوايى بود بيرون آمد ها سوار آن شدند و بيرون آمدند و يكى از بچه بچه

ظرف يكى دو ساعت تمام دور نيروى هوايى . جا سنگربندى آغاز شد از همان. ها را بردارند ها اسلحه كردم كه بچه مىو يكى يكى نگاه 

هركس . نبوديم... اصالً ما گروه، حزب و. چنينى شد نو تا ميدان امام حسين و ميدان آزادى تمام تبديل به سنگرهاى اين خيابان تهران

گويم اگر كسى بگويد اين گروه يا آن گروه  بينم، مى است و من با اين اعتقاد كه خدا را حاضر و ناظر مىبگويد به گونه ديگر بود، دروغ 

. كس نبود گويد، هيچ هاى روحانيت هم بوده دروغ مى اسالمى نمازخانه بوده و كارى هم به دوست و دشمنى ندارم، حتى اگر بگويد انجمن

چه چپ و . هركس كه داخل آمد، يك اسلحه به او دادم. ها دست مردم افتاد ا باز كردم و اسلحه ر خانه  من دِر نيروى هوايى و دِر اسلحه

  .زيرا اينها ديگر معنايى نداشت و فقط توده مردم پررنگ بودند. راست

   بود؟3ها چه بودند؟ ژـ اسلحه

. خورد، آنها را نيز برداشتند  به درد كار هم نمىهاى قديمى بود و تعداد بسيار كمى هم از اسلحه.  بود، كالشينكف هم نبوده3همه ژـ

هاى سياسى آن روز در ميدان امام حسين و خيابان تهران نو و در خيابان كشاورز يك سنگر براى خودشان درست كردند و  برخى گروه
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  .هايى هم هست جنگيديم و عكس ما مى. زدند كردند باالى پل امام حسين و گپ مى چايى دم مى. آنها سماور آورده بودند

 غيرنخبهگرايى و تحقير توده  نخبه

نام خودشان را . زدند گپ مىدهم كه نه مبارزه، نه جنگ بود، دختر و پسر فارغ از درد مردم، نشسته بودند و  من نزد خدا شهادت مى

  .هم مبارز گذاشته بودند

  هاى ديگر نيفتاد؟  ها دست گروه آيا اسلحه

  .در باز شد و همه داخل آمدند. نام گروه مطرح نبود  بهمن، چيزى به20 و 19خواهم بگويم روز  چرا افتاد، اما مى

  .داد كه بنشيند و گپ بزند ه كسى اجازه نمىهاى آن دوره بوديم اصالً آن شرايط كشت و كشتار ب ما هم جوان

  ! جمهور بشويد گفتند كه تشريف بياوريد و رئيس آيد يا خير؟ فردا هم نمي آنجا معلوم نبود كه كسى زنده بيرون مي

  . معلوم بود، رژيم هم فروپاشى شده بود

  .جنگيد باالخره اگر رژيم هم فروپاشى شده باشد ولى ارتش شاهنشاهى هنوز بود و مى

  .توانيد بگوييد زن، زن نيست و مرد، مرد نيست شما نمى

اى در مبارزه بودند و  گونه تان به وادهايد، فرار، شكنجه و خان گوييد، چون تجربه زندگى اين شكلى را نيز داشته خودتان داريد مى

  . زدن نيست خورد و شرايط گپ بينيد كه يك جاهايى هست كه اين مرزها به هم مى مى

  .گفتند بنشينيم گل بگوييم و گل بشنويم مى. موقع براى آنها مبارزه هنوز جدى نشده بود آن

  .شود گل گفت و گل شنيد آخر در بين توپ و تفنگ نمى

من چند جا، بر باالى پل عابر پياده كنار ميدان . كنيد، تصور ناپاكى برايتان خيلى سخت است چون خودتان پاك زندگى مى. شود ىچرا م

امام حسين رفتم كه آنها جايى مثل سنگر درست كرده بودند، محفل آنها را به هم زدم و گفتم خجالت بكشيد، مردم دارند كشته 

  . ايد  درست كردهاين چه وضعى است كه. شوند مى

  ها روسرى بر سر داشتند؟ آيا خانم
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ذغال بر صورتشان . چاى دم كرده بودند! من چند تا از اين محافل را به هم زدم كه آيا االن وقت اين كارهاست. بعضى از آنها داشتند

گونه سينه سپر كرديم، مادرم در  ادر پيرم اينام را سپر كرده بودم، خواهرم، م من سينه. آوردند ها را درمى ماليده بودند و اداى چريك

  .شود گونه كارها هم مى ديدم اين  در دستش بود، اما در آن زمان مى3لرزيد و ژـ خيابان تا صبح در سرما مى

  . برگرديم60 خرداد 30يابى  خوب است به ريشه

اند با هم  سيار گذشته تا به امروز اين است كه عادت نكردهاساساً روحيه مردم ايران در يك برهه ب. گرديم به داستان علمى قضيه برمى

متأسفانه روحيه تشكيالت در ايران از به قدرت . خواهيم خودمان جلو باشيم كه بوى قدرت به مشام برسد، مى كار بكنند، به محض اين

توده اينها  جاهدين خلق و حتى حزبهاى فدايى خلق و م كامالً قابل لمس بود كه جريانى مثل چريك. مند بود رسيدن بيشتر بهره

در پِس پيشروبودن هم به قدرت رسيدن بود، . خواستند فورى بگويند ما اين كار را كرديم و جلو بروند و پيشرو تلقى شوند مى

ركت ملى و  بهمن ح22بدون شك در ايام . اى بشويم مردم در اين انديشه نبودند كه ما كاره. گونه نبود كه رنگ توده مردم اين درحالى

ها هم زحمات فراوانى  اگرچه اين تشكل. هاى سازمان يافته شده و گروه و تشكيالت نداشت عمومى مردم ما هيچ ربطى به حركت

  .كشيده بودند

 و بينيد آن طرف قضيه را هم مى. ديديد هم مى... هاى ديگر نيز مانند موتلفه، بخشى از روحانيت و وقت شما اين روحيه را در جريان آن

  .يا فقط اين طرف اين روحيه را داشتند

اى هم  حتى موتلفه. معنى تشكيالت سازماندهى كننده نداشتند مثالً روحانيت تشكيالت منسجم به. آنها تشكيالت منسجم نداشتند

  .اشتبعد از آن حضور تشكيالتى ند.  بود42ـ43هاى  موتلفه عمدتاً سال. اينها براى بعد از انقالب است. وجود نداشت

  منظور افراد آنهاست؟

عنوان يك جريان پيچيده بود كه خودش را مطرح كرد و هركس كه وابسته بود،  سازمان به. نه، در سازمان چريكى بحث فرد مطرح نبود

حراف بود عنوان پيشرو بودن، آغاز يك ان اين روحيه عمومى مردم ايران درقالب تشكيالت به. داد عنوان سازمان خودش را نشان مى به

به گفته مرحوم بازرگان در كتاب . ها در اين مسئله نقش نداشتند و اين روحيه عمومى مردم بود شايد بگوييم كه آدم. كه گسترده شد

زند كه ما در كشتى قهرمانيم، در شطرنج  مثال مى. ايم خودش چيزى اضافه كرده است كه معموالً ما در كار جمعى باخته" ها روح ملت"

ها فرق كرده و  ها و آموزش ها، تكنولوژى، هدايت و رهبرى تكنيك. اريم اما در فوتبال نه؛ چرا كه ما روحيه جمعى نداريمقهرمان د
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پيروز بوده است و به شكل جمعى هم " فرد"ممكن است ما االن كارهايى كرده باشيم، اما در گذشته ما، هميشه . متحول شده است

گويم در  من به شما مى. هاى مرسوم در انقالِب كشور ما نقشى نداشت الب ما، اينجا بود كه تشكلآغاز انق. توانستيم حركت كنيم نمى

آنها با هدف . توده هم بودند بدون شك از چپ گرفته تا راست تا حتى حزب. ها بودند و نقش داشتند مبارزات پيش از انقالب همه تشكل

، شكل مبارزه، شكل تشكيالتى مرسوم نبود، هركس بگويد قبول ندارم اين 1357در سال . كردند خودشان كه با هم مختلف بود كار مى

من . دانم كه نظرم را بگويم دهم كه مرا نپذيريد و نقد كنيد، اين حق شماست و اين را حق خودم مى نظر من است به شما من حق مى

 بهمن نه بحث روحانيت موضوعيت داشت و نه بحث 22گويم كه در ايام  ام به شما مى كه در بين مردم بوده عنوان يكى از كسانى به

دنبال حزب، گروه و  دنبال تقوا و فضيلت است نه به زند و به كه حرف خدا را مى معناى آخوند است، يعنى كسى روحانيت به. تشكل

ودند، از مسجدها بودند و ريشه هاى مردم ب در جريان پيروزى انقالب فقط توده. دنبال دكترين حزبى نبودند ها به به گفته امروزى. تشكل

هاى خارج از كشور زير بار  امروز نيز نه گروه. ها بروز داشت در تشكل" خودپيشروبينى"بيمارى . گشت وتبار هركس به عموم مردم بازمى

انى كه در سمت و جهت تشكيالتى را كس. دادن كارها بود وسو و جهت ها، سمت در روزهاى انقالب بحث. روند، نه داخل كشور هم مى

توده كامالً  تئورى حزب. توده هاى فدايى خلق و حزب زدند، اين سه گروه اوليه بودند؛ سازمان مجاهدين خلق، چريك ايران دامن مى

اهللا بهشتى آنها را خوب شناخته  مرحوم آيت. فريبى و جذب مردم بود سو نفوذ در قدرت و ازسوى ديگر عوام روشن بود و كارش از يك

همواره بحث . كرد تا خشونت نداشته باشند توده برخورد مى اهللا بهشتى با زيركى با حزب آيت. ها بودند اهللا دنبال آيت بيشتر بهبود، آنها 

اى بيندازد تا از  خواست آنها را به حوزه آقاى بهشتى مى. رفتند كرد و آنها از بحث طفره مى جاسوسى و ارتباط با بيگانه را مطرح مى

اين سه گروه اوليه آمدند بحث گروه را مطرح كردند و افراد را تحريك نمودند، اما واقعيت . كردن توده باز بدارد حرففريبى و من عوام

متأسفانه بايد بگويم كه مسئله تحول در ايران از ابتداى ابتدا و . گردد ها برمى يابى بنيادين تفكر گروه علمى قضيه در اختالفات، به ريشه

به تعبير . توانست داشته باشد دقيقاً ابهام داشت اندازى كه در ايران مى ظر تعريف و عملكرد و هم از نظر چشمتشكيل حكومت هم از ن

با وجود . علمى، طرح تئورى حكومت دينى در ايران يك تئورى جديد بود و همچنين طرح تئورى حكومت ملى نيز در ايران جديد بود

ملى ديديم   ما هم مشروطيت و هم حكومت ملى را داشتيم ولى هم من و هم شما در نهضتكه ممكن است انتقاداتى به من بكنيد كه اين

مردم از حكومت اين نبود كه خودمان بر سرنوشت خودمان مسلط بشويم، بلكه بحث بر اين بود كه نخبگانى كه  درك عمومى و توده

گونه نشان  ها اين هايشان را ببينيد، همه شكل  ه كنيد و شكل لباسشما مجالس اوليه را نگا. ها نيستند، بر سر كار بيايند شده توده تربيت

داد كه با توده مردم ارتباط عميقى ندارند، غير از آقاى كيخسرو زرتشتى و مرحوم مدرس و سه چهار نفر ديگر، بقيه حتى رنگ و  مى

دم هم باور نداشتند كه خودشان شورا باشند، مر. اين شيوه تلقى، نگرش نخبگى بود. مردم بود شكل لباسشان غير از ملت يعنى توده

ها هم مثل اين  ها، تشكل حزب. گرايى هم دردسر بزرگى شد دنبال اين بودند كه نخبه را پيدا و كشف كنند، طبيعى است كه اين نخبه
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شده از  هاى تعريف د كه ابهامهمين سبب ش. سه جريان كه نام بردم آمدند، از اين روحيه كامالً ـ به تعبير من ـ استفاده نابهينه كردند

دانيم جمهورى  طرفداران رژيم شاه و تحليلگران خارجى نيز به اين مسائل دامن زدند و گفتند كه ما نمى. فرداى حكومت دامن زده شد

  . ندارمحساب  اسالمى چيست؟ من با عملكردها كارى ندارم، من هم از شما بيشتر و حتى تندتر از شما نقد دارم و با كسى هم خرده

  شما سعى داريد فضاهاى آن زمان را ترسيم كنيد؟

ها هم  اسالمى يعنى چه؟ اين ابهام وجود داشت و فرصت دانيم حكومت اسالمى و جمهورى شد كه ما نمى بله، آن زمان دامن زده مى

پشت سر هم در . اى بود  ثانيهاى و  جلد كتاب علمى و تحقيقاتى بنويسيم، بلكه حوادث لحظه30ـ40هايى نبود كه بياييم  فرصت

 14مثالً خودم صبح شمال كشور بودم ظهر مركز شهر تهران بودم و . افتاد اتفاقاتى مى... شهرهاى اهواز، ساوه، خرمشهر، يزد، كرمان و

 در .زدايى نبود كردم و فرصت براى تحليل و ابهام آوردم، صحبت مى نشستم و سر از اهوار درمى ساعت پشت فرمان ماشين مى

شما . بنابراين سبب شد كه براى آينده و زمان قدرت گرفتن ابهامات تشديد شود. زدايى از انقالب نبود  فرصت ابهام57 تا 55هاى سال

. شود شوند فاصله بيشتر مى اين حرف اقليدسى دكترشريعتى را قبول داريد كه اگر دو خط، زاويه كوچكى بسازند، هر چه از هم دور مى

جنگيدند،  بينيد كه دو جريان با همديگر مى شما در روز روشن مى. هاى مرموز دخالتى نداشته باشد ل خارجى و دستتازه اگر عوام

بينيد كه بين قاتل  مى. ابن ابيطالب تبديل شد ملجم و يكى هم به على  هجرى يكى به ابن40در سال . كردند كه با هم زندگى مى درحالى

  . نهايت فاصله است و مقتول، بى

يك صورت اين است كه بنشينيم و دشمن مشترك را تحليل بكنيم و بگوييم اين ابهام : شود عمل كرد ر شرايط پر ابهام چندگونه مىد

  .را اگر به اين شكل برطرف كنيم دشمن مشترك استفاده نخواهد كرد

سو و تشديد  آغاز انحراف مجاهدين خلق از يكبه نظر من . ها را بزرگ كنيم و به سر يكديگر بزنيم روش ديگر اين است كه از اول ابهام

اهللا  آيت"و " اهللا مطهرى آيت"و برخوردش با " فرقان"براى نمونه داستان گروه .  از جناح مخالف باعث شد كه ابهاماتى ايجاد شود درگيرى

. خواند اهللا مطهرى نمى ت آنها با آيتاهللا مطهرى كنار زده شد و كسانى را آوردند كه سمت و جه دليل اين ابهامات بود كه آيت به" مفتح

دهنده  اهللا مطهرى گذاشتند، اين نشان يا مثالً فرزند فالن سماورسازى را اگر به فرض، پاى درس آقاى مطهرى رفته بود، كنار آيت

له را به طرف ابهاماتى دهيم، در همان اول كار بايد گلو شويم و كشته مى در شرايطى كه كشته مى. زدايى بود ابهامات بزرگ و عدم ابهام

رزم بوديم،  هاى گروه فرقان از دوستان من بودند و با آقاى اكبر گودرزى همدرس و هم بسيارى از بچه. كرديم گيرى مى كه داشتيم نشانه

 بود كه هنوز آيا درست. شناختم با او رفيق چندساله بودم و او را دقيق مى. فقير به معناى گرسنه بود.  بود جوانى باسواد و پرمطالعه
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گيرى كنيم؟ اينها حاكى از آن ابهامات شديدى بود كه مغزها را احاطه كرده  چيزى نشده ما گلوله را به سمت آقاى مطهرى نشانه هيچ

  . شد زدايى نداشت و ابهامات اينها هم مرتب تشديد مى آقاى مطهرى فرصت ابهام. بود

نگاه مجاهدين خلق به انقالب بالفاصله بعد از پيروزى انقالب . ايجاد شد" رتتقسيم قد"كنم نقطه دوم انحراف در بحث  من گمان مى

هاى طبقاتى ـ كه نسبت به همه  هاى تئوريك و منهاى نگاه هاى ايدئولوژيك، منهاى نگاه اسالمى، نگاه تقسيم قدرت بود، منهاى نگاه

. اى بودم بين آقايان مطهرى و بهشتى بحثى در گرفت جلسهمن در . آنها حرف و نقد دارم ـ در وهله اول نگاه تقسيم قدرت مطرح بود

چيز حل خواهد شد، ولى آقاى مطهرى گفت كه ما  آقاى بهشتى به آقاى مطهرى گفت اگر آقاى مسعود رجوى شهردار تهران شود همه

رف هر دو نفر مبنايى بود و به نظر من ح. تر بود مان را حل كنيم كه البته حرفش درست نبايد از طريق تقسيم قدرت اختالفات فكرى

اين مسئله فردايى هم دارد، اگر امروز اينها به قدرت رسيدند، مشكل فكرى و : گفت آقاى مطهرى مى. گفت آقاى بهشتى هم درست مى

  .پردازند از همين مقطع به باروركردن انديشه و تحميل آن انديشه مى. رسيم شود و به جايى نمى بنيادهاى تئوريك حل نمى

  تدالل شهيد بهشتى چه بود؟اس

گفت نه، اينها  آقاى مطهرى مى. اگر قدرت را به آنها بدهيم با ما دعوايى ندارند. استدالل ايشان اين بود كه اينها طالب قدرت هستند

يم نقد گو به نظر من ممكن است اين چيزى را كه مى. شوند ولى سمت و سوى تئورى انقالب عوض خواهد شد االن با قدرت آرام مى

البته اينها . بندى به حالل و حرام و شرع و ديانت نداشتند داشته باشيد و قبول نداشته باشيد، ولى در عمل ديديم كه اين گروه پاى

نژاد و شهيد سعيدمحسن و شهيد باكرى با عزت ياد  هيچ ربطى هم به بنيانگذاران ندارند، من با كمال احترام از مرحوم شهيدحنيف

  .كنم هدى، احمد، رضا به نيكى ياد مىاز م. كنم مى

آيا ارزش داشت؟ تجربه نشان داد كه . ها را از دست داديم گوييد كه بعدها ثابت شد، ولى توجه كنيد كه بعد ما خيلى از آدم شما مى

هاى   آن همه توطئهاى شروع شده با كه نظام تازه  مرحوم بهشتى نسبت به اين قضيه خيلى مهم بود، آن هم با توجه به اين ديدگاه

آقاى بهشتى كه اين پيشنهاد را داده، طبعاً . ها مهم بود ها و يكى از همين جبهه بنابراين كاستن يكى از همين تنش. داخلى و خارجى

نگاه دهد كه شايد  تجربه نشان مى. دانست ب نمى.گ.ديده و آنها را در رديف سيا و كا عنوان يك جريان داخلى مبارز مى مجاهدين را به

ها به هدفى كه  كردند فارغ از تنش افتاد، مرحوم مطهرى فرصت پيدا مى تر بوده و اگر واقعاً آن اتفاق مى مرحوم بهشتى راهبردى

  . زدايى بپردازند قول شما به ابهام خودشان داشتند زودتر برسند و به
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گويند كه ما  گاه امروزى شما چه ايرادى دارد؟ همه مىبا همان نگاه علمى شما و به عبارتى عدم حذف نيروها و يا تقسيم قدرت با ن

شوندگان نيز اين ديدگاه را  واقعاً واگذاركردن چند جايگاه چه اشكالى داشت؟ خيلى از مصاحبه. ايم خدمتگزاريم و براى قدرت نيامده

چنين   امثال سازمان دارند، اينشان هم مشابه مواضع فكرى شماست و همين نقدهاى شما را هم به دارند، دوستانى كه مواضع فكرى

واقعاً بايد جواب امثال نيروهاى انقالب، شماها، مرحوم بهشتى، امام و مطالبات . شد اعتقاد دارند كه اگر اين جريان وارد عرصه قدرت مى

  دادند، به نظر شما، اين استدالل قوى نيست؟ توده مردم را مى

اهللا مطهرى، سازمان مجاهدين بيانيه دادند و گروه فرقان را نقد   پس از شهادت آيتدو جواب خدمت شما دارم؛ جواب اول، بالفاصله

خواهم  من از اين بيانيه چه استنباطى مى. به عبارتى حركت را قبول داريم اما زود بود. معنا كه حركت شما زودرس بود كرده بودند، بدين

. اى ايدئولوژيك به اسالم نداشتند بندى اش هرگز پاى ادن نيروهاى اصلىد خواهم بگويم كه سازمان پس از تحوالت و از دست مى. بكنم

رويم، اما اگر بپذيريم كه  شويم و مى پذيريدكه انقالب ايدئولوژيك بوده، حرفى هم نداريم و با هم بلند مى يك موقع است كه شما نمى

من به گذشته آن كارى ندارم، ما در . له چيز ديگرى استواقعيت خارجى اين بود كه اين انقالب با بنيادهاى ايدئولوژيك آن هست مسئ

ايم، اما در برهه آخر، به  هاى انقالبى غيردينى را هم داشته حركت. اند ايم كه رنگ اسالمى نداشته گذشته انقالب مزدك و مانى را داشته

اين ." پذيريم جنگيم، سازش نمى ميريم و مى ىم"زنند كه  دهند و داد مى روند كشته مى كه در خيابان مى تحقيق حركت توده مردم، اين

ها بودند ولى نادر بود، اما توده و عموم مردم را در  هاى دينى نيز در اين صحنه ممكن است افرادى از اقليت. از خاستگاه مذهب بود

يشه دينى و آرمان دينى و به هر چند با اند. دادند كه با انديشه مذهبى دفن و تلقين داشته باشند زهرا و سِر قبرها نشان مى بهشت

داشت، هيچ مشكلى هم نيست، ابهام هميشه وجود  تر با ايدئولوژى مشخص و معين ممكن بود صد تا ابهام هم وجود مى تعبير دقيق

 اسالم سازمان مجاهدين خلق از ريشه، بنياد تفكرش، بنياد. ابهام بودند ابهام بودم، مگر خيلى از بزرگان دين ما بى مگر من بى. دارد

آقاى رجوى را خواندم " تبيين جهان " كتاب. ام هاى اينها را غالباً خوانده ام، در زندان با اينها بودم و كتاب من با اينها كار كرده. زالل نبود

 كه ديديم ام، هيچ كدامشان از ريشه بنيادهاى اصيل اسالمى نيستند و مى كشى كرده  جزوه آنها را خط به خط خواندم و خط24ـ25و 

  . اهللا مطهرى دهن كجى كرد خانمى در مراسم چهلم دكترشريعتى در منزل استاد حتى به آيت. بندى هم وجود نداشت پاى

  پيشتر گفتيد دو جواب دارم، ممكن است جواب دوم خود را هم توضيح دهيد؟

  .ى من بسيار سخت بوداين براى توده مردم و حتى برا. دنبال قدرت بودند طور كه گفتم اينها به بله، همان

  .شود منظور از سوال اين بود كه به اندازه سهمى كه در انقالب داشتند به آنها قدرت داده مى
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  . خواهى هم در تفكر انقالبى ما جايگاهى نداشت بحث سهم

  صولى نبود؟مگر وقتى نظام تشكيل شد همه به قدرت نرسيدند و هركسى سمتى را به عهده نگرفت؟ آيا اين يك ايراد ا

  .كه به قدرت برسيم بله، ولى ما حاضر نبوديم آدم بكشيم براى اين

  ولى هنوز كه اتفاقى نيفتاده بود؟

  .كينه عجيبى وجود داشت. ديديم ها مى تفكر اين بود و ما اين را در نشست

هركسى به اندازه سهمى كه در انقالب و  در مسجد شاه ـ مسجد امام ـ صحبت كردند، گفتند 1358آقاى هاشمى رفسنجانى در سال 

خواه باشد به گفته شما شهيد بهشتى اين را هم  كه تمام انقالب را يكى بخواهد و تماميت مبارزه داشته، بايد به قدرت برسد، نه اين

  .گفت به اندازه سهمى كه داشتند به آنها قدرت بدهيم گفت، ايشان مى نمى

  .نا را هم نپذيرفتكه آقاى رجوى همين مع توضيح اين

  آيا به او پيشنهادى شد؟

اى بودم كه آقاى بهشتى  من در جلسه. جا برايم پاسخ بفرستد گويم از همان وگو را خواهد خواند، اگر من دروغ مى آقاى رجوى اين گفت

ممكن است به اين تعبيرها توده مردم . خواهم، شما خودت برو شهردار شو گفت نمى. به آقاى رجوى پيشنهاد داد كه شهردار بشود

توان براى تقريب به ذهن گفت  ايم، مى هاى داخلى خودمان هم ديده هاى اخير در گروه هاى آن را سال آشنا نباشند ولى از آنجا كه نمونه

  .خواه مطلق بودند آنها تماميت

  اين جلسه در چه موردى بود؟

بهشتى از موضع شوراى انقالب به آقاى رجوى پيشنهاد داد كه ما شما را شهردار آقاى . درباره مسائل انقالب بود و من هم حضور داشتم

  ."نخير، اگر شهردارى شغل است خودتان برداريد: "اعالم كنيم و در شوراى انقالب هم مطرح كنيم، ولى آقاى رجوى گفت

  هنوز مهندس توسلى شهردار نشده بود؟
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  .نخير

  چه كسانى در اين جلسه بودند؟

جلسه شوراى . اكبر ناطق نورى هم بودند و چند نفر ديگر دهم آقاى على كنم آقايان مانيان، مهندس بازرگان و احتمال مى ر مىفك

امام حكم دادگاه انقالب را نوشتند، توسط آقاى منتظرى به من داده شد و . قرار شده بود كه من در دادگاه انقالب كار كنم. انقالب بود

  .االن هم دارم

  كرديد؟  كنار آقاى هادوى كار مىدر

به خط آقايان منتظرى و مشكينى بود، زيرا همه . اهللا منتظرى دادند نه، من رئيس دادگاه كل شمال كشور بودم و حكم مرا هم آيت

ى بود، عيبى پذيرفت، به قول شما تقسيم قدرت به هرحال آقاى رجوى اگر حتى شهردارشدن را مى. كردند قضات را اين دو نفر تأييد مى

ها هميشه  خواه مطلق بود، متأسفانه در ايران تشكيالت و سازمان آقاى رجوى تماميت. اصالً در اين فاز نرفت. نداشت اما او نپذيرفت

اين تعبير خوبى است كه من هميشه به كار . گونه است وقت حاضر نبودند به گونه ديگر باشند، االن هم اين خواه بودند، هيچ تماميت

ايم كه خصلتى  ندرت در تاريخ داشته به." ايم انديشيم، ولى خصلتى عمل كرده  شه آرمانى مىما همي"دانم براى چيست كه  رم، نمىب مى

اى،  ام و سر يك قضيه با امام هم بوده. گونه نبودند هايى مانند مرحوم مدرس، مطهرى و امام خمينى اين البته شخصيت. ايم عمل نكرده

من اين كار را . شود كه شعارش را شما بدهيد و جهنمش را من بروم ه من گفت نمىامام ب. من به امام مطلبى گفتم كه فالن كار را بكنيد

اينها اگر آرمانى انديشيدند، معتقدم كه آرمانى هم عمل كردند، ولى بسيارى ازجمله . امام گفت اين كار خالف شرع است. كنم نمى

  . مجاهدين خلق آرمانى عمل نكردند و خصلتى عمل كردند

كه مبناى عمل باشد  نام اعتقاد اصولى و جدى به خدا، پيغمبر، دين، مذهب به معناى اين عد در سازمان ديگر چيزى به به ب1354از سال 

اى هم نيستم، مدت زمانى از عمرم هم نمانده كه  من پيش خدا بايد جواب بدهم، با كسى هم امروز دعوا ندارم و كاره. وجود نداشت

  .امروز هم اگر بگذرد، بايد در فرداى قبر پاسخگو باشم. د براى نسل فردا و شما توضيح بدهيممن باي. بگويم دنبال كسب قدرت هستم

 60 خرداد 30فرماييد آيا  هايى كه شما مى شود اين است كه با اين زمينه شوندگان پرسيده مى يك پرسشى كه هميشه از مصاحبه

اينها . شد كارى كرد كه كار بدانجا نرسد  بسيار بد، با تدابيرى مىگويند با توجه به عوارض قابل پيشگيرى بود يا خير؟ بعضى مى

ها و فرار مغزها و خيلى مسائل ديگر بيشتر از جنگ بود، جنگ تحميلى ملت را  ها، كينه  ترورها، اعدام ها، شدن معتقدند عوارض كشته
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كه دوست داريم تحليل خود را از  ؟ مسئله ديگر اين تفرقه ايجاد كرد، آيا اين مسئله قابل پيشگيرى بود60 خرداد 30متحد كرد اما 

خواه  شدنى هم نيستند و تماميت روند و درست سمت خطا و انحراف مى كرد مجاهدين به اى كه درواقع احساس مى جريان مقابل جبهه

  ها چه نگاهى داريد؟ اكنون شما به آن شيوه. هايى داشتند هستند، بگوييد و توضيح دهيد چه شيوه

هاى دوستان ديگر را در  من تحليل. شد جلوى آن را گرفت وجه اين حركت قابل پيشگيرى نبود و نمى هيچ يت امر اين بود كه بهواقع

كردن  براى لمس. اى است در مقام تحليل كار ساده" اگرها"شد بهتر بود، اين  گونه مى گويند اگر اين مى. ام گويشان با نشريه خوانده و گفت

گفت كه من در فالن   بود و براى جلوگيرى از سيل راهى براى مقابله با آن وجود نداشت، چرا كه اگر سيل پيشتر مىقضيه، سيلى آمده

آيد، شما  اى در بم مى ولى ناگهان زلزله. ساختيم بند مى سال بعد سيل سال بعد خواهم آمد، ما براى پنج ساعت خواهم آمد و بعد هم پنج

اى علمى را به رخ من بكشيد و بگوييد حوادث اجتماعى قابل پيشگيرى  قد هستم شما ممكن است مقولهمن معت. توانيد كارى كنيد نمى

 كه اصالً قابل پيشگيرى 60 خرداد 30ازجمله . بسيارى از حوادث اجتماعى بر شما سوار هستند و شما مركوب هستيد نه راكب. است

آقاى رجوى و آقاى مطهرى در يك كاسه . گنجيد اصالً در يك ظرف نمى. ودنبود، زيرا دو جريان از مبنا حرفشان كامالً متضاد هم ب

ايشان را بخوانيد، كامالً مانند يك ماركسيست ديالكتيكى است كه رويش " مبانى توحيدى"هاى آقاى رجوى و  شما تحليل. گنجيدند نمى

 من و شما  ترديد پشت ظاهر زندگى بى.  استدالل نداشتربطى به اسالم، دين، خدا و پيغمبر و. اهللا الرحمن الرحيم نوشته شده بود بسم

  خواهيم به جهنم برويم، آيا حاضريم كه كشته بشويم؟ اى وجود دارد، آيا غير از اين است؟ يعنى اگر ما بدانيم كه مى مبانى

مضمون در كتاب  و بدين." ستاجتهاد مصطلح كافى ني"گوييد اسالم ناب، مرحوم امام گفتند  پيرايه هم كه مى درباره اين اسالم بى

هاى ارسطويى بويى از آنچه كه  مضمون گفتند كتاب دهد و پس از انقالب بدين هاى آقايان بويى از قرآن نمى فقيه گفتند اين رساله واليت

م از نظر امام يك اگر آن اسالم مورد اشاره شما در روحانيت است، امام هم به آن انتقاد داشت و آن ه. دهد شود نمى در قرآن دنبال مى

  .اسالم واقعى نبود

از ايران . اين باورها ربطى به آن باورها نداشت. خواستند در كشور با هم كار كنند من هم نگفتم كه واقعى بود، ولى همين دو جريان مى

رود كه بگوييم  ن در يك جوى نمىتوانند با هم كار كنند و آبشا وقت نمى هم كه بيرون بياييم، بگوييم آلماِن نيچه با آلماِن دكارت هيچ

كرد، فقط بحث اقتدار مطرح نبود،   نگاه مى من معتقدم مرحوم بهشتى ساده. اين امكان نداشت. نصف جوى را تو برو و نصف ديگر را تو

  .پشت اقتدار، از كار انداختن تمامى تفكرات رقيب بود

  د؟توان قصاص قبل از جنايت كر آيا در عرصه تفكر و انديشه مى
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  . گويم امكان آن نبود كنيم، مى اكنون كه داريم تحليل مى

  كنيد؟ دهيد و قضاوت مى آيا خودتان را در فضاى آن زمان قرار مى

هاى سازمان مجاهدين خلق دو سه روزى در روستايى در چالوس   با جمعى از بچه1355من در سال . زنم مثال عملى هم برايتان مى. بله

گفتم غلط است و .  ركعتى خواند4يكى از دوستان مجاهدين ما، نماز مسافر را . د فهميديم لو رفته و بايد تخليه كنيممخفى شديم كه بع

گفت آقاى غفارى آيا اين مسائل هنوز براى .  بخوان گفتم مجدداً. ام گفت حاال ديگر خوانده. بايد نماز دو ركعتى بخوانى زيرا مسافرى

خواهيم چريك فدايى  يك وقت مى. گونه برخورد شود ابل تحليل نبود كه با يك مسئله شرعى اينشما حل نشده است؟ براى من ق

دانستم چريك فدايى است و  كه من دوستانى از چريك فدايى هم داشتم، مشكلى هم نداشتم، چرا كه مى چنان. باشيم كه حرفى ندارم

حتى در . دانستم كه از من جداست كرديم، ولى مى ا هم كار مىاگرچه ب. به مبانى من هم معتقد نيست، به معاد هم معتقد نيست

گفتم . آمدند بيرون و با هم سالم و عليك كرديم. شناختم كه در مسجد پاى سخنرانى من بودند ها را مى  بعضى از اين بچه1355سال

اسالم هم براى فرداى جامعه . ا نداردآييد؟ گفتند ما معتقديم ماركسيسم قدرت خيزش توده مردم ر چطور شما پاى تفسير قرآن من مى

بنابراين انقالب . دهيد و ما برنامه شما خيزش انجام مى. دهيم، فردا ما برنامه خواهيم داد آييم با شما خيزش انجام مى ما مى. برنامه ندارد

با هم دعوايى . گونه است گويم اينخواهم ب مى. را شما خواهيد كرد و ما در دست خواهيم گرفت، چون ما براى فردا برنامه خواهيم داشت

هاى مجاهدين خلق، فردى دستش خون آمده بود و دستش را داخل پارچ كرد، گفتم چرا در پارچ كردى،  كه از بچه يا اين. هم نداشتيم

. جنگيم مىجنگيم، ما براى نماز  گفت هنوز اين مسائل براى شما حل نشده است؟ گفتم ببخشيد ما براى حالل و حرام مى. آب نجس شد

. خواهم فردا نظامى داشته باشم كه در آن نظام اميرالمؤمنين با عدالتش و نمازش باشد، نه با عدالت صرف يا نه با نماز صرف من مى

جنگيم كه در آن  جنگيم كه در آن نماز هست و در نمازى مى شما هم حتماً قبول داريد كه ما براى عدالتى مى. ديدگاه ما همين است

هاى ديگر در مبارزه اين بود، او  ت، نه نماز منهاى عدالت را قبول داريم، نه عدالت منهاى نماز را و حد فاصل من و ماركسيستعدالت اس

گشتند؛ كه  گروهى هم از عوام بودند، چه آخوند و چه غيرآخوند كه دنبال نماز مى. خواستم گفت، من عدالت را با نماز مى عدالت را مى

  . ، ما بوديمخط وسط اين سه گروه

  خواندند؟ فقط اشكال شما اين بود كه آنها نماز مسافر را شكسته نمى

گفت هنوز اين مسائل براى شما حل نشده است؟ نجس و پاكى يعنى چه؟ اينها همه مسائل سياسى هستند، اين آغاز  نه، زيرا او مى

. كنم ند من بحث طهارت و نجاست را در مجاهدين عمده مىخواهم زياد بر اين مسئله تأكيد كنم كه كسى گمان ك نمى. مسئله بود
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هايى  يكى از فرق. طور بنيادى متفاوت بود خواهم بگويم ريشه و بنياد اين طرف با ريشه و بنياد آن طرف كه شاخ به شاخ شدند، به مى

ود در تاكتيك و روش، ما را نپذيرد، ولى در كه آقاى بازرگان با اينها داشت اين بود كه بازرگان آدمى متدين و متعبد بود، گرچه ممكن ب

شب به بعد آقاى بازرگان  از ساعت سه نيمه... . چه به لحاظ خدا، پيامبر، معاد و. زد هاى ما را مى استراتژى، اصول و تئورى، همه حرف

 شب 9 كنى و شام بدهى كه ما ساعت گفتند بايد طورى زمان را تعيين. در منزلم مهمانى بود، آقايان سحابى و بازرگان بودند. بيدار بود

انداختند  اينها همه متعبد بودند و سه شب به بعد سجاده مى.  برويد؟ گفتند ما بايد ساعت سه صبح بيدار شويم9گفتم چرا بايد . برويم

امروزه به خواستند، همان حرفى كه ما  حرف دوم من اين بود كه آنها ـ مجاهدين خلق ـ قدرت مطلقه مى. خواندند و نماز مى

ها  همه آدم. شان براساس تشكيالت بود اصل بود، همه آنها آزادى" تشكيالت"براى آنها فقط . ها انتقاد داريم خواهى خيلى تماميت

  .چيز باور نداشتند و به تشكيالتى باور داشتند كه خودشان در رأس آن بودند هيچ حيثيتشان تشكيالتى بود و غير از تشكيالت به

خواستند، اين مسئله  خواه بودند و به سهم خودشان قانع نبودند و كل انقالب را مى  در اين زمينه داريد كه آنها تماميتآيا مواردى

  . بسيار مهم است

  .هاى مشخصى دارد دانيد كه چارچوب مذاكرات آقاى حسين روحانى و امام در نجف را مى

  . اند شتهاى دا كسى ريز آن را نگفته و فقط آقاى دعايى اشاره

  .كس را جز خودشان قبول ندارند امام گفته بودند اينها كامالً فاشيست هستند، يعنى هيچ. ها مشخص است هاى آن بحث چارچوب

  هاى امام است؟ آيا اين صحبت. اين تعبير از آن مالقات را تاكنون از كسى نشنيده بوديم

  .ام  برخوردهايشان را ديده  بودم، ها را خواندههاى اين حداقل من كتاب.  اين تعبير امام است بله،

  .بردند وقت به كار نمى امام اصطالح امپرياليسم و فاشيسم را هيچ

تكنيك با آقاى رجوى مناظره   وقتى قرار شد در دانشگاه پلى1358در سال . گفتند مدارى مى طلبى، قدرت محورى و قدرت بله، قدرت

مناظره چيست؟ عددى نيستند كه ما با آنها حرف : "گفته بودند. من با صندلى خالى مناظره كردم. شدكنيم، ايشان در آن جلسه حاضر ن

  .هرحال آنها نيامدند به. گرديم، شما دنبال يك انديشه هستيد و من يك انديشه عدد چيست؟ مگر ما دنبال عدد مى." بزنيم

  آيا خبر اين مناظره در مطبوعات هم چاپ شد؟
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شخصيت  قدر بى گفتم اى صندلى خالى به من جواب بدهيد كه يعنى من اين مى. وعات چاپ شد و نوار آن هم موجود استبله، در مطب

شما بيش از من شالق، ! يا شما خيلى بيشتر از من جهاد كرديد؟ آقاى رجوى. بودم كه شما حاضر نبوديد با من بنشينيد و حرف بزنيد

خوانديد و بيش از من تحصيالت ندارى و بيش از من سابقه مبارزاتى ندارى، چه چيز در من كتك و شكنجه نديدى و بيش از من درس ن

حتى مرحوم بهشتى چند بار به آقاى رجوى گفت بياييد با هم . ام هايم گفته كم بود كه در رديف شما نبودم و اينها را در صحبت

  .ر شدبنشينيد و مناظره كنيد، حاضر نشد، ولى كيانورى براى مناظره حاض

  رسانديد، استدالل آنها چه بود؟ هاى مرحوم بهشتى را به آنها مى وقتى شما پيغام

آخرين مالقات عمومى ما، در . كرد همه ما نادان و نفهم هستيم او فكر مى. فهمند آيم، اينها مرتجع هستند و نمى گفت نمى رجوى مى

 موسى خيابانى، ابريشمچى هم آنجا  رجوى،.  جنازه در بيمارستان بودهنوز). 27/9/1358روز شهادت مفتح (منزل مرحوم مفتح بود 

آقاى غفارى پايت را : "آن طرف هم موسى خيابانى بود كه آن آقا گفت. كنار رجوى نشسته بوديم) مهديان(من و يكى از آقايان . بودند

!" قدر خوب هستند  به شما خواهد گفت كه اينها چهصبر كن، تاريخ: "گفتم." هاى خوبى هستند از كفش اينها بيرون بياور، اينها بچه

. خواه هستند و اينها يك جو هم به ما اعتقاد ندارند گفتم اينها تماميت. گذرد  سال از آن زمان مى26. گفتم مگر با اينها دعوا داريم

  .اند كه بگويند ما در ترور ايشان نقشى نداشتيم اند براى تطهير خود آمده اينجا هم كه آمده

  شد؟ ها عواطفشان تحريك نمى آيا با اين حرف

  .بله، شما به من نگوييد كه منافق باشم، به هرحال باور من اين بود

  گمارديد؟ شما با اين شناختى كه از آنها داشتيد، براساس آن شناخت، آيا به حذف آنها همت مى

  .هم به خاطر حفظ منافع خود آنجا آمدندموقع   آن. اينها يك جو هم ما را باور نداشتند. بحث حذف نبود

  شما آنها را باور داشتيد؟

اگر از خودم . ام من زندگى پدرم را ديده. كردند مجموعه آنها، با من و پدرم بد برخورد مى. من در زندان اينها را ديدم. من باور نداشتم

امكانات در دستش بود، ولى گرسنه مرد و زن و .  و پول نبودپدرم در بند مال. گويم نوع تلقى اينها چگونه است هم دفاع نكنم، مى

پرونده پدرم بيش از هزارصفحه است و اسم يك نفر را كه لو بدهد در آن . خورد پدرم شرافتمندانه كتك مى. اش گرسنه ماندند بچه
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ست؟ پدرم گفت ايشان به دست خط پدرم هست، از او پرسيدند كه نظرتان درباره اعليحضرت چي دست. يك كلمه كرنش نكرد. نيست

  .ها در ايران به قدرت رسيده است و هيچ مشروعيت مردمى ندارد، ايشان غاصب است ها و سپس امريكايى انگليسى

  ايد؟ هاى سازمان ارتباط داشته با وجود اين برخوردها شما با بچه

امام . ها و شعارهايشان بروز كرد انقالب پيروز شد، كامالً خصلتبعد كه . اندازى دارند ديديم آنها چگونه چشم گويم نداشتم، ولى مى نمى

پاشد و هيچ كجاى دنيا، شورا در ارتش معنايى ندارد و حرف  فرمودند كه اصالً در ارتش بحث شوراها را مطرح نكنيد زيرا ارتش فرومى

پس از . ف بود ولى آنها اصرار به انحالل داشتندامام با انحالل ارتش مخال. جايى كه گلوله است، شورا معنايى ندارد. درستى هم بود

... بردند و فقط شورا، شورا ، ارتش را از درون داشتند تحليل مى"نه"ولى در ارتش " آرى"جا شورا  دادند كه چرا همه انقالب شعار مى

. م بودند و در ارتش موجى ايجاد شدهاى فدايى و مجاهدين خلق هر دو با ه گفتند كه البته اينها در اين شعار تنها نبودند و چريك مى

. گفتند ايدئولوژيك ـ سياسى كه بعد عقيدتى ـ سياسى شد موقع مى آن. االن امام نيست و من حق ندارم از جانب ايشان حرف بزنم

 شورايى كردند تا حالت فرماندهى ارتش از بين برود و شكل جا شروع شد كه اينها در ارتش نفوذ مى بحث عقيدتى ـ سياسى از همين

استوار رأى بدهد كه چه كسى فرمانده شود و كجا توپخانه شود، ولى . براى نمونه سرباز رأى بدهد كه چه كسى فرمانده شود. ايجاد شود

تواند در صحنه  اى كه به حضور شورا در صحنه عملى آن عادت نكرده چگونه مى جامعه. تواند اين شيوه را بپذيرد نظام ذاتى ارتش نمى

  .هاى انقالب و عوامل شاه همچنين ماجراى دادگاه. از اين موارد زياد است. شورايى عمل كندنظامى، 

  هاى انقالب چه بوده است؟ جريان دادگاه

  .هاى انقالب مخالف بودند اينها از ريشه با دادگاه

  . كردند و فعال بودند اينها كه خودشان حمايت مى

  .اما اين را قبول نداشتند كه امثال ما رئيس دادگاه باشيم. شتحمايت آنها جنبه سياسى و بيرونى دا

  .كردند وگوى خود گفتند خيلى از رفتارهاى انقالبى را خوِد اينها توصيه مى آقاى معاديخواه در گفت
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 را عوامل فاشيسم هاى انقالب موقع اينها دادگاه همان. كرديم  هنوز مجاهدين دستگير نشده بودند و ما با هم كار مى1358در سال 

كردند علت اين  گرانى كه مجاهدين خلق را شكنجه كرده بودند دفاع مى كه از اعدام چهار نفر از شكنجه در عين حال اين. ناميدند مى

  .بود كه مبنا، مبناى ايدئولوژيك سازمان بود نه اسالم

  آيا علت اختالف اين بود كه آنها به اسالم حوزوى اعتقاد نداشتند؟

به الهيات نيز اعتقاد نداشتند، . در جريان مبارزه به متافيزيك اعتقادى نداشتند اصوالً. ها مبانى دينى را در كل اعتقاد نداشتندآن

  .بند نبودند  قيامت پاى توانم بگويم به خدا، پيغمبر، معاد و طوركلى مى به

  دادند؟ البالغه را قبول داشتند و آموزش مى هاى نهج هچگونه است؟ اينها كه راه انبيا ـ راه بشر، سوره محمد، توبه و خطب

  . است1354اينها مربوط به پيش از سال 

  .در تبيين جهان، پس از انقالب از اسالم دفاع شده است

د اينها وحى را در ح. اهللا الرحمن الرحيم آن اسالمى است ها ديالكتيكى و ماترياليستى است و فقط بسم به نظر من اين تحليل

  . دكترسروش هم قبول نداشتند

اهللا  بخش دوم سوال اين بود كه رفتارهاى طرف مقابل از نگاه امروز شما چگونه بود؟ يكى از مطالبى كه در نشريه كار شد، خاطرات آيت

ى بود كه اعتقاد  كه امام در قم بودند جريان58در سال . ايد بود كه به احتمال قوى ديده) انداز ايران  چشم19شماره (محمد يزدى 

 سال 27پس از . اند بايد حذفشان كرد، كه امام به شدت مخالف اين كار بوده است داشت تا تنور داغ است و مجاهدين قدرت نگرفته

  .آن را بيان بفرماييد  تحليلى از آن رفتارها داريد، بندى، حتماً تجربه و جمع

قرار بود آقاى . وز آقاى صباغيان ـ وزيركشور آن زمان ـ تريبون درست كرديماى در ميدان خراسان داشتيم و با مج  جلسه58در سال 

هاى مجاهد گفتند  اهللا الرحمن الرحيم، كه بچه گفتم بسم. ايشان قبول كردند گفتم اجازه بدهيد من صحبت كنم، . معاديخواه صحبت كند

هنوز كه خبرى نبود، كسى هم با كسى كارى . ند و هورا كشيدندپالكارد درآوردند، كف زد. ها شروع شد جا دشنام سوال داريم و از همان

 در دانشكده ادبيات سخنرانى داشتم، در نيمه باز بود و نسبت به بقيه جاها مجاهدين 58در سال . نداشت، پس چه دعوايى راه انداختند

هاى راه كارگر بود، آقاى بهمن   سوسياليستها،  پيكارى هاى فدايى، مجاهدين خلق،  ستادهاى چريك هاى ديگر، دانشگاه. كمتر بودند
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هاى  در آخن جلسه مرا چريك.  بلفيد، اشتوتگارت و آخن  كنفرانس دادم ازجمله در هامبورگ،10ـ12پس از انقالب . بود... نيرومند و

هايمان را  ردند و ما حرفها مقاومت ك فدايى خلق و مجاهدين خلق ـ سه ماه مانده بود به انقالب ـ به هم زدند كه البته بچه مسلمان

كليسايى اجاره كردند و شهردارى . در پاريس قرار بود امام بيايد سخنرانى كند. اگر دكتر سروش را ديديد اين خاطره را نقل كنيد. زديم

   گفت نه،عنوان سخنگوى شما؟ گفتم به. امام به هر دليل مصلحت ندانستند و به من گفتند شما برويد سخنرانى كنيد. هم اجازه داد

متن نطقم را دارم كه براى سه . امام مايل نبود كه سخنگو داشته باشد. عنوان سخنگوى من صحبت نكن هاى خودت را بزن، ولى به حرف

وقتى بيرون . ام  صمديه لباف را نام برده واقفى،  محسن، رضا رضايى و شريف  احمد، ساعت سخنرانى مطلب نوشتم كه حتى مهدى،

. هاى مجاهدين خلق با گوش خودم، شنيدم تعبير بدى است درباره خودم ر سروش با هم بيرون آمديم ـ چند تا از بچهآمديم ـ با دكت

هنوز انقالب پيروز نشده بود و سه ماه مانده بود و . گفتند فالنى را از كجا پيدا كردند و آوردند، اين فرد، بازار ما را در اروپا خواهد بست

  .بينى نبود كه آينده چه خواهد شد دانستم دروغ است چون قابل پيش ه خواهد شد؟ هركس بگويد من مىدانست كه چ كس نمى هيچ

  گفتند؟ هاى هوادار مجاهدين مى ها را بچه اين حرف

سخنرانى در پروژا ـ كه شهر دانشگاهى است ـ . بالفاصله پس از انقالب، به ايتاليا رفتم. ها جلسات مرا در آخن برهم زدند  همين بله،

موقع گفتم برادران مجاهدين  هاى فدايى اصرار داشتند جلسه را بر هم بريزند، آن هاى مجاهدين با چريك هفت ساعته داشتم كه بچه

ها به مذاق شما خوش  هاى فدايى خلق جدا بنشينند تا بدانم مخاطبان من چه كسانى هستند؟ شايد اين حرف خلق با آقايان چريك

كه چه كسى  كه آخوند باشد و تفكر انقالبى هم داشته باشد مخالف بودند و كينه داشتند، حاال اين  با كسى اصالً. گويم نيايد، ولى مى

. هاى قدرت وارد نشد ما همه قبول داريم كه آقاى مدرس در بده و بستان. گويم ها را مى واقعيت. باعث اين كينه شده بود كارى ندارم

عنوان  هاى مجاهدين خلق را نگاه كنيد، يك كلمه از مدرس به شما نشريه. خواهى نبود  دنبال قدرتمدرس يك القبا زندگى كرد و مرد،

هاى  با زمينه. چرا؟ زيرا عمامه سرش بود و جرمش اين بود. گيرم هايم را پس مى اگر پيدا كرديد من حرف. كنيد يك شخصيت پيدا نمى

اين .  فرمان ماشين با عمامه كارى بكنم كه برخى با هر آخوندى بد بشوندبسا ممكن است من پشت چه. حق يا باطل آن كارى ندارم

كند  هاست مبارزه مى حرف براى عوام قابل قبول است ولى براى تشكيالت متفكرى كه رهبرى دارد، سازمان و ايدئولوژى دارد و سال

من با مهدى رضايى و رضارضايى دوستى . هم معتقد نبودندمتأسفانه آنها نيز به عمامه و عبا اعتقاد نداشتند، از ريشه . قابل قبول نبود

 مطهرى، عالمه  هايى مثل آقايان بهشتى، درون سازمان در اوايل نسبت به تيپ.  آنها كتك خوردم شخصى كه نداشتم، به خاطر انديشه

واقعيت اين بود، در . افتاد تفاق نمىبسا اگر آن بدبينى را نسبت به روحانيت نداشتند حوادث بدى ا بين بودند و بعدها چه جعفرى خوش

ها مثل آقايان بشارتى، معاديخواه، ناطق نورى،  خورده ديديم پس از انقالب اينها با امثال ما كتك مى. هاى افراطى هم بودند جناح ما تيپ
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 در انديشه  واستند و متقابالًخ اى ديگرى شد، ولى اينها حداقل، حذف ما را مى گونه بهتر بود وضع به. كردند محتشمى و من همكارى مى

  . كرد ما نيز حذف آنها را ايجاد مى

تر  هركدام كه شروع كردند آن فرد ظالم" البادى منهما اظلم: "در ادبيات دينى آمده. اما چه كسى شروع كرد؟ اين حرف قشنگى است

 در 54 بذر اين كينه و فساد را پس از سال در آغاز صحبتم به شما گفتم اول. گرديم ببينيم چه كسى شروع كرد به عقب برمى. است

براى نمونه آقاى ابوذر . برخورد با تفكر دينى و تفكر آخوند، نه آخوند مرتجع، آخوندهاى انقالبى مثل من و پدرم بود كه شروع شد

. پرداخت واند، به آموزش آن مىالبالغه را از رو بخ كه بتواند نهج ورداسبى در زندان خواندن قرآن را پيش پدرم ياد گرفت، ولى بدون اين

  .داد، نخوانده مال بود نوشت، درس مى اين آدم آن زمان كتاب ايدئولوژيك مى

  . وى كتابى عليه جزميت نوشت كه با مجاهدين هم مسئله داشت

حيت را بدون كشيش توانيد بگوييد كه من مسي شما نمى. جا شروع شد حرفم جاى ديگر است، نقطه اوج انحراف اين تشكيالت از همين

هاى مجاهدين  اشتباه. توانم انجام دهم كه دوره آن را ديده باشم مى توانيد بگوييد من مهندسى ساختمان را بدون اين شما نمى. فهمم مى

 من آخوند مرتجع. دارى كه از مراكزش گرفته باشند، مدعى ديندارى و آموزش آن بودند خلق اين بود كه بدون اطالعات مذهبى ريشه

كردند كه مانند ايشان كم نبودند، صدها  آمدند امثال محمدتقى جعفرى تبريزى را پيدا مى خوب بود مى. گويم و در اين فاز نيستم را نمى

هاى حوزه را  اى بود كه آموزش مالترين آدم آنها آقاى جالل گنجه. بردند ها را درون سازمان مى بهتر بود از اين تيپ. نفر مثل او بودند

  .شود با كتاب خواندن كه كسى ايدئولوگ نمى.  بودنديده

  دانيد؟ شما صنف روحانيت را نماد مكتب اسالم مى

كه مالى فيزيك شويد، بايد با فيزيكدان ارتباط  گويم شما براى اين كه بخواهم اداى روشنفكران را دربياورم، مى يقين بدانيد بدون اين

  .شناس باشد تواند اسالم عنوان تخصص نخوانده باشد نمى م را بهشناس اگر مبانى اسال اسالم. داشته باشيد

كار كرده بودند ) ع(و امام حسن) ع(، حضرت على)ع(البالغه باشد، مجاهدين هم روى قرآن، امام حسين اگر مبانى اسالم كه قرآن و نهج

  .مدار بودند نمدار و حسي مدار، حسن  على مدار، و اگر قرآن و سنت را اصل بگيريد، اينها قرآن

سو من، محمدتقى  دانيد كه از يك براى نمونه فرق بين استاد تقى شريعتى با دكترشريعتى چيست؟ زيرا شما مى. اينها همه روبناست

كردن از ايشان را هنوز دارم  دانيد چوب دفاع همه مى. شريعتى را با تمام وجودم دوست دارم و از سوى ديگر دكتر على شريعتى را
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عنوان  خواهم بدانم؟ شما با باورهايى كه داريد به اما فرق اين دو را مى. به اندازه شهادت پدرم، براى شهادت دكتر گريه كردم. رمخو  مى

شناسيد، اگر  اين مسئله عاطفى نيست، شما مالصدرا را مى. نشيند يك بيشتر مورد قبولتان است و بر دل مى فرد متعبد و متدين، كدام

البالغه هم  نهج. توانيد او را بشناسيد و تحليل كنيد الصدرا را در حوزه دركى بحث مالصدرا بفهميد، چگونه مىنتوانيد فلسفه م

با چند نفر . البالغه او را خوانده بودم ها بر من باز شد، زيرا ترجمه نهج وقتى آقاى ابوذر ورداسبى را ديدم، خيلى از افق. طور است همين

البالغه امام على اظهار نظر كند، بايد متن عربى آن را  خواهد درباره نهج كسى كه مى. آن را خوانديماز دوستان خود، متن فارسى 

مشكل آقايان و . من بايد به تعهد اخالقى خود عمل كنم. كردن يك متن، استاد محض در آن زمينه شد شود با ترجمه مگر مى. بخواند

دى به مبانى فكرى زالل كه از ريشه اسالم گرفته شده باشد نداشتند و در عمل هم هاى مجاهدين خلق از آغاز اين بود كه اعتقا خانم

تواند مدعى شود كه آقاى  كس نمى هيچ. كردند راحتى مسخره مى آقاى مطهرى را به. آرام بين آنها اختالف ايجاد شد رام ديديم كه آ

نبود، نه تاجر مسلك و نه كاسب بود، يك آخوند حوزوى بود كه در   اهل بده و بستان. ايم مطهرى مرتجع بود، چرا كه زندگى او را ديده

دنبال كسب قدرت بود، حتى در شوراى  نه با رژيم ساخته بود و نه به. داد در دانشكده الهيات تهران درس مى. حوزه درس خوانده بود

  . ى هم به آقاى مطهرى اعتقاد نداشتند به اندازه جوي57 تا 53هاى  هاى مجاهدين در سال بچه. انقالب هم به اصرار امام آمد

توانيم  شوند؛ به يك اعتبار مى گويند علوم به اعتبارهاى مختلف تقسيم مى و برخى از متفكران مى) George Sarton(جورج سارتن

ره آنها علوم باصاحب علومى هستند كه هرگونه اظهارنظر دربا. صاحب علوم باصاحب و علوم بى: بگوييم كه علوم بر دو قسم است

تواند آن را  براى نمونه تا كسى مطالعات خوب و علمى درباره رياضى نداشته باشد، نمى. نيازمند تخصص دقيق در مورد آن علم است

. شناسى گويند مثل جامعه صاحب هستند كه به آن علوم مظلوم مى سرى علوم بى يك. درك كند و در علوم رياضيات سر در گم است

شناسى و دين نيز از علوم  گويند كه روان آقاى سارتن مى. دانند شناسى را بدون هيچ تخصصى مى دعا كنند جامعهتوانند ا ها مى خيلى

..." به نظر من اسالم" نگفت  و بوش اخيراً..." به نظر من اسالم"مگر ريگان نگفت ..." به نظر من اسالم"مگر آقاى كارتر نگفت . اند مظلوم

ايشان در بين . اى، آقايى سخنرانى كردند در منزل آقاى سيدهادى خامنه. اند در كدام حوزه درسى گرفتهرا از تحصيل " اين نظر"آنها 

هايش  من به صحبت.  دينار طال هديه داد و او هم آرام و رام شد300بن جعفر به يكى از مخالفانش  هايش گفتند امام موسى صحبت

شما كدام كتاب دينى است؟ گفت اين مطالب تاريخى است و گفتم من حق دارم گفتم مبناى . اعتراض كردم و البته جو هم متشنج شد

گفتم چرا اين چيزها را تحويل مردم . آرام بحث باز شد ن كتاب را نقد كنم و آيا هر چه در آن كتاب هست وحى منزل است؟ آرام كه آ

بن جعفر اين همه پول داشت؟ كدام شيعه امام   موسىچطور امام.  ميليون تومان است40ـ50 دينار طال به پول امروز 300دهيد؟  مى

نفر يكجا   ميليون تومان به يك40ـ50داده است؟ كدام باغ، ملك و تجارت امام موسى داشت كه بتواند  قدر وجوهات مى موسى اين

فرزندان دليل هستيم، هر چه ما " نحن ابناء الدليل"گفتم . بدهد، آن هم در شرايطى كه در جامعه اسالمى اين همه نيازمند وجود داشت
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كنيم دين و مذهب به مطالعات عميق  به او گفتم يكى از مشكالت جامعه ما اين است كه فكر مى. كنيم از هر كتابى بگوييد قبول نمى

  .مذهبى نياز ندارد و اظهارنظر در اين باره سخت نيست و فقط اظهارنظر در رابطه با فيزيك و رياضى سخت است

اى ماهانه در منزل آقاى نويد كه متن آن  هايى كه در جلسه آقاى مطهرى در يكى از سخنرانى. كنيم هاى شما تأمل مى حبتما درباره ص

براى نمونه افالطون بر سر در آكادمى خود نوشته بود كه هركس رياضيات . دين با علوم فرق دارد: گفت هم چاپ شده بدين مضمون مى

بسا آنهايى كه حامل و مدرس فقه هستند، ولى  چه" رب حامل فقه ليس بفقيه"گونه نيست،  ر اسالم اينداند وارد اينجا نشود ولى د نمى

 19گوييد كه در  هاى مذهبى كه شما مى توده. كند و فطرت هم ارتباط مستقيم با خدا دارد چون دين از فطرت شروع مى. فقيه نيستند

 در آن نبوده، در عين  هب فطرى و خاموش داشتند و به گفته شما گروه نخبهبهمن ـ فتح پادگان نيروى هوايى ـ حضور داشتند، مذ

هاى مذهبى بيرنگ  به گفته شما توده. آنها همه با خداى خود كه خالق دين هم هست ارتباط داشتند. اى بزرگ آفريدند حال حماسه

.  به استاد خود، حتى به امام معصوم هم انتقاد كنندتنها توانند نه رنگ بودند، ولى چون اينها با خدا ارتباط مستقيم دارند، مى يك

و من يعمل مثقال ذره خيراً يره و من يعمل مثقال ذره "اى به او آموخت؛  گويند ابوذر شاگردى برايش آمد تا به او قرآن بياموزد، آيه مى

 و پرسيد چرا شاگردى كه معرفى نموديد، ابوذر پيش پيامبر رفت و داستان را گفت. و آن شاگرد ديگر نيامد) 6ـ7:زلزال" (شراً يره

پس به گفته مرحوم مطهرى روند تعليم و . يعنى آيه در او جا افتاده و نهادينه شد. او پس از درس شما فقيه شد: پيامبر فرمود. نيامد

يكى . داشناسى نباشدكسى ممكن است واقعاً خداباور، خداشناس و دردمند باشد، ولى استاد خ. تعلم در دين غير از روند علوم است

ها  مخاطب قرآن و دين، به بيان مرحوم عالمه، مرحوم طالقانى و مرحوم امام، توده. ممكن است معاد را بگويد ولى معادباور نباشد

 هاى خاموش و فطرى را با الهام از ايشان گفتم كه به گفته شما گروه شما به مرحوم مطهرى استناد كرديد، من هم تحليل توده. هستند

  آيا اين وجه قضيه نيز قابل تأمل نيست؟. يافته در آن وجود نداشت سازمان

خواهيم بحث خودمان را با خدا حل  يك موقع است كه ما مى. گذاريد گوييد و نيمه ديگرش را مسكوت مى شما نيمى از حقيقت را مى

باورى، آنجا بدون تخصص  براساس دين.  حركتى بكنيمشناسانه خواهيم دين فهميم ولى مى  مى كنيم، فطرتاً مسلمان هستيم و فطرتاً

  .شما مسئله را دور زديد. باور هم هست گويم هركس تخصصى دارد دين من نمى. شود نمى

  .شناسى باورى است و بعد دين مبنا دين

يت كند، اشتباه خواهد كرد و به شناس نباشد و بخواهد جريان دينى را هدا اما اگر كسى دين. باورى است گويم مبنا دين بله، من هم مى

  . قواعد و مراحل توجه نخواهد كرد
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  سوزى؟ بر زدن و مرحله يعنى ميان

" رب تالى القرآن و القرآن يلعنه"اين روايت پيغمبر است كه . گردانيد كه من منكر آن نيستم بله، شما نيمى از عرايض مرا به من برمى

سوى حقيقت را بگوييد و آن، اين است كه وقتى  اما آن. منكر اين نيستم. كند  لعنت مىچه بسيار قاريان قرآن كه قرآن آنها را

ريزى كنيم و مدعى و مفسر  خواهيم يك مبارزه را براساس دين پى باورانه را براى مردم جا بيندازيم و مى خواهيم يك انديشه دين مى

  .دين باشيم، بايد آن را درك كرده باشيم

  .شناسى را نداشتند كنيد كه آنها وجه دين اما شما ادعا مى. باور بودند ا را داشتند و دينمن گفتم اينها مبن

  .بايد متون را بخوانند و ببينند تا دين را درك كنند. باورى نسبى است دين

  .گرفتند خواندند و روزه مى نماز مى. ها باور مذهبى داشتند من يقين دارم كه بچه

به گفته يكى از اساتيد من، صداى فطرت مثل يك پيرمرِد در . جا باز بدارد ان قوى نيست كه آدم را بتواند در همهها آنچن فطرت در آدم

توان آن صداى فطرت را خاموش كرد و اين صدا تا از ته چاه  رسد و بسيار هم به سادگى مى ماند و صدايش ضعيف به گوش مى چاه مى

فكر و تقويت علمى آن در واقع . حى داريد كه يك ساعت فكر از هفتاد سال عبادت برتر استشما روايت صري. كشد باال بيايد طول مى

عبداهللا شناخت  گشت، از ابى وقت برنمى توبه كرد و برگشت، اگر او زمينه آن را نداشت، هيچ" حر"گوييم  مى. تقويت مبانى فطرى است

حر گفت هركس درباره مادرم حرف . گفت مادرت به عزايت بنشيند) ع(عبداهللا را گرفت، امام حسين وقتى جلوى ابى. قطعى داشت

  .دهد كه شناخت دارد اين نشان مى. دادم ولى افسوس كه مادر تو فاطمه زهراست زد جوابش را مى مى

هنم اين كه گفتيد آشنايى نسبت به پدرومادر است، نه شناخت، اما در كتاب ارشاد شيخ مفيد هست كه او خودش را بين بهشت و ج

  .پيوست نمى) ع(اگر معاد باور نبود، به لشكر امام حسين. ديد و معاد باور بود

  .مبناى حرف ما همين است. معادباورى حر با شناخت همراه بود

  .اين دو با هم است و باور مقدم بر شناخت است
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ن و در جريان مبارزه زيربناى اين باور كه بتواند ما را كند، يعنى در طول زما قطعاً مقدم است اما بدون شناخت غالباً باور ابتر عمل مى

اند كه اگر  باور و شناخت چون دو بال پرنده. حركت بدهد، اگر علمى نباشد و انديشه قوى نيز پشت آن نباشد، انحراف قطعى است

  .خورد شناخت نباشد، پرنده به زمين مى

هاى   انوارى و توصيه كردند هواى مجاهدين را داشته باشيد، زيرا بچه آقاى مطهرى آمده بودند زندان قصر ديدن آقاى1351سال 

شاهدهاى . شناسى چه؟ گفت آنها تفسير قرآن را از شما و من بهتر بلد هستند آقاى انوارى از ايشان پرسيد از نظر دين. خوبى هستند

، اينها از 1354كه بگوييد پس از سال  اين. اند  بودهگونه اينها اين. اهللا انوارى اند، هم مهندس سحابى هست و هم آيت آن هنوز زنده

  صبغه مجاهدين اصلى عدول كردند، داليل و موارد مشاهده خود را بگوييد؟

مانده مجاهدين   اين باقى54عنوان كسى كه فردا هم بايد پيش خدا پاسخگو باشم به شما بايد بگويم، درست است كه پس از سال  من به

باورى در بيرون كه تبديل  باورى فطرى آنها ماند ولى تأثير اين دين يعنى دين.  هويت دينى آنها از دست رفتماركسيست نشدند، ولى

همان كارى را كه بهرام آرام و وحيد افراخته در . آرام هم تبديل به ضددينى شد به حكومت دينى بشود، از بين رفت و با تأسف آرام

  . شتر بروز يافتهاى بعد بي ل  مرتكب شدند، در سا54سال 

  .هايشان آن رنگ و صبغه را داشت يا جوهراً معادباور و خداباور هم نبودند يعنى تحليل

. خواستند نيروهاى دسته سوم و چهارم خود را حفظ كنند هايشان خيلى نبود و اگر هم بود مى تحليل. نه، جوهراً هم خداباور نبودند

بار ظاهرش  ايستد، يك گفت آدم وقتى به نماز مى مرحوم طالقانى مى. گويم خاست داشتم مىيعنى چون من با اينها بودم و نشست و بر

مدار  محور و دين مانده اين جريان دين گويم باقى ممكن است بر من ايراد بگيريد كه چرا مى. خواند بار دلش مى خواند و يك نماز مى

  . مبارزه كنندخواستند زندگى كنند و براى كسب قدرت و اقتدار مى. نبودند

دهند يا  هاى مجلس شوراى اسالمى خود مصلحت را تشخيص مى گويند نماينده مى. در ديدگاه مرحوم امام مردم ساالرى حضور داشت

گويند تشخيص مصلحت مردم و نظام كه متأسفانه واژه مردم از مكاتبات حذف شده است و تشخيص مصلحت نظام  در نامه مى

  . مانده است باقى

  . م به مردم باور داشتاما



org.rouzaneha://http      روزانه ها  org.rouzaneha@info          383-  غيرنخبهگرايى و تحقير توده  نخبه : 60 سى خرداد 

جمهورى مبتكر رد صالحيت مسعود رجوى بوديد، همچنين براى اين موضوع تظاهراتى راه انداختيد و تا  شما چون در انتخابات رياست

  .كند رهبرى آن تظاهرات نيز با شما بود آنجا كه حافظه يارى مى

  .با من تنها نبود، ولى من هم بودم

يت حدود پانزده نفر را تأييد كرده بودند كه مسعود رجوى هم جزء آنها بود و بعد به درون مردم كشيده شد و پيشتر يك گروهى، صالح

جمهورى قانونى  اش براى رياست الدين فارسى ايرانى نيست و نامزدى طور كه گفتند جالل امام همان. شما هم در آن تظاهرات بوديد

چه اشكالى داشت اگر . جمهور شود تواند رئيس اده و آن را اعالم كرده است نمىنيست، گفتند رجوى نيز چون به قانون رأى ند

  گذاشتند مردم تشخيص بدهند؟ شما كه در متن اين اعتراضات بوديد، توضيح بدهيد؟ مى

  .اگر بخواهيم عملكرد امروز را با آن زمان مقايسه كنيم اشتباه است

  يد؟ممكن است فضاى آن روز را براى ما امروزى كن

كند، ولى وقتى قبول  اساسى عمل مى جمهور شود، بايد قسم بخورد كه به قانون اساسى را اجرا كند و رئيس خواهد قانون وقتى كسى مى

  خواهد عمل كند؟ ندارد چگونه مى

  .گويند التزام عملى داريم ولى يك يا چند ماده از قانون را قبول ندارند همين حاال هم برخى مى

ظاهر سير قانون را قبول كند، بايد تشخيص را  من معتقدم كه اگر كسى بيايد بگويد كه من به قانون التزام عملى دارم و بهاالن هم 

كند، حتى در آخرين رد صالحِت من به  اما اگر در عمل نشان داده شود اينها التزام عملى ندارند قضيه فرق مى. برعهده مردم بگذاريم

ام نشان بدهد كه التزام عملى ندارم و خودم هم مدعى شوم ندارم، طبيعى است  اگر من سابقه. م عملى نداريدمن گفته شد كه شما التزا

ام و هم التزام عملى به آن دارم، بگذاريد توده مردم تصميم  ولى من مدعى هستم كه هم به قانون رأى داده. كه صالحيت نامزدى ندارم

  .بگيرند

گويند حالل و حرام محمد تا روز قيامت حالل و حرام  ا چون به فقه حوزه و احكام حوزوى معتقدند، مىبا اين ديدگاه بسيارى از فقه

  .ها هم نقش دارند حتى بعضى از اينها در روند تعيين صالحيت. گرايى را در كنار احكام شرع قبول ندارند نفس قانون. است

  .من با شما در اينجا هم عقيده هستم
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گويند ما التزام عملى داريم، هركارى هم بخواهد بكند  مى. گرايى را قبول دارند، ولى به يك يا چند ماده آن نقد دارند ناى نفس قانو عده

  .شود، اين چه اشكالى دارد؟ ابتدا در فضاى آن زمان و سپس در فضاى امروز بگوييد با رأى مردم و نمايندگان مجلس انجام مى

. رأى هم ندادند، نه مثبت و نه منفى. اساسى را قبول ندارند گفتند اين قانون آنها رسماً مى. كند مىبا ديدگاه امروز تحليل من فرق 

ندادن اين است كه ما براى اين نظام و قانون ارزشى قائل نيستيم  دادن با ندادن رأى متفاوت است، زيرا معناى رأى" نه"كه رأى  درحالى

نشينم كه نظرى بدهم و يك موقع هم  گوييد اصالً در اين جلسه نمى قا نظر شما چيست؟ مىگويند آ موقع مى يك. كه به او رأى بدهيم

براى نمونه من بگويم اصالً شما را قبول ندارم و ارزشى . نشينى يعنى قاعده بازى را قبول دارى وقتى مى. دهم نشينم و نظر منفى مى مى

آقاى . كنم، اينها با هم فرق دارد زنم نظرتان را قبول يا رد مى نشينم و حرف مى آيم مى اما يك موقع مى. وگو كنم نداريد كه با شما گفت

در كجاى دنيا كسى كه . رجوى و سازمان مجاهدين خلق در آن موقع با شركت نكردنشان نشان دادند كه اصالً نظام را قبول ندارند

  آورند كه مجرى و عامل اجرايى آن نظام كنند؟ نظامى را قبول ندارد، مى

  .كردند ها، رهبرى امام را مرتب قبول مى آنها در قالب بيانيه

تواند مجرى  طور مى اساسى را قبول ندارد چه اين مسئله عرفى است، وقتى كسى قانون. اساسى رأى ندادند هرحال ايشان به قانون به

آقاى رجوى مطلقاً . مشتركى وجود داشته باشدبايد منافع . اساسى شود؟ اساس مذاكره اين است كه دوطرف همديگر را بپذيرند قانون

تواند مجرى  كنيم، او چگونه مى اسالمى رأى نداده، شركت نكرده و تحريم هم كرده است و بيانيه داده كه ما شركت نمى به جمهورى

  سيستمى باشد كه قبولش ندارد؟

. شدند ها پاسخگو مى شدند، بايد به مردم و بقيه نماينده ىآمدند زير سقف مجلس، اكثريت هم كه نم شد و اينها مى اگر حكم به ظاهر مى

  افتاد؟  راه نمى... ها و كشيدن هاى تيمى و اسلحه كنيد اين خانه فكر نمى

طبيعى ! كه اعتقاد به سيستم و نظام خاص ندارد، بياييم بگوييم مجرى و قانونگذار اين سيستم باش كسى. اين روش غلط است. نه، اصالً

  .اومت، هزينه دارداست كه مق

  به لحاظ راهبردى آن طرف قضيه بهتر نبود؟

  .رفت نه، مبانى ما زير سوال مى
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  !هاى انقالب و اين همه مغزها از بين رفت و كسى نماند كه روى مبانى كار كند سرانجام اين همه شخصيت

  .تر است باشد، مبانى ما از مغزها مهم

  !اشداى ب  بايد مغزى باشد تا مبانى

  خواهيم؟ آن مبانى كه از بين رفت، مغز را براى چه مى

  .رود با آمدن چهارنفر به مجلس، مبانى كه از بين نمى

  .نه، بحث چهار نفر نبود

  .از نظر راهبردى انعطاف هم از مبانى است

دهند كه  ر عرفى كجاى دنيا به شما اجازه مىاز نظ. عنوان مبنا اولين طايفه نبوديم كه حكومت كرديم ما به. جمهورى است بحث رياست

گفت من  مى. كرد داد فرق مى كرد و رأى نمى حال اگر شركت مى. بگوييد من اين نظام را از ريشه قبول ندارم و در انتخابات شركت كنيد

حاظ اقتصادى و حكومتى بد اين مجموعه به ل. دادم" نه"اساسى اشكال ديدم، سبك و سنگين كردم و به اين قانون رأى  در اين قانون

  . كند مسئله چيزى ديگر است وقتى كسى اصالً شركت نمى. است و سالم نيست

گفتند كه مجلس شوراى اسالمى چه ضرورتى  برخى از فقها كه نماينده مجلس هم بودند، مى. گرايى را قبول ندارند فقها اصل قانون

گرايى  امام هم حكم به ظاهر كرد، چون اصالً ديدگاه آنها به قانون.  و بازديد استدارد؟ فقط جاى تبادل اطالعات و سالم و عليك و ديد

تواند به جيب دولت برود؟ چون اين فقها دولت را مالك اعتبارى  وزير موسوى از امام استفتا كرد كه آيا پول نفت مى نخست. خورد نمى

. گفتند آنچه فقه بگويد صحيح است مى. گرايى را هم قبول نداشتند وناز اين ديدگاه نفس قان. دانستند دانستند و مالك حقيقى نمى مى

گوييم قانون كار  نشينيم و مى نگهبان مى براى نمونه ديديم با قانون كار چه كردند؟ آقاى امامى كاشانى گفتند ما صبح در جلسه شوراى

شود  نتيجه اين بيان چنين مى.  مستضعفين استگوييم به نفع نشينيم و مى غير شرعى است، بعدازظهر در مجمع تشخيص مصلحت مى

  . كه شرع ما با مستضعفين هماهنگى ندارد

  .گويد حفاظت از منافع مستضعفين، حكم اوليه است و ثانويه نيست امام جمله قشنگى دارد، مى
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ارى بشود، بايد مستضعف را در باب دانند و اگر به نفع مستضعفين كارگر و دهقان بخواهد ك اصوالً حكم اوليه را مالكيت نامحدود مى

اضطرار و در رديف گوشت ميته و مشروب و چيزهاى حرام بياورى، باب اضطرار هم كه موقتى است و بعد هم اگر شرايط اضطرار از بين 

وليه حاكميت ها از قول مرحوم امام گفتند حكم ا اما آقاى هاشمى در خطبه. رفت بايد برگردى به حكم اوليه كه مالكيت نامحدود است

استناد كردند، ايشان گفتند امام ..." و نريد ان نمن على الذين استضعفوا"مستضعفان بر مستكبران است و به آيه پنج سوره قصص 

  .شنود هاى من را مى اكنون دارد صحبت هم

  .يشه قبول نداشتداستان رجوى، داستان كسى بود كه نظام را از ر. البته اين را با مسئله رجوى نبايد يكى بگيريم

  .گرايى در اسالم هنوز از نظر آنها تبيين نشده است گرايى را اصالً قبول ندارند و جايگاه قانون فقها هم واقعاً مبناى قانون

سئله حدود و متأسفانه مشكل ما در ايران، مسئله انقالب، م. هاى ماست اين مسئله تبيين نشده است، البته اين بحث خارج از بحث

اكنون مقوالتى چون  هم. باشد و در اين راستا ابهام كلى وجود دارد انداز مى  يشه، هم از نظر تعريف، هم عملكرد و هم از نظر چشماند

هايى را كه بين آقايان كروبى و  شما اخيراً مقاله. شود ابهامات كوچكى نيست و االن دارد چوب تكفير بلند مى... مشروعيت و مقبوليت و

 57 بهمن 12زهرا در روز  اسالمى، سخنرانى ورود امام به ايران در بهشت به نظر من مانيفست انقالب. ايد  شده خواندهمصباح ردوبدل

عنوان فقيهى كه از  را به علت فقاهت خود نگفت، بلكه به" من..." "كنم من به اعتبار پشتيبانى ملت، دولت تعيين مى"ايشان گفت . است

  .كند گفت مردم نمايندگى مى

نگهبان اعتقاد داشت دولت يك گلوله  شد يكى از فقهاى شوراى گرايى در ديدگاه امام حضور داشت، ولى گفته مى ساالرى و قانون مردم

گويد دولت نماينده مردم است و مالك حقيقى است و به اعتبار مردم،  كه امام مى هم نبايد بخرد، چون مالكيت حقيقى نيست، درحالى

  . ها در بنياد متفاوت بودند، ولى وارد مجلس هم شدند كه ديدگاه پول نفت دارد؛ با اين. دهد دولت تشكيل مى

ـ اصل چهارم هم مشروط است به 2تك موادش مشروط است به اصل چهار،  اساسى تك ـ قانون1: شده اينها چنين است اعتقاد اعالم

به گفته امام فهم فقها الى ما شاءاهللا با هم مختلف . نگهبان است ـ موازين اسالمى هم وابسته به فهم فقهاى شوراى3موازين اسالمى، 

گونه باشد كه مراجع تقليد به  اگر اين. شود اساسى دور زده مى آيد و در اين سير، قانون دارى درنمى است كه از آن قانونمندى و مملكت

  . اساسى است  قانوننگهبان باالترند، با اين تعريف ديگر چه نيازى به لحاظ فقهى از اعضاى شوراى

  .باره بايد بيشتر صحبت كنيم در اين
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