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 داِر  شهي ریها  آن شبكه،ن مملكت رفتيقدر آه شاه از ا  نيهماين نهايت سادگی است که تصور کنيم  ×

مورد  در. ت هم شديد، بلكه تقويفقط نخشك  من معتقدم آه نه! دي خشكايران امپرياليسم و صهيونيسم در
. مجاهدين خلق نيز معتقدم حوادث در مسيری که آنها رفتند موثر بود، اما نقش تعيين کننده نداشتسازمان 

  ! ست قرار بدهد؟ياليست را ببرد و آنار امپرياليك ضدامپريچطور ممكن است حوادث  ×
 در یگري دیاسيان سيچ جريخواستند ه  ی را آه نمی رخ داد، دست آسان60خرداد  30آنچه آه در  ×
توانند   یها هم م  ستيلوشاتو گفته بود آه مارآس   در نوفلیني خمیآقا.  بكند باز آردیاسيت سيان فعالريا

 یخواه  تي و تمامی انحصارطلبی انقالب نوعیروزي پی اما از همان ابتدا.ت بكنندي فعالیاسالم یدر جمهور
ما را در بعدها . ر، مشاهده شدآه قدرت حاآمه را به دست گرفتند، هم در عمل هم در نظ  ین آسانيدر ب

ن دوران بر ما يآنچه در ا! مي آنیم براندازيخواست  یم آه ما ميآه اعتراف آنگذاشتند  فشار زندان زير
ن بود آه ي ای آنند، بلكه برای را علنیك امر مخفين نبود آه ي ای بود؛ اصًال فشارها برایبيز عجيگذشت چ
 یآه هرآس  ني ایعنيآردن   وه حكومتين شين نگرش و ايا. ميريپذبما خواستند   ی را آه آنها میزيآن چ
   . نابودی استد محكوم بهي بگو ر از سخن حكومت آنندهيغ

   نيروی پراکنده انقالب-جبهه متحد راست
آنها . هراندازه نيروهای انقالب پراکنده بودند و ساده انديش، نيروی راست مسنجم و با برنامه عمل کرد ×

 جبهه انقالب را به نيروهای انقالب ندادند، اما درعوض، خودشان بصورت يک جبهه منسجم اجازه تشکيل
 به ، به وزارت آشوری داشتم مراجعاتی آه در شعبه روابط عمومیتيعنوان مسئول من به. عمل کردند

ـ  دولت موقت ی از اعضایكيعنوان   ، فروهر ـ بهی، منتظری، بهشتی رفسنجانیان هاشميمجلس، به آقا
 م اصول قانوني آه ما بتوانید آن روزينان داشته باشي اطم!يی عمویآقا ": به من گفتبهشتی آقای .داشتم

 یاسيان سيعنوان شهروند و جر  شما بهی برایاساس   آه قانونیم همه حقوقي را به اجرا بگذاریاساس 
 شايد موثرتر می توانست عمل اگر آيت اهللا بهشتی هم زنده مانده بود، . خواهد شدی قائل است عملیقانون

  .کند و مقداری جلوی اين چرخش را بگيرد، اما بهرحال و با حوادثی که پيش آمد به اين سمت می رفتيم
 نقاط یش را در اقصيها   داشت و توانسته بود شعبه20 در دهه یار پرافتخاريسابقه بستوده ايران   حزب

 را بكند و به یبردار   حداآثر بهره20ور ي بعد از شهریاسي نسبتًا باز سیر بكند، از امكان فضايران دايا
 آه در سال ی مرداد بعد از ضربات28اما بعد از . دياي آشور در بیاسين سازمان سيتر  صورت منسجم

آه بخش اطالعات سازمان زنان و سازمان جوانان حزب   ني وارد شد و بعد از ای بر سازمان نظام1333
 گسترده یاسيان سين جريك چنين يگزي نتوانست جایگري دیاسيان سيچ جرير ضربه قرار گرفت، هيز

  . در آشور بشودیسراسر
من نمی توانم قبول کنم که . بعد از انقالب مجاهدين خلق به بدنه بزرگی تبديل شد که سر کوچکی داشت ×

ده باشد که دنبال سازمانی عميقا طرفدار مقاومت در برابر امپرياليسم باشد و اکنون کارش به اينجا کشي
 در سازمان یدئولوژير اييتغپيش از آن نيز، . اين پوسيدگی ريشه دار است. مشروعيت از امريکاست

  .ك حادثه مخرب وحشتناك بودين خلق يمجاهد
  

خی ي خود، به مناسبت حادثه تار1384 دی و بهمن ماه 35شماره ران در ي اچشم اندازنشريه 
ای قدرت و يخش عقربه قدرت بسوی ارتجاع و ماف خرداد آه سر فصل مهم گردش چر30
می و يت در جمهوری اسالمی شد، گفتگوهائی انجام داده است با چند تن از فعاالن قديجنا

حدود ( رانياسی اين زندانی سيمی ترياز جمله با محمدعلی عموئی قد. رانياسی ايس نامدار
و را آه سرشار از اخبار مهم ن گفتگيمتن ا).  سال در دوران شاه و در جمهوری اسالمی37
 :ديخوان  بود را در ادامه می57های سرنوشت ساز برای انقالب  سال

   



 

ی را در يالت ابتدايدوران تحص. ا آمديدن   در آرمانشاه به1307ی در سال يمحمدعلی عمو
اسی آشنا يهای س تيها با فعال  ن ساليدر هم. آرمانشاه و دوران متوسطه را در تهران گذراند

پلم يپس از اخذ د. وستيتوده در آرمانشاه پ   به سازمان جوانان حزب 1324د و در سال ش
 با 1328ل به دانشكده افسری رفت و در سال ي برای ادامه تحص1326متوسطه، در سال 

ت يل، به عضويهای تحص پس از گذراندن سال. ديل گرديالتحص  درجه ستوان دومی فارغ
گر همرزمانش ي همراه د1333ور يان درآمد و در شهرريتوده ا  سازمان افسران حزب

 حكم اعدام وی به حبس 1334در دادگاه بدوی به اعدام محكوم، ولی در مرداد . بازداشت شد
 25ك به يام مردمی، پس از گذراندن نزديری قيگ   و با اوج1357ز ييدر پا. ل شديابد تبد

  .ديگرداسی آزاد يان سيگر زندانيسال زندان، وی همراه با د
ئت يت در هيت شعبه روابط عمومی، عضويران، مسئوليتوده ا    علنی حزب تيبا آغاز فعال

به همراه . های او بود  تيته مرآزی حزب، از مسئوليران آميئت دبيت در هياسی و عضويس
، بازداشت شد و در سال 1362 و 1361های  بازداشت رهبران و اعضای حزب در سال

  ..." همچنان به باورهای خود پايبند است: "ديگو ی میيعمو. دي آزاد گرد1373
اسی او يف، چند ترجمه و شماری مصاحبه و مقاله حاصل آار فرهنگی ـ اجتماعی ـ سيك تألي

  :ر استيهای اخ در سال
، سه گفتار )ترجمه(های دن  ، داستان)فيتأل" (درد زمانه"ی ياسی محمدعلی عمويخاطرات س

سم؛ پس ياليانت به سوسي، خ)ترجمه(كا يفرود پروسترو و فراز، )ترجمه(دل آاسترو ياز ف
ونسكو، يهای متعدد از برشت، سارتر،  و ترجمه مقاله) ترجمه(پرده فروپاشی اتحاد شوروی 

  .ن آرتويبكت و آنتون
   
م سلطنتی ي سال زندانی رژ25ك به يعنی نزدي 1357 تا 1333ی، شما از سال يآقای عمو -

روهای مختلف تماس، تعامل و برخورد يهای مختلف با ن ر زندانن مدت ديد و در ايبود
 در 1373 تا 1361د و از سال يهای فراوانی را تحمل آرد بعد از انقالب هم سختی. ديداشت

د شناخت شما از جامعه يا ای آه طی آرده ن پروسهيرسد با ا  به نظر می. ديسر برد  زندان به
 موثر 60خرداد   ابی مقطع سیي  شهياخت در جهت رن شنيقی باشد و ايروها شناخت عميو ن
ست آه عام در آن يچ خاصی نيباشد، ولی ه  ده خاصی میي پد60خرداد   چند سی هر. باشد

قطعًا در . ك تئوری در آن موج نزنديست آه يای ن چ تجربهيگر هيبه عبارت د. نهفته نباشد
ای نظرات يوگو جو ن گفتي در ا.ديده خاص هستين پديرامون ايه پيوگوهای نشر ان گفتيجر

  .ميخی مورد اعتقادتان هستيتوده براساس فلسفه تار شما و احتماًال حزب
شما . آنم  د تشكر میيمانه دعوت آرديگوی دوستانه و صم و  ك گفتيآه من را به   ني از ا-

انات يان درازی را آه من در زندان پهلوی بودم با جريد آه ساليبه درستی اشاره آرد
التی بودند در تماس يهای گوناگون فكری و تشك  انيناگون و افراد مختلف آه وابسته به جرگو

ن تماس با تبادل نظر همراه بود و از مواضع و نظراتی آه نسبت يناخواه ا  خواه. قرار گرفتم
گو قرار است  و  ن گفتيآنچه در ا. ميآرد  دا میيآمد وقوف پ  ش میيران پيبه مسائل جامعه ا

درستی به   به.  رخ داد1360خرداد   رد حوادثی است آه در مقطع سیي توجه قرار گمورد
ای بود آه توسط سازمان   واقعه60د؛ اگرچه خرداد ين امر خاص اشاره آرديت ايجنبه عام
ن مقطع يقت اياسالمی رخ داد اما در حق ت جمهوریين خلق و در تقابل با حاآميمجاهد
ران گذاشت آه هنوز آه ياسی ـ اجتماعی بعدی جامعه ايی سری در فضايخی آنچنان تأثيتار

وگوهای گوناگونی آه   آنم در گفت  من تصور می. شود  امدهای آن احساس میيهنوز است پ
ا شروع سخن خود ين حادثه برخورد آرده ينی با ايآسی از بعد مع د هريبا افراد مختلف داشت

  . اند  مبدأهای متفاوتی را در نظر گرفتهنی قرار داده و افراد متفاوتيخ معيرا از تار
دی يان جديری جريگ  ران و شكليآزادی ا  گرفتن عناصر جوانی از نهضت  به نظر من فاصله

ری حوادثی است آه بعدها در يگ  ن خلق شد، آغاز شكليل به سازمان مجاهديرفته تبد  آه رفته



 

د يگذارد با  جا می  ان بهين جريبر ارونی يراتی آه مسائل بيرونی آن و تأثيارتباط با مسائل ب
  نظر قرار دادند اعم از روند شكل خچه را مدين تاريآه ا  آسانی. رديمورد توجه قرار بگ

های اجتماعی و  اسی و آگاهیيدئولوژی سازمان، نظرات سين نظرات و اييری سازمان، تبيگ
حی از يد تا شناخت صحدنيدرستی آوش  ن سازمان، بهيگذار ا  هيهای پا  تيری شخصيگ  شكل

كی از يعنوان  من به. رديش گرفته بود مورد توجه قرار بگيای آه در پ  ن سازمان و مشیيا
در . دا آردميی با نام سازمان پيران در زندان بودم آه مختصر آشنايتوده ا  اعضای حزب

 از اعضای كیين برخورد من با يام آه اول ادآوری آردهي" درد زمانه"نام   آتاب خاطراتم به
تصور .  بود1351م شاه در سال يته مشترك ضدخرابكاری رژين خلق در آميسازمان مجاهد

آه در زندان شماره چهار   حالی ته بردند دري بود آه مرا به آم1351آنم در مرداد ماه   می
  .قصر در حال گذراندن حبس خود بودم

   
  ته چه بود؟ين احضار به آمي علت ا-
ن يی از ضاربيان بازجويدر جر. پ طاهری را ترور آرده بودنديرتها، س س زنداني رئ-

دی ين بوده آه در منزل محمد مفين نام بردن هم ايشود و علت ا  طاهری نامی از من برده می
ادگار به ين آتاب را به ينند آه من ايب  ن ماجرا بود آتابی میيشدگان ا  كی از بازداشتيآه 
آزادی با ما   ی در زندان شماره چهار همراه با دوستان نهضتديبرادران مف. شان داده بودميا

آمدند   نها میيدار ايدی به ديدر اتاق مالقات خانواده مف. ميای با هم داشت بودند و روابط دوستانه
آمد و   ك نوجوان بود همراه خانواده به مالقات برادران خود میيموقع   دی آه آنيو محمد مف

بعدها آه حادثه ترور طاهری . آرد  ده بودم و او هم اظهار عالقه میيله ديطبعًا او را پشت م
ن يگران بازداشت شده بود و در بازرسی از منزلش به چنيدی همراه ديرخ داد و محمد مف

ن حادثه هستم يدا آرده بودند، ساواك شك آرده بود آه من هم در ارتباط با ايی دست پيزهايچ
ته مشترك ي ـ ما را احضار آردند به آم1351 تا 1333 ها زندان ـ از سال و بعد از سال
ی مرا به سلولی بردند آه جوانی يك جلسه بازجويبعد از . ن ماجرايی در مورد ايبرای بازجو

ن خلق است، آقای يكی از اعضای فعال سازمان مجاهديشان يدر آنجا بود آه بعدها معلوم شد ا
. اند لی شكنجه دادهيمعلوم بود آه او را خ. بودش مجروح و پانسمان شده يپاها. زادهيرضا داد
اش چه آسی  سلولی  دا آرد آه هميآه خودم را معرفی آردم و او شناخت و اعتماد پ  نيبعد از ا

ن سازمان، آه تنها نامش ياست، بنا به خواهش من آه واقعًا مشتاق بودم اطالعاتی در مورد ا
آن شب بود آه من . ميوگو گذراند  ح ما به گفتده بودم، داشته باشم، آن شب را تا صبيرا شن

ها بود شكل   د و سازمانی آه مدتين سازماِن از نظر من نو پديبار شرحی از ا  نيبرای اول
دم ين جوان شنير نشده بود، از ايگ  ت خود را آغاز آرده بود منتها هنوز همهيگرفته بود و فعال

شتر من با اعضای سازمان يالبته ارتباط ب. ام ردههای او را آو  آه در درد زمانه بخشی از گفته
گری از ين ماجرا مرا همراه تعداد دين خلق زمانی بود آه مدت آوتاهی پس از ايمجاهد
با دار يبار د  نيبرای اول. د آردنديراز تبعيآباد ش  اسی از تهران به زندان عادليان سيزندان

آه پای   آنم آسانی  من تصور می. از دست دادريباد ش آ  ثمی در زندان عادلياهللا م مهندس لطف
برای گذرند ولی   شنوند و می  ك خاطره میيد مطالبی را در حد ينند شاينش  های ما می صحبت

زی است آه من برای آن ي؛ زندگی است، همه آن چخود من خاطرات مضمون ديگری دارد
ها و  ن پهلوی در زندان سال زندان دورا25ن يآه در طول ا  تك آسانی  تك. ارزش قائلم

ی از زندگی من است آه برای من حالوت يام اجزا های مختلف با آنها روبرو شده   دگاهيتبع
" درد زمانه"ام را  اسیيست آه من اسم آتاب خاطرات سيد تصادفی نيشا. خاصی دارد

  .  داردردزی آه واقعًا ُديعنی همان چي. هاست  ها و تلخی  نیيريای از ش ام؛ مجموعه گذاشته
ی خلق، اعضا و يهای فدا  كيبی از اعضا و هواداران سازمان چريآباد ترآ  در زندان عادل

ران، برخی افراد وابسته يتوده ا  ن خلق، تعداد اندآی اعضای حزبيهواداران سازمان مجاهد
و " ساآا"ران، شماری از اعضای ينفری از افراد حزب دموآرات آردستان ا به توفان، چند



 

از . ادشان گرامیيآقای طاهراحمدزاده هم بودند آه .  از گروه ستاره سرخ بودندتعدادی
گری آه ير آردند مثل مهندس طاهری، آقای طغا و افراد ديراز هم تعدادی را بعدها دستگيش

ك با شماری از اعضای يوجود آورد آه ما از نزد  آباد فرصتی به عادل. بعد اضافه شدند
مدت آوتاهی بود آه ما آزادی عمل برای . ميريماس قرار بگن خلق در تيسازمان مجاهد
از نظر ما تا . ر انجام گرفتيی هم مقداری دين آشنايم، هميدا آنيوگو و تماس پ  نشستن، گفت

اسی و يشتر در درون خودشان مسائل سيز داشتند و بين آار پرهين از ايحدودی هم مجاهد
ن امكان را هم به آلی از يآباد رخ داد آه هم ای در عادل لی زود هم حادثهيخ. بحث داشتند
آباد  د ما به زندان عادليشتر از تبعيماه ب عنی چندي، 1352درست در آغاز سال . ميدست داد

آباد رخ داد؛ همگان را به انفرادی فرستادند،   راز نگذشته بود آه حادثه شورش زندان عادليش
جه تا سال ينت های در بسته بودند و در اتاقم همه در يبعد از آن هم آه از انفرادی بازگشت

  .لی آم بوديگر خيآردن و آگاهی از نظرات همد   امكان نشستن و بحث1354
   
  ن فرصت آوتاه چه شناخت متقابلی حاصل شد؟ي در هم-
ثمی و مهندس سحابی يآردند من و مهندس م  ها ورزش می آه هواخوری بود و بچه  موقعی -

آه   وقتی. ميآرد  م و صحبت میينشست  م و میيانداخت  ای پتو می شهك گويو آقای احمدزاده 
آرد آه هرچند فضای   جاد میيی ايطبقه فضا  های سه  ن تختيهواخوری نبود در گوشه اتاق ب

  تيخچه فعاليها من تار  ن نشستيدر ا. ميآرد  م و صحبت میينشست  لی فشرده میيآمی بود خ
به خاطر دارم وقتی در . گفتم  ران را برای دوستان میياتوده   های سازمان افسران حزب

ران يئت دبيكی از اعضای هيزاده دوانی  اد سروان محققي  مان زندهيكی از رفقايمورد 
   به جوخه آتش سپرده شد، صحبت می1334ران آه در سال يتوده ا  سازمان نظامی حزب

ای مهندس  دوره  ر دانشكده فنی همشان ديظاهر ا  به. آردم، مهندس سحابی به شدت متأثر شد
ی يها  ط فاسد دچار خلل نشده باشد، انسانيشان در مح  ها اگر شرافت ذاتی ن انسا. سحابی بود

ای برخوردار  دئولوژیيهای بشردوستانه و خدمت به خلق باشند، از هر ا  آه دارای آرمان
ك يزاده دوانی   ی محققآه آقا  نيبا ا. ف در آنها همواره زنده استين حس شريباشند، ا
آزادی،  موقع عضو نهضت  ك ملی ـ مذهبی بود و آنيست و آقای مهندس سحابی يمارآس

آه جانش را در راه آرمان خدمت به   توانست نسبت به سرنوشت آسی  عی بود آه نمیيطب
  هلی آوتاه بود و بين دوره خيبه هر حال ا. تفاوت باشد  های زحمتكش فدا آرده است، بی توده

ده يهای در بسته آش های انفرادی و اتاق لی زود همه ما به سلوليدنبال شورش زندان، خ
  امد و امكانات آنين  در1351شی شد اگرچه به صورت سال ي گشا1354بعد از سال . ميشد

 دنبال زندان عادل  ر آرد و بهييلی تغيط زندان خيچون شرا. ميار نداشتيگر در اختيموقع را د
 اسی بهيان سيادی برای زندانيت زين شدت عمل رخ داد و محدوديها هم ا گر زندانيآباد در د 
م و با وجود آمی امكانات يرون آمده بوديهای در بسته ب  گر از اتاقيحال د هر  به. وجود آمد 
نی در يهای نو ای بود آه زمزمه گر دورهيمنتها با آمال تأسف د. گرفت  ی انجام میيدارهايد

م ولی يگذرد دور بود  نها چه میين ايآه ب  نيما از ا. گرفت   مجاهد ما شكل میدرون دوستان
  رفت و رد و بعد هم آمديگ  ها انجام می  های مكرری در اتاق  م آه نشستيخوبی شاهد بود  به

بعضی رفتارها . رعادی استيدور؛ آامًال معلوم بود وضع آنها غيهای تند در آر  ها و بحث
ای  گر بودند نوعًا پارهيمی همديروز رفقای صميآه تا د  عنی آسانیي، ر بوديلی چشمگيخ

طور مثال من   به. رعادی بوديلی غيبردند آه برای ما خ  آار می  گر بهيعبارات نسبت به همد
گری از يخواندند، دوست د  ن نماز میيك اتاقی دوستانی از مجاهدين بودم آه در يشاهد ا

برای ما آه غيرمذهبی بوديم  .گفت  ك متلكی میيستاد و يا  له میين پشت ميسازمان مجاهد
خواند و   روز نماز میيآه خودش تا د  ولی آسی همواره حرمت دوستان مذهبی واجب بود

اش را  نیيض ديقش آه دارد فرايد به آن رفيگو  برد حاال متلك می  آار می ه را بهين ادعيهم
اد نبی معظمی ي  ك فرصتی موفق شدم با زندهي من در! آور بود رتيلی حيخ. دهد  انجام می



 

كی از ي. مياد آنيلی گرم از او يدانم آه خ  جا می  من واقعًا به. ريخ  ادش بهيصحبت آنم، 
ن يك ايوقت خاطره ن  چيام با آن روبرو شدم و ه ن جوانانی بود آه من در زندگیيتر  صادق

لی خبر بدی يخ! یياست؟ گفت آقای عموبه او گفتم نبی چه خبر . آنم  جوان را فراموش نمی
م آن را محرمانه يگفتم محرمانه است؟ گفت اگر هم ما بخواه. ميدانم به شما چه بگو  است، نمی

م يح بدهيپس چه بهتر من برای شما توض. زنند جا می  اش را همه یيم فردا طبل رسوايدار  نگه
كسری برخوردهای ياند و  دادهدئولوژی ير اييای تغ ظاهر در سازمان عده  و گفت آه به

از قضای . لی نگران بوديخ  لیينبی خ. ش آمدهين دو گروه پين ايرون از زندان بينامناسبی ب
آباد بودند عمدتًا جزو   ن آه در زندان عادليروزگار اعضا و هواداران سازمان مجاهد

 هيدتی پاير به مبانی عقدئولوژی داده بودند و تعداد اندآی وفاداير اييگروهی قرار گرفتند آه تغ
دوست و داوری از   تا آنجا آه من ارتباط داشتم نبی، بازرگان، مكرم. گذاران سازمان بودند 
ك يروابط نزد. ادی نداشتمينها اطالع زياطالعات من محدود بود و از درون ا. ن دسته بودنديا

 به دوستان مجاهد در مان نسبتيها یيشتر با داوری، بازرگان و نبی معظمی بود و آشنايما ب
دا آردم آه چه اتفاقی برای سازمان يق نبی اطالع پيبه هر جهت من از طر. ن حد بوديهم

منش   ادان حجری و آیي  من در بحثی آه با رفقای خودمان زنده. ن خلق افتاده استيمجاهد
اده بود اش رخ د خ گذشتهيران در طول تاريتوده ا  اد دو انشعاب بزرگ آه در حزبيداشتم به 

گری انشعابی آه سال يل ملكی رخ داد و دي توسط خل1326كی انشعابی آه در سال يافتادم؛ 
گونه   نيامدهای ايآثار و پ.  توسط سازمان انقالبی توده در خارج از آشور رخ داد1340
 انيآنچه در جر. ك مطرح بشوديدئولوژيآه مسائل ا  ژه وقتیيانبار است بويلی زيها خ یيجدا
همواره .  ايدئولوژی در سازمان مجاهدين خلق رخ داد يك حادثه مخرب وحشتناك بودتغيير

ای است آه توانمندی  اسیيان سيگانه جريران ين خلق در ايمن اعتقاد داشتم آه سازمان مجاهد
و توانسته   داشت20توده ايران سابقه بسيار پرافتخاری در دهه   حزب. شدن را دارد  ای توده

اسی بعد از ير بكند، از امكان فضای نسبتًا باز سيران داي نقاط ای را در اقصشيها بود شعبه
اسی آشور ين سازمان سيتر  برداری را بكند و به صورت منسجم   حداآثر بهره20ور يشهر
 بر سازمان نظامی وارد شد 1333 مرداد بعد از ضرباتی آه در سال 28اما بعد از . ديايدر ب

ر ضربه قرار يالعات سازمان زنان و سازمان جوانان حزب زآه بخش اط  نيو بعد از ا
هيچ جريان سياسی ديگری نتوانست جايگزين يك چنين جريان سياسی گسترده  گرفت،

ن خلق در ياما سازمان مجاهد. واقعًا آن ضربات آمرشكن بود. سراسری در آشور بشود
ری حاآمانی قرار گرفته بردا  ر است ولی مذهب مورد بهرهيگ  ق مذهبی همهيآشوری آه عال

ران يت ايبخشی از روحان. ابديل دست ين پتانسيرفت آه به ا آه رو در روی مردم هستند، می
نها يا. لی مشخص بوديبرای نمونه رابطه آقای بهبهانی با دربار خ. آردند  د میييدربار را تأ

سازمان .  باشندن مملكتين حال مسلمان ايد توده زحمتكش و در عيتوانستند مظهر عقا  نمی
اسی ـ يهای س ليتحل. ران بشودين بخشی از جامعه اينده چنيرفت آه نما  ن خلق میيمجاهد

خی ينی آه از روند تحول تارييتب. ك بوديلی به نظرات ما نزديداد خ  اجتماعی آه ارائه می
سم توأم ينيسم ـ لنيی از مارآسيها عنی برداشتيز التقاطی بود، يك چيآرد به باور ما   ارائه می

طبقه شد و   اما برای توده زحمتكش مملكت وقتی آه سخن از جامعه بی. با نگرش مذهبی
ك يق مذهبی بود، شانس يان همراه با عالين بيشد، وقتی ا  سخن از نفی استثمار و استعمار می

به . اد بوديار زيران بسيرشدن در جامعه ايگ  شدن و همه  ای ای برای توده اسیيان سين جريچن
م و درست به ين بوديلی خوشبين خلق خيل ما از همان موقع نسبت به سازمان مجاهدين دليهم
دئولوژی و انشعاب در سازمان روبرو ير اييده تغيآباد با پد  ن علت وقتی در زندان عادليهم
ن خلق وفادار يانگذاران سازمان مجاهديم آه به راه و مشی بنيم، ما جانب آسانی را گرفتيشد
تر بود تا با   عنی مناسبات ما با نبی معظمی و داوری و بازرگان به مراتب گرمي. ندماند
دئولوژی ير اييگر تغيكی از دوستان مجاهدمان آه حاال ديآنم به   حتی فراموش نمی. گرانيد

شود، تو چرا   ست نمیيك شبه آه آدم مارآسي! داده بود، به جد اعتراض آردم آه برادِر من



 

ن سرعت آه آدم يخواندی، به ا  روز نماز میيزنی؟ تو خودت تا د  ا حرف میه آنهيحاال عل
ن يار دشواری بود آه سازمان مجاهديك مرحله بسين يبه گمان من ا. شود  دش عوض نمیيعقا

ده ين پديك چنياسی هم با يان سيها و زندان گر زندانيد ديبدون ترد. خلق پشت سر گذاشت
های  آه در زندان های آسانی  آه ما از خاطرات و نوشتهطور   نيا. دشواری روبرو شدند

آه با   نيبخصوص ا. لی جدی بوديها و برخوردها خ ریيم، درگيتهران هم بودند واقف شد
 ی بهيها ریيدئولوژی، درگير اييهای تهران بر سر مسئله تغ ون در زندانيای از روحان عده

ی آه در مسائل بعد از يامدهاي زندان را در پن سابقه دورهير ايشود تأث  نمی. وجود آمده بود 
اسی يان سيزندان. ها باز شد  دِر زندان1357سال . ده گرفتيوجود آمد ناد  روزی انقالب بهيپ

آردند برمبنای اعتقادات و  دان آمدند و تالش میين به مياسی معيان سيمتعلق به هر جر
از همان  با آمال تأسف. سترده آنندتشان را گيالتشان را شكل دهند و فعاليشان تشكيباورها

آه قدرت حاآمه   خواهی در بين آسانی  ابتدای پيروزی انقالب نوعی انحصارطلبی و تماميت
ران يتوده ا  عنوان حزب ما هم به .را به دست گرفتند، هم در عمل هم در نظر، مشاهده شد

جا با   م ولی همهير آنيها دا های حزب را در مرآز و در شهرستان م تا شبكهيآرد  تالش می
ا مطبوعاتی نداشت، يها تنها جنبه لفظی و  ن مزاحمتيا. ميشد های فراوان روبرو می  مزاحمت

حتی به دفاتر حزب . زدند  آردند و اجتماعات را به هم می  رمسئول حمله میيبلكه عناصر غ
 خود. رفتاسالمی صورت گ  ادی با مسئوالن آشوری جمهوریيمذاآرات ز. آردند  حمله می
 به ،عنوان مسئوليتی آه در شعبه روابط عمومی داشتم مراجعاتی به وزارت آشور  من به

عنوان يكی از اعضای   هاشمی رفسنجانی، بهشتی، منتظری، فروهر ـ به مجلس، به آقايان
ن مملكت انقالبی صورت گرفته، يآردم آه در ا  ان صحبت میيبا آقا .دولت موقت ـ داشتم

ان آنند، اجتماعات آزاد يده و نظر حق دارند نظرشان را آزادانه بيآه صاحبان عق  نيمگر نه ا
ت ما را وزارت يا امني"شان گفتم يدار با آقای بهشتی به ايآنم آه در د  فراموش نمی... باشد و

م و يم، اسلحه برداريا به ما مجوز بدهند خودمان از خودمان دفاع آنين بكند يآشور تضم
آه هر گروه خودش با اسلحه از   نيم به ايچند ما اعتقاد ندار م، هريريا را بگه  جلوی مزاحمت
." ن بكننديها را تأم  ت همه گروهيفه مسئوالن مملكت است آه امنين وظيا. خودش دفاع آند

ن يگفتم آقای بهشتی شما با ماش." ميت نداريما هم به اندازه آافی امن"گفتند  بهشتیآقای 
 م و در معرض همهيرو  م و میييآ  پناه می   م آه بیيد، ما هستيآن  میوآمد   ضدگلوله رفت

اطمينان داشته باشيد آن روزی  ی،يآقای عمو"آقای بهشتی به من گفتند . ميگونه گرفتاری هست 
اساسی برای شما   اساسی را به اجرا بگذاريم همه حقوقی آه قانون  آه ما بتوانيم اصول قانون

د روزی يگفتم به ام ."جريان سياسی قانونی قائل است عملی خواهد شدعنوان شهروند و   به
  . ن قانون بتواند اجرا بشوديآه ا

اند  دهيتی آشياند و محروم آه در زندان شاه بوده  ای داشتند آه آسانی در شورای انقالب مصوبه
  .ری آردنديگين حرف را پيدوستانی از ما ا. افت آننديان زندانشان حقوقی دريبه اعتبار سال

ش از آن هم افسر ارتش ـ وقتی ي سال زندان بودم و پ25ها گرفتند اما پرونده من ـ آه   لیيخ
ن يدر دو مرحله ا. رديگ  نها تعلق نمیياند و به ا ستينها آمونيان افتاد گفته شد آه ايبه جر

د ما را در هر دو مور. بار مصوبه مجلس  كيبار مصوبه شورای انقالب،   كي. مسئله رخ داد
ل آرده بودند و دادستانی آمده بود و يبه خاطر دارم آه دفتر حزب ما را تعط. مستثنا آردند

  .ن چه وضعی استيآه ا  نيمند از ا  رفتم و گله طالقانیمهر و قفل آرده بود، من نزد آقای 
 آه گذرد و به من گفتند  ن مملكت میيشان چه دل پردردی دارد از آنچه آه دارد در ايدم ايد

  .شود  زودی درست می  ن مسئله نباش بهينگران ا
اسی در پی ساماندهی يانات سين است آه در آن مقطع همه جريت ايطور آه گفتم واقع  همان

ازجمله . شان بودند  شهيجی انديغی ـ ترويالتشان و گسترش آار تبليها و تشك به سازمان
د آه دختر ينيب  ی از همان قدم اول میت را آغاز آرده بود ولين خلق آه فعاليسازمان مجاهد
از چه آسی؟ از . خورد  اش چند تا چك هم می هيه مجاهد همراه با فروش نشريفروشنده نشر



 

امدهای برخوردهای درون يپ. عنی او هم مذهبی استياللهی دارد،   آه ادعای حزب آسی
روی مذهبی ي و نروی مذهبی حاآم بر جامعه رايبی نيرون از زندان به شكل عجيزندان و ب

ن است آه سازمان يت ايواقع. گر دور آرده بودياسی فعال در درون جامعه را از همديس
ی آه در رهبری يها دگرگونی. های مذهبی روبرو شد ادی از طرف جوانين با اقبال زيمجاهد
ن خلق ين هواداران سازمان مجاهديای آه در ب ی و گستردگیيد آمده بود از سوين پديمجاهد
آرد   شتر میين سازمان را روز به روز بيل ايگر، از طرفی پتانسيهم آمده بود از سوی دفرا

 به گمان من. آرد  ان میيت رهبری آن را نمايل و ظرفيهای پتانس گر آاستیيو از طرف د
سازمان مجاهدين خلق در موقعيتی قرار گرفت آه داشت يك بدنه و تنه بسيار گسترده پيدا 

اش، آرزوها،  آردن به بدنه  ن حال با نگاهيآه در ع سيار آوچك،آرد و يك مغز ب می
ادی ين مقدار زيش بود و ايها تيها و ظرف شتر از توانمندیيلی بيش خيها و ادعاها خواست

ن ين است آه در ايت ايواقع. وجود آورد  ن بهياده طلبی را در رهبری سازمان مجاهديز
ها و  فيبود و ط خمينین انقالب هم دست آقای يآشور، انقالبی رخ داده بود و رهبری ا

 ها بين روشن نيشدند ب   می ميران تقسيتوده ا  ی آه در اطراف او بودند، از نظر حزبيها انيجر
ك جوهره يبودند برای انقالب  اطراف آقای خمينیونی آه در يای از روحان پاره. ها قشری و

نی بودند يگری در اطراف آقای خميون ديشرآه ق  رونده قائل بودند و حال آن  شيمترقی و پ
 برای آنها مسئله از همان زمان. ن، اسالم و حكومت اسالمی داشتنديگری از ديف ديآه تعر

. برای آنها مطرح بود حكومت اسالمیر عالمت سوال بود و از همان موقع يز جمهوری
نی يطراف آقای خمن ايب  بخشی روشن.  برگردنددوران خالفتخواستند به   نها میيی ايگو

 حزب. دادند گری از مبانی اسالم ارائه میيف ديعنی تعريای داشتند،  برنده  شيبودند آه نگاه پ
به خوبی در تحليلش انگشت روی اين رمذهبی بود ولی ياسی غيك سازمان سي توده ايران 

ها و   های گوناگونی با نگرش هيم آه اليتی روبرو هستيگذاشت آه ما با حاآم  می واقعيت
شرفت، ترقی و يهای گوناگون از اسالم دارد؛ آسانی هستند آه جامعه را در جهت پ  فيتعر

رمسلمان تلقی آردن يآردن و غ  گر، در جهت بستهيخواهند و آسانی د  ها می گسترش آزادی
ای مثل جنبش مسلمانان مبارز،  روهای مذهبیي، حتی نتوده ايران نه فقط حزب عنی ي. گرانيد

  .عنوان مسلمان قبول نداشتند آزادی را هم به نهضتجاما و 
   
ای آه در طول  ا تجربهينش شما بود يد ناشی از بيروها داشتين نيای آه از ا  بندی مين تقسي ا-

  ا هر دو؟يد يهای مختلف به دست آورده بود زندان
ا و ه برابر نظرات، گفته لی است آه اصوًال انسان دري هر دو؛ مقداری مربوط به تحل-

برای نمونه ما . ميای است آه ما در زندان داشت گر تجربه گستردهيآند و د  دا میيعملكردها پ
. مياهللا سحابی و مهندس بازرگان داشت ان طالقانی، دآترسحابی، مهندس عزتيی با آقايها  نشست

 دم میی به آيها  ها برداشت ن نشستيا. ميرازی داشتيای هم با آقای ربانی ش یيبرخورد و آشنا
 بود آه 1345خرداد ماه سال : ان آنمياد طالقانی بي  ای را از زنده دانم خاطره  جا می  به. دهد 

 نيآنجا من برای اول. های برازجان را به تهران، زندان شماره چهار قصر آوردند دیيما تبع
  ال میاخالق از همه به گرمی استقب  بار با آقای طالقانی روبرو شدم؛ خوش برخورد و خوش 

م در يآرد آمده بود   درجه هم تجاوز می50از آن گرمای برازجان آه بعضی روزها از . آرد
های گلكاری شده، حداقل ده ـ دوازده درخت  ع و باغچهياط وسيزندان شماره چهار قصر با ح

های درخت سر به هم آورده   كاری شده آه فواره داشت، شاخهينمای آاش  ك آبيتوت و 
 كي. ز بوديانگ  لی فرحيمنظره برای آسی مثل من آه از برازجان داغ آمده بود خن يا. بودند

دا شد و ينما نشسته بودم آقای طالقانی جلوی من پ  طور آه روی سكوی آنار آب  بار همان 
لی يآره، خ"گفتم " بری؟  لی لذت میيرسد آه خ  ی به نظر میيآقای عمو"لبخندی زد و گفت 

ن يد هميا ن وعده آردهين است آه آن بهشتی آه شما به مومنيم ابرم؛ من تصور  لذت می
 د، میينان دارم شما بهشتی هستيی آه اطمياز آنجا"دند و گفتند آه يآقای طالقانی خند." است



 

ن زندان، دوستان مذهبی ما آمونی يدر هم." ن هم بهتر استينی از ايب  روی بهشت و می 
آرد به حرمت   سمی آقای محمدجواد حجتی صحبت میدر مرا. ميداشتند، ما هم آمونی داشت

در . ميداد  م و گوش میينشست  آردند و ما هم می  ن مراسم دعوت میيگی ما را به ايهمسا
اتی هم از قرآن قرائت يان و آيط اجتماعی بيشان مطالبی درباره شرايها، ا ن برنامهيكی از اي

گر يكديكی با يمن و آقای حجتی روابط نزد. برد  ات امروزی را به آار میيآرد ولی ادب  می
پس از اتمام جلسه گفتم آه آقای حجتی . ميآرد  دل فراوان می م و با هم صحبت و درديداشت

ی ـ يفردای آن روز آقای علی بابا. گفت هر دو بود. ريا تفسيد جدی جدی نص بود يآنچه گفت
آقای ربانی " نزد من آمد و گفت فی بود ـيار شريشان هم واقعًا انسان بسيادش گرامی، ايآه 
مناسبات و روابط محدودی  آقای ربانی ما با." ديرازی خواهش آرده آه شما به اتاق او برويش

به . ميشان آاری نداشتيما هم با ا. شان در اتاق خودش بود و با آسی آاری نداشتيا. ميداشت
ی گفتم آه من با آقای يابابه آقای علی ب. ميشه بگو و بخند داشتيعكس، با آقای منتظری هم

م و آقای يما رفت." ديشان برويشان خواهش آرده آه به اتاق ايا"گفت . ربانی آاری ندارم
اهللا شب گذشته  اتی از آالميآ"شان اظهار آردند يا. ميربانی برای ادای احترام بلند شدند و نشست

ات آمده، ي آه آن آیيك برگ آاغذ الی قرآن، جايقرائت شده لذا من ) توسط آقای حجتی(
من گفتم ." دين را در جمع خودتان قرائت آنيشما لطفًا ا. ام رش را هم نوشتهيام و تفس گذاشته

  ن است آه شما میيات ايست آه معنی آن آيآه آقای ربانی اصًال برای دوستان ما مطرح ن
ن در مراسمشان بندما  د، ما به احترام دوستان مذهبی هميگو  آه آقای حجتی می  ا آنيد ييگو

ن ياگر من از شما خواهش آنم آه ا"شان گفت يا. آند  د تفاوتی نمیيم، مطمئن باشيشرآت آرد
 د من میيگفتم اگر شما اصرار دار" د؟يآن  د شما خودداری میيرا برای دوستانتان قرائت آن

م در درون واقعًا برای من آه اطالع ندار. ری ندارديچ تأثيم هيش به شما بگويشاپيبرم ولی پ 
ن ين و مسائل اجتماعی ديشان از ديرهايها و تفس  آه برداشت نيا ايگذرد   ان چه میين آقايا
ان طالقانی، منتظری و ربانی يشما تفاوت برخورد آقا. استين نحوه برخورد گويست؛ هميچ
ن برخورد ساده زندگی يهم. اسی ـ فكری جای خود دارديهای س د، نگرشينيرازی را ببيش

ات ين تجربيهم .نها مطالعه بكنميای را وادار بكند آه روی ا گذارد آه مِن توده اثر میچقدر 
های  تين هستند، واقعيب  ای روشن نی عدهيآرد آه در اطراف آقای خم  برای ما روشن می
 م آنند و دريها تنظ  تين واقعيها را بر مبنای ا  استيخواهند س  آنند و می  جامعه را درك می

نند آه در درون جامعه يب  ی اصًال نمیيك نگرش بسته دارند و گويای هستند آه  دهبرابر، ع
با آمال تأسف . ی هستند و چه منافع و چه مضاری وجود دارديروهايچه نگذرد،   چه می

رفت   ی آه میيدهاياسالمی به راست انجام گرفت، تمام ام  ت جمهوریيچرخشی آه در حاآم
ك نظام برخاسته از يدا آند و برسد به استقرار يشود و گسترش پم بيدستاوردهای انقالب تحك

  .ن برديانقالب را از ب
   
  ا جهشی؟يجی بود ين چرخش از چه زمانی آغاز شد؟ تدريا-
. آه انجام گرفته بود  لی محسوس نبود، حال آنين چرخش در دوره جنگ خيا. جی بودي تدر-

ی از يايهای گو ش از آن نشانهير بود، اما پي چشمگ60خرداد سال  شدن جامعه بعد از سی  بسته
  گاه حزبیيگاه رسمی ـ جاين خواستار جايی مجاهديسو از. خورد  خواهی به چشم می  تيتمام

روی برتر شناخته يعنوان ن خواستند به  عنی میيران بودند يشان را آه داشتند ـ در جامعه ا
ن يفقط به چن  اسالمی، نه یت جمهوريعنی حاآميروی مقابل يگر نيبشوند، از سوی د

  .آرد  جاد مزاحمت حرآت میيداد، بلكه به جد در جهت محدودآردن و ا  ای تن نمی  خواسته
آه ما   حالی در... شديم و  همه ما تعقيب می آمد، وجود می  ن مزاحمت برای همه بهيالبته ا

آرديم و   می حمايت میاسال  های مثبت جمهوری اساسی داده بوديم، از جنبه رأی آری به قانون
برای . آرديم  گرفت تأييد نمی  ای از نيروها انجام می هايی را آه احيانًا توسط پاره  تندروی

 نمونه با آنچه آه در خوزستان توسط خلق عرب روی داد و آنچه آه در آردستان و ترآمن



 

نقالب و انقالبی صحرا روی داد، هرگز موافقت نكرديم و معتقد بوديم آه اين آارها موقعيت ا 
  .آند  را تضعيف می

   
  رمنطقی؟يا غين منطقی بود يهای مجاهد  خواسته-
ن هم يمجاهد. ای دارد و در تالش برای تحقق آن برنامه است ك برنامهياسی يهر سازمان س -

ش يب و  اما انقالبی رخ داد و آم. ش ببرندين برنامه را پيخواستند ا  ای داشتند و می برنامه
  .ش آمد، اگرچه دوره آوتاهی بودياسی پيانات سيت آزاد برای همه جريعالامكان ف
دا آرد و يای پ ن خلق هواداران گستردهيطورآه ابتدای صحبتم اشاره آردم سازمان مجاهد همان
ران است و ياسی جامعه ايروی سين نيتر  آه مهماش مشتبه شد  نتيجه امر برای رهبری در

  .خواسته برحقی نبودن خواسته، يبه گمان من ا. ست داشته باشدد حكومت را در دين بايبنابرا
   
ه يگونه توج ني سازمان برای هواداران خود، تماسی را آه با مأموران شوروی گرفته بود ا-

توده  م آه فقط به حزبيت شوروی را توسط سازمان جلب آنيم حمايخواست  آرد آه ما می  می
  آرد؟  حرآت چه هدفی را دنبال مین يبه نظر شما ا. ه نداشته باشنديتك
  .نها قرارگرفتن در رأس قدرت بودي هدف اصلی ا-
   
  رد؟يا سازمانی بخواهد در راس قدرت قرار بگي چه اشكالی دارد آه حزبی -
اما ارزيابی سازمان از رد، يد در رأس قدرت قرار بگياش با  اصًال برای اجرای برنامه-

ن متوجه نبود آه هنوز در آن مقام قرار نگرفته ي مجاهدعنی رهبری سازماني جامعه غلط بود؛
  ن امر اقدام به تظاهرات مسلحانه میيدن ايرد و برای به ثبوت رسانيآه در حكومت قرار بگ

ن حق را برای من قائل نشوی من به زوِر اسلحه از يد آه اگر ايگو  ت میيعنی به حاآمي. آند
  .ش گذاشتيآن را به نمااسلحه را به آار نبرد ولی . رميگ  تو می

   
  د؟يآن  ابی میين راستا ارزيا را هم در هميشيليل مي تشك-
تی يدن با حاآميك نوع هل من مبارز طلبين امر يش گذاشتن ايا و به نمايشيليل مي بله، تشك-

 مجاهد را  ج حتی روزنامهيتدر  م آه بهيديد  ن بود و میيشتر از مجاهديلی بيبود آه قدرتش خ
هی يآنم آه برای شرآت در جلسه توج  من فراموش نمی. شتند آه آزادانه پخش بشودگذا  نمی

ن هم دعوت به عمل آمده يرد، از سازمان مجاهديخواست انجام بگ  ونی آه میيزيبرنامه تلو
آنم آقای   ن فكر میياز طرف سازمان مجاهد. ران من رفته بودمي توده ا از طرف حزب. بود
تمام . شناختم درستی او را نمی   به خاطر ندارم چه آسی بود ولی من بهقًاياتی آمده بود، دقيح

نی آلی به يد تضمين بود آه بايونی عبارت از ايزيشان برای شرآت در بحث تلويصحبت ا
مان آزادانه   هيد نكند، فروش نشريچ خطری ما را تهديد آه هيتمام اعضای سازمان ما بده

 ه دهيگفت آه شما اطالع  خواه میيآقای معاد. ميري نگب قراريرد و ما تحت تعقيانجام بگ
نده ينما. دين داريد، تأميل بدهيد تحويی را آه داريها  د و سالحيريای دادستانی را بپذ ماده 

ست آه سالم ينی نيچ تضميما هيس و نجا در صدايد اياينده ما بيسازمان گفت نه، اگر نما
ن يآرد گفت آه من تضم  ما را اداره میيس و صداموقع   جانی آه آنيآقای علی الر. برگردد

آند،  نده سازمان گفت چه فرق میينما. رنديگ  نده شما را نمیيما نمايس و آنم آه در صدا  می
ی را در الفاظ يواقع معلوم بود آه هر دو طرف دارند دعوا در. رنديگ  رون او را میيبرود ب
از همان موقع . ل خواهد شديكی حاد تبديزيورد فك برخين دعوا بعدها به يآنند آه ا  ب میيتعق
ك حالت ين يی نگرش سازمان مجاهديبا آمال تأسف از سو. شد  ن تقابلی احساس میيچن

ك ي. ستادنديا  شان در حكومت با تمام توان در مقابلشان میيگر رقبايافراطی بود، از سوی د
انات يومت نسبت به تمام جرن خصيآم ا  ن داشتند و بعد آميخصومت خاصی نسبت به مجاهد

  .وجود آمد  رخودشان بهياسی غيس



 

   
رخودشان خصومت يانات غيم آه نسبت به همه جريآم متوجه شد  د آه آمييگو   شما می-

نی ما يب شيد پيگو  ن استدالل سازمان میيبراساس ا. رمذهبیيدارند اعم از مذهبی و غ
آردند   گران ما را همراهی میيو اگر دم يص داده بوديدرست بود و ما از ابتدا درست تشخ

  .ميديرس  گری میيج ديبه نتا
ستی يافروزی هست خودمان نبا  م آه خطر آتشينياگر ما بب. ن استدالل را قبول ندارمي من ا-

ن خلق با عملكرد يبه گمان من سازمان مجاهد. ميم و آتش را برافروخته آنيچاشنی آن را بزن
 خ ر60خرداد سال   وجه اعتقاد ندارم آه اگر حادثه سی  چيه هب. خود حوادث را جلو انداخت

اساسی داده بود امكان تداوم  ران آه رأی مثبت به قانونيتوده ا  داد، برای نمونه حزب  نمی
ان يچ جريمدت ه انی آه حاآم شده بود در درازيآرد، به گمان من جر دا میيت علنی پيفعال
آنچه آه در . افتاد  ك مقدار عقب میيها    ا زمان حذفآرد، منته  گر را تحمل نمیياسی ديس

خواستند هيچ جريان سياسی ديگری در ايران    رخ داد، دست آسانی را آه نمی60خرداد 
اسی يهای س گری سازمانيكی پس از ديدات گوناگون ي آه با تمهفعاليت سياسی بكند باز آرد

  98 ساسی برخاسته از انقالب با آرایا برخالف آنچه آه در قانون. را از سر راه بردارند
ت شناخته شده يت احزاب در آن به رسميان و آزادی فعاليدرصدی مردم آمده بود و آزادی ب

توانند در   ها هم می  ستيلوشاتو گفته بود آه مارآس  نی در نوفليآقای خم. بود
 آه اعتراف آنيم آه ما آوردند    به ما فشار میاينها ت بكنند، اما بعدها ياسالمی فعال جمهوری

آنچه در اين دوران بر ما گذشت چيز عجيبی بود؛ اصًال فشارها ! خواستيم براندازی آنيم  می
برای اين نبود آه يك امر مخفی را علنی آنند، بلكه برای اين بود آه آن چيزی را آه آنها 

ر از يآسی غ آه هر نيعنی ايآردن   وه حكومتين شين نگرش و اي ا.خواستند بپذيريم  می
فقط حذف    نه)67های سال  عالوه بر اعدام(نهايا. د محكوم به فناستي بگو سخن حكومت آننده

  .اند ای هم آرده رهيهای زنج ق قتليكی از طريزياند، بلكه با آمال تأسف حذف ف اسی آردهيس
   
ك، يوژدئوليمان معتقد است آه به لحاظ ايپ  آن زمان شرط چه بود و مبنا چه بود؟ دآتر-

ن خلق وجود داشت و يری در خود سازمان مجاهدين درگيالتی مبنای ايك و تشكياستراتژ
د در واقع شرط يده  ح میيت شما توضيخواه درون حاآم تيان تماميمسائلی آه در مورد جر

ن يهمچن. ت خودش را بروز بدهديزور بود آه سازمان را وادار آرد آه ماهيك آاتاليو 
دی هم نداشته يتوانست بماند، ولی در قدرت نرود و پست آل  مان مید سازيگو  شان میيا

  ست؟ينظر شما چ. باشد
ن خلق وجود داشت، ولی ين مبنا در درون سازمان مجاهديشود آه ا  درستی اشاره می   به-

اما من معتقدم . ت بوديی آند چگونگی برخورد حاآميآه به آن صورت خودنما  نيبروزش و ا
اسی يان سيك جرين خلق به صورت يآمد سازمان مجاهد ش نمیيارها هم پن فشيد اگر ايشا

خواست قدرت را به   طلب بود و می  ن علت در درونش حكومتيآرد، به ا  ادی نمیيعمر ز
ان يك جرين پرسش جدی مطرح است آه اصًال يا ايشيليل ميدر مورد تشك. رديدست بگ

  ا با حكومت؟يواهد با ضدانقالب بجنگد خ  ا میيل داده برای چه؟ آيا تشكيشيلياسی ميس
   
  ...ه انقالبيستادگی درمقابل آودتاهای احتمالی عليگفتند برای ا   خودشان می-
روها پس از انقالب باشد ين آمادگی در نيد ايآه با  نيم به اي ما هم در درون حزب معتقد بود-

ستی به ين را باي باشد، ولی ای مقاومت داشتهيمقابل آودتاهای احتمالی ضدانقالب توانا آه در
ای بخواهد حتی برای حفظ عنوان  روهای رسمی مملكت احاله آرد نه هرآس از هر گوشهين

های احتمالی را افشا آنند  ن توطئهين بود آه اياسی ايروهای سيآار ن. ن آار را بكنديانقالب ا
ی يايشيلين ميا معلوم ااز آج. د مقاومت بكنديو به دولت هشدار بدهند آه مقابل ضدانقالب با

خواهد آودتا آند و قدرت را به   آه می نيا ايار بجنگد يه بختيخواهد مثًال عل  ل شده میيآه تشك



 

  ه میيشتر اسم آن را توجيه ـ من بين توجيا اينی ين بدبيا ايشيليل ميرد؟ ناچار تشكيدست بگ
 ی قدرت را بهيوه آودتايه شخواهند ب  نها میيآرد آه ا  جاد میيت ايگذارم ـ را برای حاآم

ن خلق يآه با آن روندی آه در درون سازمان مجاهد من شخصًا اعتقاد دارملذا . رنديدست بگ 
  ای مثل سی ا زود حادثهير يت داشت، ديگذشت و آن نگرشی آه اصوًال نسبت به حاآم  می

. آرد   میت با خشونت برخورديدنبال آن باز هم حاآم  آورد و به   فراهم می60خرداد 
حساب و آتاب، آن پايگاهی آه برای   آن ترورهای بیش گرفت، يای آه سازمان در پ مشی

های مبارزان فلسطينی    خودش انتخاب آرد ـ يك سازمان انقالبی آه تا ديروز در پايگاه
رود   حسين قرار بگيرد و هر قدر جلوتر می  جايگاهش بود حاال بيايد در آنار صدام

به . آند ـ مشی درستی برای يك سازمان سياسی نبود  ره امريكا را طلب میهای آنگ حمايت
گر ين خلق از نظر ماهوی اصًال عوض شد، به آلی عوض شد، ديگمان من سازمان مجاهد

  .ستين سازمان آن سازمان نيا
   
صدر، رفتن به عراق و   اتفاق افتاد ازجمله اتحاد با بنی60ا حوادثی آه بعد از خرداد ي آ-
آه   نيا اينها در ذات سازمان به صورت نهفته وجود داشت يكا، ايت آنگره امريب حماطل

  ر اضطرار برد و به آنجا آشاند؟يحوادث آنها را در مس
م مقداری با اغماض به ين آار را انجام داد، ولی به نظر من داري درست است آه حوادث ا-

بود،   رهبران سازمان در آن مقطع نمیای در نگرش  اگر نطفه. ميآن ن نگاه میيرهبری مجاهد
چطور ممكن . آرد  دار نمی  طور خدشه نيالتی را اين سادگی آن سالمت سازمانی و تشكيبه ا

  !است حوادث يك ضدامپرياليست را ببرد و آنار امپرياليست قرار بدهد؟
   
 ، ولی درست بوديالين هم ضدامپريآردند آه استال  ل میيه رفتارشان تحلي آنها برای توج-

  .ك برقرار آرديس و فرانسه اتحاد استراتژيكا، انگليتلر، با امريزِم هيمقابل فاش
ستی و ياليت ضدامپريری در هوييچ تغيت خودش را حفظ آرد و هي ولی اتحاد شوروی هو-

ستی يك جبهه ضدفاشيزم آمد و ينام فاش  ك دشمن هولناآی بهيمنتها . اش نداد داری  هيضدسرما
ت خودشان را داشتند؛ يآدام ماه ستی بود هرين جبهه ضدفاشيامی آه ايدر همان ا. ل شديتشك

 ها  نجا تمام نگرشيكا خودش بود، ولی ايانگلستان خودش بود، اتحاد شوروی خودش بود، امر
شدن به   برای نزديكحتی سازمان . گری شديز دين خلق چيهای سازمان مجاهد هيو رو

توسط سازمان ما ) م شاهيدر دوران مبارزه با رژ(ها  یيكايمر گفت اگر ترور اها امپرياليست
  .آه هرگز نگرش حزب نبود  زیيعنی چي! ها بود ای انجام گرفت به علت نفوذ توده

تی يدئولوژی چه از لحاظ شخصين اييهای بعدی چه از لحاظ تب ن است آه آاستیيتصور من ا
ن روند را ي سازمان وجود داشت، ای آه دريها طلبی  ادهيشناختی و چه ز  و مسائل درون

ها در درون   یيدئولوژی و آن جداير اييان تغيواقعًا پس از جر. ر آرده بودياجتناب ناپذ
دفعه   كيز اندآی بود، اما بعد از انقالب ين مانده بود چيسازمان، آنچه برای سازمان مجاهد

آه به   نيران با ايتوده ا  بحز. ع و گسترده شديی سازمانی و آن هواداران وسيشاهد آن شكوفا
كی از ين خلق يقًا اعتقاد داشت آه سازمان مجاهديهای سازمان وقوف داشت عم  آاستی

ك نامه سرگشاده برای ين علت هم يتواند باشد و به هم  های اساسی جبهه متحد خلق می هيپا
  .ن خلق ارسال شديخلق و برای سازمان مجاهد  یيهای فدا كيچر

   
  خی؟ي چه تار-
  .1358قًا در سال ي دق-
   
  محتوای نامه چه بود؟ -



 

های فدايی خلق و سازمان   توده ايران، سازمان چريك حزب  آه  نيم بر ايما اعتقاد داشت -
 ستی و ضداستبدادی بودند و با توجه به برنامهياليروهای انقالبی و ضدامپرين مجاهدين خلق

ك جبهه يهای  هيتوانند پا  نها میيداشت اخواهانه آه در هر سه سازمان وجود   های ترقی 
ده بود جز ين عقيران بر ايتوده ا حزب . نام جبهه متحد خلق باشند  ای از مبارزان به گسترده

اطراف  جمله در ران هستند ازيگری هم در ايش دياند روشن نيروهایاسی يان سين سه جريا
كی از ي ما توسط .جبهه قرار گيرند نيای باشند آه در يروهايتوانند ن  آنها هم می آقای خمينی،
م و خواهش يكی از مسئوالن سازمان رسانديعقوبی، ين نامه را به دست آقای يدوستانمان ا

متأسفانه با سكوت .  آندریيگ  قبال آن موضع ن پاسخ بدهد و دريم آه سازمان حتمًا به ايآرد
آنها بجای پاسخ به نامه (.ادتر شديادتر و زيم آه فاصله زيديروز د  م و روزبهيرو شد آامل رو

ران عمل آرده بود، مثال بعنوان پاسخ دو صفحه آامل يقی آه حزب توده ايو از همان طر
آه  یحال ران دادند، دريروزنامه مجاهد را اختصاص به فحش و ناسزا و اتهام به حزب توده ا

  ) توده ـ راهای به متن نامه نكردند، چه رسد به انتشار آن ن اشارهيآوچكتر
   
ن يشما در ا. نی بودندينی آه دور و بر آقای خميب  ان روشنيد به جريشما اشاره آرد -

رفت،   ری میيد آه بتواند رهبری سازمان را آه به سمت درگيديد  ت میيان چقدر ظرفيجر
  آنترل آند؟

 هر  بهد گرفتار توهمات بشود، يالبته آدم نبا. لی زود رفتي آقای طالقانی با آمال تأسف خ-
ر مثبتی يتوانست تأث  تش میين محدوديحال نقش آقای طالقانی هم محدود بود، ولی در هم

ان مجلس خبرگان آه آقای طالقانی هم در آن حضور داشتند ياما به گمان من جر. داشته باشد
ش از انقالب و يگاهی را آه آقای طالقانی پيجا. اند شان منزوی شدهين بود آه ايانگر اينما
فا آند، چه يتوانست ا  تگری آه میياصله بعد از انقالب داشت آمرنگ شد و آن نقش هدابالف

آردند،   اد میيعنوان پدر  ن آه از او بهيدر شورای انقالب و چه در ارتباط با سازمان مجاهد
بينی آه ما در   خواه و روشن   نيروهای ترقیديگر. دا آرديمتأسفانه روز به روز آاهش پ

تدريج   ای نبودند و نفوذ چندانی نداشتند به همين علت هم به  داشتيم آارهحاآميت سراغ
 تر  حذف شدند و جايشان را نيروهای ديگری گرفتند و چرخش قدم به قدم به سمت بسته

  .شدن فضا استمرار يافت
   
ی به سازمان نشان داد ينی چراغ سبزهايد آه آقای خميگو  اش می مان در مصاحبهيپ دآتر -

ها  د در مدارس و آارخانهيآه گفت برو نيشان گذاشت، هميك استراتژی جلوی پايواقع  و در
ن توجهی نكرد آه يمشی جلوی سازمان، ولی سازمان به ا  ك خطيعنی گذاشتن ين يد ايآار آن

های   انيد براساس شناختی است آه از جريگو  نی میياهللا خم تيزی آه آيبه هرحال چ
رد يت قرار بگيی آه هرگز اجازه نخواهند داد سازمان در حاآميها انيرامون خود دارد، جريپ

  . رديدی بگيهای آل ا پستيو 
. خواهد بشنود  ست آه نمیيچ گوشی آرتر از گوشی نيد هيگو  المثلی هست آه می ضرب  -

 .تر بگويد  تر و قاطع  توانست صريح  خواست بشنود، البته طرف مقابل هم می  سازمان نمی
شود آه چگونگی   ه مسائلی مطرح میيزی با نشريگوی آقای موسوی تبر و  در گفت
آنم در روزنامه   من فراموش نمی. آند  ان میيری از برآناری آقای الجوردی را بيجلوگ
ت شده و يگر تثبيآه انقالب د  نياظهارنظری آرده بود مبنی بر ا موسوی اردبيلیهان آقای يآ

م و محاآم رسمی يخواه گر دادستان انقالب نمیيوند و دل بشيد تعطيهای انقالب با دادگاه
ی يآنم آه آن چراغ سبزها  من تصور می. آند، اما آسی توجهی نكرد  ت میيدادگستری آفا
از آن . ندين روشنی را ببينها اي ا قدر پرنور نبود آه چشم ن داد آنينی به مجاهديهم آه آقای خم
ن صدای خطر را بشنوند آه حواسشان يود آه اقدر شنوا نب  ن هم گوششان آنيطرف مجاهد

تنها   نه. ت خودشان، حرآت نكننديفقط ظرف ت موجود جامعه، نه يادتر از ظرفيجمع باشد آه ز



 

فقدان توان . دينجا آشيت را نداشت و آار به اين ظرفين، آه جامعه هم اصًال ايمجاهد
 به ان راست روزيشد آه جرك جبهه واحد توانمند باعث يل يخواه در تشك  روهای ترقیين
ی يها ليگاهی تحل. رديروها بهره بگين پراآندگی نيتر شود و از ا  تر و منسجم   روز منسجم 

شود اگر   شود و گفته می  ت میين آن بخشی از حاآميشان در بيدرباره آقای بهشتی و نفوذ ا
ل ندارم؛ ين تحليوی اتی ريمن شخصًا قاطع. گذاشت  جا می  ی بهير بسزايماند تأث  شان میيا
ا يلی عمل آند و يتر از امثال آقای اردب  لی مثبتيتوانست خ  ماند می  د اگر بهشتی میيشا

  . زی آه رخ دادين چيه هميعنی شبيشد   ار خطرناك میيط بسيد شرايبرعكس، شا
   
ه اسالمی داد نوشته بود آ ای آه به مناسبت انفجار دفتر حزب جمهوری هيانيسازمان در ب -
د به خاطر يشا. ت انفجار را برعهده نگرفتنديعی ملت بود، اما رسمًا مسئولين خشم طبيا

ك سازمان جاسوسی ياند آه  دهيل رسين تحليد بعدها به ايا شايشدن در مردم بود و    منزوی
  ست؟ينظر شما چ. ك عضو نفوذی انجام شديق ين عمل را بكند و از طريخواسته ا  می

ری خود سازمان در ذهنم همواره يگ  من فقط به علت موضع. دييعنی تأين حرف عمًال ي ا-
لی يا داليام آه آ ن فكر نكردهياند و به ا ت آن را به گردن گرفتهين خلق مسئولينشسته آه مجاهد

  .ريا خين ين مسئله با مجاهديارتباط ا وجود دارد مبنی بر عدم
   
ای داشت ـ  ژگیيای بهشتی ـ اگر هر وآق: آنم  ن پرسش را مطرح میيگری ايه دياز زاو -

ان ين جريا. ت و قاچاق موادمخدر سازش آنديی ترانزيايان قوی و مافيآسی نبود آه با جر
آه همه   حالی ران نفوذ داشت ـ دريه اييقضا  ان دراز در تمام خلل و فرج قوهيهم از سال

 مورد نظر آقای بهشتی عی بود آه اصالحاِتياسی از خطر آن غافل بودند ـ و طبيروهای سين
دن به هدف يی مترصد فرصتی هستند تا برای رسين باندهايچن. ستديرا برنتابد و جلوی آن با

  . ن استفاده آننديی ازجمله نفوذ در مجاهديروياز هر ن
ا يآ. ای آشور ماست ت منطقهيگر حساسيك جنبه ديه است و يك جنبه قضين ي درست است، ا-

در آشوری مثل ايران انقالبی رخ داده، آشوری آه آه ور آند تواند تص  واقعًا آسی می
قدر آه شاه از اين مملكت رفت آن   پايگاه عمده امپرياليزم امريكا و صهيونيزم بوده، همين

  .فقط نخشكيد، بلكه تقويت هم شد من معتقدم آه نه! داِر آنها هم خشكيد؟  های ريشه شبكه
   
طرفه و   كي، تاآنون 60خرداد   نه سیيه در زميآار نشرند يگو  ها می  بعضی! یي آقای عمو-

  ست؟ينظر شما چ. شود  ن مطرح نمیيهای مجاهد دگاهيجانبدارانه بوده است و د
ران داشته يانداز ا ای از چشم هين گاليجانب سازمان چن ن است آه اگر آسی ازي من تصورم ا-

ه ين نشريآه ا  نيممنون و متشكر باشد از الی يستی خيست، آه بايی نيجا   به هيتنها گال  باشد نه
ن مملكت را به بحث گذاشته آه آمتر يخ ايای از تار  گوشه60خرداد   با طرح موضوع سی

انات گوناگون با حفظ يندگان جريجانبه و با حضور نما  ق و گسترده و همهيطور عم  نيی ايجا
آنم اگر مجموعه   ور میمن تص. آنند  ن مسئله اظهارنظر میيهای خودشان در ا  نگرش

ران بوده بررسی بشود اصًال يانداز ا ه چشمياش نشر ی آه بانیيگوها و  اظهارنظرها و گفت
نند به علت يب  اگر هم جنبه منفی در آن می. ديدا آنيد پيتوان  گر نمیيچ جای دين، در هيمشابه ا

چقدر هم بخواهم  هر. تد اسياه، سفيِگ سيم ديتوانم بگو  عملكرد خودشان بوده است؛ من نمی
ك يجای خودش محفوظ، ولی وقتی در بطن سازمان  ان آنم، آن بهيخطاهای طرف مقابل را ب

 ن سازمان را میي جان ا رهياش ش ن آرمی وجود دارد آه الجرم برای حفظ و تداوم زندگیيچن
مربوط به گر ين ديا. توان بر آن سرپوش گذاشت آند، نمی  مكد و داخل آن را پوچ و خالی می 
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