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  85ر و مرداديت38شماره

  روند سازمان؛ ستيز با انقالب و امام : 60رداد 

  وگو با عب گفت

 دهيگز

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

ل حاديه انجمن   انديشه سياسى سازمان، انديشه فكرى شريعتى و رهبرى امام: هاى خودش قرار داده بود عنوان مبانى فعاليت ركن را به ها سه هاى اس

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

كننده بود؛  ها اين مسائل براى ما بسيار تعيين ل رخ داده در سازمان بود، زيرا در آن ساليران داشتم، قصدم فهم و درك مسائدو سفرى كه در سا
  آمد عنوان يك پشتوانه سياسى قوى براى نيروهاى دانشجو در خارج كشور به حساب مى ن به

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

ك، اعضاى سازمان را به جايى كشانده كه زمينه    فروپاشى يك تشكيالت قوى فكرى و عملياتى را فراهم كرده استدرك ما اي

  
ات
آ

 آوردن اين 

خ سي

اس سليمى نمين

المى در اروپا در آن سا

 به ا1356ـ57هاى  ل
چون سازما

ن بود كه مسائل تئوري
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▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

  ها و نظرات غيراسالمى در داخل سازمان بوده است ها متوجه اين مسئله شدند كه علت خيلى از مسائل، پذيرش تئورى بسيارى از بچه

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

ست و علم هم چيزى نيست كه قابل مناقشه باشد، علم طبيعتاً يك دستاورد قطعى بشرى است و ماركسيسم علم ا: "براى آقايان يك چيز كامالً پذيرفته شده بود
  ." گمان ما در بعضى جاها علمى نبود، طبيعتاً در آنجا ماركسيسم برترى دارد بنابراين اسالم را بايد با اين علم تطبيق داد و اگر اسالم به

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

  دادند اين بود كه تالش كنيد به ترتيبى آقاى خمينى را راضى كنيد كه با اين سرعت مسائل پيش نرود مجاهدين، خطى كه به خارج كشور مى

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

نگاه سازمان به روحانيت، نگاه بسيار تندى بود كه شايد ناشى از نگاه طبقاتى برگرفته از تفكر ماركسيسم بود و ارزيابى از روحانيت يك ارزيابى كامالً ماركسيستى 
  بود

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

  گرفتم گذشت از سازمان فاصله بيشترى مى پس از آن، هر چه زمان مى. ها اعتقاد دارد گذارد و واقعاً به توده ها احترام واقعى مى يعنى امام را فردى يافتم كه به توده

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

   

كنند و امام را پدر معنوى خودشان اعالم  ها از امام به نيكى ياد مى گيرى ها و موضع هديدم در بياني شد كه مى ام نسبت به سازمان به اين دليل بيشتر مى ترديد و فاصله
  اما در درون، تحليل ديگرى از روحانيت و حتى امام دارند. كنند مى

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

  مجاهدين هم به لحاظ تحليلى، هم به لحاظ تشكيالتى معتقد بودند كه سازمان بايد انقالب را به پيش ببرد

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

يكى از . داد شد، به اين دليل كه مشى مبارزه مسلحانه به رژيم پهلوى انگيزه مى كرد، اصالً انقالب پيروز نمى گويم اگر حركت سازمان ادامه پيدا مى با نگاه امروز مى
  كرد سوى پدرومادرش شليك نمى يعنى يك سرباز به. بودكردن مبارزه  اى سالح و از درون متالشى كند توده چيزهايى كه امام توانست توسط آن رژيم پهلوى را خلع

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

اين دو . كه در امتداد آن باشد جمع بندى من اين است حركتى كه امام از ابتدا آغاز كرده بود با تدبير از كنار سازمان رد شد و توانست كار نهضت را پيش ببرد، نه اين
  گاهش كامالً به توده است نه به نخبگاناين حركتى است كه ن. اند با هم خيلى متفاوت

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

هاى سازمان ضايع شده، همه اينها را  طلبى كرده يا حق بچه كه مثالً روحانيت خيلى زياده انداز ايران مطرح شده ازجمله اين من بسيارى از مطالبى كه در چشم
  پنداشت رهبرى انقالب درگير خواهد شد، چون خودش را رهبر انقالب مىدانست كه زمانى قطعاً با  سازمان مى. دانم هاى خالف واقع مى تحليل

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

  سويى بود كه در برابر انقالب بايستد و آن را مصادره و از آِن خود كند داد، روند سازمان به صدر رخ نمى حتى اگر مسئله بنى
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وگو در اين زمينه  كند و بيش از سى گفت  را از نگاهى راهبردى پيگيرى مى1360 خرداد انداز ايران حدود چهارسال است كه رويداد دانيد، چشم طوركه مى همان

ترين عاملى كه موجب شد تا ما چنين رويدادهايى را در دستور كار نشريه قرار دهيم اين بوده است كه هر جا خشونت و اسلحه مطرح  عمده. انجام گرفته است

بينيم كه اسلحه جاى گفتمان را گرفت و   مى60خرداد   جاى اسلحه را بگيرد؛ در كردستان، قضيه كوى دانشگاه و سىوگو يابى شود تا تعامل و گفت بوده، ريشه

توان اين مقطع را به صورت تاريخ شفاهى  اند، مى ما معتقديم اكنون كه بيشتر كنشگران پس از انقالب زنده. هاى بسيارى پرداخته شد و بعد هم پشيمانى هزينه

اى تضادهاى  گويند به ما چه كه عده  است؛ براى نمونه برخى مى گرى متعادل شده  بندى ما از اين تالش اين است كه افراطى تا اينجا جمع. ين كردمنسجمى تدو

هاى كار استراتژيك پى  كارى يزهكم به ابعاد و ر ايم كه كم يا برخى دانشجويان را ديده! اند و ما بايد تاوان آن را بپردازيم داخل زندان را به درون انقالب كشانده

خواهيم پيش از ورود به موضوع، مختصرى از زندگى  از شما مى. تر كنيد يابى را بيشتر و عميق هاى خود تأثير اين ريشه اميدواريم شما هم با گفتن ناگفته. اند برده

 .خود را بگوييد

من . اميدوارم اين تالش بتواند بيش از پيش به همه جريانات سياسى كشور عمق فكرى ببخشدمن هم از تالش فرهنگى شما متشكرم و . بسم اهللا الرحمن الرحيم

تا سال چهارم دبيرستان در اين تشكيالت كار . هاى سياسى در قالب انجمن حجتيه آشنا شدم  هستم و از سال اول دبيرستان با فعاليت1333متولد سال 

نوعى از انجمن   حجتيه درگير و به اى با انجمن اهللا خامنه هاى آيت ثار دكترشريعتى، سازمان مجاهدين خلق و فعاليتدليل آشنايى با آ در سال چهارم، به. كردم مى

در . آزمون اعزام به خارج از كشور پذيرفته شدم و براى ادامه تحصيل در رشته كامپيوتر به انگلستان رفتم ، در 1352بعد از پايان دبيرستان در سال . اخراج شدم

آن ايام، ايامى بود كه كنفدراسيون دانشجويى . هاى دانشجويى بازتر بود، البته نه به ميزان آلمان و يا حتى ايتاليا و فرانسه اى فضا براى فعاليت گليس تا اندازهان

هاى نيروهاى مسلمان در انگليس  يج فعاليتتدر تقريباً از هم پاشيده بود و ساواك توانسته بود اين تشكيالت دانشجويى گسترده را از درون فرو بپاشد، اما به

كه ابتدا نيروهاى چپ فعاليتشان را علنى كردند و بعد نيروهاى مسلمان  هاى چپ ماركسيست هم مقدارى فعال شدند تا اين همزمان البته بچه. گسترش پيدا كرد

 مطلع شديم، يعنى 55 يا اوايل 54اد، ما اطالع نداشتيم و اواخر سال  كه تغيير مواضع ايدئولوژيك سازمان مجاهدين خلق اتفاق افت1354سال ). در انگليس(

حتى اين بيانيه را هم كه .  بود كه بيانيه تغيير مواضع ايدئولوژيك در خارج از كشور منتشر شد55كنم اوايل سال  فكر مى. مسائل داخل به خارج كشور منتقل شد

كه بعضى از دوستان ما به داخل كشور آمده، اطالعاتى  تا اين. و روشن نبود كه ماهيت اين حركت چگونه استخوانديم باز هم بسيارى از مسائل براى ما گنگ بود 

هاى سازمان كه ما و برخى ديگر از هواداران سازمان از طريق آنها با سازمان ارتباط  در آن ايام بعضى از بچه. كسب كردند و در بازگشت براى ما توضيح دادند

  . ماركسيست شدند، ازجمله آقاى حسين باقرزادهكردند برقرار مى

  .ظاهر باقرزاده ماركسيست ضدمذهبى نبود ولى به

هايى هم كه برحسب ظاهر ماركسيست نشدند، ازجمله  البته بعضى از بچه. شد كه ماركسيست شد، چندان در مجامع دانشجويى ظاهر نمى البته باقرزاده پس از اين

  .تأثير اين تحوالت، گرايش به چپ پيدا كردند حتآقاى صادق زيباكالم، ت

  .ولى ايشان به لحاظ فلسفى تغيير ايدئولوژى نداده بود

وجود آمد كه  ها به مسائلى در آن سال. كرد  كرد، ولى درمجموع ايشان بيشتر با نيروهاى چپ همكارى مى ها ارزيابى شد در بحث البته آقاى صادق زيباكالم را نمى

رو بوديم كه ماركسيست شده بودند، ولى از توانايى فكرى چندانى برخوردار نبودند و حتى درمقابل  هايى روبه  ما با بچه1355بويژه در سال . ا خيلى تلخ بودبراى م

  .كردند استدالل و منطق، با ما برخورد فيزيكى مى
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تر گرفتيم و اين  هاى مبانى تئوريك را خيلى جدى بحث. ركسيست شده را پس بزنندهاى مسلمان توانستند به لحاظ تشكيالتى، جريان ما  مجدداً بچه1356سال 

دانيد  مى. منتها همچنان برايمان گنگ بود كه چه مسائلى در داخل سازمان رخ داده است. ها در خارج كشور انجاميد هاى مطالعاتى خيلى جدى بين بچه به فعاليت

انديشه سياسى سازمان، انديشه فكرى شريعتى : هاى خودش قرار داده بود عنوان مبانى فعاليت ركن را به ها سه  آن سالهاى اسالمى در اروپا در كه اتحاديه انجمن

  .و رهبرى امام

  اهللا بهشتى است؟ مطرح شده توسط آيت) خمينى ـ شريعتى ـ مجاهدين(اين همان خشم 

تنها گرايش نداشتند،  برخى نه. ترى گرايش شديدترى به سازمان داشتند و بعضى گرايش معتدلها  در عين حال بعضى از انجمن. بله، اين سه ركن وجود داشت

هيچ نوع  آنها معتقد به. به خاطر دارم آن موقع ما با گرايش آقايان سروش و كمال خرازى در تقابل بوديم. كردند بلكه با هر نوع گرايشى هم با سازمان مقابله مى

  .اى داشتيم تاً هم انجمن لندن دست آنها بود و ما مشكالت بسيار جدىفعاليت سياسى نبودند و عمد

 به ايران داشتم، قصدم 1356ـ57هاى  طى دو سفرى كه در سال. يافت شديم اين مسائل بروز بيشترى مى اسالمى نزديك مى هاى آغاز خيزش انقالب هرچه به سال

عنوان يك پشتوانه سياسى قوى براى  كننده بود؛ چون سازمان به ها اين مسائل براى ما بسيار تعيين لفهم و درك مسائل رخ داده در سازمان بود، زيرا در آن سا

يكى از آنها آقاى احمد حاتمى بود .  بودند مسائلى برايم روشن شد هايى كه از زندان آزاد شده در بحث با بچه. آمد نيروهاى دانشجو در خارج كشور به حساب مى

  .س بودهاى انگلي كه از بچه

  .بله، احمد االن عضو كانون زندانيان سياسى پيش از انقالب است

اى را در اين  يك جلسه هم به خانه آقاى ميثمى آمديم، همچنين جالل گنجه. وگو داشتم هاى سازمان بيشتر گفت  كه آمدم با ابوذر ورداسبى و بچه1357در سال 

و ايرادات سازمان براى ما مشخص شد و درك ما اين بود كه مسائل تئوريك، اعضاى سازمان را به جايى كشانده آن ايام يك مقدارى مسائل . سفر مالقات كرديم

هاى ديگرى چون نفوذ به درون سازمان هم مطرح بود؛ برخى  البته آن موقع بحث. كه زمينه فروپاشى يك تشكيالت قوى فكرى و عملياتى را فراهم كرده است

 56هاى  تدريج جزوات داخلى سازمان هم ـ درسال به. اى است دانستند كه خود بحث جداگانه نفوذ عملياتى ساواك به درون سازمان مىعلت فروپاشى سازمان را 

د هاى داخلى سازمان در خارج كشور چاپ شد و طى جلساتى مور آموزش. اطالع بوديم هاى داخلى سازمان بى موقع ما از آموزش تا آن. دست ما رسيد  ـ به57يا 

ها و نظرات غيراسالمى در داخل سازمان بوده  ها متوجه اين مسئله شدند كه علت خيلى از مسائل، پذيرش تئورى هاى انجمن قرار گرفت و بسيارى از بچه نقد بچه

هايى  تنها من، كه بيشتر بچه نه. دممن خودم از طرفداران جدى سازمان بو. اين، به موضع دوستانى كه طرفدار سازمان بودند خيلى لطمه زد، ازجمله خود من. است

 كه به ايران آمدم، سفرى به مشهد داشتم و با آقاى آشورى ـ 1357سال . كردند هاى جدى سياسى داشتند، طبيعتاً گرايش به سازمان پيدا مى كه اعتقاد به حركت

ايى در زندان مشهد بود، فضا هم مقدارى باز شده بود و آقاى آشورى موقع آقاى محمود عط آن. كه بعدها اعدام شد ـ ديدارهايى داشتم" توحيد"نويسنده كتاب 

. سرى جزواتى به ما دادند كه به خارج كشور ببريم و آنها را چاپ كنيم  مالقاتى آقاى آشورى يك در. گرفت رفت و از عطايى خط مى مرتب براى مالقات به زندان مى

هاى فكرى سازمان   با آقاى آشورى داشتيم، تقريباً ريشه57البته در جلسات بحثى كه در تابستان . ى استخيلى ماركسيست من بردم خارج كشور، خواندم و ديدم 

شان خيلى قوى  هاى ماركسيستى اند، باز هم گرايش اند و برحسب ظاهر ماركسيست نشده هايى هم كه در مواضع اسالمى باقى مانده براى ما روشن شد، كه بچه

هرجايى كه اسالم با ماركسيسم نخواند، آن بخش از اسالم را بايد تعطيل : اى گفت كه من خيلى تكان خوردم، گفت آقاى آشورى جملهها  در يكى از جلسه. است

) علم(بله، اصالت صددرصد با ماركسيسم : "دهيد؟ او گفت من گفتم به اين ترتيب شما اصالت صددرصد را به ماركسيسم مى. كرد، چون ماركسيسم علم است

البته اسالم با ماركسيسم همخوانى دارد، در عدالت اجتماعى و مانند آن، اما هر جايى كه حكمى از اسالم با ماركسيسم همخوانى نداشت، بايد نظر . است
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ركسيسم علم است و علم ما: "براى آقايان يك چيز كامالً پذيرفته شده بود. اين مسئله براى من باوركردنى نبود." ماركسيسم را پذيرفت و در اسالم متوقف نماند

 گمان ما در بعضى  هم چيزى نيست كه قابل مناقشه باشد، علم طبيعتاً يك دستاورد قطعى بشرى است و بنابراين اسالم را بايد با اين علم تطبيق داد و اگر اسالم به

 جزوات را بررسى كرديم، ديديم كه گرايش ماركسيستى آن خيلى  خارج كشور برگشتيم و لذا وقتى به." جاها علمى نبود، طبيعتاً در آنجا ماركسيسم برترى دارد

ها،  كه اين بچه اى كه بايد بگويم اين نكته. ها و چند جزوه ديگر را چاپ كرد اما بعد آقاى محمد تركمان در فرانسه، آن جزوه. قوى است و آنها را چاپ نكرديم

آن . داد هاى سازمان جهت اصلى را به آنها مى ، خودشان تشكيالت داشتند اما ارتباط آنها با بچههايى بودند كه بعدها به فرقان پيوستند، به حسب ظاهر همان

  .هاى اسالمى چاپ نشد اش توسط اتحاديه انجمن هاى ماركسيستى دليل گرايش جزوات فرقان در آن ايام در خارج از كشور به

  هاى ماركسيستى جزوات فرقان است؟ منظور گرايش

  .اش و هم مطالب ديگرش هم تفاسير قرآنى. هاى بسيار ماركسيستى داشت يشگرا. بله

  هاى ماركسيستى داشت؟ يعنى گودرزى هم گرايش

ا ه من پيش از دوران دانشجويى هم كه در مشهد بوديم و با اين بچه. هاى مشهد بودند كه عضو فرقان بودند شناختم، ولى چند نفر از بچه من گودرزى را خيلى نمى

هاى ماركسيستى  شدت گرايش  كه به ايران آمدم، ديدم ايشان به1357در سال . گفت او آن موقع براى ما تفسير قرآن مى. رفتم كرديم، منزل آشورى مى كار مى

كرديم كه كودتايى در  ز هم فكر مىموقع با بندى در خارج از كشور ايجاد شد؛ ما آن در اين ايام يك صف. داد به شكلى كه اصالً اصالت را به ماركسيسم مى. دارد

ما باز . كنند يابند و تشكيالت را ايجاد مى هاى سازمان مجدداً دارند همديگر را مى هاى مسلمان انجاميد و بچه داخل سازمان انجام شده و اين كودتا به حذف بچه

در اين مقطع ديگر يك مقدار . طوسى شد  خارج كشور، آقاى رضا رئيسجايگزين آقاى حسين باقرزاده در در اين ايام بود كه . هم به سازمان گرايش داشتيم

  .هاى خارج كشور نسبت به مسائل سازمان حادتر شده بود بندى صف

كه ابوذر  كرديم، بويژه اين هايى مى بحث. آمد اى به ايران آمده بودم در خانه يكى از دوستان كه ابوذر ورداسبى هم به آن خانه مى  يكى دو هفته1357در سال 

شد كه ابوذر  در آن خانه خيلى بحث مى. كرد ورداسبى يك مقدارى از سازمان فاصله گرفته بود، ولى خانمش هنوز به سازمان تمايل داشت و با سازمان كار مى

حركتى كه منجر به پيروزى (هضت خواست كه كارى كنند كه ن هاى خارج كشور مى طور جدى از بچه هاى سازمان آنجا به يكى از بچه. طرف سازمان برگردد به

هاى سازمان بتوانند همديگر را بيابند و تشكيالت را قوى كنند و بتوانند رهبرى نهضت را به عهده بگيرند وگرنه  كمى كُند شود و طورى شود كه بچه) انقالب شد

 اين بود كه تالش كنيد به ترتيبى آقاى خمينى را راضى كنيد كه دادند مجاهدين، خطى كه به خارج كشور مى. نهضت منحرف خواهد شد و ره به جايى نخواهد برد

هاى  هاى پيروزى انقالب تصميم گرفتند كه با پرچم البته نزديكى. كردند هاى آقاى آشورى در مشهد، در تظاهرات شركت نمى بچه. با اين سرعت مسائل پيش نرود

تواند تحولى در كشور ايجاد كند و بايد  وجه نمى هيچ اما تحليلشان اين بود كه اين حركت بهسازمان در تظاهرات شركت كنند و حضور نمادين داشته باشند، 

  .رهبرى انقالب را راضى كرد كه يك مقدارى روند حركت را كُند كند تا نيروهاى سازمان آمادگى الزم را براى رهبرى اين خيزش پيدا كنند

همچنين ديدارى هم با آقاى ميثمى كه همزمان با آقاى . ى طالقانى كه تازه از زندان آزاد شده بود رسيديمعنوان نماينده اتحاديه خدمت آقا  ما به57در سال 

بعد كه به انگليس آمد به من گفت . كه من به انگليس برگشتم، همسرم نيز به ديدار آقاى ميثمى رفته بود در همان ايام، پس از آن. طالقانى آزاد شده بود داشتيم

ايشان دست دراز كرد تا با من : "نكته ديگرى هم گفت، او گفت. ه با آقاى ميثمى داشتم حلقه ازدواجمان را به ايشان هديه كردم، تو راضى باشىدر مالقاتى ك

  .هاى سازمان به مسائل شرعى توجه ندارند و برايش اين سوال پيش آمده بود كه چرا بچه" دست بدهد
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ها در نهضت مشروطه  اى سه روزه برگزار شد و ايشان درباره نقش روشنفكران، روحانيت و توده نگليس بود، جلسهطوسى در ا اى كه آقاى رضا رئيس در دوره

هاى دانشجو آنجا تأكيد داشتند  بچه. كرد و درباره روشنفكران اصالً سخنى به ميان نياورد ايشان نقش روحانيت در مشروطه را كامالً تخريب مى. صحبت كرد

دانيم اما امام پديده متفاوتى است و در بين روحانيت يك  بورژوا مى ايشان گفت كه ما روحانيت را خرده. ازمان نسبت به امام چيستبدانند كه موضع س

ينها گويد و ا طوسى خالف واقع مى گفتند كه آقاى رئيس ها مى من خودم كه يك گرايشى به سازمان داشتم اين مسئله را پذيرفتم، اما خيلى از بچه. استثناست

  .اعتقاد به امام ندارند

دانستيد كه موضع و  كرديد؟ يا مى عنوان نماينده سازمان قلمداد مى  ـ ديدار كرديد، ايشان را به57كه شما با آقاى ميثمى ـ پس از آزادى از زندان در سال  موقعى

   چيست؟54تحليل ايشان نسبت به ضربه 

تر دنبال  مسائل ايشان را در خارج از كشور هم جدى. ن نيروى اصلى سازمان بود كه آزاد شد، به ديدار ايشان رفتمكمابيش اطالع داشتم، ولى چون ايشان اولي

شناختم اين بود كه وقتى خبر دستگيرى ايشان و خانم سيمين صالحى را شنيديم، اين مسئله را مورد بحث قرار  يكى از داليلى كه ايشان را بيشتر مى. كرديم مى

تدريج  يكى از ايراداتى كه در خارج از كشور به. كرد كه چرا خانم سيمين صالحى كه يك زن شوهردار بود در يك خانه تيمى با يك مرد نامحرم زندگى مىداديم  مى

هاى سازمان در حد يك  بچهما از . چنين مسائلى داخل سازمان وجود دارد دانستيم كه اين ما پيشتر نمى. هاى تيمى بود برايمان مطرح شد همين مسائل درون خانه

ها  آيد خودم شايد ساعت يادم مى. واقعاً تصورات خيلى بااليى داشتيم. اند، هم مبارز هايى هستند كه هم اخالقى كرديم آدم كرديم، يعنى فكر مى قديس دفاع مى

خواهم كنم / ديده گريان خود به كوچه مدوز! مادر: "وانده بودكردم، مثالً نوارى كه رضا رضايى درباره برادرش مهدى خ خواندم و گريه مى مطالب سازمان را مى

يكباره تصورمان عوض شد و شروع كرديم به بازنگرى، كه چه مسائلى درون سازمان رخ داد كه   بعدها كه متوجه برخى مسائل شديم، ..." غروب به هنگام نيمروز

هاى انگليس و امريكا در مسائل اعتقادى خيلى جدى بودند و به  هاى خارج كشور، بچه  در بين بچهاصالً. قدر متزلزل شدند شان اين ها نسبت به مبانى اعتقادى بچه

  .همين دليل هم بيشتر حساس بودند

  دكتر يزدى هم در امريكا بود؟

ما كه عمر و . طلبد اى مى ه خود بحث جداگانهگرفت، كه البت هاى دكتريزدى سياسى نبودند، يعنى خود دكتر يزدى جلوى فعاليت سياسى آنها را مى متأسفانه بچه

اند  ها در داخل كشور زير شكنجه سرمايه خود را بر سر اين راه گذاشته بوديم، برايمان خيلى مهم بود كه بررسى كنيم كه چرا چنين شد؟ تصورمان اين بود كه بچه

اى  خوردم و زندگى بسيار ساده و فقيرانه بار هم گوشت نمى من شايد ماهى يك. و در حال مقاومت، بنابراين ما هم زندگى راحت را بر خود حرام كرده بوديم

زيستى يك حسن بود و در خودسازى ما نقش داشت تا رفاه خارج كشور، تأثيرى در روحيات ما نگذارد و البته باعث شد كه من در  البته همين ساده. داشتيم

اند و اين موجب تفاخر ما در خارج از كشور بود و در رقابت با  اند كه مسلمان  مبارزات، نيروهايى پيدا شدهعشقمان اين بود كه در عرصه. جوانى زخم معده گرفتم

تدريج فروريخت و علت عمده اين قضيه هم  اما اينها به. كرديم اى براى خودمان احساس مى نيروهاى ماركسيست، سازمان و مبارزات سازمان را يك پشتوانه

كه امام به فرانسه  اين وضعيت ادامه داشت تا اين. نگاه من به امام يك نگاه انتقادى كامل بود. كردند كه وجود دارد ها احساس مى تدريج بچه هصداقتى بود كه ب عدم

ايستادم و امام را از نگاه  حضور داشت شركت كردم و به خاطر دارم كه بيشتر دورادور مى) امام(اى كه ايشان  هاى سازمان، در جلسه در آن ايام، از منظر آموزه. آمد

اما در عين حال يك نگاه كامالً ريزبينانه نسبت به رفتار و حاالت . در آن جلسه برداشت خوبى از امام داشتم. كردم انتقادى مجاهدين خلق به روحانيت نگاه مى

هاى سازمان به اين ختم شد كه امام هم يك نيروى قابل  ث بچهآنجا بح. اى در لندن گذاشتند هاى سازمان جلسه از فرانسه كه برگشتيم بچه. امام در من بود

كنيد؟ چرا  گوييد؟ اگر واقعاً اعتقاد داريد چرا بيان نمى چرا اين مطلب را صريح نمى"طوسى گفتم  من به آقاى رئيس. محاسبه و اتكا نيست و بايد در برابر او بايستيم

پذيرش اين رفتار براى من سخت بود و روابطمان ." گوييد امام هم مثل همه روحانيون ديگر است لى در اينجا مىو. گوييد ما امام را قبول داريم در جلسه عمومى مى
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) در پاريس(با اين وجود وقتى كه امام . بعد از اين مسائل بود كه سعى كردم مقدارى نسبت به گذشته خودم تجديدنظر كنم. هم در آن جلسه قدرى تيره شد

من خودم يك آرم سازمان را كشيده بودم، آن را به كنسولگرى ايران در لندن بردم و از پنجره به بيرون نصب كردم؛ يعنى .  ايران را بگيريدهاى گفتند سفارتخانه

 اين بود كه انقالب هنوز هم باورمان. تواند در مسير انقالب تأثير بسزايى داشته باشد كردم كه سازمان به لحاظ تشكيالتى مى با وجود آن قضايا، هنوز هم فكر مى

غرض از ذكر اين خاطرات اين . اى ندارد و تشكيالت سازمان مورد نياز هست و بايد تالش كنيم سازمان در مسير انقالب كارايى الزم را داشته باشد تشكيالت قوى

سيار تندى بود كه شايد ناشى از نگاه طبقاتى برگرفته از تفكر نگاه سازمان به روحانيت، نگاه ب. ً محسوس بود  اعتقاد نداشتن سازمان به امام كامال است كه مسئله 

  .ماركسيسم بود و ارزيابى از روحانيت يك ارزيابى كامالً ماركسيستى بود

  روزهاى پيروزى انقالب را در ايران بوديد؟

 و 57هاى تاسوعا و عاشوراى  البته راهپيمايى. نقالب در ايران نبودمشايد چند روزى به پيروزى انقالب مانده بود كه به انگليس برگشتم و متأسفانه ايام پيروزى ا

  .شود، برگرديم سر درس ها عقب افتاده بودم و فكر كردم كه معلوم نيست سرنوشت انقالب چه مى شايد روز فرار شاه را ايران بودم، تقريباً از كالس

  . سرعت حركت انقالب بايد كم شود و االن مثل دوره امينى استگويند اى مى گفتيد كه عده شما مى) پيش از پيروزى (57سال 

  .هاى سازمان بود اين استدالل بچه

  .كرديد هرحال اين تحليل را مطرح مى به

  .هاى سازمان بود اين دقيقاً تحليل بچه

توان با هر دو جناِح فاشيست و  يروهاى انقالب بسيار زيادند و همزمان مىشود قياس كرد، ن شد كه اصالً نمى كرديد گفته مى  درمقابل اين ديدگاه كه شما مطرح مى

  .كار برخورد كرد محافظه

گفتند امپرياليزم  مى. كند كردند كه مبارزه سياسى با امريكا، بسيار پيچيده است و روحانيت اين پيچيدگى را درك نمى هاى سازمان عالوه بر اين، مطرح مى بچه

تواند اين  آيد تا بتواند با آن مبارزه كند؛ لذا معتقد بودند كه روحانيت نمى تنيده است كه كشف زواياى آن از روحانيت برنمى اختارش درهمچنان پيچيده و س آن

به اين ترتيب درباره . بندى جدى رسيديم؛ سازمان در شيوه مبارزاتى هم متأثر از ماركسيسم بود بعدها در ارتباط با سازمان ما به يك جمع. انقالب را به پيش ببرد

يعنى . پنداشت هاى مردم را هيچ مى بويژه در ارتباط با مكانيزمى كه درون سازمان بود كه به نظر من آن مكانيزم توده. تدريج تجديدنظر كرديم شيوه مبارزه هم به

ابوذر ورداسبى را كه " جزميت حزبى"كتاب . هاى امروز من باشد ز يافتهالبته شايد اين برداشت متأثر ا. شد داد و برايشان ارزش قائل نمى هاى مردم بها نمى به توده

هرحال در آن  به. ابوذر از سازمان فاصله گرفت و بعد دوباره توسط همسرش جذب سازمان شد. آورم انتقادى بود از بسته بودن فضاى تشكل سازمان به خاطر مى

اى كه يك رهبرى ناشناخته همه مسائل را از باال به بدنه   نگاه امروز، تا حدى نسبت به تشكيالت مخفىايام هم نقد جزميت تشكيالتى مطرح بود، ولى نه به وسعت

نقدهاى من در خارج كشور از اينجا آغاز شد كه متوجه شديم سرمان مقدارى كاله رفته، يعنى بعضى مسائل را از ما پنهان كرده . دهد، منتقد شديم انتقال مى

هاى پنهان  ها در اليه سرى انديشه فهميديم كه چه مسائلى در جريان است، به سختى متوجه شديم كه يك ور كه فضا بازتر بود و بايد مىحتى در خارج كش. بودند

 نيست، يعنى در برند كه براى خودشان روشن است، اما براى توده مشخص ها را در مسيرى مى كنند و توده ها كامالً مخفى مى ها را از توده وجود دارد كه اين انديشه

آقاى ابوذر ورداسبى را كه خواندم، " جزميت حزبى"من كتاب . اين مسئله شوكى را به ما وارد كرد. سرى منويات تشكيالتى وجود دارد پشت آن شعار ظاهرى، يك
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ها احترام  عنى امام را فردى يافتم كه به تودهدر اينجا بود كه من خودم به شيوه امام بيشتر رغبت پيدا كردم؛ ي. شدت تجديدنظرطلب شدم در مورد تشكيالت به

كردم  علت عمده هم همين بود كه فكر مى. گرفتم گذشت از سازمان فاصله بيشترى مى پس از آن، هر چه زمان مى. ها اعتقاد دارد گذارد و واقعاً به توده واقعى مى

تواند در هدايت مردم نقش داشته  ه باشد و آنها را بازيچه خودش تصور كند، نمىهاى سمپات خودش اعتقاد نداشت هر تشكيالتى كه خيلى به توده و حتى توده

شد، در  نسبت به مردم كه در امام ديده مى" خدمتگزارى"اصالً تلقى . كننده منويات خواهند پنداشت، نه همراه و خادم مردم باشد و اينها قطعاً خودشان را ديكته

هاى سازمان وجود داشت، منتها در آن ايام امام بزرگوارانه نظرات و انديشه   تفاوت فاحشى بين نظرات سياسى امام و بچهامروز من معتقدم كه. اين تشكيالت نبود

كرد كه من با اين روش مخالفم، اما تأييد هم  كه ما به امام هم گرايش داشتيم ولى امام هرگز نظرات خودش را ابراز نمى يعنى با اين. داشت خودش را پنهان مى

مسئله فرصتى را  كرد تا اين داد كه امام در بيان نظرات خودش خيلى خويشتندارى مى زاده به نجف رفته بود و گزارش سفر خودش را به ما مى حتى قطب. كرد مىن

يك . بندى در مورد مسائل برسند جمعها خودشان به  ها اين بود كه توده هاى امام در مورد توده كنم يكى از شيوه من فكر مى. وجود بياورد براى مطالعه و دقت به

ها  در سازمان. گونه نبود كه شيوه امام اصالً اين خواهد همه به تبعيت از او عمل كنند، درحالى موقع است كه يك رهبرى عجول داريم كه هر موضعى دارد فورى مى

  .يت محض از آن داشته باشندرسد تا آن نقطه پايين تشكيالت بايد تبع بندى مى و تشكيالت، رهبرى وقتى به يك جمع

  .گونه است تشكيالت هرمى اين

هاى دانشجو امام را قبول داشتند، امام هرگز مسائلش  كه بچه بعدها ما يافتيم كه امام با خيلى از مسائل مخالف بود و با وجود اين. بله، اما شيوه امام اصالً اين نبود

ها بود، اما در تشكيالت سازمان و مشابه   شيوه تشكيالتى امام اتكا بر توده. بندى در مسائل برسند د و خودشان به جمعگفت تا نيروها زمينه رشد پيدا كنن را نمى

كردند كه چندان  هايى سوق پيدا مى نوعى به سمت قدرت القاعده هم به لحاظ تئوريك و هم به لحاظ تشكيالتى به آن، اتكا بر نخبگان، آن هم نخبگانى كه على

شود و ما نسبت به اين مسئله  شود كه در اين معادله تعريف ديگرى از مردم پيدا مى اى مى القاعده يك معادله به مردم نبودند؛ يعنى آن مبارزه مسلحانه علىمتكى 

البته در مورد . رسيد زى نمىخواست در كشور دنبال شود، اصالً انقالب مردم ما به پيرو بعدها هم فهميديم كه اگر شيوه مجاهدين خلق مى. تجديدنظر كرديم

 57 و 56هاى  لذا در سال. اش را از دست داد و هم ديگر تشكيالتى وجود نداشت  سازمان، هم جايگاه مردمى54سازمان اين بحث اصالً منتفى است، چون در سال 

افتاد و   نمى54اما حتى اگر آن اتفاقات سال . را هدايت كنيمدارند تا ما تشكيالت درست كنيم و بتوانيم مردم  گفتند كه مردم دست نگه مى] ى سازمان[ها  بچه

  .شد انجاميد، بعد حركتى مردمى آغاز مى شد، اين حركتى كه سازمان آغاز كرده بود به شكست مى سازمان متالشى نمى

  كنيد؟  را چگونه تحليل مى60خرداد  با اين ديدگاه، سى

ى روشن شود كه موضع سازمان نسبت به انقالب چه بود، همين دوگانگى و برخورد غيرصادقانه با موضوع انقالب بود؛ من اين مقدمه را براى آن گفتم تا مقدار

  .كردند، ولى در خفا و پنهان موضع ديگرى داشتند يعنى يك موضع علنى و آشكار داشتند كه به دليل همراهى گسترده مردم با انقالب مطرح مى

  ود بود؟اين دوگانگى برايتان مشه

ديدم و خودم از اين مسئله بسيار  هاى اسالمى خارج از كشور اين ناسازگارى بين مواضع پنهان و آشكار را كامالً مى عنوان يكى از فعاالن انجمن من به. كامالً

ق نباشد خيلى حساسيت داشتم و معتقد  مسئله كه جريانى سياسى با نيروهاى متمايل به خودش صاد من سنى نداشتم ولى در عين حال به اين. متأسف بودم

بعد كه انقالب . كننده است ت و راستگويى نسبت به نيروهاى تحت امرشان يك مالك تعيينها داشتن صداق بودم كه در جنبش دانشجويى و احزاب سياسى و گروه

آن روز براى اين به آن جلسه . بار به مركز ستاد جنبش در وزارت بازرگانى رفتم يك. هاى سازمان ارتباط داشتم پيروز شد و ما به ايران آمديم، من كمابيش با بچه
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  طور نسبى هم قبول نداشتيد؟ با نگاه امروز، آيا شما جايگاه اينها را در انقالب به

 د سازمان؛ ستيز با انقالب و امامرون

ايامى بود كه من موضعم را نسبت به سازمان كامالً تغيير داده بودم، اما در عين حال خصومت و ضديت هم . كند كشور چه مىرفتم كه بدانم سازمان در داخل 

  .خواستم تحقيق بيشترى بكنم نداشتم و باز هم مى

  از چه زمانى ارتباطتان را با سازمان قطع كرديد؟

 56ـ57هايى كه ما سال مثالً   براى ادامه تحصيل دوباره به انگليس برگشتم، ديدم بچه1359 در سال بندى پيدا كرديم اما وقتى امام به فرانسه آمدند صف

از آن به بعد بود . هايى كه شناخت عميقى نسبت به مسائل اعتقادى نداشتند، اينها سردمدار نمايندگى سازمان در خارج از كشور شدند جذبشان كرده بوديم، بچه

ها و  ديدم در بيانيه شد كه مى ام نسبت به سازمان به اين دليل بيشتر مى ترديد و فاصله. هاى سازمان حتى در حد دوستى قطع شد بچهكه من ديگر ارتباطم با 

  .اما در درون، تحليل ديگرى از روحانيت و حتى امام دارند. كنند كنند و امام را پدر معنوى خودشان اعالم مى ها از امام به نيكى ياد مى گيرى موضع

تنها اعتقادى به رهبرى روحانيت و در رأس آن امام نبود، بلكه اعتقاد سازمان به  كه نه خرداد قرار داد؛ اين به اعتقاد من همين دوگانگى را بايد مبناى تحليل سى

كه سازمان خودش را صاحب انقالب  ايناين يعنى . كه قرارگرفتن روحانيت در رأس رهبرى انقالب كارى انحرافى است و روحانيت جاى سازمان نشسته است اين

  .مجاهدين هم به لحاظ تحليلى، هم به لحاظ تشكيالتى معتقد بودند كه سازمان بايد انقالب را به پيش ببرد. دانست مى

صداقتى اينها و اين امر برايم محرز شده بود، اما چيزى كه   شود؛ اما آن موقع رسيده بودم به بى موقع خلط مى روز با برداشت آنهاى ام طور طبيعى بين ديدگاه به

جود و توانند آن تحول عظيم را در كشور به چنينى نمى هاى اين آن روز تصورم اين بود كه تشكل.  است جانبه تر و همه ام يك بحث گسترد امروز به آن رسيده

  .هاى بسته قادر به هدايت مردم نيستند، حتى اگر بتوانند در نخبگان و خواص پايگاهى پيدا كنند بياورند و به اين رسيدم كه تشكل

  اين روند اجتماعى قضيه است، اما از منظر و جايگاه قدرت، آيا اين حق نسبى را براى آنها قائل نبوديد؟

كه آيا شيوه سازمان قادر بود در كشور تحول   بياييم سهم هركس را در تحوالت سياسى ايران مورد بررسى قرار بدهيم و ديگر اينكه ما اين دو بحث است؛ يكى اين

  .گويم كه خير ايجاد كند؟ من قطعاً مى

  .كنيد شما هنوز داريد روى پروسه انقالب بحث مى

توانست كارهايى  هاى روشنفكر مى سازى كند و بتواند تحوالتى را ايجاد كند، شايد در درون گروه ريانتوانست در آن شرايط ج وجه نمى هيچ گويم سازمان به من مى

خواهم اين نكته را بگويم؛ اگر منظور شما تأثيرگذارى حركت سازمان بر جامعه است، بله، هر حركتى در  من فقط مى. بكند، ولى در آن حيطه هم تبعاتش را ديديم

گويم اگر حركت سازمان ادامه پيدا  با نگاه امروز مى. توانست منجر به تحول اساسى در جامعه بشود، خير كه مى عه تأثير داشته؛ اما اينجهت رشد و آگاهى جام

ط آن رژيم پهلوى را يكى از چيزهايى كه امام توانست توس. داد شد، به اين دليل كه مشى مبارزه مسلحانه به رژيم پهلوى انگيزه مى كرد، اصالً انقالب پيروز نمى مى

كشت و  اما مشى مبارزه مسلحانه سرباز را مى. كرد سوى پدرومادرش شليك نمى يعنى يك سرباز به. كردن مبارزه بود اى سالح و از درون متالشى كند توده خلع

كارى كه امام كرد، درواقع . كه در برابر مردم سالح به كار بگيرد نداد به بدنه نظامى رژيم پهلوى براى اي اين انگيزه را مى. كرد طبيعتاً او انگيزه دفاع از خود پيدا مى

  .نشاندگان آنها را در داخل زمينگير كرد ها را و هم دست هم امريكايى



org.rouzaneha://http      روزانه ها  org.eharouzan@info          368-  د سازمان؛ ستيز با انقالب و امامرون : 60 سى خرداد 

سوى پاى  حت تعقيب بود بهفقط يك مورد پيش آمد كه صمديه وقتى ت. شد گونه نبود كه سازمان سرباز بكشد، كامالً جايگاه و مراتب افراد در نظر گرفته مى اما اين

  .كند تا او نتواند صمديه را تعقيب كند سربازى تيراندازى مى

  .طبيعتاً وقتى كه مبارزه مسلحانه گسترش پيدا كند، يك لشكر در مقابل يك لشكر است

ها سربازها  كردند، طبيعى بود كه در آن درگيرى كتل پرتاب مىها كو سوى تانك مردم به. ها درگيرى مردم با سربازها بود روزهاى پيش از پيروزى انقالب در خيابان

  .صدمه ببينند و يا حتى كشته شوند

  .اين با مشى مبارزه مسلحانه متفاوت است. شد ها خارج مى ها از پادگان اينها حوادث روزهاى پيش از پيروزى بود كه ارتش در حال فروپاشى بود و سالح

كه تجربه موفق بعضى كشورهاى امريكاى التين را هم  ضمن آن. وهاى مبارز و حتى بخش زيادى از روحانيت آن مشى را قبول داشتنددر آن دوران بخش عمده نير

  .پيش رو داشتند

ما روى . ذيرفته شده بودهاى ماركسيستى هم به لحاظ استراتژى و هم به لحاظ تئورى پ موقع مدل هاى ماركسيستى بود؛ آن اينها بيشتر آموزه. نه، بحث تجربه نبود

  .كرديم اما براى ما مشى نشد انقالب الجزاير هم مطالعه مى

  .هاى انقالب الجزاير بود سالح سرباز فرانسوى از آموزه خلع

  .هاى ماركسيستى درس گرفتيم اما به لحاظ تئوريك بيشتر از نهضت

  . بودهاى آموزشى سازمان مجاهدين تفسير قرآن يكى از برنامه

هاى  چريك. هاى ماركسيستى بود هاى فدايى خلق و هم روش مجاهدين خلق، هر دو الگوبردارى از مدل ها متأثر از ماركسيسم بود؛ هم روش چريك عمده روش

  . كه بايد از شهر شروع شودهاى سازمان معتقد بودند فدايى خلق معتقد بودند بايد سازماندهى مبارزه از روستا شروع بشود و بعد به شهر حمله كنند، بچه

اين بحث چه تضادى با اسالم و قرآن دارد؟ ما در جزيره فاو هزاران . شود سازماندهى مبارزه از شهر يا روستا را وابسته به يك فلسفه و مكتب خاص گرفت نمى

  .دهاى عراقى بودن داريم، خوب آنها هم توده كه جزيره را نگه سرباز عراقى را كشتيم براى اين

كه سركوب كند يا  داد براى اين هاى مسلحانه، به نيروهاى مسلح رژيم پهلوى انگيزه مى به نظر من اين شيوه گروه. نقد شيوه مبارزه موضوعى متفاوت است

آنها . كرد هاى آنان را خنثى مى آموزهاسالمى توانست با الگوى كامالً متفاوتى پيش برود كه تمامى  ديديم كه نهضت. هاى چريكى را متالشى كنند راحتى سازمان به

ها به ايران آموزش داده بودند براساس تجربيات مبارزاتى بود كه در كشورهاى ديگر ماركسيسم بر آنها غلبه پيدا  آنچه را كه امريكايى. داد بست قرار مى را در بن

  .كرده بود

اى از روحانيت آن را  هايى مثل آقايان طالقانى و منتظرى و طيف گسترده كرد و شخصيت ين فرق مىهاى امريكاى الت اما مبارزه مسلحانه در ايران كامالً با مدل

نه تأييد نه "گويد بهتر است موضع  خواستند تأييد كنند كه آقاى هاشمى رفسنجانى به ايشان مى  ـ پيش از ضربه ـ امام هم مى54حتى سال . كردند تأييد مى

نيروهايى را كه . عنوان ارگان امپرياليسم در مقطعى بريده بود ساواك به.  مطرح نبود اصالً براى مجاهدين مشى چريكى بدون توده. خودتان را ادامه بدهيد" تكذيب
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 باشند، هايى هم كه شاه پرورش داده بود تا طبقه حامى او تكنوكرات. پيوستند آمدند به مشى مسلحانه مى آمدند، وقتى بيرون مى كرد و به زندان مى دستگير مى

كه شاه بريد، آن موقع بود كه  وقتى. اى ندارد  شاه ناگهان ديد پشتوانه. شوند، آنها هم از شاه بريده بودند ها در زندان شكنجه مى ديدند تحصيلكرده وقتى مى

  .توجه بود  به پروسه زمانى تحوالت بىتوان در تحليل، نسبت نمى. اين روند طى شده بود و مرحوم امام هم به حركت عمق دادند. بشر كارتر مطرح شد حقوق

  .گيرى نهضت فكرى در ايران دو نگاه كامالً متفاوت وجود داشت نظر داشته باشم؛ از ابتداى شكل اجازه دهيد كه من در اين قضيه با شما اختالف

  .وجود آمده بود گونه نبود، اتفاقاً آن چيزى كه در انقالب اتفاق افتاد، ادامه حركتى بود كه به ولى اين

كه با هم درگير بشوند به  هاى مردم و ديگرى براساس اتكا به نخبگان كه هر دوى اينها بدون اين اما من معتقدم دو بينش وجود داشت، يكى براساس اتكا به توده

گفتند كه ارتجاع با ما برخورد كرد ما شكست   مىخورد، كردند و بعد شكست مى فرض كنيد اگر امام حركت مجاهدين را تخطئه مى. دادند حركت خود ادامه مى

  .موازات هم حركت كردند لذا دو حركت به. شد هاى اختالف وارد نمى وجه در زمينه هيچ اين حسن امام بود كه به. خورديم

  .كردند ييد مىاما تمام روحانيت حول و حوش امام، آنهايى كه در نهضت و انقالب وزنه بودند، همه حركت مجاهدين خلق را تأ

  .اين به اين معنى نيست كه مشى امام را ناديده بگيريم

  ...اى، هاشمى، دعايى و آقايان خامنه: خيلى از اينها از شاگردان و ياران نزديك امام بودند

نتقد شدم و به مشى امام روى آوردم، به اين دليل ديدم، نسبت به مشى تشكيالت بسته م عنوان كسى كه براى مدتى خود را زيان ديده تشكيالت بسته مى من به

  .اى باز و قابل ارزيابى يافتم كه آن را مشى

بنيانگذاران سازمان، . باشد اين تصوير كه مشى مسلحانه سازمان الگوبردارى از كشورهاى ماركسيستى بود تصوير درستى نيست و مستند به هيچ سندى نمى

تر است؛ هم به  دقت مطالعه كرده بودند و در آخر به اين نتيجه رسيده بودند كه فلسطين از همه به ما نزديك   را به... ين، چين وانقالب كشورهاى الجزاير، فلسط

مانى هم ز. رفتند و يك نفر هم به چين يا كوبا نرفت ها براى ديدن آموزش به فلسطين مى به همين دليل هم بچه. اى هاى منطقه لحاظ مكتبى و هم به لحاظ ويژگى

گويد ما بايد شهيد و فدا بشويم تا به مردم شهادت  مرحوم پويان در آن نظريه مى. آن انتقاد داشتند را مطرح كرد، بنيانگذاران به " رد تئورى بقا"نظريه " پويان"كه 

بر . مشى درست باشد ن و شهادت است، بلكه بايد خطهاست چرا كه فرهنگ مردم ما فرهنگ امام حسي نژاد معتقد بود كه اين توهين به توده اما حنيف. بياموزيم

اى هم  دهند و به همين دليل هم بود كه در سياهكل ضربه خوردند و عقبه گفت اينها به شرايط اصالت مى همين اساس هم به مشى فداييان خلق نقد داشت و مى

  .پيدا نكرد

كننده تأثيرات حركت  گويم نفى اين چيزى كه من مى. اى متفاوت است اى آغاز شده مسئله ه تودهامروز كه مبارز. فلسطين آن دوران هم منطبق با شرايط ما نبود

بحث من، . گرفت، تأثيرات خودش را در جامعه داشت و در اين هيچ ترديدى ندارم تك مبارزاتى كه صورت مى سازمان نيست؛ وقتى جزيى به مسئله نگاه كنيم، تك

  . تحول بزرگ و كالن بود كه نسبت به آن ترديد دارمپيشبرد و هدايت جامعه به سمت يك

  آن موقع هم ترديد داشتيد؟
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كرد  كند، در اوج اختناق كه كسى جرأت نمى موقع معتقد بودم كه سازمان قطعاً دارد اختناق حاكم بر جامعه را كم مى من آن. موقع نگاه امروز را نداشتم نه، آن

موقع تصورم اين بود اما امروز  آن. شود كه مردم روحيه بگيرند اين باعث مى. زدايد كند و رعب و وحشت را از دل مردم مى مىسازمان عمل مسلحانه . حرفى بزند

به اين بست رسيدن سازمان خودش اين را اثبات كرد و نياز ندارد ما  كه به بن  توانستيم راه سعادت را به جامعه نشان بدهيم، كما اين كنم كه ما هرگز نمى فكر مى

  .مسئله خيلى اصرار بورزيم

اين . كه در امتداد آن باشد جمع بندى من اين است حركتى كه امام از ابتدا آغاز كرده بود با تدبير از كنار سازمان رد شد و توانست كار نهضت را پيش ببرد، نه اين

آقاى . پرورى است آزادى است، نگاه نخبه نگاه سازمان، همان نگاه نهضت. ه نخبگاناين حركتى است كه نگاهش كامالً به توده است نه ب. اند دو با هم خيلى متفاوت

گرايى و  شود، بر اين اساس سازمان در امتداد نخبه گويد كه اگر به حرف ما گوش نكنيد، مبارزه مسلحانه شروع مى آزادى مى بازرگان وقتى در دادگاه سران نهضت

من اين دو را از . گرايى با حركت امام كامالً متفاوت است اين نخبه. گرايى است آزادى همان گرايش به نخبه گرايش نهضتهنوز هم . گيرد اتكا به نخبگان شكل مى

  .بينم در جامعه روى اين مسئله بحث بيشترى صورت گيرد دانم و ضرورى مى مبنا با هم متفاوت مى

   چيست؟60خرداد  با اين ديدگاه ارزيابى شما از سى

هاى سازمان ضايع شده، همه اينها را  طلبى كرده يا حق بچه كه مثالً روحانيت خيلى زياده انداز ايران مطرح شده ازجمله اين يارى از مطالبى كه در چشممن بس

سازمان اصالً براى . پنداشت ىدانست كه زمانى قطعاً با رهبرى انقالب درگير خواهد شد، چون خودش را رهبر انقالب م سازمان مى. دانم هاى خالف واقع مى تحليل

گفت هر تحولى قرار است در كشور صورت بگيرد،  با اين نگاه مى. ها كه پشت سر روحانيت قرار داشتند ارزش قائل نبود و نگاه نازلى به تظاهرات مردم داشت توده

وجود  هايى كه گاه خودشان به هاى مختلف ـ بهانه به انقالب به بهانهدادن، ايجاد تنفركردن در نيروها نسبت  كردن، آموزش اسلحه جمع. بايست با نظر ما باشد مى

نويسد كه ما به  كه در هلند به چاپ رسيده است مى" بر ما چه گذشت"نام  مثالً آقاى محمدرضا اسكندرى در كتابش به. آوردند ـ همگى در اين راستا بود مى

نزد ما آمد و از يك راز پرده برداشت كه من تا آن لحظه ... مجيد دادوند معروف به جواد قندى. انداختيم زديم و به گردن نيروهاى طرفدار امام مى همديگر چاقو مى

به شما . ام رود مرا سر به نيست كنند، ولى من يك راز دارم كه تا به حال به كسى نگفته ام احتمال مى گفت حال كه من از سازمان جدا شده. از آن خبر نداشتم

حميد دادوند برادر مجيد دادوند در سال . باشد گفت اين واقعه مربوط به فاز سياسى است و در مورد برادرم و خودم مى. ينده براى مردم بگوييدگويم كه در آ مى

سازمان اين بود كه هدف ...  او را بدزدد3مجيد از سازمان پيام دريافت كرده بود وقتى حميد در خواب است اسلحه ژـ...  عضو سپاه پاسداران ايالم بود1359ـ60

شوند كارشان نتيجه مطلوب نداشته و  وقتى كه سازمان مجاهدين متوجه مى. دار كند حميد را تنبيه نمايد و موقعيت او را در بين نفرات سپاه خراب و خدشه

چندنفر از كميته مركزى و دفتر سياسى براى . ندگيرد به فكر چاره افتاد شود و سازمان مجاهدين مورد اتهام قرار مى هاى سراسرى كشيده مى مسئله به روزنامه

را در محل انجمن با كابل مورد شكنجه " جواد قندى"دهند اول مجيد  شوند و به انجمن جوانان مسلمان ايالم دستور مى كردن حركت سپاه دست به كار مى منحرف

اين كار از اول تا آخر توسط جالل . برى او را مجروح كنند يالم ببرند و با تيغ موكتاللهى معروف ا قرار دهند و سپس او را در خيابان خيام در مقابل خانه يك حزب

... شود جالل پس از شكافتن شكم مجيد با تيزبر دچار تناقض مى. ريخت زد اشك مى كرد وقتى جالل به او كابل مى مجيد دادوند نقل مى. گيرد كيايى انجام مى

ين طرح محمد حياتى و مسعود رجوى بودند كه درنتيجه آن، من تا چند قدمى مرگ رفتم و درضمن هنوز هم از ناحيه مجيد اظهار داشت كه دستوردهنده اصلى ا

  )7ـ126صص ."(برم طحال رنج مى

  .خرداد و ورود به فاز مسلحانه كشته شدند باالخره تعدادى از آنها پيش از سى
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هاى  قطعاً سازمان نياز داشت بچه.  همه اتفاقات افتاد60خرداد   زمينه ناديده گرفت و گفت ناگهان در سىشود تاريخ را در اين نمى. اين اعتراف خود آنان است

وجود آورد و البته از تحريك بعضى عناصر  ها را به هايى داشت كه سازمان اين درگيرى اين تنفر نياز به درگيرى. خودش را نسبت به اسالِم طرف مقابل متنفر كند

يا مثالً يك دخترى را سر خيابان . اند اند مواردى را در مورد استاديوم امجديه گفته كه بعضى عزيزانى كه با شما مصاحبه كرده كرد، چنان  مىتندرو استفاده

كه  گفتند از آنجا  ها مى هگفتند كه در اين كشور استبداد حاكم است و به بچ كردند، بعد مى آوردند درگيرى ايجاد مى هاى ديگر را مى گذاشتند و چند نفر از بچه مى

  .شود، ما بايد سالح داشته باشيم روز به روز استبداد بيشتر مى

  اند؟ ديده آيا شواهدى هم بود كه اينها آموزش مسلحانه مى

هايى در كوه   دارند كه آموزشهاى طرفدار سازمان اعتراف به اين قضيه خيلى از بچه. رفتند شوندگان نشريه شما هست كه به كوه مى وگوى مصاحبه در گفت

  .ديدند مى

گويند اينها با اين استدالل،  ها و حتى كسانى از طرف مقابل مى خود اين بچه. دانيم تحليل سطوح باالى سازمان چه بود گويند كه ما نمى البته اين را هم مى

  .شود ميليشيا را تشكيل دادند كه انقالب از جانب امپرياليسم تهديد مى

تان وسايل مختلف باشد كه هميشه آماده  پشتى شد هميشه در كوله گويد كه به ما گفته مى  هوادار سازمان بود مى57 ـ 58هاى  كى از بستگان ما كه در سالي

همچنين اطالعيه . ها ياليستكردند، نه براى مبارزه با امپر  ميليشيا را براى درگيرى گسترده با حاكميت آماده مى58دهد اينها از سال  اين نشان مى. باشيد

نگفتند كه ما روى مبانى تئوريك شما بحث داريم، بلكه روى " روند جدايى"هاى  بچه. دهد  نسبت به همين مطلب هشدار مى59در سال " روند جدايى"هاى  بچه

. رساند نقد داشتند را به اصطكاك مسلحانه مىهايى كه در آن مقطع از سازمان جدا شدند، نسبت به روندى كه مسعود رجوى  بچه. شيوه عمل بحث داشتند

مسعود . بردن به سالح نداشتند، خالف واقعيات تاريخى است هاى سازمان راهى جز دست هاى سازمان ضايع شد و بچه بنابراين بيان اين مسئله كه حقى از بچه

خرداد براى درگيرى و حتى براى  مالً روشن است كه سازمان پيش از سىصدر كا حتى در خاطرات آقاى بنى. رجوى تمام شرايط را براى درگيرى آغاز كرده بود

ـ در ارتباط با 3طلب بود  ـ كامالً قدرت2ـ سازمان نه رهبرى و انقالب مردم را قبول داشت، 1بنابراين در نگاهى كلى . داد كودتا و استفاده از ارتش به او خط مى

توان  كند، نمى كه به صراحت يا ناشيانه، دوگانگى را دنبال مى نسبت به كسى. افق به اينها واقعاً درست استبعد از انقالب دورويى جدى داشت، يعنى اطالق من

سويى بود كه در برابر  داد، روند سازمان به صدر رخ نمى بينيم كه حتى اگر مسئله بنى كنيم، مى خرداد را مطالعه مى بنابراين وقتى مسائل پيش از سى. اعتماد داشت

دهند يك جورى با عراق سازش كنيد كه بتوانيد مسائل داخل كشور را حل  صدر پيشنهاد مى كه اينها به بنى چنان.  بايستد و آن را مصادره و از آِن خود كندانقالب

اگر . اى ارتباط برقرار كنند گونه شود كه بتوانند به ولى مشخص است كه اين هم آنجا مورد مطالعه قرار داده مى. گويد صدر اين را به صراحت نمى كنيد البته بنى

اش را  اى پيوند بخورد تا بتواند زمينه ايجاد دولتى را كه بايد رهبرى شد با هر قدرت شيطانى كشيد، به نظر من حاضر مى صدر به اينجا نمى مسئله سازمان با بنى

هايى هم كه درمقابل سازمان  من اعتقاد دارم تندروى. شد  سازمان متوقف مىگرفت، برنامه در اين ميان اگر دو برخورد غلط صورت نمى. برعهده بگيرد فراهم كند

  .تر پيش برود سوى مبارزه مسلحانه سريع اين باعث شد كه سازمان به. شد شد ـ مثل برخى مسائل امروز جامعه ما ـ بزرگنمايى مى مى

  بود؟ يك عامل و يك سو داشت و دوسويه ن60خرداد  تحليل شما اين است كه سى

  .گويم يك سو داشت نمى
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گوييد به گفتن كليات مبهم ـ آن هم در سطح بسيار اندك ـ  كنيد، اما وقتى از طرف مقابل آن سخن مى اما اين طرف مسائل سازمان را جزء به جزء مطرح مى

 سال پيش باشد، گويى هيچ 27 اگر قرار باشد همان اشتباهات اشتباهاتى كه امروز هست،. كنيد كنيد و موضوع را با مسائل امروز جامعه مقايسه مى بسنده مى

نگرى كه اشتباهات سازمان را ـ از منظر خود ـ  لذا خوب است با همان جزيى. ها اتفاق نيفتاده و هيچ چيزى در كشور عوض نشده است تغيير و تحولى در آدم

تواند از سنخ  عالوه بر اين، اشتباهات آن روز نمى. ان امروز محكوم به تكرار آن نباشدكنيد، خطاهاى طرف مقابل را هم كالبدشكافى كنيد تا نسل جو مطرح مى

  .خطاهاى امروز باشد

تأثير نبودند، همه اينها  كدام از اينها در مسائل انقالب بى هاى مختلف ديگر نداشتيم و هيچ هاى تندرو، كندرو، معتدل و گرايش گويم كه ما درون انقالب آدم من نمى

  .دارترى از اين مسئله است  خواهم بگويم كه بحث سازمان بحثى ريشه من مى. أثير داشتندت

شوندگان به اين  خيلى از مصاحبه. اى اثر چندانى نداشت دار بود كه تندروى يا كندروى عده قدر ريشه  نهايى حرف شما اين است كه خطاهاى سازمان آن نتيجه

جريانى كه شما با آنان همفكر بوديد چه . سوى قضيه دارند  آن نگاهى هم به آمد ولى آنها نيم ن سازمان بود اين اتفاقات پيش مىاى كه درو معتقدند كه با مبانى

ته اش چه بود؟ نك  كرد؟ نقش و تأثيرگذارى مثبت اين جريان در آن فضا چه بود؟ مبانى ايدئولوژيك و تشكيالتى60تالشى براى پيشگيرى از وقوع فاجعه خرداد 

كنيد گاه  آيا فكر نمى. بردند نژاد هم به كار مى را حتى در مورد طالقانى، مصدق و حنيف" منافق"اندركار حاكميت واژه  كه برخى نيروهاى تأثيرگذار و دست ديگر اين

سن و سال و جوان  رفى شوند، هواداران كممع" منافق"شد؟ وقتى همه از صدرتا ذيل  هايى داشتند كه منجر به تقويت آن جريان مى نيروهاى امنيتى هم ديدگاه

  .كاربردن اين واژه در مورد سازمان هم جايگاهى نداشت كه به ضمن آن. چگونه اين مرزها را تفكيك كنند

كننده به جريان مسعود   كمكهايى مثل آقاى هادى غفارى را قطعاً من عملكرد آن روز تيپ. شد هاى آنها مى ها باعث تقويت بهانه بله، اشاره كردم كه برخى تندروى

اما حرف من چيز . خواست روى نيروهاى جوان جامعه بگذارد كرد به آن تأثيرى كه مسعود رجوى مى هاى اينها كمك مى بعضى از حركت. كنم رجوى ارزيابى مى

توانست كسى  درجايى كه نمى. يگرى خودش ساختكه در موارد د ساخت چنان شد، سازمان خودش هادى غفارى مى ديگرى است؛ يعنى اگر هادى غفارى پيدا نمى

تحمل و نيروى داراى تحليل غلط هم در  بنابراين حتى اگر نيروى كم. كرد مثل ايشان را تحريك كند تا در خيابان به گوش دخترى بزند، خودش اين كار را مى

اى مثل جامعه ايران،  من عرض كردم كه در جامعه. نقطه انفجار برساندخواست روند حركت را به  سازمان مى. كرد جامعه وجود نداشت، خودش آن را طراحى مى

كند ـ ازجمله ارتباط او با  دانست مسعود رجوى چه كار مى كه مى اما آنچه مسلم بود امام با اين. هاى مختلف وجود دارد هاى مختلف و فهم هاى مختلف با تحمل آدم

  .ه او را طرد كنند يا با او برخورد كنندصدر ـ بنابراين هرگز جامعه را دعوت نكرد ك بنى

ها هست اين است كه تحليلى در سران نظام وجود داشته كه اصالً به مجاهدين پست كليدى داده نشود، اصالً وارد مجلس هم  گزاره ديگرى كه در خيلى از مصاحبه

  .نشوند و پستى نگيرند

داديم  دانستيم، اگر اجازه مى ما كه اين را مى. كنند اند و به دروغ تظاهر به اسالم مى  شده كه اينها ماركسيستدر اين شكى نداشتيم . من هم به اين اعتقاد داشتم

  .گرفتند كه اينها پست بگيرند، آيا بعدها مردم از ما ايراد نمى

كنيد و از سوى ديگر اين حق را  ها باور داشت را مطرح مى يد به تودهكه واقعاً با ها و اين سو رشد و آگاهى توده از يك. اين رفتار با تحليل شما تناقض جدى دارد

  .ها تصميم بگيريد شويد كه براى توده براى خودتان قائل مى

  .اينها كانديدا دادند، در انتخابات مجلس شركت كردند
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بحث بر سر اين است تحليلى كه شما از منظر امام . ى با جريان امام نيستگويند، اما در اينجا بحث رأى باالى سازمان و همسان بعضى نيروهاى انقالب هم اين را مى

  .مطرح كرديد با رفتار مورد تأييد شما در برابر مجاهدين تناقض دارد

  .اند چرا بايد راضى باشند دانستند اينها ماركسيست گويم مسئوالنى كه مى گوييد كه مسئوالن چرا راضى نبودند، من مى شما مى

شدند تا از طريق روند قانونى و  نبايد تحمل مى... هاست، واقعاً امثال مسعود رجوى با تمام مواضع غلط، درست، ماركسيستى، مذهبى و ر انقالب مال تودهگا

  ناپذير نيفتد؟ دموكراتيك محك بخورند و به پايگاه و جايگاه اجتماعى خود واقف شوند و اين همه اتفاقات جبران

وقتى اين اعتقاد وجود دارد كه اگر فالن فرد . نگوييد كه اگر مسعود رجوى رأى نياورد حتماً تقلب شده! به اين چيزها دقت كنيد. صالً رأى نياوردمسعود رجوى ا

د اما نظرات خودش را بايد كند چرا نبايد اين را اعالم كرد؟ البته نبايد دخالت در اجرا داشته باش وارد حيطه قدرت شود حتماً انحراف اساسى در كشور ايجاد مى

هاى كليدى از طريق تشريح  اعتقادى به اسالم و انقالب ندارند و جلوى ورود آنها را به پست) سازمان(در اين زمينه هم اگر كسانى اعالم كردند كه اينها . بدهد

مان را گذاشتيم، بعد  ع ضربه بخوريم؟ همه عمر و توان مالىبار ضربه جدى خورده بوديم، چقدر بايد از يك موضو ما يك. اند مسائل گرفتند كار درستى كرده

  .اند اند و اصالً فريب داده فهميديم كه بسيارى از آنها ماركسيست بوده

  .كه خود مسعود رجوى واقعاً مسلمان بود هيچ شكى نيست در اين

  . هستمگويد رجوى صريح در زندان به من گفت كه من ماركسيست آقاى كاظم بجنوردى مى

  .از اتفاق، او خيلى ضد ماركسيست بود

مناسب است براى درك . ام گويد رجوى رسماً به من اعالم كرد كه من ماركسيست كاظم بجنوردى كه خودش روزگارى بويژه در زندان طرفدار سازمان بوده مى

اى ازسوى  در اين جلسات نماينده. شد  زندانيان سياسى جلساتى برگزار مىدر زندان و در ميان: "حقيقت به اين فراز از خاطرات آقاى بجنوردى توجه كنيم

بار به او گفتم كه من هم  يك. كرد مسعود رجوى به نمايندگى از مسلمانان در اين جلسه شركت مى. كردند ها شركت مى اى ازسوى كمونيست مسلمانان و نماينده

جزنى پيشنهاد كرد خودش نماينده : "بعد از شركت در جلسه، مسعود آمد و گزارش جلسه را داد و گفت" .لزومى ندارد، ما هستيم: "شركت كنم؛ نپذيرفت و گفت

من از اين حرف مسعود خيلى تعجب كردم و !" ها؛ من نپذيرفتم و به جزنى گفتم ما هم ماركسيست هستيم ها باشد و من ـ رجوى ـ نماينده مسلمان ماركسيست

) 9ـ148كتاب مسى به رنگ شفق، صص ." (جا شروع شد بحث ما از همان." بله، من واقعاً ماركسيست هستم: "گفت" هستى؟جداً گفتى ماركسيست : "پرسيدم

  .شود و در ديگر فرازهاى كتاب مشهود است رابطه آقاى بجنوردى و رجوى بسيار صميمى بوده است گونه كه مشاهده مى همان

  .ها باال برود داد كه دو تا عمليات بكنيد كه موضع ما در زندان جلوى ماركسيست مىهاى بيرون پيغام  او از داخل زندان به بچه

خواست بگويد كه ما حتى از آنها هم باالتريم، رقابتى بين دو سازمان بوده كه كدام اينها پيشتازند، در زندان هم  اين مسئله ديگرى است البد با اين كار مى

  .اشدها ب خواست باالتر از همه گروه مى

گونه باشد شما هركس كه تضاد مائو را هم  اگر اين. ها قبول داشتند، حتى خود آقاى بجنوردى اين مسئله كه ماركسيسم علم مبارزه است بله، در آن زمان خيلى

  .توانيد بگوييد ماركسيست است قبول داشته باشد ـ هر چند به آن نقد هم داشته باشد ـ مى
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  .ها باشم خواهم در زندان نماينده ماركسيست ام و مى گويد كه من ماركسيست خاطرات آقاى بجنوردى اين نيست، او مىاما بحث آقاى رجوى در 

  .شود ها مطرح مى برخى مسائل از منظر تضاد و اختالف بين گروه

  . نداشته استيكى از نقدهايى كه من به خاطرات آقاى بجنوردى نوشتم اين بوده كه اصالً با مسعود رجوى تضاد

  .وگو شركت كرديد سپاسگزاريم و اميدواريم اين بحث ادامه داشته باشد كه در اين گفت از اين
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