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گفت وگو

¡ لطفاً در ابتدا از خاطرات خود از سازمان مجاهدین 
و رهبري نخستین آن بگویید؟

£در تبريز برادرانــي به نام هاي محمد حنيف نژاد، 
سيدمحمد ميالني، دكتر هاشم معيري، دكتر قهرماني 
و .... داشــتيم، كــه از فعاالن دانشــجويان مســلمان 
دانشگاه تبريز به شمار مي رفتند. ارتباط من با بعضي از 
آنها خانوادگي بود. پدران آقاي ميالني و حنيف نژاد 
از اصحاب مســجد پــدر من بودنــد و به اصطالح از 
»مريــدان پدر« به شــمار مي  آمدنــد و به طور طبيعي 
فرزندانشــان نيز در مجالس و مراسم مسجد شركت 
مي كردنــد. محمدآقا بعدها به علــت فوت مادرش، 
نوه خاله من به شمار آمد، چون پدرش مرحوم »ميرزا 
حمداهلل« با دختر خاله من ـ ربابه خانم  ـ  ازدواج كرد 
و صاحب فرزندي به نام »محمدرضا«ـ  وهابـ   شد و 
اكنون در تبريز به ســر مي برد، از اين  رو به طور طبيعي 
ميان مــا رفت و آمد خانوادگي به وجــود آمد. عالوه 
بر روابط خانوادگــي، رابطۀ من با محمد حنيف نژاد 
پيشينه دار و عميق بود. مرحوم محمدآقا عالقمند بود 
در مجالس مذهبي بويژه در مجالس تفســير شركت 

كند، به همين دليل در جلســات تفســير مرحوم آقا 
سيدحسين كهنمويي، مسلمان روشنفكري كه معمم 
نبود و شــذوذات مرحوم يوسف شــعار را نداشت و 
دروس تفســير مرحوم آيت اهلل شــيخ حســين شنب 

غازاني در مســجد كلكتچي شركت مي كرد. پاتوق 
هر دوي ما هم مغازه بزرگ حاج احمدآقا طهماسبي 
بود كه ابزار و يراق مي فروخت و اغلب من، محمدآقا 
و دوستان ديگر آنجا دور هم جمع مي شديم و با هم 

بحث مي كرديم.
درواقع وقتي كه من استعدادهاي محمدآقا را ديدم، 
سعي كردم ايشــان را كه به اصطالح ما »نوحه خوان« 
شــده بود و در مجالس عــزاداري »بياض« يا دفترچه 
نوحه به  دســت، نوحه مي خواند! از اين كار منصرف 
كنم، چون نخســت صداي خوبي براي نوحه خواني 
نداشــت و دوم، اگــر در رشــته قرآن و تفســير كار 
مي كرد بيشــتر مي توانســت مفيد واقع شود. به همين 
منظور قرار شد كه در جلسات تفسير شخصيت هاي 
علمي ـ  فرهنگي تبريز بيشتر شركت كند. تا اين كه به 
پيشنهاد و تشويق منـ  كه در جلسات انجمن اسالمي 
دانشجويان دانشــگاه تهران شــركت مي كردم ـ در 
دانشــگاه تبريز هم انجمني مشابه تشكيل شود. براي 
نخستين جلسۀ تأســيس انجمن، به نيابت از دوستان 
انجمن تبريز از آيت اهلل ناصر مكارم شيرازي دعوت 

مجاهدین و حزب توده در خط امام!
گفت وگو با حجت االسالم  سيدهادي خسروشاهي 

بخش نخست 

ه��ادي خسروش��اهي در س��ال 1317 در تبريز متولد ش��د. ايش��ان تحصيات مقدماتي را در تبريز به پايان رس��اند و س��پس ب��راي ادامه تحصيل 
در س��طوح فقه، اصول، تفس��ير و فلس��فه به قم رفت. از اس��اتيد وي در مراحل باالي دروس حوزوي مي توان به آيات عظام مرحوم امام خميني)ره(، 
ش��يخ محمدعل��ي اراكي، مرحوم ش��ريعتمداري و عامه طباطبايي اش��اره كرد. فعاليت ه��اي وي در س��ال 1332 در زمينه هاي علم��ي و فرهنگي آغاز 
ش��د و با نش��ريه هايي چون نور دانش، آيين اس��ام، مکتب اس��ام، راه حق، نداي حق و... همکاري داش��ت. همچنين فعاليت هاي سياسي وي از سال 
1332 پس از آش��نايي با آيت اهلل كاش��اني، آيت اهلل طالقاني و نواب صفوي آغاز ش��د و در همين راس��تا از همان دوران تا زمان پيروزي انقاب در 
قم، تبريز و تهران دس��تگير و زنداني و يا تبعيد ش��د. وي در س��ال 1351، مركز بررسي هاي اسامي قم را تأس��يس كرد. پس از پيروزي انقاب به 
مدت دوس��ال نماينده امام خميني در وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امي و س��پس به مدت 5 سال، سفير جمهوري اس��امي ايران در واتيکان بود. او 
در اين مدت مركز فرهنگي اس��امي اروپا را در رم تأس��يس كرد كه چندين كتاب، مجله و ماهنامه به زبان هاي عربي، انگليس��ي و ايتاليايي در اين 
مركز متنش��ر مي ش��د.وي در دانش��کده حقوق دانش��گاه تهران، دانش��کده روابط بين الملل وزارت خارجه و مراكز علمي ديگر تدريس هايي داشته و 
داراي ترجمه ها و تأليفات بسياري است كه از جمله مي توان به كتاب هاي »دومذهب«، مجموعه  كتاب هاي »حركت هاي اسامي معاصر« و ترجمه هايي 
مانند »اس��ام و صلح جهاني« از س��يد قطب )ترجمه به همراه آيت اهلل زين العابدين قرباني( و »عدالت اجتماعي در اس��ام« از سيدقطب )ترجمه به 
همراه آيت اهلل محمدعلي گرامي(و... اشاره كرد.  گفت وگوي حاضر كه تقديم خوانندگان عزيز مي گردد خاصه گفت وگويي است كه ازسوي هفته نامه 
»بعثت«، با حجت االس��ام سيدهادي خسروشاهي انجام ش��ده و به منظور درج در نشريه چشم انداز ايران به دفتر مجله ارسال شده است. بخشي از 
اين گفت وگو كه مربوط به وقايع پس از30  خرداد 60 مي باش��د از آن خارج ش��ده تا در فرصت مناس��ب و پس از تکميل از آن اس��تفاده بهينه شود. 
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كردم كه در اين »اجالس تأسيســيه« شركت كنند و 
ايشان قبول كردند و من نيز همراه ايشان به تبريز رفتم. 
در نخستين جلسه كه در دبيرستان رشديه در خيابان 
شاهپور تشكيل شــد، من به معرفي مقامات علمي و 
تدريسي آثار ايشان در حوزه علميه قم پرداختم و بعد 
شــعر آقاي آزرم توسط يكي از دانشجويان به  عنوان 
خيرمقدم قرائت شد. سپس ايشان سخنراني كردند و 
البتــه بعد هم در بعضي از مســاجد و مراكز فرهنگي 

سخنراني داشتند.
محمدآقا انسان پرسشگر و جست وجوگري بود، 
به طوري كه حتي يک دقيقه  آرام نمي گرفت. در هر 
جلسه اي، در منزل، خيابان و در مغازه كه مي نشستيم 
حتي سر ناهار، يا آيه اي را مطرح مي كرد، يا به بحث 
اجتماعي مي پرداخت و يا مســائل مختلف اقتصادي 
مانند ربا و احتكار را مطرح مي نمود و متناسب سؤال، 
بنده يا دوستان ديگر توضيحاتي مي داديم، ولي اينها 
هيچ  كدام محمدآقا را قانع نمي كرد. در  ميان برادران 
تبريز، آقاي دكتر ميالني هم مثل محمدآقا كنجكاو 
و پرسشــگر بود، البته كمي جوانانه تــر از محمدآقا. 
مرحوم دكترهاشــم معيري هم كه در جريان انفجار 
حزب جمهوري اسالمي شهيد شد نيز همين طور بود، 

ولي آقاي دكتر قهرماني كمتر از بقيه حرف مي زد.
بعدها محمدآقا در كنكور عمومي قبول شــد و به 
تهران آمد، در دانشــكدة كشــاورزي كرج به ادامه 
تحصيل پرداخت و به طور طبيعي ارتباطات ما بيشتر 
شد. شــايد حنيف نژاد در تهران با كسي ارتباط قبلي 
نداشت و من ايشان را به مسجد هدايت، وصل كردم. 
بسيار خوشحال شــد كه مي تواند بيشــتر از تبريز از 
مباحث تفســيري، ديني و اجتماعي آيت اهلل طالقاني 
و اســاتيد ديگر اســتفاده كند. البته جا و مكان ثابت 
درست و حسابي نداشت، بيشتر منزل دوستان شان بود 
و گاهي هم منزل پسرخاله من، مرحوم حاج خليل آقا 
فروغي ـ برادر خانم پدر محمدآقا ـ  در خيابان نواب 

مي آمدند، يعني شب هاي جمعه پس از جلسه تفسير 
آقاي طالقاني چون جايي نداشتيم، يا به منزل پسرخاله 
من يا منزل مرحوم حاج احمدآقا ابريشمچيـ  عموي 
مهدي ابريشمچي ـ  و يا بعدها منزل آقاي فخرالدين 
حجازي و گاهــي هم به منزل عباس غله زاري كه از 
فداييان اســالم بود و در »پاچنــار« دو اتاق اجاره اي 

داشت مي  رفتيم.
به هر حــال در ديدارهاي تهــران هم »محمد آقا« 
همچنان پرسشگر و كنجكاو بود و آشنايي با مسجد 
هدايــت و آيت اهلل طالقاني و بقيه، تقريباً بخشــي از 
نيازهاي ذهني و فكــري او را برآورده مي كرد و در 

انجمن اسالمي دانشجويان نيز فعال بود. 
با تشــكيل »نهضت آزادي ايران« در ارديبهشــت 
1340، محمدآقا به سازمان دانشجويان نهضت آزادي 
پيوســت و همراه بقيه دوســتان مانند آقايان لطف اهلل 
ميثمي، محمدمهدي جعفري، تراب حق شناس و پدر 
بديع زادگان و دوستان ديگر فعاليت داشت. همين طور 
بقيه دوستان كه بعدها كادر اوليه سازمان مجاهدين از 
آنها تشكيل شد. در مراحل تكامل بعدي حركت، به 
نظرم دو بار مرحوم محمدآقا همراه آقاي ميثمي ـ يا 
يک بار با ايشــان و يک بار تنهاـ  به قم و به منزل من 
آمدند كه براي »تبيين ايدئولوژي اســالمي« و تنظيم 
آن به شكل سيســتماتيک و به روز، با آنها همكاري 
داشته باشم، ولي من خودم را در آن سطح نمي ديدم 
كه بتوانم از متون اصلي و اصيل ايدئولوژي جديدي 
كه مبتني بر تعاليم اســالمي باشــد، تنظيم كنم و در 
اختيار آنها قرار دهم، روي همين اصل دوستان را به 
مطالعه كتاب هاي آيت اهلل مطهري، آيت اهلل طباطبايي 
و كتاب هاي ترجمه شدة سيدقطب، موالنا ابواالعلي 
مودودي و ديگر كتاب هاي ترجمه اي جديد ارجاع 
دادم كــه البته فكر مي كنم يكي از علت هايي هم كه 
ما به ترجمه كتاب هاي ســيدقطب و موالنا ابواالعلي 
مودودي اقدام كرديم، همين نيازهاي جوانان بود كه 
از نظر فكري با كتب منتشره از سوي محافل مذهبي 
آن زمان، ارضا نمي شــدند. كتاب »عدالت اجتماعي 
در اســالم« ســيد قطب، مدت ها مورد استفاده همان 
دوستان و برادران انجمن هاي اسالمي دانشجويان در 
تهران، شــيراز، اصفهان، تبريز و مشهد قرار گرفت و 
بعدها آقاي برهان الدين رباني، رهبر جمعيت اسالمي 
افغانســتان هم مي گفت كه مطالب اين ترجمه ها، در 
جلسات حزبي برادران افغاني، فارسي زبان، از دروس 
كالس هــاي حزبي بود و رســاله ما چــه مي گوييم، 

سيدقطب هم مانيفست حزب ما بود.
در درون نهضت آزادي، مراحل مقدماتي تشكيل 

محمدآقا انسان پرسشگر و 
جست وجوگري بود، به طوري 
كه حتي يک دقيقه  آرام 
نمي گرفت. در هر جلسه اي، 
در منزل، خيابان و در مغازه 
كه مي نشستيم حتي سر 
ناهار، يا آيه اي را مطرح 
مي كرد، يا به بحث اجتماعي 
مي پرداخت و يا مسائل 
مختلف اقتصادي مانند ربا 
و احتكار را مطرح مي نمود 
و متناسب سؤال، بنده يا 
دوستان ديگر توضيحاتي 
مي داديم، ولي اينها 
هيچ  كدام محمدآقا را قانع 
نمي كرد

محمد حنيف نژاد در حال گفت وگو با سيد هادي خسرو شاهي، سمت راست؛ دكتر سرجمعي )مشهد( و سمت چپ؛ چاروقچي )تبريز(
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سازمان مجاهدين به وجود آمد كه با حضور رهبري 
نخســتين و مؤسســان، در مجموع در مسير مثبت و 
پرتحركي گام برمي داشــت و همــۀ اعضاي اصلي 
هــم اهل عبادت، نيايش و معنويت و متعبد به احكام 

اسالمي بودند.
¡اش�اره كردید به نام تراب حق شناس كه بعدها در 
س�ال 1354 تغییر ایدئولوژي داد، آشنایي شما با وي از 

كجا بود؟
£تراب حق شناس، همشهري من نبود، او از استان 
فــارس و جهرمــي بود. آشــنايي من با او بــه دوران 
طلبگــي وي در قم برمي گشــت. ايشــان مدتي در 
»مدرســه خان« قم تحصيل و طلبگي مي كرد و جزو 
بچه ها و طلبه هاي خوب مدرسه خان به شمار مي آمد. 
در مدرســه خان آقايان مرحوم علي حجتي كرماني، 
محمدعلي گرامي، جعفري گيالني، ســيدكاظم نور 
مفيدي، ســيد محمود دعايي و عده اي از دوســتان، 
حجره داشــتند و من هم آنجا رفت وآمد داشتم و در 
آنجا با آقاي تراب حق شــناس آشنا شدم. البته بعدها 

نامبرده به تهران  رفت و وارد دانشسراي عالي شد و با 
مسجد هدايت آشنا شد، تا اينكه عضو انجمن اسالمي 
و سپس نهضت آزادي و بعدها سازمان مجاهدين خلق 
گرديد و البته او از مؤسسان و كادر اوليه نبود، بلكه از 
فعاالن سازمان به شمار مي رفت. وقتي سازمان لو رفت 
و در شهريور 1350 عده اي دستگير شدند، او در لبنان 

و پايگاه هاي آموزشي فلسطين بود.
بي مناسبت نيست اشاره كنم كه در جريان گرفتن 
نامه از مراجع تقليد قم و مشــهد، در دفاع از اعضاي 
رهبري نهضت آزادي )البته اين پيش از تشكيل سازمان 
بود( در دوراني كه او هنوز جزو نهضت آزادي بود و 
آقايان را در دادگاه نظامي رژيم محاكمه مي كردند و 

در تهران بود، با وي ديدارهايي داشتم.
¡موضوع گرفتن نامه از مراجع چه بود؟

£وقتي آيــت اهلل طالقاني، مهندس بازرگان، دكتر 
سحابي و ديگر اعضاي مؤسس نهضت آزادي را در 
ســال هاي 43ـ1342 در دادگاه نظامي شــاه محاكمه 
مي كردند، من از مراجع قم و مشهد: مرحوم آيت اهلل 

ميالني، )در مشهد( و آيت اهلل نجفي مرعشي، آيت اهلل 
شــريعتمداري، آيت اهلل سيدصادق روحاني، آيت اهلل 
سيدرضا صدر، آيت اهلل شيخ مرتضي حائري و آقايان 
ديگــر، نامه هايي را خطاب بــه آقاياني كه محاكمه 
مي شــدند   و در دفاع و تجليــل از آنها گرفتم. اصل 
اين نامه ها هنوز در اختيار من اســت و من كپي آنها 
را خودم در ديداري به آقاي تراب حق شناس دادم تا 
به نحوي منتشر سازد. البته من خودم بيشتر با مرحوم 
علــي حجتــي كرماني به ديــدن آقايــان در دادگاه 
مي رفتم و در آنجا مالقات در جلســه تنفس پس از 
محاكمــه آزاد بود و در آن شــركت مي كرديم؛ در 
واقــع در ســاعت تنفس با آقايان مالقات داشــتيم و 
مي توانســتيم چيزهايي را رّد و بــدل كنيم. من كپي 
ديگري از اين نامه ها را به آيت اهلل طالقاني دادم، ولي 
آقاي حق شــناس آنها  را با مقدمۀ بســيار تندي چاپ 
كرد كه گفته مي شد آن مقدمه از آقاي جالل الدين 
فارسي بوده اســت. من بعدها يک نسخه چاپ شده  
هم به آقاي دكتر ســحابي دادم كه در مالقات بعدي 
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از مقدمه آن ناراضي بود، ولي از اصل گرفتن نامه ها 
تشــكر كرد. مقدمۀ بسيار تندي عليه شــاه بود و در 
ايامي كه آقايان محاكمه مي شدند، طبعاً اين مقدمه اثر 
مثبت نامه هــا را تضعيف كرد، همان طور كه مرحوم  
امام خميني هم پس از پايان محاكمه و صدور حكم، 
در اعالميه يا نامه شان نوشتند من پيشتر در دفاع از شما 
نامه اي ننوشــتم كه حكم صادره بر ضد شما تشديد 
نشــود، ولي االن كه ديگر حكم صادر شده، نامه را 
مي نويسم. ســپس از آقايان تجليل كرده بودند، البته 

اين نامه هم چاپ شد.
آقاي دكتر ســحابي گفتند كه اين مقدمه ممكن 
اســت باعث تشــديد حكم عليه آنان بشــود و به هر 
حال آشــنايي ما با حق شناس اين گونه بود. بعدها هم 
متأسفانه موضع  وي به كلي عوض شد و در »سازمان 
پيكار« كه سازماني ماركسيستي بود، عضويت يافت. 
در حال حاضر هم گويا در اروپاست و گاهي هم در 
نشريات چپ مقاله مي نويسد و يا كتاب هايي ترجمه 
مي كند، كه يكي از آنها در دفاع از ســلمان رشدي 

بود! ولي حاال بيشتر  درباره فلسطين مي نويسد.
¡آشنایي شما با مهندس لطف اهلل میثمي از چه زماني 

شروع شد؟
£وي عضو انجمن اســالمي دانشجويان در تهران 
بــود. دو نفــر از خواهرزاده هــاي ايشــان به نام هاي 
رحمت اهلل و عبداهلل ميثمي از طالب بودند كه بعدها 
در دفاع مقدس در جبهه به شــهادت رسيدند. آقاي 
لطف  اهلل ميثمي، سپس از عناصر فعال نهضت آزادي 
و بعدها سازمان مجاهدين شد، البته همه مي دانيم كه 
ايشان در يک حركت مسلحانه مربوط به مقاومت بر 
ضد رژيم شــاه، مجروح شدند و متأسفانه دو چشم و 
يک دست خود را از دست دادند. به هرحال آشنايي 
ما با ايشان در مسجد هدايت و از جلسات انجمن هاي 
اسالمي دانشجويان آغاز شــد و مدت هاي زيادي با 
هم دوســت بوديم و بــا وجــود اختالف هايي، اين 
دوســتي همچنان ادامه دارد. اشــاره كردم كه ايشان 

يكــي ـ   دوبار با مرحوم محمــد حنيف نژاد در قم به 
منزل ما آمدنــد و مذاكراتي انجام شــد. در يكي از 
كنگره هاي انجمن هاي اسالمي در كرج با هم بوديم 

و عكس يادگاري هم داريم. 
¡با مسعود رجوي، مهدي ابریشمچي و بقیه كادرهاي 

سازمان هم آشنایي داشتید؟
£آشــنايي من بيشتر با كادر مؤسســان اوليه بود و 
با جريان بعدي آنها كه شــامل عناصــر رديف دوم 
در ســازمان بودند خيلي ارتباط نداشتم، ولي مهدي 
ابريشــمچي را از پيش مي شــناختم، چــون پدر وي 
مرحوم حاج آقا موســي ابريشمچي از اعضاي هيئت 
مالي مجلۀ »مكتب اسالم« بود و زياد به قم مي  آمدند. 

من هم تهران كه مي آمدم بيشــتر در منزل برادر وي، 
حــاج احمدآقا ابريشــمچي مي رفتم كــه در خيابان 
عين الدولــهـ  ايرانـ  منزل داشــت و منزلش نزديک 
منزل حاج موسي بود. منزل حاج موسي پاتوق مرحوم 
آيت اهلل حاج ميرزا خليل كمره اي و آيت اهلل طالقاني 
بود و آقاي كمره اي يک مجلس تفســير خصوصي 
هم بعضي پنجشنبه ها يا جمعه ها در منزل وي داشتند 
كه من هم هر وقت به تهران مي آمدم در آن  شركت 
مي كــردم. در آن زمان مهدي ابريشــمچي نوجوان 
كم ســن و سالي بود با چشــمان آبي و قدي بلند كه 
براي حاضران، چاي و صبحانــه مي آورد و از همان 
وقت، با ايشــان آشــنا بوديــم. بعد كه ايشــان عضو 
كادر سازمان شــد، من ديگر خيلي ارتباط نداشتم و 
تنها پس از پيروزي انقالب اســالمي، روزي به محل 
اصلي ســازمانـ  ســاختمان بنياد پهلوي سابقـ   رفتم 
و به تصور خود مي خواســتم آقايان را نصيحت كنم 
و اين كــه موضعي بر ضد جمهوري اســالمي و نظام 
موجــود نگيرند و اين كه اگر همــكاري كنند هم به 
نفع خودشــان، هم به نفع مردم و هم به نفع مملكت 
خواهد بود. در روابط عمومي گفتند »كادر مركزي« 
جلسه دارند، ولي وقتي خبر دادند، مهدي ابريشمچي 
آمد و در طبقه پايين نشستيم، من حرف هاي خودم را 
زدم و گفتم شــما پيام مرا به دوستان برسانيد. روشي 
كه پيــش گرفته ايد، نه به نفع خود شماســت و نه به 
نفع ملت و مملكت و البته مركز سازمان با سالح هاي 
ســبک و سنگين و عناصر مسلح حفاظت مي شد كه 
فكر كردم به خاطِر مشكالت احتمالي پس از انقالب 
و بــراي جلوگيــري از حمله »ضد انقالب« اســت. 
ايشــان هم حرف هايي داشت كه اينها چنين و چنان 
مي كنند، انحصارگرايي دارند و...، ولي خود آقايان 
هــم در فكر انحصارگرايي بودنــد. اگر اينها عاقالنه 
رفتار مي كردند، مســائل را به اينجا نمي كشيدند كه 
عده اي از مردم و جوانان بي گناه كشــته شوند، وضع 
آنها چنين نمي شــد. به نظر من آنها در روشي كه در 

رهبري سازمان مجاهدين 
جديد، اصالً هيچ كس را 
قبول نداشتند، يعني نه 
روحانيت مبارز را قبول 
داشتند، نه امام خميني، 
نه اسالم سنتي و نه 
نهضت آزادي و يا ديگر 
ملي گراها را و درواقع 
ايدئولوژي خاصي براي خود 
ساخته بودند و هركس 
پيرو آن تفكر نمي شد، 
كنار مي زدند و يا با ترور 
شخصيتي و حتي متأسفانه 
حذف فيزيكي روبه رو 
مي شد

گلشهر كرج، عيد فطر 1338،
از راست به چپ رديف اول:
لطف اهلل ميثمي، دكتر عباس حائري، شيخ ناصري، 
شيخ وحيد  دامغاني، حجت السالم عالئي طالقاني، 
آيت اهلل محمود طالقاني، امير پورخراساني، سيدهادي 
خسروشاهي، محمد حسن بكايي، دكتر كاظم يزدي، 
مهندس آيت اللهي، دكتر نيكوفر، عطاء اهلل شهاب پور، 
مهندس بهروزي، 
در بين افراد وسط:
 محمدي اردهالي، مهندس مهدي بازرگان، 
محمد بسته نگار، حق شناس، مهدي مظفري، 
 مهندس عرب زاده، 
دكتر حسين واعظ زاده خراساني،

 يك دريف مانده به آخر: 
دكتر مهدي جعفري، محمد حنيف نژاد و پشت سر آن 
دو تراب حق شناس ديده مي شوند
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پيش گرفتند اشــتباه كردند، چون به نادرست معتقد 
بودند كه انقالب را آنها انجام داده اند! و مســئوليت 
انقالب بايد برعهدة آنها باشد كه درواقع مسئله از اين 
قرار نبود، يعني آنها عده معــدودي بودند كه اغلب 
در زندان ها بودند و به همت مردم انقالبي آزاد شدند 
و توانســتند پس از انقالب از فرصت استفاده كنند و 
اعضاي خود را افزايش دهند. متأســفانه از اين اعضا 
هم نتوانســتند به طور صحيح اســتفاده كنند و آنها را 
به رويارويي با نظام و ســپس تــرور وادار كردند كه 
چگونگي آن را همه مي دانيم و به نظر من منشــأ آن 

ناشي از »بي تقوايي« و »تماميت خواهي« آنان بود.
¡در مراحل بعدي و پس از دس�تگیري دسته  جمعي 
و اعدام رهبري نخس�تین سازمان، شما با باقیمانده اعضا 

در ارتباط نبودید؟
£من با كســاني كه بيرون مانــده بودند و زندگي 
مخفي داشتند، تنها يكي دوبار توسط حاج احمد  آقا 
طهماســبي ـ كه فرزندانش عضو سازمان شده بودند 
و بعدها ســازمان حاضر نشــد خبري درباره  مرده يا 
زنده بودن آنهــا، به پدر و مــادرش )كه عمه مهدي 
ابريشــمچي بود( بدهــدـ  از جريان دســتگيري ها و 
مشــكالت اعضاي فــراري باخبر مي شــدم. يک بار 
هم در منزل آقاي طهماســبي در عين الدوله، به طور 
تصادفي زنده ياد رضا رضايي را ديدم كه فهرســت 
كاملي ـ  به خط خود ـ از اسامي اعضاي دستگيرشده 
را به من داد كه به مراجع قم اطالع دهم. اين فهرست 
شــامل مشخصاتي مانند نام، ميزان تحصيل، موقعيت 
شــغلي و... و به خــط رضا رضايي بــود كه يكي از 
اعضاي مركزيت سازمان به شمار مي رفت. من كپي 
آن راـ  طبــق معمــولـ  به بعضــي از مراجع قم دادم 
كه اگر مي تواننــد براي آزادي آنها اقدام كنند، ولي 
به ظاهر پرونده آنها از ديدگاه رژيم به قدري سنگين 
بود كه رژيم هيچ گونه توصيه و وساطتي را نپذيرفت 

و پيگيري ما هم طبعاً نتيجه اي نداشت.

البته بعدها گروهي از اعضــاي خانواده آنها به قم 
آمده و در منزل آيت اهلل شريعتمداري متحصن شدند. 
من اغلب بــه ديدار آنها مي رفتم كه در گزارش هاي 
ســاواک قم، ديدارهاي من با آنها به مركز گزارش 

شده است. 
مرحــوم صادق، پدر صادق ها هــم هر وقت به قم 
مي آمــد و پيگير مســئله بود، باز با او ديدار داشــتم، 
البته خود او عضو سازمان نبود، بلكه فرزندانش عضو 
بوده و دســتگير شده بودند و بعد يكي از آنها هم در 
پايان فروردين ماه 1351 اعدام شــد. به هر حال اگر 
روابط ديگري بود، به طور مستقيم نبود، بلكه از طريق 
دوستان مســجد هدايتـ  مرحوم حاج صادق و حاج 

احمد طهماسبيـ  و ديگران انجام مي شد.
¡اش�اره كردی�د ب�ه تمامیت خ�واه ب�ودن س�ازمان 
مجاهدی�ن؛ به نظر ش�ما پس از انقالب، دوس�تان طرف 

مقابل تمامیت خواه نبودند؟
£بــه نظر من تماميت خواهي و تک محوري، يک 
اخالق و روحيه زشت ايراني است، چرا كه كاًل كار 

جمعي را دوســت ندارند و عالقمند هستند كه همه 
كارها را خودشان، يا اطرافيان و يا وابستگانشان انجام 
دهند. پس از پيروزي انقالب اسالمي ما توقع اعمال 
اين نوع روحيه را نداشــتيم، ولي متأسفانه چنان شد، 
يعني تماميت خواهي رســمي از آن زمان و از دولت 
موقــت مرحوم مهندس بازرگان آغاز شــد و آقايان 
كابينه را از اعضــاي جبهه ملي، نهضت آزادي، ملت 
ايران، جاما و احزاب ملي گراي ديگر تشكيل دادند، 
كه بعدها مليـ  مذهبي شدند. البته اغلب اينها دوستان 
بنده بودند و من صداقت و حسن نيت بسياري از آنها 
را  باور داشتم، ولي در كابينه اول دولت موقت، حتي 
يــک روحاني مبــارز و يا به قول آنهــا، يک آخوند 
نمي بينيــم؛ اين درســت نبود. به نظر مــن اين نوعي 

تماميت خواهي اشتباه آميز بود.
 به نظر من وزارت ارشــاد ملي، كه مســئول امور 
فرهنگــي كشــور در پس از انقالب بــود، بايد يک 
روحاني باسابقه روشن مبارزاتي متصدي آن مي شد، 
ولي آنها فردي را  در آن پســت گذاشته بودند كه نه 
آشنايي با علوم اســالمي و امور فرهنگي داشت و نه 
سابقه مبارزاتي. به هرحال نمي خواهم سابقه يكايک 
اعضاي كابينه را مورد بررسي قرار دهم، ولي به طور 
كلي كابينه دولت موقت از افراد ملي گرا بودند. حتي 
در شوراي انقالب هم اطالع دارم كه وضع برخوردها 
مناسب نبوده، يعني آقاي هاشمي رفسنجاني يک بار در 
موقع دفاع من از آقايان، به من گفتند كه وقتي دوستان 
روحاني، مطلبي را در جلســات شورا طرح كردند، 
آقايان اعضاي ملي گرا، يا با همديگر مشغول صحبت 
مي شــدند و يا مي خنديدند و توجهي به حرف هاي 
آقايان نداشــتند. درنتيجه بعدهــا در طرف مقابل هم 
دوســتان ديگر ما ـ مثاًل در حزب جمهوري اسالمي 
ـ و آنهايي كه در صحنه سياست بودند، تماميت خواه 
شدند و مايل بودند كه تنها همفكران خود را در رأس 
همه كارها قرار بدهند. اين وضع ادامه پيدا مي كند تا  
به دورة جناب آقاي خاتمي مي رســيم كه خيلي هم 
به ايشان عالقه دارم، ولي مي بينيم باز در دورة ايشان 
هم چند هزار مدير در ســطح كشــور كنار گذاشته 
مي شــوند و چند هزار مدير جديد مي آيند و پس از 
آن هم دولت بعدي نوعــي تماميت خواهي ديگر را 
اجرا كرد و باز مديران پيشين تعويض و تبديل شدند 
و افراد جديدي به ميدان آمدند كه بيشــترآنها سابقه 
كارهاي اجرايي قبلي يا تجربه الزم را ندارند و براي 
همين هم به سرعت تعويض مي شوند، در صورتي كه 
اگر سابقه خوب كار اجرايي و تجربه مناسبي داشتند، 

كنار گذاشته نمي شدند.
امــا رهبــري ســازمان مجاهديــن جديــد، اصاًل 
هيچ كس را قبول نداشــتند، يعني نه روحانيت مبارز 
را قبول داشــتند، نه امام خميني، نه اســالم سنتي و نه 
نهضــت آزادي و يا ديگــر ملي گراهــا را و درواقع 

نهار عيد فطر 1338، از راست: دكتر سحابي، آيت اهلل طالقاني، مهندس بازرگان، اصغر بديع زادگان، سيد هادي خسروشاهي
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ايدئولوژي خاصي براي خود ساخته بودند و هركس 
پيــرو آن تفكر نمي شــد، كنار مي زدنــد و يا با ترور 
شــخصيتي و حتي متأســفانه حذف فيزيكي روبه رو 
مي شد، كه نمونه هاي بسياري از آن را سراغ داريم. به 
نظرم آنها اشتباه هاي زيادي كردند؛ هم در تاكتيک و 
هم در استراتژي و بهترين فرصت ها را از دست دادند،  
مثــاًل در آن ايام اعالم كردند كــه مي خواهند يک 
راهپيمايي به سوي خانه امام در جماران انجام بدهند. 
مرحوم امام همان وقت در ســخنراني رســمي خود، 
جمله اي فرمودند كه آنها حقيقــت آن را نفهميدند 

وگرنه مي توانســتند با پذيــرش آن، كارهاي مثبت 
بســياري انجام بدهند. امام گفتند: »شما اسلحه هايتان 
را بــه دولت تحويل بدهيد من خــودم مي آيم ديدن 
شما، لزومي ندارد شما بياييد.« نمي دانم آنها چرا اين 
سخن را جدي نگرفتند و متأسفانه نه تنها به آن عمل 
نكردند بلكه به جمع آوري اسلحه هاي بيشتري عالوه 
بر اسلحه هايي كه جمع كرده بودند دست زدند و البته 
از نظر همه معلوم بود براي چه مســائلي خودشان را 
آماده مي كنند. متأســفانه تماميت خواهي ها، در ميان 
همۀ گروه ها شــدت يافت و اكنون هم با عنوان هاي 
مختلــف محافظه كار، اصالح طلــب، اصولگرا و...ـ  
البته نام ها مهم نيست، بلكه محتوا مهم استـ  در همۀ 
آنها انديشه يكدســت كردن و تماميت خواهي ديده 

مي شود.
در ارتباط با جمع آوري اسلحه توسط سازمان بايد 
بگويم در حزب »خلق مسلمان« ساختماني داشتيم كه 
مركز اصلي حزب بــود و نزديک »پادگان حر« قرار 
داشت. فردي به نام »حسين منتظر حقيقي« كه برادرش 
از سازمان مجاهدين بود و در دوره شاه كشته شده بود 
ـ دائم الحضور در حزب بود و هر شــب ده، بيست يا 
سي  عدد كالش و يوزي به داخل ساختمان مي آورد 
و در انبار مي گذاشت. من فكر مي كردم اين اسلحه ها 

را بــراي حزب جمع مي كند كه هر وقت الزم شــد 
از انقــالب دفاع كنيم، ولي بعدها معلوم شــد كه نه، 
دوســتان، پادگان را خالي  نامبرده به گفته يكي از  
كرد و يک اسلحه هم تحويل حزب نداد و سالح ها 
را به نام حزب جمع  كرده و تحويل سازمان مي داده، 

درواقع عامل نفوذي سازمان در حزب بوده است.
پس، جمع آوري ســالح درواقع براي آماده شدن 
جهت برخورد مسلحانه با نظام بود كه به نظرم اشتباه 
بزرگ اســتراتژيكي بود. آنها در بررســي و تحليل 
خودشــان، هنوز به اين نتيجه نرسيده بودند كه مردم 

ايران پيرو رهبر مذهبي خود هستند. به نظر من گرچه 
اين آقايان ظاهر مذهبي داشتند، ولي وقتي مورد تأييد 
مراجع و رهبريت ديني نباشــند، طبيعتاً جز عده اي از 
جوانان، بقيه به ســازمان آنان روي نمي آوردند و از 
آنها دفاع و پشتيباني نمي كردند، نتيجه اش هم آن شد 

كه با كمال تأسف، همگي آن را شاهد بوديم.
¡ش�ما معتقدید كه رهبري س�ازمان از پیش نقش�ه و 
برنامه داش�تند كه نظام را ساقط كنند و خودشان روي 
كار بیایند یا در اثر برخورد دیگران با آنها این روش را 

در پیش گرفتند؟
£هيچ ترديدي نيســت كه كار آقايان طبق نقشه و 
برنامه بود. اين دوستان نخســت امام خميني را براي 

رياست جمهوري كانديدا كردند كه قصد و نيت آنها 
در ايــن امر، در واقع خالص نبود. اينها مي خواســتند 
مقام و موقعيــت رهبري امام را در ســطح بني صدر 
و رجوي و ديگــر كانديداهاي رياســت جمهوري 
پايين بياورند، درحالي كه به خوبي مي بايســت درک 
مي كردند كه مقام رهبري و مرجعيت در شيعه بسيار 
باالتر از اين حرف هاســت. مي دانيد كــه آقايان در 
شعارها، اعالميه ها و برنامه ها مدعي اين بودند كه »تنها 
پيروان راستين خط امام خميني« هستند، همان طور كه 
حزب توده هم مدعي بود در »خط امام« اســت و بقيه 
يا اپورتونيست هستند يا اسالم راستين را نشناخته اند؛ 
از اين شعارهاي بي مبنايي كه در اوايل انقالب مطرح 
كردند. شما ببينيد من كه در آن زمان20، 30 سال بود 
كه امام را مي شــناختم و شــاگرد ايشان در قم بودم، 
تاريخ تولد ايشان را نمي دانستم، ولي مجاهدين روز 
تولد ايشان را استخراج كردند و آن را تبريک گفتند. 
البتــه مي دانيم بعضي ها نزد امام وســاطت كردند كه 
اينها براي انجام كارهايي يا پذيرفتن مســئوليت هايي 
پذيرفته شــوند. امام فرمودند من در كار اينها شــبهه 
دارم و نمي دانــم كه آيا اينها واقعــاً به مبادي اصلي 
اســالم و اصول مذهب اعتقاد دارنــد يا نه؟ از اين رو 
رهبري مجاهدين به قم آمدند، »شــهادتين« گفتند و 
آن را رســماً اعالم و منتشر كردند، ولي بعد اقدامات 
و برنامه هايشان نشــان داد كه اطمينان زيادي به اينها 
نيســت. اصوالً خيلي هــا خدمت امام رســيدند و به 
وساطت پرداخته و ازآنها پشتيباني كردند، و امام قبول 
نكرد. يكي از اين افــراد من بودم كه پس از اين كه 
انقالب پيروز شد و من نماينده امام در وزارت ارشاد 

ملي شدم، براي وساطت نزد ايشان رفتم. 
البته نخست به اين نكته اشاره كنم كه مرحوم امام 
در اوايل انقالب سه چهار نماينده بيشتر در نهادهاي 
دولتي نداشــتند؛ آيت اهلل خامنه اي در وزارت دفاع، 
مرحوم شــهيد محالتي در سپاه پاسداران و  ديگري 
از برادران در جهاد بود. به هر حال وزارت ارشــاد با 
توجه به موقعيت حساسي كه داشت از نظر امام مهم 
بود و مايل بودند كه يک نفر هم ازسوي ايشان آنجا 
نظارت داشــته باشــد، از اين رو به من هم، طي حكم 
رسمي نمايندگي دادند كه در وزارت ارشاد به انجام 
وظيفه بپردازم. يكي از مســائلي كه در ارشاد مطرح 
بود، مسئله امتياز نشريات بود، يعني دادن اجازه انتشار 

به افراد، يا احزاب و سازمان هاي سياسي و مذهبي.
مي دانيم كه در آن ايام 70 تا80 نشــريه و روزنامه 
چپ گراي ماركسيستي، لنينيستي، مائوئيستي، مستقل 
و غير مستقل، سوسياليستي و مانند اينها منتشر مي شد، 
غير از نشــريات اســالمي كه به نظر من ضعيف تر از 
همه آنها بودند. بعضي از اين ســازمان ها براي اين كه 
نشرياتشان قانوني باشد درخواست مجوز كرده بودند 
و در وزارت ارشــاد كميته اي براي بررسي پرونده ها 

جمع آوري سالح درواقع 
براي آماده شدن جهت 
برخورد مسلحانه با نظام بود 
كه به نظرم اشتباه بزرگ 
استراتژيكي بود

امام خميني در بيمارستان، از راست: دكتر عارفي، بني صدر، صادق خلخالي، امام جماراني، سيد احمد خميني، سيد هادي خسروشاهي
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تشــكيل مي شــد كه عالوه بر نماينده امــام، نماينده 
دادگســتري، نماينــده شــوراي انقــالب و معاونت 
مطبوعاتي وزارت ارشــاد و گاهــي هم وزير وقت و 
يكي دو نفر ديگر كه نامشان دقيقاً يادم نيست در آن 
شركت مي كردند. اينها اگر شرايط درخواست كننده 
اخــذ  امتياز را كامل مي ديدنــد، تصويب مي كردند 
و اجازه انتشــار به آن نشــريه يا مجله و روزنامه داده 

مي شد.
از جمله نشرياتي كه درخواست امتياز و اجازه نشر 
كردند، روزنامه »مجاهــد«، روزنامه »كارگر« بابک 
زهرايي، روزنامه »مردم« حزب توده، روزنامه »خلق« 
متعلق به مائوئيست ها و يک روزنامه ديگر ـ كه االن 
نامش خاطرم نيستـ  بود،  يعني پنج گروه و سازمان 
سياســي بودند كه روزنامه رســمي مي خواستند، هر 
درخواســتي را كه من امضا مي كردم، نوعاً دوستان 
ديگر هــم امضا مي كردنــد؛ البته گاهــي هم بحث 
مي شــد، ولي درنهايت امضــا مي كردند. حتي آقاي 
ميناچي كــه وزير بودند زير امتياز يا اجازه اي كه من 
امضا مي كردم، امضا مي كرد كه اگر روزي مشكلي 
پيش آمد، بگويد كه نخست نمايندة امام امضا كرده 

است.
من پرونده اين پنج درخواســت حزبيـ  سياسي را 
با خود به قم بردم، و معموالً پنج شنبه ها به قم مي رفتم 
و  خدمت امام مي رسيدم، گزارش امور را مي دادم و 
ايشان رهنمودهايي مي دادند. اين پرونده ها را با خود 
بردم و توضيح دادم تا امام نظر خود را بفرمايند. ايشان 
خيلي روشن و شفاف فرمودند كه »به اينها نمي توان 
اطمينان كرد.« ايــن بيان، نوعي عــدم موافقت بود، 
ولي من قانون مصوبه شــوراي انقالب را كه با خود 
برده بــودم، خدمت ايشــان دادم و عرض كردم كه 
مطابق اين قانون عمل كنم يا نظريه به ظاهر غيرموافق 

حضرتعالي را مراعات كنم؟
ايشان مصوبه شــوراي انقالب را كه يک صفحه 
بود، دقيق خواندند كه شــرايط آن ايــن بود: ايراني 
باشــد، 18 سال داشــته باشد، ســابقه كيفري نداشته 
باشــد، ليسانس داشته باشــد و از اين دست چيزهاي 
مطبوعاتي كه  شــرايط گرفتن امتياز بود. ايشان آنها 
را كــه خواندند، براي اين كه دخالتي در نفي مصوبه 
شوراي انقالب نكنندـ  كه اين نكته بسيار مهّم استـ  
پرونده ها و آن مصوبه شوراي عالي را كه در جلويشان 
بود با دست خود به سوي من كشيدند و فرمودند: پس 
شــما اين موضوع را از من  نپرســيد. شما به تكليف 
خودتان عمل كنيد و البته تكليف من هم اين بود كه 
به قانون شــوراي انقالب عمل كنم چون ايشان نهي 
صريح نكردند و مرا آزاد گذاشتند. در اينجا فرصت 
را مغتنم شمردم و گفتم آقا اين نشريه »مجاهد« متعلق 
به ســازمان مجاهدين است، مؤسســان اصلي آن را 
بنده از قديم مي شــناختم؛ يكي نوة خاله من به شمار 

مي آمد، محمدحنيف نژاد و بقيه هم اغلب جوان هاي 
مؤمن و مخلصي بودند و مبارزه كردند و سرانجام هم 

در اين راه كشته شدند و...
ايشان به طور دقيق گوش مي دادند و احساس كردم 
كه گويا حرف هاي من دارد در تغيير نظريه امام نسبت 
به سازمان، مؤثر واقع مي شود. سپس افزودم كه اينها 
نهج البالغه و قرآن را بيشــتر از مِن طلبه حفظ هستند 
و مورد استفاده و استناد قرار مي دهند. در اينجا ايشان 
فرمودند: همين جا نگه داريد. اشكال من همينجاست: 
»آيا اينها از ما طلبه ها بيشتر به فكر اسالمند يا نقشه اي 
در پشــت اين حفظ نهج البالغه و قرآن مثل خوارج 
در جريان اســت؟« ســپس افزودند: عده اي ديگر از 
دوســتان ما هم ازسوي اينها اغفال شده بودند و پيش 
من آمدند يا به نجف نامه نوشتند و وساطت كردند، 
ولي من قبول نكــردم، چون صداقت و اخالصي در 
اينها نمي ديدم و بعــد با صراحت افزودند: »من يقين 
دارم روزي اينهــا در مقابــل نظام اســالمي خواهند 
ايســتاد و اكنون كه مــن حرفي نمي زنم بــراي اين  
ظاهرسازي هايي اســت كه اينهادارند، و مي خواهم 
كاماًل نيّات و اهداف خودشــان را نشان دهند، بعدها 
به تكليف عمل مي كنم.« ســپس اين جمله را اضافه 
كردند كه، يعني اينها با اين ظاهرسازي ها و تظاهرشان 

باعث شــدند كــه ما تصميم فــوري در مــورد اينها 
نگيريم، وگرنه تكليف ما بــا فداييان خلق و آنهايي 
كه در كردستان، يا تركمن صحرا سر مي بُرند، كاماًل 

روشن است، ولي با اينها چه كنم؟
سپس امام با تأســف فرمودند: »من يقين دارم اگر 
اينها روزي دستشان برسد، قطعاً بدتر از فداييان خلق 

برخورد خواهند كرد.«
پاســخ تند و صريحي بود و من اجازه خواســتم و 
مرخص شــدم، بعد كه به تهران آمدم، اين موضوع 
را بــا چندتــن از دوســتان ازجمله، آقايان هاشــمي 
رفسنجاني، محمدجواد و علي حجتي كرماني، سيد 
محمــود دعايــيـ  اين چند نفر يادم هســتـ  مطرح 
كرده و گفتم چرا امام نظرشان درباره اين بچه ها اين 

چنين است؟  مي فرمايند اينها بدتر از چپ ها بد عمل 
خواهند كرد. هركدام توضيحي دادند و آقاي دعايي 
در پاســخ من  گفت: من در نجــف مدتي قهر كردم 
و به بيت امام نمي رفتم كه چرا ايشــان اينها را به طور 
مكتوب تأييد نمي كنند، ولي بعد كه حقايق اهداف 

اينها روشن شد، ديدم كه حق با امام بوده است.
پس نتيجه مي گيريم كه اين تاكتيک و استراتژي 
سازمان در برخورد با نظام اسالمي اشتباه محض بود، 
چرا كه هم خســاراتي بر جوانان فريب خورده عضو 
ســازمان وارد شد و هم بر جوانان مؤمن طرف مقابل 
و تعداد زيادي هم از مردم بي گناه ايران كشته شدند، 
كه مســئول اصلي آن به نظر من رهبري سازمان بود. 
البته آنها مدعي هســتند كه پــس از انقالب هر نوع 
همكاري را كردند، ولي عماًل مورد قبول واقع نشــد 
و يا بعضي از اعضاي آنها در شهرســتان ها به دســت 
گروه هاي به قول خودشــان وابســته به نظام، كشته و 
ترور شــدند و مانند اين مطالب. البتــه ما تا آنجا كه 
شــاهد عيني بوديم، پس از انقالب ترورهاي كوري 
انجام  شد و عده اي بي گناه كشته  شدند، مثاًل شب ها 
بچه هايي كــه در كميته ها كشــيک مي دادند، ترور 
مي شدند. مشــابه اين در عراق امروز، پس از تجاوز 
آمريــكا و انگليس به عراق و اشــغال اين ســرزمين 
رخ داده و اكنون هم رخ مي دهد، چپ و راســت را 
مي كشند، دانشمندان رشته هاي مختلف علوم، بويژه 
هسته اي را ترور مي كنند، مساجد را منفجر مي كنند، 
ســامراي  اهل بيت)ع( را ويران مي كنند، شيعه را سر 
مي برند و قتل عام مي كنند، ســني را سوراخ سوراخ 

مي كنند و... .
در اين فجايع ممكن است بعثي ها هم دست داشته 
باشند، ولي قطعاً اين تمام مطلب نيست، براي نمونه دو 
نفر انگليسي را كه مسلح بودند و لباس عربي پوشيده 
بودند، در بصره گرفتند. آنها مواد منفجره و ســالح 
همراه داشــتند، كجا مي رفتند؟ حتماً مي خواســتند 
جايــي را منفجر كنند و يكي را ترور كنند و ســپس 
آن را به سني ها يا شــيعه ها نسبت دهند و اختالف و 
دو دســتگي را بيشــتر دامن بزنند، ولي پيش از انجام 
تحقيقات، سربازان انگليسي با توپ و تانک به زندان 
بصره حمله كردند، زنــدان را ويران كرده و اين دو 
نفر انگليسي دشداشه و چفيه و عقال پوش را از زندان 
آزاد كردند، اين نمونه اي از نقشۀ شوم انگليسي هاست. 
ازسوي ديگر بي ترديد سيا و موساد هم در ترورهاي 
عراق دست دارند و نمي شود گفت كه اين كشتارها، 
ترورها، انفجارها، ازسوي گروهي خاص است. پس 
از انقالب اســالمي ايران هم كه هنوز امنيت منسجم 
نشده بود، ترورهايي انجام مي شد و نمي شود گناه آن 
را به گردن نظام و گروه مقابل بيندازيم. به نظر من اين 
منطق صحيحي نيست كه ترور يا كشته شدن بعضي 
از هواداران سازمان را به مسئوالن نظام نسبت دهيم، 

در آن زمان20، 30 سال 
بود كه امام را مي شناختم 
و شاگرد ايشان در قم 
بودم، تاريخ تولد ايشان را 
نمي دانستم، ولي مجاهدين 
روز تولد ايشان را استخراج 
كردند و آن را تبريک گفتند
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چرا نگوييم كه دشمن مشترک؛ شاهي ها و مزدوران 
ســيا و موساد و MI-6 براي سركوب انقالب و تفرقه 

افكني به اين اقدامات جنايتكارانه دست مي زدند؟
¡ابتدا در مورد مجاهدین بنیانگذار صحبت كردید و 
بیشتر آنها را افرادي خوب و مسلمان خواندید. مي دانیم 
ك�ه آنه�ا از هم�ان ای�ام، كتاب هایي مانند ش�ناخت یا 
تفس�یري كه از قرآن داش�تند و چ�اپ مي كردند، مثل 
تفس�یر س�وره محمد)ص(، س�وره توبه، س�وره انفال یا 
خطبه هاي نهج البالغه، كه توافق كامل با دیدگاه هاي 
علماي اسالمي نداشت،  نظرشما در این رابطه چیست؟

£البتــه من درباره همه اعضــاي رهبري و يا كادر 
مركزي شــناخت دقيقي نــدارم  و نمي توانم درباره 
نيک و بد كســي بدون علم و آگاهي داوري كنم و 
ازسوي ديگر همه آن چيزهايي را كه شما مي گوييد 
نخوانــده ام، بلكه بعضي از آنهــا را در آن زمان و در 
فرصتي كه بود مي ديدم، ولي به عنوان نقد و بررسي 
و تحليلــي مطالعه نكردم، اما اوايل كه مي خواندم  از 
نظر من، آن نوشــته ها جلوه هايي داشــتند و البته بايد 
گفت تفســيرهاي بــه رأي آقايان يک مقــداري به 
اصطالح از تأويالت شخصي و خصوصي خودشان 
بود،  يعني يک نوع تفسير جديدي بود، كه قرآن را با 
ايدئولوژي و انديشه هاي خود تطبيق مي كردند و بعد 

مي گفتند تفسير صحيح قرآن است.
ولي در كل آن زمان، كتاب ها و تفسيرهاي آقايان، 
با داشتن جمله هاي انقالبي و جديدي يا هماهنگ با 
بعضــي از مطالب دكتر شــريعتي، جلوه هاي خاصي 
داشــت و مورد توجه قرار مي گرفت و به هرحال نه 
مي شــود گفت كه همۀ آنها باطل بود و نه مي شــود 

گفت همۀ آنها حق بود و صحيح.
¡در واقع مي خواهی�د بگویید اینها از اول التقاطي 

بودند؟
£نه، بنــده در مــورد بنيانگذاران نخســتين تعبير 
التقاطــي را بــه كار نبــردم. ممكــن اســت آنها در 
برداشت هايشان از قرآن مجيد، خطبه هاي نهج البالغه 
يا مسائل اجتماعي ـ اقتصادي اسالم اشتباهاتي داشته 
باشند، ولي قصد اين كه ماركسيسم را زير پوشش  نام 
اسالم پياده كنند نداشــتند. متأسفانه در جريان تغيير 
ايدئولوژي ـ كه به نظرم ســال 1354 رخ داد ـ گروه 
زيادي از اعضاي باسابقه سازمان رسماً اعالم كردند 
كه ماركسيســت شده اند، و بقيه هم كم و بيش و قلباً 
بي ميل نبودند به آنها بپيوندند، ولي شرايطشان ايجاب 
نمي كرد، پس انديشــه اينها با بنيانگذاران خيلي فرق 
مي كرد و اصوالً قابل مقايســه نبودند. من معتقدم كه 
مؤسســان اوليه متعّمد در تحريف نبودند و بي شک 
اشــتباهاتي داشــته اند و مي دانيم كه هر بشري غير از 

معصومين دچار خطا مي شود.
¡آیا ش�ما معتقدید كه اینها ب�ا روحانیت هم موافق 

بودند، یعني به اصطالح تضادي با روحانیت نداشتند؟

£نه! من چنين اعتقادي ندارم، بلكه معتقدم كه اينها 
ـ رهبري جديد ـ چون »خــود محور« بودند در واقع 
اگر بتوانيم بگوييم كه ضد آخوند نبودند، دست كم 
مي توانيم بگوييم بــا آخوندها خوب نبودند و معتقد 
بودند علما روي احكام اجتماعي قرآن كار نكرده اند. 
مي شــود گفت كه آنها روحانيت را به عنوان وسيلۀ 
تشــويق مــردم و جوانان به پيوســتن به ســازمان يا 
كمــک مالي به آنها قبول داشــتند. همه مي  دانيم كه 
اوايل، عمدتاً تأمين مالي آنها ازســوي روحانيت بود 
كه بســياري از آنها مانند آيــت اهلل منتظري، آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني و ديگران به اينهاكمک مي كردند 
و يا به خانواده هاي آنان و كساني كه در زندان بودند 
و به همين دليل هم بعضي از آنها به ســختي شكنجه 

شدند.
بــه هر حــال به نظــر من اينهــا از اول بــه اين كه 
روحانيــت در صحنــه باشــد و كارگــردان، اعتقاد 
نداشــتند و فقط مي خواستند از طريق اينها به پست و 
مقام برسند و بعدها هم مانند بختيار بگويند كه آقايان 
بروند در قم و آنجا را واتيكان درســت كنند و براي 
خود تشكيالتي داشته باشند. حتي پيشنهاد كردند كه 
آقايان دو مرتبه بروند در مســاجد بنشــينند، يعني در 
مبارزه با شاه و ساقط كردن، آقايان علما و روحانيون 
بايد بيايند در خيابان ها و مــردم را وارد صحنه كنند 
و به زندان و شــكنجه و پاي اعدام بروند، ولي وقتي 
حكومت تأسيس شــد، بايد آن را دست اين آقايان 
بدهند كه معتقــد بودند بهتر از ديگران مي توانند آن 
را اداره كنند، در حالي كه عملكردشان نشان داد كه 

خيلي به اصطالح در باغ نبودند.
¡آیا شما معتقدید كه آقاي مهندس بازرگان كه اینها 

را فرزندان خود نامید، ضد آخوند بود؟
£من نمي توانم بگويم مرحــوم مهندس بازرگان 

ضــد آخونــد بود يــا ماننــد بعضــي  از هــواداران 
دكترشريعتي هوادار »اســالم منهاي روحانيت« بود، 
چون نزديک ترين دوست ايشان آيت اهلل طالقاني بود، 
ولي زياد  هم با روحانيت مصطلح موافق نبود، بويژه 
پس از تشكيل دولت موقت، چون اوايل انقالب  هر 
كسي براي خودش طرحي و برنامه اي داشت و اين با 
برنامه دولت موقت نمي ساخت و عماًل اخالل ايجاد 
مي شــد، باوجود اين كه امام تأكيد داشت كه دولت 
موقت، دولت امام زمان)عج( است و بايد تأييد شود 
اين مســائل باعث شــد كه مهندس بازرگان بيشتر از 
روحانيت برنجد و به اصطــالح بِبُرد و گويا تعبيراتي 
هم داشته و آيت اهلل مهدوي نقل مي كردند كه نشان 
مي داده گويا مخالفت خودشان را با روحانيت رسماً 

اعالم مي كرده است.
البته آقاي بازرگان را هم بايد از كساني كه معصوم 
نيســت بدانيم. نخســتين جزوه اي كه او منتشر كرد 
در ســال 32 باعنوان »بازي جوانان با سياســت« بود. 
او مخالف سرسخت شــركت جوانان و دانشجويان 
در امور سياســي بود. بعد هم كه خواستار حكومت 
اسالمي شــد و در آخرين مرحله زندگي  هم  اعالم 
كرد كــه بايد دين از حكومت جدا باشــد. ولي اين 
مســائلي اســت كــه در زندگي همه افراد هســت و 
نمي تــوان از اول به طور قطع بگوييم كســي »خوب 
كامل« هست يا »بد مطلق«. آقاي بازرگان براي خود 
انديشــه اي داشت كه محترم هســت، ولي در بعضي 
موارد من با ايشــان موافق نبوده ام. با اين حال همواره 
احترامشان را دارم و ايشــان را فردي متدين، صادق 
و مخلص مي دانم كه هدفي جز خدمت به اســالم و 

مردم نداشت.
¡یعن�ي آقاي ب�ازرگان نوعي »تذب�ذب« و »تلون« 

داشت؟
£نــه، هرگز مــن چنين تعبيــري در مــورد آقاي 
بازرگان به كار نبردم، بلكه تغيير انديشــه بود، كه هر 
انساني ممكن است در طول عمرش در مسائل مختلف 
با آن روبه رو شــود و به اصطالح »تبدل رأي« داشــته 
باشد. فقهاي ما هم همين طور هستند، در مسائل فقهي 
گاهي فتوايشــان عوض مي شود و اين دليل نمي شود 
كــه ما آنها را متلون بدانيم. اجتهاد عوض مي شــود، 
به مدارک جديدي دســت مي يابند يا حقايق زمان و 
مكان را مالحظه مي كنند و  رأي قبلي تغيير مي كند، 
بنابراين نمي توان پذيرفت كه در مسائل فقهي اين امر 
جايز  باشــد ولي در مسائل سياسيـ  اجتماعي نباشد. 
در مورد سازمان البته اين طور نيست. رهبري آن پس 
از انقالب عالوه بر تلــون، فرصت طلب هم بودند و 
مي خواستند از فرصت ها استفاده كنند و به هر قيمتي 
كه شده به مسند حكومت برسند كه اين از آثار همان 
تک روي و خودمحور بودن است و اين بيماري ويژه 
اين آقايان نبود، بعضي از دوستان قبلي و بعدي ما هم 

به نظر من اين منطق 
صحيحي نيست كه ترور 
يا كشته شدن بعضي از 
هواداران سازمان را به 
مسئوالن نظام نسبت 
دهيم، چرا نگوييم كه 
دشمن مشترک؛ شاهي ها 
و مزدوران سيا و موساد و
   MI-6براي سركوب انقالب 
و تفرقه افكني به اين 
اقدامات جنايتكارانه دست 
مي زدند؟
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متأسفانه دچار اين نوع بيماري بودند.
¡ب�ه نظر ش�ما عام�ل دوري اینها پ�س از انقالب، از 

روحانیت، علما و به طور كلي، مردم چه بود؟
£اين امر به همان برداشتي برمي گردد كه دوستان 
از اســالم داشــتند و برداشــت يا قرائت خــود را در 
ايــن زمينه اصل مي دانســتند و مطابق آن برنامه پيش 
مي رفتنــد، از اين رو طبعاً بــا برنامه هاي روحانيت در 
مــواردي اختالف پيدا مي كردند. به نظرم اين دوري 
و جدايي باعث شــد كــه اينها خود از تــوده مردمـ  
به مفهوم واقعي كلمه ـ جدا بشــوند و از فهم مسائل 
اساسي اسالم هم دور بمانند. پيدايش تغيير ايدئولوژي 
ناشي از اين بود كه آنان واقعاً از روحانيت اصيل دور 
شده بودند. يادم مي آيد كه من هر وقت به منزل حاج 
احمد آقا طهماسبيـ  كه 3 پسر داشت و همسرش هم 
خواهر حاج موسي ابريشمچي بود ـ مي رفتم، هر سه 
فرزند وي مي  آمدند و پيش من مي نشســتند، مسائلي 
مي پرســيدند و احترام مي كردند و چاي مي آوردند، 
اما بعد كه آنها با سازمان مرتبط شدند، چند بار كه من 
به منزل حاج احمدآقا رفتم، اصاًل به ديدن من نيامدند 
و احوالپرسي هم نكردند، پدرشان هم عذر مي آورد 
كه آنها در اتاق خود مشــغول مطالعه هستند. بعد هم 

در جريانات سازمان مفقوداالثر شدند.
خواهرزادة دانشــجوي خود مــن در تبريز با اينها 
مرتبط شــد. وقتي من تبريز رفته بودم، چون پدرشان 
فوت شده بود، در منزل پدري من مي نشستند، اصاًل 
بــه ديدن من نيامد يعني هميشــه مي آمد و مي گفت 
آقا دايي چــه خبر، كار داريد يا نــه؟ پس از ارتباط 
با ســازمان، اصاًل ســراغ من نيامد، آن سالي كه من 
تبريز بودم احوالپرســي هم نكرد.  اين جدا كردن و 
دور كــردن افراد از روحانيت، به خاطر ايزوله كردن 
اعضا بود، چرا كه مي خواستند آنان فقط همان انديشه 
ســازمان را داشته باشند. البته كل ســازمان هم با اين 
دور شدن، دچار اشتباه استراتژيک عميقي شد، چون 
بعضي از مسائل خود را مي توانستند با روحانيت حل 
كنند يا بعضي از مسائل را از آقايان علما ياد بگيرند. 
اين كه من خــودم همه چيز را مي دانم »خودخواهي« 
است و بني صدر هم دچار نوعي از  اين حالت بود كه 

»كيش شخصيت« مي ناميد كه خود گرفتار آن بود.
من اعتقادم بر اين است كه دوري اينها از روحانيت 
و جدا شــدن آنان از توده مردم، آن هم تنها به خاطر 
رســيدن به »قدرت« باعث انحراف شــد. شايد يكي 
از عوامــل اين دوري اين بود كه دوســتاني كه پس 
از پيــروزي انقــالب ســر كار بودند به اينهــا اجازه 
شــركت در امــور را ندادند و  اين آقايان نتوانســتند  
در پســت هايي حضور يابند. بعضي از آنها از دوران 
قبل هم، بــا روحانيون زنداني اختالف داشــتند و از 
آنها جدا بودند، حتي در جلسات تفسير آنان شركت 
نمي كردنــد و مي گفتند كه ما بايد خودمان تفســير 

بگوييم كه خود اين امــر در نهايت به انحراف كلي 
مي  انجامد.

عملكرد آنان در زندان و پس از انقالب در بيرون، 
جمع كردن اسلحه، مطالبي كه در روزنامه هاي خود 
منتشــر مي كردند، اتهام زدن به مرحوم شــهيد دكتر 
بهشــتي و ديگران و ترور شخصيت ها، نشان مي دهد 
كــه آنان از اول هدف خاصــي را دنبال مي كردند و 
مرحوم امام هم كاماًل در جريان و هوشيار بود.  به طور 
كلي من معتقدم كه اين آقايان عملكرد درستي پيش 
و پــس از انقالب در قبال نظام اســالمي نداشــتند و 
همين باعث شد كه اين اختالفات پيش بيايد. در واقع 
همانطور كه امام مي گويد »دعواها براي اسالم نبود، 
و همۀ آنهايي كه دعوا مي كنند، همه براي خودشان 

بود.«
در مسائل بعدي هم، چه مسائل قانون  اساسي و چه 
مســائل سياســي و اجتماعي ديگر ديديم كه آقايان 
همچنــان حرف خــود را مي زدند، كه: اعــدام بايد 

گردد... ارتش بايد منحل شود و... .
¡ ب�ه این  اش�اره كردید كه آنه�ا و گروه هاي چپ 
درخواس�ت امتیاز روزنامه كرده بودند، ولي نگفتید كه 

درنهایت به آنها امتیاز داده شد یا نه؟
£ما طبق قانون، به همۀ آنها كه داراي شرايط قانون 
مصوبه شوراي انقالب بودند، اجازه نشر و امتياز داديم 
و براي من چپ و راست مطرح نبود، به هر كدام كه 

شرايط قانوني اش كامل بود، امتياز نشر داده شد.
¡شما با نبرد مسلحانه آنها موافق بودید؟

£اول بايد نبرد مســلحانه را معنــا كنيم و بعد نظر 
بدهيم. اصوالً به نظر من كشــتن يک پاســبان، يک 
ژاندارم در سياهكل يا يک بقال و عطار در گوشه اي 

از شــهري، مبارزه مسلحانه نيست، بلكه آنارشيسم و 
ترور كور است، ولي اگر عنصري مثل ژنرال رزم آرا 
را از ميان بر دارند، در نتيجه اوضاع برمي  گردد و  مثاًل 
انتخاباتي جديد و آزاد پيش  آيد و يا نفت ملي شود 

اين مبارزة مسلحانه و مشروع است.
¡نظر حضرت امام در مورد مبارزة مسلحانه چه بود؟

£همــه مي داننــد كه مرحــوم امام به طــور مطلق 
موافــق اين دســت كارها نبودند و تــا آخر عمر هم 
اجازه ندادند كه به مبارزه مسلحانه اي به اين معنا كه 
مطرح هست، اقدام شــود. درواقع روشي داشتند كه 
ويژه خودشــان بود و با اين خشونت هاي كور هرگز 

موافقتي نداشتند. 
¡آیا راهي نبود كه سازمان با نظام درگیر نشود  و با 
صلح و صفا، به طور مش�ترک در ادارة مملكت همكاري 

كنند؟
£اين را بايد از رهبري ســازمان پرسيد، چون همه 
مي دانيم كه اين آقايان با ســران نظــام مانند مرحوم 
شهيد بهشتي، آيت اهلل رفسنجاني، آيت اهلل خامنه اي، 
آيت اهلل مهدوي، احمدآقا خميني، مهندس بازرگان، 
دكتر يزدي، مهندس ســحابي و... ارتباط و مالقات 
داشــتند. اگر واقعاً قصدشان همكاري و اصالح بود، 
مي توانســتند به تفاهم برســند، ولي چون آنها از اول 
برنامه  خاص خود را داشــتند، اين جلسات هم كه به 
ظاهــر براي صلح و تفاهم با شــركت آقايان برگزار 
مي شد، درواقع براي ارزيابي اوضاع ازسوي آنها بود 
و نه براي تفاهم. آنچه كه موجب تأســف است اين 
است كه افرادي اينها را از مسير صحيح مبارزه و ادامه 
همكاري با انقالب اسالمي و رهبري آن دور كرده و 
آنها با توهم اين كه ميدان براي تركتازي آماده است 
و رقيــب را مي توان به آســاني از صحنه خارج كرد 
و قدرت را به طور كامل در دســت گرفت،  وارد فاز 
به اصطالح نظامي شدند و با به خيابان كشيدن جوانان 
بي تجربه و ساده دل، مبارزه به اصطالح مسلحانه را آغاز 
كردند كه نتيجه آن را همگان ديديم. اينها متأســفانه 
همه ارزش هايي را كه خود ســابقاً مدعي آن بودند، 
زير پا گذاشــتند و ناگهان از اروپا ســر در آوردند و 
در دامن امپرياليســت ها، براي مبــارزه به اصطالح با 
مالتاريا به هر اقدامي دســت زدنــد. درنهايت هم به 
كمک صدام شتافتند و عليه نيروهاي مسلح ايراني و 
به نفع رژيم بعث جنگيدند، كه البته ســرانجام آن را 

هم همگان ديدند.
¡ب�ا توجه به آین�ده اي كه به تصویر كش�یدید، چرا 
ازس�وي نظام براي جل�ب و جذب این اف�راد اقدامي 
نشد تا در سازندگي كشور همكاري كنند و به دام اینها 

نیفتند.
£اصوالً در هر كشــوري كه انقالب رخ مي دهد، 
امنيت و آرامش و انســجام اداري و حكومتي از بين 
مي رود. در ايــران پس از پيروزي انقالب، ارتش در 

جدا كردن و دور كردن افراد 
از روحانيت، به خاطر ايزوله 
كردن اعضا بود، چرا كه 
مي خواستند آنان فقط همان 
انديشه سازمان را داشته 
باشند. البته كل سازمان 
هم با اين دور شدن، دچار 
اشتباه استراتژيک عميقي 
شد، چون بعضي از مسائل 
خود را مي توانستند با 
روحانيت حل كنند يا بعضي 
از مسائل را از آقايان علما 
ياد بگيرند
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واقع از هم پاشيده شد، سازمان هاي اداري حكومتي 
و نظام انتظامي به طوركلي از هم گســيخت. ادارات، 
وزارتخانه ها، استانداري ها و فرمانداري ها و خالصه 
كل بالد، غرق در آشوب و بحران بود. از سويي هم 
عناصرمفسد و چپ نماها، در كردستان، آذربايجان،  
اهــواز، تركمن صحرا، بلوچســتان و درواقع در همه 
نقاط ايران، مشــغول توطئه شــدند و به تــرور افراد، 
تخريــب اماكن، اشــغال پادگان ها، جمــع آوري و 
دزديدن سالح ها و كارهاي مشابه ديگر دست زدند 
كــه رفع اين بحران ها وقــت دولت و حاكميت را به 
كلي مي گرفت و آنها را به خود مشغول مي داشت. در 
آن بحران نمي شد گفت كه چرا وقتي دوستان ديروز 
داشــتند كنار مي رفتند و دور مي شدند، حاكميت به 
فكــر آنها نبود، براي اين كه در آن بحران شــديد به 
فكر تأمين امنيت كلي كشــور و دفع توطئه هاي ضد 
انقالب بودند و حق آن بود كه دوســتان قديم، خود 
به ميدان مي آمدند و همكاري مي كردند و در كشف 
توطئه ها شــركت مي نمودند و ســپس طلب ســهم 
مي كردند كه آنها هم در حاكميت و نظام شــركت 

كنند  نه اين كه خود از پشت خنجر بزنند.
البته اشــاره كردم كه اين آقايانـ  چه رجوي و چه 
افراد ديگرـ با عناصر و شخصيت هاي درجه يک نظام 
مالقات هايي داشتند و شــايد در ارتباط دائم بودند، 
ولي آنها هرگز به فكر اين كه همكاري بكنند نبودند 
و عماًل مي خواستند اوضاع شلوغ تر بشود تا به نتيجه 
مطلوب خودشــان برســند. به هر حال آنچه به نظرم 
مي رسد اين است كه با توجه به ارتباط آنان با مسئوالن 
نظام، اگر واقعاً آنان مي خواستند، مي توانستند از تضاد 
و برخــورد جلوگيري كنند، ولي در عمل با توجه به 
هدف نهايي خود، نمي خواستند چنين بشود. شايد هم 
اعتقادشــان اين بود كه »اين انقالب زودتر از موعدـ  
همان طور كه بعضي ازآنها گفتندـ  رخ داد و زحمات 
ما هدر رفت، وگرنه قرار بود اين نتيجه دربســت در 

اختيار ما باشــد.« البته اين هم تحليل اشــتباه و غلطي 
است. اينها فكر مي كردند كه با طرفداري عده اي از 
جواناني كه هنوز آشنايي با مسائل نداشتند، حكومت 
و انقالب در اختيار آنها قــرار مي گيرد، اما اين طور 
نبود؛ در هيچ كجاي دنيا هم اين طور نيســت و ايجاد 
تضاد و برخورد هم به نفع هيچ يک از ســازمان هاي 

سياسي نمي توانست باشد.
 اگــر دقت كنيم اينها تنها اســلحه تهيه مي كردند 
و در فكــر انفجــار، تخريب و حــذف فيزيكي رقبا 
بودنــد، وگرنه انفجــار حزب جمهوري اســالمي و 
نخســت وزيري و... كه كار يک شــب نبــود، بلكه 
مقدمات و آمادگي هاي قبلي را الزم داشــت. افزون 
بر اينها، در مطبوعات خود بويژه روزنامه  »مجاهد«، به 
تخريب افراد مي پرداختند و به همين داليل، مي توانيم 
يقين داشــته باشــيم كه آنان اصوالً در فكر سازش و 
همكاري نبودنــد. بنابراين اگر حاكميــت هم اقدام 
مي كرد، با توجه به نيت باطني آنان من فكر نمي كنم 

كه نتيجه اي حاصل مي شد.
¡به ظاهر آنها معتقد بودند كه سازمان و تشكل سیاسي 
قدرتمندي در كش�ور هس�تند و باید اداره حكومت در 
اختیار آنان باشد؛ به هرحال در روحانیت یك سازمان و 
تشكلي نیست كه بتواند كشور را اداره كند. در تمام دنیا 
سازمان هاي سیاسي، پس از انقالب یا كودتا یا تغییراتي 
ك�ه پیش مي آید، كادر الزم براي ادارة مملكت دارند، 

آیا روحانیت هم چنین كادري در اختیار داشت؟
£بــه گفته مرحــوم دكتر شــريعتي، شــيعه يک 
حزب به تمام معناســت و در سراسر ايران هسته ها و 
شــبكه هاي مردمي وجود داشت كه رهبري آنان هم 
بــا روحانيون محل بود. نمي شــود گفت كه مردم و 
رهبري آنها كنار بروند و يک ســازمان سياســي كه 
مثــاًل چند هزار عضو دارد، حــق دارد كه براي اداره 
كشــور اولويت داشته باشد. اشتباه آنها در همين بود 
كه فكر مي كردند روحانيت كادر الزم و پشــتيباني 

مردم را ندارد، درحالي كه چنين نبود. 
اصاًل انقالب را چه كســاني به پيروزي رساندند؟ 
بي ترديــد، مــردم بــه رهبــري روحانيــت. پس از 
كودتاي آمريكايي ســال1332 مبــارزات زيادي را 
ازســوي جبهه ملــي، حزب توده و ديگــران ديديم، 
ولي هيچ كدام به نتيجه نرســيد. پــس، قبول رهبري 
روحانيــت مبارز تنهــا راهي بود كه مــردم انتخاب 
كردنــد و با موفقيت هم همراه بــود. اين كه تنها آن 
آقايان كادر الزم را براي اداره امور در اختيار داشتند، 
نمي دانم تا چه حدي صحيح باشد، ولي اين طور نبود 
كه اسالم گرايان و به گفته بعضي ها، اصول گرايان و 
افراد وابســته به روحانيــت، كادر الزم را براي اداره 
كشور نداشــتند. خير اين طور نبود، كادرهاي زيادي 
داشــتند و عناصر تحصيل كرده زيادي در اختيارشان 
بــود، وهمان ها بودند كه توانســتند مملكت را اداره 

روزنامه هاي سازمان بويژه 
مجاهد آن روزها در افشاي 
آقاي بني صدر سنگ 
تمام گذاشتند، البته اين 
ترورها به نظام جمهوري 
اسالمي ايران ضربه زد، ولي 
همان طور كه شاهد بوديم 
نتوانستند آن را از پاي در 
بياورند

صفحه اول »مجاهد« 
 سال اول مورخ ارديبهشت 1359؛

انفجار و ترور ادامه مأموريت ايادي 
داخلي آمريكا در ايران

بني صدر به هنگام دست بوسي امام در بيمارستان، پس از دريافت حكم رياست جمهوري
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كننــد. از همه مهمتــر اداره جنگ 8 ســاله بود، چرا 
كه تمام دنيا عليه انقالب اســالمي ايران بســيج شده 
بود. ما پس از سي ســال مي توانيم به طور دقيق ببينيم 
كه اين 8 ســال جنگ عليه ايران را چه كساني تغذيه 
مالي كردند، چه كســاني به عراق اسلحه دادند، چه 
كســاني در مقابل انقالب اســالمي ايران ايستادند و 
چه كساني همه امكانات را در اختيار دشمن و رژيم 
بعــث عراق قرار دادند و ما امــروز دقيقاً مي دانيم كه 
كشــورهاي ارتجاعــي عرب زبان در حــوزة خليج 
فــارس چه كمک هاي مالي بــه رژيم صدام كردند، 
حتي بعضي  از شــيوخ خليج فارس خودشان اعتراف 
كردند كه 80 ميليارد دالر براي جلوگيري از پيروزي 
انقالب اسالمي و استقرار ايران به صدام كمک مالي 

كرده اند.
البته همه مي دانيم كــه اروپايي ها و آمريكايي ها، 
سالح هاي شــيميايي يا مانند آنها را در اختيار صدام 
قرار دادند كه عليه مردم ايران، حتي مردم خود عراق 
ـ بويژه كُردها ـ به كار گرفته شــد و با توجه به اداره 
اين جنگ به مدت 8 سال، بايد باور كرد كه در دفاع 
مقدس، هيچ يک از اين ســازمان هاي سياسي نقشي 
نداشتند، اصوالً همكاري هم نكردند، بلكه متأسفانه 
به نحوي به دشمن كمک كردند. آخرين مرحلۀ آن، 
اســتقرار نيروهاي سازمان در عراق بود كه اطالعات 
الزم در اختيار دشمن قرار مي دادند و يا براي دفاع از 
صدام، شيعيان و كردهاي عراق را قتل عام كردند و 
آنها را در شهرهاي خود به رگبار بستند. اداره كشور 
ايــن طور نبود كه بتواند حتمــاً در اختيار يک جناح 
باشــد. تازه عماًل ديديم آن جناح از دوستان هم كه 
در دولت موقــت كار مي كردنــد، كارآيي الزم را 
نداشــتند. بعد هم كه آقاي بني صدر روي كارآمد، 

عماًل نشان داد كه كفايت الزم را ندارد. 
من شخصاً يک بار با آقاي بني صدر مالقات داشتم، 
صحبت كردم و گفتم اگر شما با اين روحانيت نتوانيد 
همكاري كنيد، شكست مي خوريد. ايشان مغرورانه 
گفت، من يازده ميليون رأي دارم و ملت با من است! 
بــه آقاي بني صدر گفتم، به نظر من حداكثر 50 هزار 
نفر در ايران شما را مي شناسند. اگر شما صاحب رأي 
يازده ميليوني شده ايد، اين ناشي از توجه مردم به امام 
اســت. چون برادر امام، دختر امــام، نوه امام، جامعه 
مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز، و 
همه و همه از شما پشتيباني كردند و شما رأي آورديد 

و فكر مي كنيد رأي مال خودتان است.
متأسفانه آقاي بني صدر به جاي همكاري و تفاهم با 
روحانيت روشنفكر و نوانديش، و به جاي سازگاري 
بــا آنها و در واقع بــا امام، با احزاب و ســازمان هاي 
سياسي مانند سازمان مجاهدين تازه به قوت رسيده، 
همــكاري كرد و نتيجه را نيز همه ديديم.  من معتقد 
نيستم كه اين آقايان مديريت داشتند و كادر الزم را 

داشــتند و روحانيت كادر نيرومند و الزم را نداشت. 
خير داشــت، و در عمل ديديم و اكنون هم مي بينيم 
كه در چه مرحله اي در همه زمينه ها در پيشبرد كشور 

نقش داشته اند.
¡آیا شما همه اعضاي سازمان را یكسان و مشكل آفرین 
مي دانید و آنها را كساني مي دانید كه از انقالب بریدند 
و روش دیگ�ري در پیش گرفتند ی�ا در میان  آنها افراد 
سالمي هم بودند كه خواستار تداوم انقالب و همكاري 

با نظام بودند؟
£در يک مجموعۀ حزبي متشكل از افراد و عناصر 
گوناگون، نمي توان گفت كه همه يكســان بودند و 
يكســان فكر مي كردند و بايد در مورد آنها يكسان 
قضاوت كرد، منتها سانتراليزم غيردموكراتيک سازمان 
هرگز به اعضا، اجازه نمي داد آنچه را كه مي خواهند 

بيان كنند و يا صاحب رأي نبودند كه بتوانند مسير را 
در راستاي اهداف صحيح تغيير بدهند، بلكه آنها بايد 

كوركورانه اهداف سازمان را پي گيري مي كردند. 
اعضاي ســازمان را بايد به دو بخش تقســيم كرد: 
بخش مركزيت و رهبري و بخش بدنۀ سازمان و افراد 
عادي. رهبريت در كل، خودمحور بودند و اكثريت، 
گروهــي از  افراد ســاده و جوان و مســلمان بودند و 
پــس از انقالب به علت عدم جذابيت ســازما ن هاي 
اســالمي موجود، به اين ســازمان روي آورده بودند 
و ترفندهايي هم كه ســازمان داشــت در جذب آنها 
مؤثر بود؛ بويژه كســاني كه احزاب اسالمي نتوانسته 
بودند آنها را جذب كنند،  بلكه در دفع آنها به نحوي 
كوشيده بودند، بنابراين سازمان در جذب آنها موفق 
بود. اغلب اين افراد كســاني بودند كه با ُحسن نيت 

وارد ســازمان شدند و با عدم ُحســن عاقبت روبه رو 
شدند، يعني كساني بودند كه در ايران گوشت قرباني 
اهداف تروريســتي بودند يا پس از اين كه به خارج 
رفتند باز گوشت قرباني توپ ها شدند و از آنها به مثابۀ 

ابزار استفاده كردند.
رهبري در شرايط اشرافي ويژه در فرانسه و جاهاي 
خاص زندگي مي كردند، حتي در عراق هم، رهبري 
در بدترين شرايط محيط موجود، در رفاه و آسايش 
كامــل بودند و اين اعضــاي عادي بودنــد كه همه 
مشــكالت را در پادگان اشــرف تحمل مي كردند و 
قواعد و قوانين ســختي هم گذاشــته بودند كه واقعاً 
براي يک انسان تحملش بسيار مشكل بود. طالق هاي 
اجباري، جدا كردن بچه ها از پدر و مادر، عدم امكان 
دسترســي به وســايل ارتباط جمعي غير ســازماني، 
بريده شدن از پدرومادر و خانواده ها و مسائل اخالقي 
و اجتماعي خاصي كه بر اعضاي ســازمان حكمفرما 
بــود، آنها را در محاصــره قرار داده بــود. به هرحال 
آنها اكثريتي بودند كه فداي اقليت رهبري شــدند و 
متأسفانه شــرايط به گونه اي بود كه نه مي توانستند به 
ايران برگردند و نه مي توانســتند در آنجا كار مثبتي 
انجام دهنــد. اين گروه از جوان ها فــداي اهداف از 
پيش تعيين شده رهبريـ  رجوي ايرانـ  ايران رجوي 
ـ شدند. مي دانيم كه تقريباً 25 سال از عمر بيشتر اينها 
در غربت به سختي گذشت و جوان هايي كه آن وقت 
مثاًل 25 يا 30 ســال داشتند، اكنون پنجاه ساله شده اند 
و نزديــک به پيري هســتند و درواقــع همه چيز را از 
دست داده اند. به هر حال اميدواريم كه خداوند توفيق 
دهدآنهايي كه مشــكالت را تحمل كردند و امروز 

مايلند به ايران بيايند، بتوانند به ميهن خود برگردند.
¡ش�ما به ترورهایي اش�اره كردید كه پس از انقالب 
در ایران انجام گرفت و این كه س�ازمان نقش�ي در این 
ترورها داش�ت. به نظر ش�ما این ترورها با چه هدفي و 
توس�ط چه كس�اني انجام گرف�ت، واقعاً س�ازمان نقش 

اساسي  داشت یا گروه هاي چپ گرا؟
£اگر شــما مطبوعــات دوران نخســتين انقالب 
را مطالعــه كنيــد دقيقاً روشــن خواهد شــد كه چه 
گروه ها و ســازمان هايي در ترورهــا و با چه اهدافي 
اقدام مي كردند. تروريســم به عنوان يک پديدة ضد 
انقالبي پس از پيروزي انقالب اســالمي در سراســر 
ايران آغاز شــد. ترورهاي عمــده و مهم به نام گروه 
»فرقان« انجام مي گرفت و شخصيت هايي مانند شهيد 
مطهري، شــهيد دكتر مفتح، شــهيد سرلشكر قرني، 
شــهيد قاضي طباطبايي، شــهيد رجايي، حاج مهدي 
عراقــي و مانند اينهــا را از مردم ايــران گرفت، ولي 
پس از دســتگيري و متالشي شــدن اعضــاي گروه، 
ديگر نمي بايست سازمان ديگري بتواند به اين ترورها 
دست بزند. در نشريه »شهروند امروز« شاهداني چون 
آقايان عطريانفر، معاديخواه، ناطق نوري، نقاشــان و 

اصوالً به نظر من كشتن 
يک پاسبان، يک ژاندارم 
در سياهكل يا يک بقال و 
عطار در گوشه اي از شهري، 
مبارزه مسلحانه نيست، بلكه 
آنارشيسم و ترور كور است، 
ولي اگر عنصري مثل ژنرال 
رزم آرا را از ميان بر دارند، 
در نتيجه اوضاع برمي  گردد 
و  مثالً انتخاباتي جديد و 
آزاد پيش  آيد و يا نفت ملي 
شود اين مبارزة مسلحانه و 
مشروع است
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جمــال اصفهاني معتقدند كه فرقان وابســته بود. من 
خودم ديدم كه شــيخ گودرزي، رهبــر بعدي فرقان 
در تظاهرات معروف روز عاشــورا بــا برادر مرحوم 
شهيد هاشــمي نژاد در جلوي دانشگاه، باالي سكوي 
دانشگاه نشسته بودند و آرم سازمان مجاهدين را كه 
در پارچه ســفيدي نقش بسته بود براي مردم توضيح 
مي دادند، كه اين سالح چيست، فضل اهلل المجاهدين 
علي القائدين يعني چه و...  اين وابســتگي آنها را به 
ســازمان نشــان مي داد، ولي پس از پيروزي انقالب، 
آنهــا بالفاصله به مخفيگاه رفتند و شــروع به ترور و 
صادر كردن اعالميه هاي دادگاهي كردند، البته همان 
ايام سازمان اين نوع ترورها را محكوم مي كرد، براي 
نمونه شــما اگر مجموعه اعالميه هاي مجاهدين جلد 
1و2 را مالحظه كنيد، خواهيد ديد كه اينها همه اين 
ترورها را محكوم مي كنند يا حتي در سرمقاله اي در 
تاريخ ارديبهشت 1359 در روزنامه  مجاهدـ  كه نشريه 
رسمي سازمان بود ـ نوشــته اند: »انفجار و ترور ادامه 
مأموريت ايادي داخلي آمريكاست« و در اين شماره 
بــه صراحت ايــن انفجارها، تخريب هــا و ترورها را 
جناياتي ناميدند كه توسط مأمورين داخلي امريكا در 
ايران ادامه پيدا مي كند، ولي متأسفانه چيزي نگذشت 
كه ما مي بينيم پس از سركوب گروه فرقان، خود اين 
آقايان رسماً به صحنه آمدند و با تغيير 180 درجه اي 
به تروريســت هاي حرفه اي تبديل شدند. تا آنجا كه 
من اطالع دارم و نشريات آنان را مي ديدم )و حتي آن 
نشريه اي كه به عنوان انجمن دانشجويان مسلمان در 
پاريس چاپ مي شد( اينها مسئوليت بيشتر ترورهايي 
را كه در ايران انجام مي شــد به عهده مي گرفتند، كه 
معلوم نبود آيا اين اســتمرار همــان مأموريت  ايادي 

داخلي آمريكا بود يا چيز ديگر؟
متأســفانه ايــن ترورها توســط اين آقايــان انجام 
گرفت و هزاران انســان بي گناه در ســطوح مختلف 
دانشــجو، دكتر، مهندس، روحاني، ارتشــي، طلبه، 
پاســدار، كشــاورز، ميوه فروش و بقال و ... را ترور 
كردند و براي هر اقدامي هم نامي مي گذاشتند؛ مثاًل 
سرانگشــتان رژيم را بزنيد! حزب جمهوري اسالمي 
را كه ساختمانش را منفجر كردند و سقف آن پايين 
آمد، آيه آوردند كه ما ســقف را بر سر آنها خراب 
مي كنيم! متأسفانه به اين كارها رسماً اعتراف كردند 
و همــه هم شــاهد آن بوديم و منابع آن در آرشــيو 

كتابخانه ها هم هست.
¡آی�ا بني صدر هم پیش از پیوس�تنش به همكاري با 
سازمان مجاهدین و یا پس از آن در این جریانات نقشي 

داشت یا مخالف ترور و این كارها بود؟
£تــا آنجا كه من به يــادم دارم آقاي بني صدر در 
شــماره 48روزنامه انقالب اسالمي ـ  تاريخ آن دقيق 
به خاطرم نيست ـ باعنوان »اي تروريست ها«، هرگونه 
اعمال تروريســتي را ضد اســالمي و تبهكارانه ناميد 

و جمالتــي  از آن را كه من يادداشــت كــرده بودم 
اين گونه بود:

»اي تروريســت ها، شــما با نوع معينــي از آخوند 
مخالــف هســتيد آن نوعي كه در بــارور كردن اين 
انقالب نقــش تعيين كننده بــازي كرده اســت. اي 
تروريست ها، اگر شــما بر فرض محال موفق بشويد 
اين روحانيت را از پاي در بياوريد، خود اولين قربانيان 
اين جنايت بزرگ هســتيد، چرا كه در ايران به علت 
كاري كه كرديد بايد حذف شويد. اي تروريست ها، 
شــما چه بدانيد و چه ندانيد در خدمت تبهكارترين 
دشمنان ايران هستيد. شما بر ضد استقالل ايران عمل 

مي كنيد.«
 مقالــۀ خيلي مفصل و تندي بــود. آنچه كه او در 
آن ســرمقاله نوشت به شــدت به تروريست ها حمله 
مي كند. از ديگر جمالتي كه يادداشــت كرده بودم 
و يادم هســت اين اســت  كه آقــاي بني صدر در آن 

ســرمقاله مي گويد »شما تروريســت ها با اين اعمال 
خود سه هدف را تعقيب مي كنيد، يا يكي از اين سه 

هدف را:
1ـ تضعيف روحانيت و از بين بردن تحرک آن 2ـ 
حذف روحانيت3ـ با خود گرداندن روحانيت، با نظم 

و نظامي كه از پيش آن را تعيين كرده ايد.«
ســپس اعتراض مي كند كه چرا شما روحانيت را 
هدف قرار داده ايد و چرا روحانيت پيشرو را سّد راه 
خود مي شماريد؟ و در آخر مي نويسد، بر فرض هم 
اگر موفق شــديد، اول خودتان حذف خواهيد شد، 
كــه البته مــا در جريانات بعدي ديديــم كه هدف، 
وسيله را از ديدگاه آقاي بني صدر هم توجيه مي كند، 
موافق ترور شد و آن را نبرد آزاديبخش ناميد. آقاي 
بني صدر پيشتر حتي كتاب و رساله اي در رّد افكار و 
عقايد ســازمان مجاهدين منتشر كرده بود و از لحاظ 
عقيدتي هم واقعاً با آنها مخالف بود، اما وقتي صحبت 
»رياست«، »قدرت طلبي« پيش  مي آيد و هدف وسيله 
را توجيه مي كند، در پناه آنها به آخرين جنايت دست 
 زده و حــزب جمهوري اســالمي را منفجر مي كنند. 
ايشان به قول خودش در آن نزديكي صداي انفجار را 

شنيده و سپس همراه آنها فرار كرد.
آقــاي بني صدر كه خود را »انديشــه بزرگ قرن« 
مي ناميــد، و گويا با160 نوع علم و دانش آشــنا بود 
متأســفانه پس از جريــان انفجار حــزب جمهوري 
اســالمي و شــهادت 72 نفر، در يــک گفت وگوي 
مطبوعاتــي در خــارج، ايــن اقــدام و ترورهــاي 
دسته جمعي پيشين يا ترورهاي روحانيون و پاسداران 
را »جنگ آزاديبخش« ناميد. اين را روزنامه ها نوشتند 
و من آن را در مطبوعات ايتاليا خواندم. روزنامه هاي 
پاريســي هم آن را نقل كرده بودند. به هرحال ايشان 
در واقع نخست مخالف ترور بود و آن را »مأموريت 
ايادي داخلي آمريكا« مي ناميد و اين تروريست ها را 
»تبهكارترين دشــمن ايران و اســالم« مي دانست، اما 
متأســفانه پس از عزل و دوري از ســلطه به مثابه يک 
عضو »ســازمان تروريستي« )مقاومت( يا »تروريست 
بزرگ قرن« كه طبق تشــخيص خودشان مي بايست 
حذف بشوند، تبديل شد و البته حذف هم شد، ولي 
مي دانيم كه اين جنگ آزاديبخش آقاي بني صدر با 
همكاري ســازمان مجاهدين طولي نكشيد و پس از 
ازدواج پرشكوه دختر ايشان با مسعود رجوي، دعواها 
شروع شــد و جدايي سياسي و طالق پيش آمد. اين 
جداشــدن ها خودش يک تــراژدي بــود، يعني در 
واقع سوءاستفاده از ســادگي و نوجواني دختر آقاي 
بني صدر ازسوي پدر و رهبري سازمان به عمل آمد و 

نامبرده فداي سياست بازي آقايان شد.
پس از جداشدن از سازمان، آقاي بني صدر ديگر 
توجيهي براي ادامه اين ترورها نداشت و تازه خودش 
ازســوي مجاهديــن متهم به اين شــد كه »شــمقدر 

مرحوم امام تا آخر عمر 
اجازه ندادند كه به مبارزه 
مسلحانه اي به اين معنا كه 
مطرح هست، اقدام شود. 
درواقع روشي داشتند كه 
ويژه خودشان بود و با اين 
خشونت هاي كور هرگز 
موافقتي نداشتند

اي تروريست ها،
سرمقاله شماره 48 

روزنامه انقالب اسالمي
به قلم ابوالحسن بني صدر
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مزدوري« است. روزنامه هاي سازمان بويژه مجاهد آن 
روزها در افشاي آقاي بني صدر سنگ تمام گذاشتند، 
البته اين ترورها به نظام جمهوري اسالمي ايران ضربه 
زد، ولي همان طور كه شاهد بوديم نتوانستند آن را از 

پاي در بياورند. 
¡اشاره كردید به این كه مصاحبه آقاي بني صدر در 
روزنامه هاي پاریس منتش�ر ش�ده بود، آیا شما شماره  و 

تاریخ نشر این روزنامه ها را به یاد دارید؟
£نه، من به زبان فرانسه آشنايي ندارم و روزنامه هاي 
فرانسوي را هم نديدم، ولي در ايتاليا خبرنگار روزنامه 
»الرپوبليكا« در اين مصاحبه حضور داشــته و آن را 
در ايتاليا منتشر ساخت. طبق نسخه اي كه از آن دارم 
در صفحه 16 به تاريــخ 1982/3/19 ميالدي بود كه 
با تيتر »تروريســم تنها راه ســرنگوني رژيم خميني« 
است و »اين تروريسم نيست، بلكه جهاد آزاديبخش 
است« منتشر شده است، يعني ترور گروهي روحاني، 
كارگر، مهندس، كشــاورز، دكتر، كاسب، بازاري، 
دانشجو و ... از نظر آقاي بني صدر »جهاد آزاديبخش« 
براي نجات مملكت ازسوي اين آقايان است، در واقع 
بني صدر شــامل محتواي همان مقاله اي مي شود كه 

خود باعنوان »تبهكارترين دشمن ايران« نوشته بود. 
¡ش�ما با توجه به س�ابقه و اقام�ت طوالني در خارج 
و اطالع�ات و مطالعاتي كه داری�د نمي خواهید كتابي 

درباره اینها بنویسید؟
£خير، من كتاب خاصــي در اين باره قصد ندارم 
بنويســم، ولي خاطراتي كه اعضاي ســابق ســازمان 
و شــورا، چه اعضاي مركزيت مانند آقاي مســعود 
بني صــدر و يــا آقايان ســعيد شاهســوندي و حاج 
ســيدجوادي و... و افراد ديگري كه جدا شــده و از 
سازمان بيرون آمده و كتاب هايي نوشته اند، بخشي از 
حقايق را به طور روشن بيان مي كند. من تقريباً 25 سال 
هست كه از اينها به دور هستم و اطالعي از داخل آنها 
ندارم، از اين رو زياد منطقي به نظر نمي رسد كه چيزي 
در اين باره بنويسم. ولي معتقدم كه مطالعه كتاب هاي 
اين جداشده ها و اسناد و مداركي كه منتشر مي كنند، 
بسيار تكان دهنده است، متأســفانه اين كتاب ها نوعاً 
در ايران نيســت، مــن گاهي كه خارج مــي روم در 
نمايندگي ها يا نزد دوستان، آنها را مي خوانم و مطالعه 

مي كنم.
¡در كل عام�ل اصل�ي این انحراف و س�قوط را در 

چه مي دانید؟ 
£در يــک كلمه مي توان خالصــه كرد كه عامل 
اصلي سقوط آنها بي تقوايي بود. وقتي كه آنها اعالم 
كردند مي خواهيم به جماران بياييم، حضرت امام)ره( 
فرمودند، شما اسلحه هايتان را به دولت بدهيد لزومي 

ندارد بياييد اينجا، من مي آيم پيش شما.
تحقيقاً امام حرف خالفي نمي گفت، اگر اينها آن 
اقــدام اصلي را انجام مي دادند و ســالح ها را تحويل 

مي دادند حتمــاً  امام به وعده خود وفا مي كرد و اينها 
هــم در متن جامعه مي ماندند، هم به مباني اســالمي 
وفادار مي شــدند و هم به پست و مقامي مي رسيدند 
و هم اين كه مي توانســتند به مملكت خدمت كنند و 
اين همه خسارات از دوسو به وجود نمي آمد. باالخره 
اغلب جوان هايي كه در ســازمان بودند، با ُحسن نيت 
رفته بودند و متأسفانه كشته شدند، بي شک كسي از 
اين امر خوشحال نيست. آنها مدعي هستند كه چند ده 
هزار نفر را در ايران اعدام كرده اند، ولي طبق آماري 
كه يک مؤسسه  )NGO( منتشر كرده مجموعۀ قربانيان 
ترورهاي آنان ـ و يا كشتار توسط آنان را در جبهه و 
جاهاي ديگرـ  افزون بر شانزده هزارنفر خوانده است. 
اين مؤسسه درباره قربانيان تروريسم تحقيق مي كند و 

ســايتي هم دارد، البته من اطالعي ندارم كه مسئوالن 
آن مؤسسه چه كساني هستند و چه نقشي دارند، ولي 
به هر حال اين خسارت دو طرف را نشان مي دهد كه 
موجب تأسف است. اميدوارم خداوند عاقبت همۀ ما 

را ختم به خير كند. 
¡به نظر مي رسد پس از پیروزي انقالب روابط شما با 
سازمان هاي مختلف سیاسي ازجمله سازمان خوب بود؛ 
علت اصلي آن و عواملي كه باعث دوري شما و سردي 

روابط شد چه بود؟
£به نظرم پيشــتر اشــاره كردم كه پس از انقالب 
تماس مســتقيمي با ســازمان، جز يک بار، آن هم در 
ســاختمان مركزي ســازمان كه با كنترل شــديد و 
ميليشياي مسلسل به دست نگهباني مي شد و با مهدي 
ابريشمچي ديدار داشتم، تماسي با بقيه نداشتم، ولي 
چون مجوز نشــريات آنها ازجمله روزنامه »مجاهد« 
را امضا كرده بودم و همين طور مجوز هفته نامه اي را 
براي بانوان سازمان و به نام خانم »قجر عضدانلو« ـ كه 
برادرش توســط آقاي مهدي ممكن پيگير آن بود ـ 
امضا كرده بودم، به ظاهر آقايان مرا به  عنوان »سمپات« 
خود تلقي مي كردند و به ظاهر هم احترام مرا داشتند، 
از اين رو نشرياتشان را هم مرتباً به دفتر من در وزارت 
ارشاد مي فرستادند، تا اين كه آقاي كيانوري، دبيركل 
حزب تودهـ  كه او هم به خاطر صدور مجوز روزنامه 
»مــردم« ارگان حــزب، با من به اصطالح خودشــان 
»رفيق« شــده بود و نشــريات حزب را مي فرستادـ  و 
گاهــي گزارش هاي امنيتيـ  سياســي ويژه اي را هم 
توســط آقاي عمويــي و ديگران برايم مي فرســتاد. 
يک بــار در ميــان روزنامه ها و كتاب هــا تعدادي از 
نشريه »ســخني با رهبري سازمان« هم فرستاده بودند 
كه در آن حزب توده، سازمان را »نصيحت« كرده بود 
كه از »خط امام« خارج نشود و چند تا از اين نشريه ها 
را هم به دفتر من در قم فرســتاده بودند كه دوســتان 
دفتر هم بدون مشــورت با من، آنهــا را در قم به اين 
و آن داده بودند كه ناگهان رابطه سازمان قطع شد و 
حتي نشرياتشان را هم به دفتر من نفرستادند. شايد هم 
فكر كردند ما اين بار »هوادار« يا »سمپات« حزب توده 
شده ايم، در صورتي كه من نه هوادار سازمان پس از 
انقالب بودم و نه ســمپات حزب توده پيش و پس از 
انقالب، ولي بايد توجه كرد كه اصوالً در سياســت 
آشــنايي و ارتباط يا حزب با سازماني نبايد به مفهوم 
»هــوادار« بودن تلقي شــود و در وزارت ارشــاد هم 
امضاي مجوزهاي نشــريات، از بــاب عمل به قانون 
مطبوعات مصوبه شوراي انقالب بود، نه هواداري و 
تمايل به فالن شخص يا حزب و سازمان. هر سازمان 
يا شخصي كه شرايط قانوني براي گرفتن مجوز نشر 
را داشــت، براي آن بدون توجه به مشــي سياسي و 

انديشه، مجوز صادر مي كرديم. 
¡اش�اره كردید به دریافت گزارش ه�اي امنیتي از 

مجاهدين فكر مي كردند 
كه با طرفداري عده اي از 
جواناني كه هنوز آشنايي با 
مسائل نداشتند، حكومت 
و انقالب در اختيار آنها 
قرار مي گيرد، اما اين طور 
نبود؛ در هيچ كجاي دنيا هم 
اين طور نيست و ايجاد تضاد 
و برخورد هم به نفع هيچ يک 
از سازمان هاي سياسي 
نمي توانست باشد

 به تاريخ 1982/03/19
گفت وگوي بني صدر و رجوي 

با روزنامه الرپو بليكا
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حزب توده، مي توانید بگویید چه نوع گزارش هایي به 
شما مي دادند و شما آنها را چه مي  كردید؟

£گزارش ها عمدتاً درباره فعاليت هاي ضدانقالب 
و توطئه هاي آنهــا بود و من آنها را به توصيه مرحوم 
شــهيد قدوسي، دادستان انقالب تحويل مي گرفتم و 
به ايشــان مي دادم. دو سه بار هم خود آقاي نورالدين 
كيانــوريـ  به نام حاجي بازاري! هــم كاروان من در 
ســفر حج از منشــي وقت گرفته بودـ  با عصا و كاله 
شــاپو و شال گردن به دفتر من در وزارت ارشاد آمد. 
منشي و افراد دفتر من، او را »حاج آقا« خطاب و تلقي 
كردند، ولي من ديدم اين آقاي كيانوري است و البته 
به دوستاني مانند آقاي مهدي ممكن معاون مطبوعاتي 

وزارت ارشاد آن را گفتم.
گزارش اول درباره تاريخ حمله عراق به ايران بود 
كه مي گفت، »دوســتان ما در حزب شيوعي )حزب 
كمونيســت( عراق، اين اطالعات را در اختيار حزب 
مــا قرار داده انــد و او وظيفه خود دانســته كه فوري 
بيايد و خبر را توســط من به مقامات اطالع دهد. من 
به ايشــان گفتم، آقاي كيانوري واقعاً شما باور داريد 
كه عراق بتواند به ايران حمله كند و دوســتان شــما 
اشتباه نمي كنند؟ آقاي كيانوري با قاطعيت گفت: »نه، 
هرگز! اين حمله قطعي و حتمي اســت و دوستان ما 
»موثق« هستند.« من از اين اعالم قاطعيت فهميدم كه 

»اتحــاد جماهيــر شــوروي« ـ حزب مــادرـ اين 
اطالعات را به حزب داده است، البته آنها اسلحه هم 
به صدام مي دادند و ســيم خاردار را به عنوان ســالح 
جنگــي به ما نفروختند، ولي خبر حمله را با واســطه 

اطالع دادند.
يک بار هم در جريان كودتاي نوژه باز خود آقاي 
كيانــوري به دفتر من آمد و گزارش و تاريخ و محل 
اجتمــاع در پارک الله، بمباران جماران و... را به من 
داد. مــن باز بــاور نكردم، ولي او اصرار داشــت كه 
جدي و حتمي اســت و افزود: »بانويي كه قرار است 
اعالميه پيروزي كودتا را بخواند، عضو حزب ماست، 
گزارش هــا از اوســت و اين اطالعــات كامالً  دقيق 
اســت.« من بالفاصله به جاي دفتر آقاي قدوسي، اين 
بار به سوي بيت امام رفتم و كپي گزارش را به احمد 
آقا دادم كه او هم نخســت باور نكرد، مرحوم آقاي 
اشراقي هم كه اتفاقاً در بيروني حضور داشت، با لحن 
تندي به من گفت: »شــما هم هر مزخرفي را كه اينها 
مي گويند، باور مي كنيد.« من هم به علت ناراحتي از 
لحن ايشان با تندي خاص خود گفتم: »جناب اشراقي! 
من اطالعي كه به دستم رسيده، به احمد آقا دادم، در 
درستي و اشــتباه آن نظري ندارم. اينها مي گويند كه 
قطعي است و محل و تاريخ را هم نوشته اند. ان شاءاهلل 

كه دروغ باشد.«
ســپس كه كودتا كشف و ســركوب شد، آقاي 
اشــراقي به وزارت ارشاد و به دفتر وزير آمد و با من 

هم مالقات كرد و رســماً از مــن به خاطر عصبانيتي 
كه ابراز كــرده بود، عذرخواهي نمود. من هم به دل 
نگرفتم، چون باالخره وظيفه مليـ  اسالمي خود را به 

موقع انجام داده بودم.
¡معروف است كه كودتاي نوژه را یكي از خلبان ها 

شبانه به آیت اهلل خامنه اي اطالع داده است.
£البتــه اين امــر صحــت دارد، ولي خبررســاني 
حزب توده هم درســت اســت و درواقع مانعه الجمع 

نيست و حتي بني صدر هم در يک سخنراني رسمي 
اعالم كردكه يک ســازمان سياســي اين گزارش را 
داده اســت، ولي نامي از حزب توده نبرد. به هر حال 
آن خلبان عضو حزب توده كه نبوده، بلكه خواسته به 
وظيفه شرعي و ملي خود عمل كند و شبانه خبر را به 

آيت اهلل خامنه اي رسانده است.
¡كار ش�ما كه فرهنگي بود، چطور در مسائلي مانند 

این دخالت مي كردید؟
£مــن دخالت نمي كردم، ولي بــه وظيفه ام در آن 

شــرايط حاد و بحراني عمل كــردم. اينها اطالعات 
دست اولي داشتند كه مي خواستند به مسئوالن برسد. 
بــه افراد دفتر رياســت جمهوري وقــت و يا اعضاي 
امنيتــي دولت اطمينان نداشــتند. از اين رو با توجه به 
دليل آشــنايي بعد از همان مســئله مجوز مطبوعات 
حزبي سراغ من آمدند و من هم پس از كسب اجازه 
از بيت و مشــورت با مرحوم قدوســي، پذيرفتم كه 
گزارش ها را به آقايان برسانم و بيشتر از اين دخالتي 
نداشــتم، چون آنها مي گفتند ما دسترسي مستقيم به 
اين آقايان نداريم و فرد مطمئني هم كه در ارتباط با 
مقامات باشد نمي شناسيم يا دسترسي به آنها نداريم. 
البته يک بار آقايي كه نام مستعار »ابوعبداهلل« را داشت 
ازســوي آقاي كيانوري آمد و گفت، شخصي به نام 
كشــميري در دفتر نخست وزيري اعتراض كرده كه 
چرا نســخه اي از اين گزارش هاي امنيتي را به فالني 
مي دهيد، او كه مسئول اين امور نيست. من هم گفتم 
كه خوب راست مي گويد، چرا فقط از طريق آنها به 

مسئوالن نمي رسانيد؟
گفت، آقاي كيانوري معتقد است او براي سازمان 
خاصي كار مي كند و نمي خواهد اطالعات دست اول 
به ديگران برسد تا در مواردي كه گروه يا سازمان او 
صــالح نمي داند، اقدامي به عمل نيايد. درواقع اخبار 
و گزارش ها را كنترل كند و هر كجا كه ســازمان او 
مايل باشــد، به مسئوالن برساند. اين امر ادامه يافت تا 
آن كه »كشــميري«، طبق گفتــه »ابوعبداهلل« به حزب 
اخطار كرده بود كه يا اين اطالعات را به فالني ندهيد 
و يــا اگر بــه او داديد، دفتر امنيت ملــي دولت قبول 

نخواهد كرد. 
البته من اصرار داشــتم كه حتماً اين كار را بكنند 
و تنهــا به دفتر دولــت بدهند، ولــي حزبي ها اصرار 
داشتند كه توسط من و فوري به اطالع دفتر امام و يا 
دادستاني )آقاي قدوسي( برسد و حتي گزارش ها را 
بــه آنها ندادند. پس از مدتي، »ابوعبداهلل« زنگ زد و 
گفت، خوب الحمدهلل، مسئله آقاي كشميري هم كه 
حل شــد. گفتم: كدام مسئله؟ گفت: ما اطالعات را 
دو هفته به آقاي كشــميري نداديم و او ديروز زنگ 
زد كه با آقاي خسروشاهي صحبت كردم و به توافق 
رســيديم كه هم به او بدهيد و هم به ما، ولي قرار شد 
ايشان بدون اطالع ما اقدامي نكند. گفتم، اصوالً چنين 
فردي به من تلفن نكرده و من با او تماس نداشــته ام، 
حتي نام او را هم از شــما شنيدم و او را نمي شناسم و 
البته هرگز به ايشان هم مربوط نخواهد بود كه من چه 
مي كنم تا مثاًل بــدون هماهنگي با وي اقدامي نكنم. 

اگر باز هم صالح نمي دانيد، به دفتر ما نفرستيد.
او گفــت، نخير ما اگر قرار باشــد، بــه دفتر آنها 
نمي فرستيم، چون اطمينان داريم آنچه به دست شما 
مي رسد به مسئوالن مي رسد. به هرحال پس از انفجار 
دفتر نخست وزيري و شهادت برادران عزيز، رجايي 

اعضاي سازمان را بايد به 
دو بخش تقسيم كرد: بخش 
مركزيت و رهبري و بخش 
بدنة سازمان و افراد عادي. 
رهبريت در كل، خودمحور 
بودند و اكثريت، گروهي 
از  افراد ساده و جوان و 
مسلمان بودند و پس از 
انقالب به علت عدم جذابيت 
سازما ن هاي اسالمي موجود، 
به اين سازمان روي آورده 
بودند و ترفندهايي هم كه 
سازمان داشت در جذب 
آنها مؤثر بود؛ بويژه كساني 
كه احزاب اسالمي نتوانسته 
بودند آنها را جذب كنند،  
بلكه در دفع آنها به نحوي 
كوشيده بودند، بنابراين 
سازمان در جذب آنها موفق 
بود. اغلب اين افراد كساني 
بودند كه با ُحسن نيت وارد 
سازمان شدند و با عدم 
ُحسن عاقبت روبه رو شدند



45

87
هر 

و م
ور 

ري
شه

و باهنر و... معلوم شــد كــه پيش بيني آقاي كيانوري 
درســت بوده و كشميري براي سازمان كار مي كرده 
و در اين مورد هم مي خواســته اخبار و اطالعات تنها 
در اختيار ســازمان باشد تا با صالحديد سازمان اقدام 

شود.
¡ همان وقت در مورد كش�میري تحقیق بیشتري به 

عمل نیامد؟
£ اين قبيل امــور از وظايف من نبــود. من مطلقاً 
دخالتــي در اين قبيل امور نداشــتم، ولــي در مورد 
كشــميري نظر حزب توده را به شهيد قدوسي گفتم 
و ايشان هم با خنده گفت، آقاي خسروشاهي ما چند  
نفــر آدم دقيق و متدين هم كه داريم، اينها به راه هاي 
مختلف آنها را در معرض اتهام، ســوءظن و تخريب 
قرار مي دهند. اين بنده خدا پيشــنماز نخست وزيري 
است... من چون شناختي نداشتم، ديگر حرفي نزدم.

در همان  جلسه به شهيد قدوسي گفتم، جواني كه 
از حراســت دادستاني شماســت، وقتي من مي آيم، 
ماشين مرا تفتيش مي كند و بعد مي خواهد كيف مرا 
بازبيني كند كه من نمي گذارم. اگر اين طور باشــد، 
من ديگر اينجا نخواهم آمد، اگر گزارشي رسيد شما 

كسي را بفرستيدآن را بگيرد.
آقاي قدوسي با خط خود نوشت كه من هر وقت 
به دادســتاني مراجعه كردم بــدون هيچ گونه تفتيش 
و بازرسي مي توانم با ايشــان مالقات كنم )من هنوز 
ايــن حكم صادره با مهر دادســتاني را دارم(   پس از 
مدتي همين فرد كه كيف مرا مي خواســت بازرسي 
كند، دفتر آقاي قدوسي را منفجر كرد كه به شهادت 

ايشان انجاميد.
¡ارتباط شما با حزب تا چه وقتي ادامه داشت؟

£ايــن ارتباط يک ســويه البته تا مســافرت من به 
واتيكان ـ به عنوان ســفير ـ ادامه داشت و سپس طبق 
تصويب دوســتان در  دادستاني، فردي با معرفي آنها 
ـ  و معرفــي من به حــزبـ  گزارش ها را دريافت مي 
 كرد؛ گويــا اين امر تا مســئله تعقيب و دســتگيري 

اعضاي حزب ادامه داشته است.
¡در این ارتباط نكته هاي جالبي به نظر شما نرسید؟

£چرا نكته هاي زيادي كشــف شد كه به يكي دو 
تا از آنها اشــاره مي كنم: يک بار كه آقاي كيانوري 
)حاج آقا!( به دفتر من آمد، به بچه هاي ارشــاد گفتم 
كه حاج  آقا! را تعقيب كنند و ببينند چه مي كند و كجا 
مي رود، تا از چگونگي حركت آقايان آگاه شويم. دو 
نفر از بچه ها رفتند و پس از يكي دو ساعت آمدند و 
گفتند كه حاج آقا! با ماشين شخصي پيكان از جلوي 
وزارت ارشاد تا خيابان شهيد مطهري رفت. آنجا در 
كوچه اي پياده و ســوار يک تاكسيـ  كه آماده بودـ  
شــد و پس از چند خيابان با يک بــي. ام.و كه منتظر 
حاج آقا! بود رفت و وارد خيابان دكتر شــريعتي شد. 
از آنجا با سرعت به طرف شميران رفت و ما او را در 

وسط راه گم كرديم.
البته ايــن مراقبت و احتياط كاري آقايان را نشــان 
مي داد كه بــا وجود همه نوع آزادي فعاليت در نظام 
اســالمي،  احتياطات و مخفي كاري هاي حزبي را از 

دست نمي دادند.
نكته دوم و جالب ديگر اين بود كه پس از كشف 
كودتاي نوژه و دستگيري افراد كودتاچي، دادستاني 
انقالب، شــهيد قدوســي به من زنــگ زد و گفت، 
شــما از اين دوستتان )كيانوري( بخواهيد آن خانمي 
كه عضو حزب  بــوده و قرار بــوده اعالميه پيروزي 
كودتا را بخواند، چند روزي براي تكميل تحقيقات 
به دادســتاني بفرستند. به آقاي كيانوري زنگ زدم و 
درخواست دادستاني را گفتم. آقاي كيانوري گفت، 
او عضــو حزب  اســت و طبق دســتور حــزب عمل 
كرده و هر اطالعاتي كه داشته در اختيار حزب قرار 
داده و مــا آنچه الزم بــوده به طور مكتوب در اختيار 

گذاشته ايم.
در ديداري دوباره آقاي قدوسي اصرار كرد كه به 
اين امر اقدام شود و من تماس گرفتم، گفتند، خوب 
ما ممكن است تحويل دهيم، ولي آقايان او را به عنوان 
يكــي از عوامل كودتا محاكمه كنند و به حزب پس 

ندهند و اين برخالف اصول حزبي است.
بار ســوم كه بــاز اصــرار آقاي قدوســي را ابالغ 
كردم، كيانوري گفت، آقاي خسروشاهي! آن خانم 
اكنون در آلمانـ  كه ســابقه اقامت در آنجا را داردـ  
به ســر مي برد و قصد مراجعت به ايران را هم ندارد، 

بدين ترتيب او را تحويل ندادند.
نكته ديگري كــه باز جالب توجه بــود اين بود 
كه وقتي مسئله كسالت شديد امام شايع شد، آقاي 
عمويــي و يا آقــاي ابوعبداهللـ  كــه عضو حزب و 
برادر يكي از محققان كنوني داير ه المعارف بزرگ 
اسالمي بود ـ تلفن كرده و مي خواستند از حال امام 
باخبر شوند و من با اين كه آن روزها حال امام زياد 

عملكرد مجاهدين در زندان 
و پس از انقالب در بيرون، 
جمع كردن اسلحه، مطالبي 
كه در روزنامه هاي خود 
منتشر مي كردند، اتهام 
زدن به مرحوم شهيد دكتر 
بهشتي و ديگران و ترور 
شخصيت ها، نشان مي دهد 
كه آنان از اول هدف خاصي 
را دنبال مي كردند و مرحوم 
امام هم كامالً در جريان و 
هوشيار بود

دكتر حيدري)سفير ايران در ايتاليا( ناخدا افضلي)فرمانده نيروي دريايي(، سيد هادي خسروشاهي، احمد عزيزي)قائم مقام وزير امورخارجه(
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مساعد نبود، گفتم ايشــان هيچ عارضه اي ندارند و 
من صبح پيش از اداره، خدمتشــان رسيدم. عجيب 
آن كــه يكي از اعضاي دفتر امــام، پس از نقل اين 
داستان، به من گفت،  اتفاقاً صبح امروز ناخدا افضلي 
آمــد و گفت حتماً مي خواهد امــام را ببيند، گفتيم 
وقت قبلي نداريد و امكان مالقات وجود ندارد. او 
گفت من نمي خواهم خدمت امام برســم. صبح هر 
چه كردم كه به ســر كار و به ســتاد فرماندهي نيرو 
بروم )او فرمانده نيروي دريايي جمهوري اســالمي 
شــده بود( نتوانســتم بروم و قلبم آرام نيســت. تنها 
مي خواهم امام را از پشــت شيشــه ـ در اتاقكي كه 
مي نشســتند ـ ببينــم و بروم و ما هــم او را به حياط 
كوچک پشــت حســينيه برديم و او امام را از دور 
و از پشت شيشه ديد و گفت، الحمدهلل اكنون قلبم 

آرام گرفت و سپس به سرعت برگشت.
به ظاهــر در همان روز بود كه حزب از من جوياي 
احوال امام شــده بود. اينها مي خواستند خبر اول را به 

»حزب مادر« اطالع دهند.
 ظاهــراً از موضــوع ســازمان مجاهدين خارج 
شديم و به حزب توده پرداختيم. به نظر من درباره 

حزب توده و نقــش آن و حقه بازي ناخدا افضلي 
در ايتاليــا، كه ظهر با همراهان، ميهمان ســفارت 
ما بود و تــا نماز نخواند، ناهــار نخورد و گفت: 
اول نماز، بعد ناهار و از همان ســفر )بازگشت از 
ليبي از طريق رم( كه به ايران رسيد، در فرودگاه 
دســتگير و به دادگاه اعزام شــد و مســائل ديگر 
صرف نظــر كنيم، چون به هر حــال در اين زمينه 
و مســائل ديگر آن دوران، گفت وگوي مستقلي 

بايد داشــته باشــيم.
¡شما سابقه آشنایي هم با حزب توده داشتید؟

£خيــر، من پيــش از انقالب تنهــا راديو »پيک 
ايران« آنها را گوش مي كردم و گاهي نشرياتشــان 
را مي خواندم و مطلقاً ارتباط ديگري نداشــتم، البته 
با آقايان خــاوري و حكمت جو، دو عضو معروف 

زندانــي حزب توده، پيش از پيــروزي انقالب، در 
زندان قزل قلعه در حد احوالپرسي و ديدار معمولي 

دو زنداني آشنايي داشتم. 
به ظاهر شــما نيز به شــک افتاديد و پرسش هاي 
بازجــوي زنــدان اويــن را مطرح مي كنيــد كه در 
بازجويي از آقاي عمويي، خواســتار توبيخ درباره 
ســوابق روابط من با حزب توده شــده بود و پس از 
آگاه شدن مرحوم آقاي الجوردي و توبيخ شفاهي 
بازجــو و عذرخواهــي از من، ماجــرا پايان يافت. 
به هرحال در عالم سياســت تماس با احزاب سياسي 
امــري طبيعي اســت  و حتي مهمتريــن كار در امر 
ديپلماســي، كار با مخالفان اســت، وگرنه نشستن 
و چاي خوردن با دوســتان كه »سياســت« نيست. به 

گفته ما طلبه ها »گعده« است.

شنبه 9 فروردين 
ساعت 9 صبح

برادر گرامي حجه  االسالم خسروشاهي

طبق خبر رسيده از ستاد ضدانقالب در لندن )اين خبر ديشب پس از خبر شب بمن 
رسيده است( ارتشبد اويسي براي ايجاد هماهنگي در ميان گروههاي ضدانقالبي قرار 

ـ كردستان وارد ايران گردد. ـ  دهم فروردين ماه از راه بغداد  ـ فردا  است روز يكشنبه 
سازمان افسران ضدانقالبي گارد سابق محمدرضا شكل جدي بخود گرفته و هر روز 

فعالتر ميشود.
خواهش ميكنم اين خبرها بيش از پيش جدي گرفته شود. آزادي دوست عراقيمان 
در اين لحظات اهميت حياتي مي تواند داشته باشد. جاي شكرش باقيست كه منبع 

خبر امروز در دسترس آقاي... نيست تا فوراً او را دستگير نمايند.
اميد ما اينست كه ميان بازداشت دوست عراقيمان با اطالعات با ارزشي كه بوسيله 

ما به شما خبر ميرسانيد ارتباط مستقيم وجود نداشته باشد.
ما همانقدر كه به آقاي اميرانتظام و دريادار علوي مظنون بوديم نسبت بدستگاه 
آقاي چمران بدبين هستيم و خدا كند نزديكان ايشان نقش سرلشگر دفتري را در 

دستگاه دكتر مصدق بازي ننمايند.

با درودهاي گرم برادرانه
كيانوري

خوانندگان گرامي نشريه
با توجه به مشكالت مالي و قطع شدن يارانه كاغذ، خواهشمند است براي همكاري با نشريه، 
گزارش هاي خود را از نحوه توزيع )در شهرستان محل سكونت( با ذكر نشاني محل هايي كه 

نشريه به صورت مناسب توزيع نمي شود ارائه فرماييد.
با تشكر

واحد توزيع نشريه چشم انداز ايران
ـ 021  66433207


