گفتوگو

مجاهدين و حزبتوده در خط امام!
گفتوگوباحجتاالسالم سيدهاديخسروشاهي

بخش نخست
ه��ادي خسروش��اهي در س��ال  1317در تبريز متولد ش��د .ايش��ان تحصيالت 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 ميتوان به آيات عظام مرحوم امام خميني(ره)،
ش��يخ محمدعل��ي اراكي ،مرحوم ش��ريعتمداري و عالمه طباطبايي اش��اره كرد .فعاليته��اي وي در س��ال  1332در زمينههاي علم��ي و فرهنگي آغاز
ش��د و با نش��ريههايي چون نور دانش ،آيين اس�لام ،مكتب اس�لام ،راهحق ،نداي حق و ...همكاري داش��ت .همچنين فعاليتهاي سياسي وي از سال
 1332پس از آش��نايي با آيتاهلل كاش��اني ،آيتاهلل طالقاني و نواب صفوي آغاز ش��د و در همين راس��تا از همان دوران تا زمان پيروزي انقالب در
قم ،تبريز و تهران دس��تگير و زنداني و يا تبعيد ش��د .وي در س��ال  ،1351مركز بررسيهاي اسالمي قم را تأس��يس كرد .پس از پيروزي انقالب به
مدت دوس��ال نماينده امام خميني در وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامي و س��پس به مدت  5سال ،سفير جمهوري اس�لامي ايران در واتيكان بود .او
در اين مدت مركز فرهنگي اس�لامي اروپا را در رم تأس��يس كرد كه چندين كتاب ،مجله و ماهنامه به زبانهاي عربي ،انگليس��ي و ايتاليايي در اين
مركز متنش��ر ميش��د.وي در دانش��كده حقوق دانش��گاه تهران ،دانش��كده روابط بينالملل وزارت خارجه و مراكز علمي ديگر تدريسهايي داشته و
داراي ترجمهها و تأليفات بسياري است كه از جمله ميتوان به كتابهاي «دومذهب» ،مجموع ه كتابهاي «حركتهاي اسالمي معاصر» و ترجمههايي
مانند «اس�لام و صلح جهاني» از س��يد قطب (ترجمه به همراه آيتاهلل زينالعابدين قرباني) و «عدالت اجتماعي در اس�لام» از سيدقطب (ترجمه به
همراه آيتاهلل محمدعلي گرامي)و ...اشاره كرد .گفتوگوي حاضر كه تقديم خوانندگان عزيز ميگردد خالصه گفتوگويي است كه ازسوي هفتهنامه
«بعثت» ،با حجتاالس�لام سيدهادي خسروشاهي انجام ش��ده و بهمنظور درج در نشريه چشمانداز ايران به دفتر مجله ارسال شده است .بخشي از
اين گفتوگو كه مربوط به وقايع پس از30خرداد  60ميباش��د از آن خارج ش��ده تا در فرصت مناس��ب و پس از تكميل از آن اس��تفاده بهينه شود.
¡ لطف ًا در ابتدا از خاطرات خود از سازمان مجاهدين

و رهبري نخستين آن بگوييد؟
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£در تبريز برادران��ي بهنامهاي محمد حنيفنژاد،
سيدمحمد ميالني ،دكتر هاشم معيري ،دكتر قهرماني
و  ....داش��تيم ،ك��ه از فعاالن دانش��جويان مس��لمان
دانشگاه تبريز بهشمار ميرفتند .ارتباط من با بعضي از
آنها خانوادگي بود .پدران آقاي ميالني و حنيفنژاد
از اصحاب مس��جد پ��در من بودن��د و بهاصطالح از
«مري��دان پدر» بهش��مار ميآمدن��د و بهطور طبيعي
فرزندانش��ان نيز در مجالس و مراسم مسجد شركت
ميكردن��د .محمدآقا بعدها به عل��ت فوت مادرش،
نوه خاله من بهشمار آمد ،چون پدرش مرحوم «ميرزا
حمداهلل» با دختر خاله من ـ ربابه خان م ـ ازدواج كرد
و صاحب فرزندي بهنام «محمدرضا» ـ وهاب ـ شد و
اكنون در تبريز بهس��ر ميبرد ،از اينرو بهطور طبيعي
توآمد خانوادگي بهوج��ود آمد .عالوه
ميان م��ا رف 
بر روابط خانوادگ��ي ،رابطة من با محمد حنيفنژاد
پيشينهدار و عميق بود .مرحوم محمدآقا عالقمند بود
در مجالس مذهبي بويژه در مجالس تفس��ير شركت

كند ،به همين دليل در جلس��ات تفس��ير مرحوم آقا
سيدحسين كهنمويي ،مسلمان روشنفكري كه معمم
نبود و ش��ذوذات مرحوم يوسفش��عار را نداشت و
دروس تفس��ير مرحوم آيتاهلل ش��يخ حس��ين شنب

غازاني در مس��جد كلكتچي شركت ميكرد .پاتوق
هر دوي ما هم مغازه بزرگ حاج احمدآقا طهماسبي
بود كه ابزار و يراق ميفروخت و اغلب من ،محمدآقا
و دوستان ديگر آنجا دور هم جمع ميشديم و با هم
بحث ميكرديم.
درواقع وقتي كه من استعدادهاي محمدآقا را ديدم،
سعي كردم ايش��ان را كه بهاصطالح ما «نوحهخوان»
ش��ده بود و در مجالس ع��زاداري «بياض» يا دفترچه
نوحه ب ه دس��ت ،نوحه ميخواند! از اين كار منصرف
كنم ،چون نخس��ت صداي خوبي براي نوحهخواني
نداش��ت و دوم ،اگ��ر در رش��ته قرآن و تفس��ير كار
ميكرد بيش��تر ميتوانس��ت مفيد واقع شود .بههمين
منظور قرار شد كه در جلسات تفسير شخصيتهاي
علمي ـ فرهنگي تبريز بيشتر شركت كند .تا اينكه به
پيشنهاد و تشويق من ـ كه در جلسات انجمن اسالمي
دانشجويان دانش��گاه تهران ش��ركت ميكردم ـ در
دانش��گاه تبريز هم انجمني مشابه تشكيل شود .براي
نخستين جلسة تأس��يس انجمن ،به نيابت از دوستان
انجمن تبريز از آيتاهلل ناصر مكارم شيرازي دعوت
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كردم كه در اين «اجالس تأسيس��يه» 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 ش��د ،من به معرفي مقامات علمي و
تدريسي آثار ايشان در حوزه علميه قم پرداختم و بعد
ش��عر آقاي آزرم توسط يكي از دانشجويان بهعنوان
خيرمقدم قرائت شد .سپس ايشان سخنراني كردند و
البت��ه بعد هم در بعضي از مس��اجد و مراكز فرهنگي
سخنراني داشتند.
محمدآقا انسان پرسشگر و جستوجوگري بود،
بهطوري كه حتي يك دقيق ه آرام نميگرفت .در هر
جلسهاي ،در منزل ،خيابان و در مغازه كه مينشستيم
حتي سر ناهار ،يا آيهاي را مطرح ميكرد ،يا به بحث
اجتماعي ميپرداخت و يا مس��ائل مختلف اقتصادي
مانند ربا و احتكار را مطرح مينمود و متناسب سؤال،
بنده يا دوستان ديگر توضيحاتي ميداديم ،ولي اينها
هيچكدام محمدآقا را قانع نميكرد .در ميان برادران
تبريز ،آقاي دكتر ميالني هم مثل محمدآقا كنجكاو
و پرسش��گر بود ،البته كمي جوانانهت��ر از محمدآقا.
مرحوم دكترهاش��م معيري هم كه در جريان انفجار
حزب جمهوري اسالمي شهيد شد نيز همينطور بود،
ولي آقاي دكتر قهرماني كمتر از بقيه حرف ميزد.
بعدها محمدآقا در كنكور عمومي قبول ش��د و به
تهران آمد ،در دانش��كدة كش��اورزي كرج به ادامه
تحصيل پرداخت و بهطور طبيعي ارتباطات ما بيشتر
شد .ش��ايد حنيفنژاد در تهران با كسي ارتباط قبلي
نداشت و من ايشان را به مسجد هدايت ،وصل كردم.
بسيار خوشحال ش��د كه ميتواند بيش��تر از تبريز از
مباحث تفس��يري ،ديني و اجتماعي آيتاهلل طالقاني
و اس��اتيد ديگر اس��تفاده كند .البته جا و مكان ثابت
درست و حسابي نداشت ،بيشتر منزل دوستانشان بود
و گاهي هم منزل پسرخاله من ،مرحوم حاج خليل آقا
فروغي ـ برادر خانم پدر محمدآقا ـ در خيابان نواب

محمدآقا انسان پرسشگر و
جستوجوگري بود ،بهطوري
كه حتي يك دقيق ه آرام
نميگرفت .در هر جلسهاي،
در منزل ،خيابان و در مغازه
كه مينشستيم حتي سر
ناهار ،يا آيهاي را مطرح
ميكرد ،يا به بحث اجتماعي
ميپرداخت و يا مسائل
مختلف اقتصادي مانند ربا
و احتكار را مطرح مينمود
و متناسب سؤال ،بنده يا
دوستان ديگر توضيحاتي
ميداديم ،ولي اينها
هيچكدام محمدآقا را قانع
نميكرد
ميآمدند ،يعني شبهاي جمعه پس از جلسه تفسير
آقاي طالقاني چون جايي نداشتيم ،يا به منزل پسرخاله
من يا منزل مرحوم حاج احمدآقا ابريشمچي ـ عموي
مهدي ابريشمچي ـ و يا بعدها منزل آقاي فخرالدين
حجازي و گاه��ي هم به منزل عباس غلهزاري كه از
فداييان اس�لام بود و در «پاچن��ار» دو اتاق اجارهاي
داشت ميرفتيم.
به هر ح��ال در ديدارهاي ته��ران هم «محمد آقا»
همچنان پرسشگر و كنجكاو بود و آشنايي با مسجد
هداي��ت و آيتاهلل طالقاني و بقيه ،تقريباً بخش��ي از
نيازهاي ذهني و فك��ري او را برآورده ميكرد و در

انجمن اسالمي دانشجويان نيز فعال بود.
با تش��كيل «نهضت آزادي ايران» در ارديبهش��ت
 ،1340محمدآقا به سازمان دانشجويان نهضت آزادي
پيوس��ت و همراه بقيه دوس��تان مانند آقايان لطفاهلل
ميثمي ،محمدمهدي جعفري ،تراب حقشناس و پدر
بديعزادگان و دوستان ديگر فعاليت داشت .همينطور
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
يك بار با ايش��ان و يك بار تنها ـ به قم و به منزل من
آمدند كه براي «تبيين ايدئولوژي اس�لامي» و تنظيم
آن به شكل سيس��تماتيك و بهروز ،با آنها همكاري
داشته باشم ،ولي من خودم را در آن سطح نميديدم
كه بتوانم از متون اصلي و اصيل ايدئولوژي جديدي
كه مبتني بر تعاليم اس�لامي باش��د ،تنظيم كنم و در
اختيار آنها قرار دهم ،روي همين اصل دوستان را به
مطالعه كتابهاي آيتاهلل مطهري ،آيتاهلل طباطبايي
و كتابهاي ترجمه شدة سيدقطب ،موالنا ابواالعلي
مودودي و ديگر كتابهاي ترجمهاي جديد ارجاع
دادم ك��ه البته فكر ميكنم يكي از علتهايي هم كه
ما به ترجمه كتابهاي س��يدقطب و موالنا ابواالعلي
مودودي اقدام كرديم ،همين نيازهاي جوانان بود كه
از نظر فكري با كتب منتشره از سوي محافل مذهبي
آن زمان ،ارضا نميش��دند .كتاب «عدالت اجتماعي
در اس�لام» س��يد قطب ،مدتها مورد استفاده همان
دوستان و برادران انجمنهاي اسالمي دانشجويان در
تهران ،ش��يراز ،اصفهان ،تبريز و مشهد قرار گرفت و
بعدها آقاي برهان الدين رباني ،رهبر جمعيت اسالمي
افغانس��تان هم ميگفت كه مطالب اين ترجمهها ،در
جلسات حزبي برادران افغاني ،فارسيزبان ،از دروس
كالسه��اي حزبي بود و رس��اله ما چ��ه ميگوييم،
سيدقطب هم مانيفست حزب ما بود.
در درون نهضت آزادي ،مراحل مقدماتي تشكيل

سازمان مجاهدين بهوجود آمد كه با حضور رهبري
نخس��تين و مؤسس��ان ،در مجموع در مسير مثبت و
پرتحركي گام برميداش��ت و هم��ة اعضاي اصلي
ه��م اهل عبادت ،نيايش و معنويت و متعبد به احكام
اسالمي بودند.
¡اش�اره كرديد به نام تراب حقشناس كه بعدها در

س�ال  1354تغيير ايدئولوژي داد ،آشنايي شما با وي از
كجا بود؟
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£تراب حقشناس ،همشهري من نبود ،او از استان
ف��ارس و جهرم��ي بود .آش��نايي من با او ب��ه دوران
طلبگ��ي وي در قم برميگش��ت .ايش��ان مدتي در
«مدرس��ه خان» قم تحصيل و طلبگي ميكرد و جزو
بچهها و طلبههاي خوب مدرسه خان بهشمار ميآمد.
در مدرس��ه خان آقايان مرحوم علي حجتي كرماني،
محمدعلي گرامي ،جعفري گيالني ،س��يدكاظم نور
مفيدي ،س��يد محمود دعايي و عدهاي از دوس��تان،
حجره داش��تند و من هم آنجا رفتوآمد داشتم و در
آنجا با آقاي تراب حقش��ناس آشنا شدم .البته بعدها

نامبرده به تهرانرفت و وارد دانشسرايعالي شد و با
مسجد هدايت آشنا شد ،تا اينكه عضو انجمن اسالمي
و سپس نهضتآزادي و بعدها سازمان مجاهدين خلق
گرديد و البته او از مؤسسان و كادر اوليه نبود ،بلكه از
فعاالن سازمان بهشمار ميرفت .وقتي سازمان لو رفت
و در شهريور  1350عدهاي دستگير شدند ،او در لبنان
و پايگاههاي آموزشي فلسطين بود.
بيمناسبت نيست اشاره كنم كه در جريان گرفتن
نامه از مراجع تقليد قم و مش��هد ،در دفاع از اعضاي
رهبري نهضتآزادي (البته اين پيش از تشكيل سازمان
بود) در دوراني كه او هنوز جزو نهضتآزادي بود و
آقايان را در دادگاه نظامي رژيم محاكمه ميكردند و
در تهران بود ،با وي ديدارهايي داشتم.
¡موضوع گرفتن نامه از مراجع چه بود؟
£وقتي آي��تاهلل طالقاني ،مهندس بازرگان ،دكتر
سحابي و ديگر اعضاي مؤسس نهضتآزادي را در
س��الهاي 43ـ 1342در دادگاه نظامي ش��اه محاكمه
ميكردند ،من از مراجع قم و مشهد :مرحوم آيتاهلل

ميالني( ،در مشهد) و آيتاهلل نجفي مرعشي ،آيتاهلل
ش��ريعتمداري ،آيتاهلل سيدصادق روحاني ،آيتاهلل
سيدرضا صدر ،آيتاهلل شيخ مرتضي حائري و آقايان
ديگ��ر ،نامههايي را خطاب ب��ه آقاياني كه محاكمه
ميش��دند و در دفاع و تجلي��ل از آنها گرفتم .اصل
اين نامهها هنوز در اختيار من اس��ت و من كپي آنها
را خودم در ديداري به آقاي تراب حقشناس دادم تا
به نحوي منتشر سازد .البته من خودم بيشتر با مرحوم
عل��ي حجت��ي كرماني به دي��دن آقاي��ان در دادگاه
ميرفتم و در آنجا مالقات در جلس��ه تنفس پس از
محاكم��ه آزاد بود و در آن ش��ركت ميكرديم؛ در
واق��ع در س��اعت تنفس با آقايان مالقات داش��تيم و
ميتوانس��تيم چيزهايي را ر ّد و ب��دل كنيم .من كپي
ديگري از اين نامهها را به آيتاهلل طالقاني دادم ،ولي
آقاي حقش��ناس آنه ا را با مقدمة بس��يار تندي چاپ
كرد كه گفته ميشد آن مقدمه از آقاي جاللالدين
فارسي بوده اس��ت .من بعدها يك نسخه چاپ شد ه
هم به آقاي دكتر س��حابي دادم كه در مالقات بعدي
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از مقدمه آن ناراضي بود ،ولي از اصل گرفتن نامهها
تش��كر كرد .مقدمة بسيار تندي عليه ش��اه بود و در
ايامي كه آقايان محاكمه ميشدند ،طبعاً اين مقدمه اثر
مثبت نامهه��ا را تضعيف كرد ،همانطور كه مرحوم
امامخميني هم پس از پايان محاكمه و صدور حكم،
در اعالميه يا نامهشان نوشتند من پيشتر در دفاع از شما
نامهاي ننوش��تم كه حكم صادره بر ضد شما تشديد
نش��ود ،ولي االن كه ديگر حكم صادر شده ،نامه را
مينويسم .س��پس از آقايان تجليل كرده بودند ،البته
اين نامه هم چاپ شد.
آقاي دكتر س��حابي گفتند كه اين مقدمه ممكن
اس��ت باعث تش��ديد حكم عليه آنان بش��ود و به هر
حال آش��نايي ما با حقشناس اينگونه بود .بعدها هم
متأسفانه موض ع وي بهكلي 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 مينويسد و يا كتابهايي ترجمه
ميكند ،كه يكي از آنها در دفاع از س��لمان رشدي
بود! ولي حاال بيشت ر درباره فلسطين مينويسد.
¡آشنايي شما با مهندس لطفاهلل ميثمي از چه زماني
شروع شد؟

£وي عضو انجمن اس�لامي دانشجويان در تهران
ب��ود .دو نف��ر از خواهرزادهه��اي ايش��ان بهنامهاي
رحمتاهلل و عبداهلل ميثمي از طالب بودند كه بعدها
در دفاع مقدس در جبهه به ش��هادت رسيدند .آقاي
لطفاهلل ميثمي ،سپس از عناصر فعال نهضتآزادي
و بعدها سازمان مجاهدين شد ،البته همه ميدانيم كه
ايشان در يك حركت مسلحانه مربوط به مقاومت بر
ضد رژيم ش��اه ،مجروح شدند و متأسفانه دو چشم و
يك دست خود را از دست دادند .بههرحال آشنايي
ما با ايشان در مسجد هدايت و از جلسات انجمنهاي
اسالمي دانشجويان آغاز ش��د و مدتهاي زيادي با
هم دوس��ت بوديم و ب��ا وج��ود اختالفهايي ،اين
دوس��تي همچنان ادامه دارد .اش��اره كردم كه ايشان
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گلشهر كرج ،عيد فطر ،1338
از راست به چپ رديف اول:
لطفاهللميثمي،دكترعباسحائري،شيخناصري،
شيخوحيد دامغاني،حجتالسالمعالئيطالقاني،
آيتاهللمحمودطالقاني،اميرپورخراساني،سيدهادي
خسروشاهي،محمدحسنبكايي،دكتركاظميزدي،
مهندسآيتاللهي،دكترنيكوفر،عطاءاهللشهابپور،
مهندسبهروزي،
در بين افراد وسط:
محمدي اردهالي ،مهندس مهدي بازرگان،
محمد بستهنگار ،حقشناس ،مهدي مظفري،
مهندسعربزاده،
دكتر حسين واعظزاده خراساني،
يك دريف مانده به آخر:
دكتر مهدي جعفري ،محمد حنيفنژاد و پشت سر آن
دو تراب حقشناس ديدهميشوند

ي ـ دوبار با مرحوم محم��د حنيفنژاد در قم به
يك�� 
منزل ما آمدن��د و مذاكراتي انجام ش��د .در يكي از
كنگرههاي انجمنهاي اسالمي در كرج با هم بوديم
و عكس يادگاري هم داريم.
¡با مسعود رجوي ،مهدي ابريشمچي و بقيه كادرهاي
سازمان هم آشنايي داشتيد؟

£آش��نايي من بيشتر با كادر مؤسس��ان اوليه بود و
با جريان بعدي آنها كه ش��امل عناص��ر رديف دوم
در س��ازمان بودند خيلي ارتباط نداشتم ،ولي مهدي
ابريش��مچي را از پيش ميش��ناختم ،چ��ون پدر وي
مرحوم حاج آقا موس��ي ابريشمچي از اعضاي هيئت
مالي مجلة «مكتب اسالم» بود و زياد به قم ميآمدند.

رهبري سازمان مجاهدين
جديد ،اص ً
ال هيچكس را
قبول نداشتند ،يعني نه
روحانيت مبارز را قبول
داشتند ،نه امام خميني،
نه اسالم سنتي و نه
نهضتآزادي و يا ديگر
مليگراها را و درواقع
ايدئولوژي خاصي براي خود
ساخته بودند و هركس
پيرو آن تفكر نميشد،
كنار ميزدند و يا با ترور
شخصيتي و حتي متأسفانه
حذف فيزيكي روبهرو
ميشد

من هم تهران كه ميآمدم بيش��تر در منزل برادر وي،
ح��اج احمدآقا ابريش��مچي ميرفتم ك��ه در خيابان
عينالدول��ه ـ ايران ـ منزل داش��ت و منزلش نزديك
منزل حاجموسي بود .منزل حاج موسي پاتوق مرحوم
آيتاهلل حاج ميرزا خليل كمرهاي و آيتاهلل طالقاني
بود و آقاي كمرهاي يك مجلس تفس��ير خصوصي
هم بعضي پنجشنبهها يا جمعهها در منزل وي داشتند
كه من هم هر وقت به تهران ميآمدم در آ ن شركت
ميك��ردم .در آن زمان مهدي ابريش��مچي نوجوان
كم س��ن و سالي بود با چش��مان آبي و قدي بلند كه
براي حاضران ،چاي و صبحان��ه ميآورد و از همان
وقت ،با ايش��ان آش��نا بودي��م .بعد كه ايش��ان عضو
كادر سازمان ش��د ،من ديگر خيلي ارتباط نداشتم و
تنها پس از پيروزي انقالب اس�لامي ،روزي به محل
اصلي س��ازمان ـ س��اختمان بنياد پهلوي سابق ـ رفتم
و به تصور خود ميخواس��تم آقايان را نصيحت كنم
و اينك��ه موضعي بر ضد جمهوري اس�لامي و نظام
موج��ود نگيرند و اينكه اگر هم��كاري كنند هم به
نفع خودش��ان ،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 حرفهاي خودم را
زدم و گفتم ش��ما پيام مرا به دوستان برسانيد .روشي
كه پي��ش گرفتهايد ،نه به نفع خود شماس��ت و نه به
نفع ملت و مملكت و البته مركز سازمان با سالحهاي
س��بك و سنگين و عناصر مسلح حفاظت ميشد كه
فكر كردم به خاط ِر مشكالت احتمالي پس از انقالب
و ب��راي جلوگي��ري از حمله «ضد انقالب» اس��ت.
ايش��ان هم حرفهايي داشت كه اينها چنين و چنان
ميكنند ،انحصارگرايي دارند و ،...ولي خود آقايان
ه��م در فكر انحصارگرايي بودن��د .اگر اينها عاقالنه
رفتار ميكردند ،مس��ائل را به اينجا نميكشيدند كه
عدهاي از مردم و جوانان بيگناه كش��ته شوند ،وضع
آنها چنين نميش��د .به نظر من آنها در روشي كه در
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پيش گرفتند اش��تباه كردند ،چون به نادرست معتقد
بودند كه انقالب را آنها انجام دادهاند! و مس��ئوليت
انقالب بايد برعهدة آنها باشد كه درواقع مسئله از اين
قرار نبود ،يعني آنها عده مع��دودي بودند كه اغلب
در زندانها بودند و به همت مردم انقالبي آزاد شدند
و توانس��تند پس از انقالب از فرصت استفاده كنند و
اعضاي خود را افزايش دهند .متأس��فانه از اين اعضا
هم نتوانس��تند بهطور صحيح اس��تفاده كنند و آنها را
به رويارويي با نظام و س��پس ت��رور وادار كردند كه
چگونگي آن را همه ميدانيم و به نظر من منش��أ آن
ناشي از «بيتقوايي» و «تماميتخواهي» آنان بود.
¡در مراحل بعدي و پس از دس�تگيري دستهجمعي
و اعدام رهبري نخس�تين سازمان ،شما با باقيمانده اعضا
در ارتباط نبوديد؟

البته بعدها گروهي از اعض��اي خانواده آنها به قم
آمده و در منزل آيتاهلل شريعتمداري متحصن شدند.
من اغلب ب��ه ديدار آنها ميرفتم كه در گزارشهاي
س��اواك قم ،ديدارهاي من با آنها به مركز گزارش
شده است.
مرح��وم صادق ،پدر صادقها ه��م هر وقت به قم
ميآم��د و پيگير مس��ئله بود ،باز با او ديدار داش��تم،
البته خود او عضو سازمان نبود ،بلكه فرزندانش عضو
بوده و دس��تگير شده بودند و بعد يكي از آنها هم در
پايان فروردين ماه  1351اعدام ش��د .به هر حال اگر
روابط ديگري بود ،بهطور مستقيم نبود ،بلكه از طريق
دوستان مس��جد هدايت ـ مرحوم حاجصادق و حاج
احمد طهماسبي ـ و ديگران انجام ميشد.
¡اش�اره كردي�د ب�ه تماميتخ�واه ب�ودن س�ازمان
مجاهدي�ن؛ به نظر ش�ما پس از انقالب ،دوس�تان طرف

مقابل تماميتخواه نبودند؟

£ب��ه نظر من تماميتخواهي و تكمحوري ،يك
اخالق و روحيه زشت ايراني است ،چرا كه ك ً
ال كار
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£من با كس��اني كه بيرون مان��ده بودند و زندگي
مخفي داشتند ،تنها يكي دوبار توسط حاجاحمدآقا
طهماس��بي ـ كه فرزندانش عضو سازمان شده بودند
و بعدها س��ازمان حاضر نش��د خبري درباره مرده يا
زندهبودن آنه��ا ،به پدر و م��ادرش (كه عمه مهدي
ابريش��مچي بود) بده��د ـ از جريان دس��تگيريها و
مش��كالت اعضاي ف��راري باخبر ميش��دم .يكبار
هم در منزل آقاي طهماس��بي در عينالدوله ،بهطور
تصادفي زندهياد رضا رضايي را ديدم كه فهرس��ت
كاملي ـ به خط خود ـ از اسامي اعضاي دستگيرشده
را به من داد كه به مراجع قم اطالع دهم .اين فهرست
ش��امل مشخصاتي مانند نام ،ميزان تحصيل ،موقعيت
ش��غلي و ...و به خ��ط رضا رضايي ب��ود كه يكي از
اعضاي مركزيت سازمان به شمار ميرفت .من كپي
آن را ـ طب��ق معم��ول ـ به بعض��ي از مراجع قم دادم
كه اگر ميتوانن��د براي آزادي آنها اقدام كنند ،ولي
بهظاهر پرونده آنها از ديدگاه رژيم بهقدري سنگين
بود كه رژيم هيچگونه توصيه و وساطتي را نپذيرفت
و پيگيري ما هم طبعاً نتيجهاي نداشت.

جمعي را دوس��ت 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 نداش��تيم ،ولي متأسفانه چنان شد،
يعني تماميتخواهي رس��مي از آن زمان و از دولت
موق��ت مرحوم مهندس بازرگان آغاز ش��د و آقايان
كابينه را از اعض��اي جبههملي ،نهضتآزادي ،ملت
ايران ،جاما و احزاب مليگراي ديگر تشكيل دادند،
كه بعدها ملي ـ مذهبي شدند .البته اغلب اينها دوستان
بنده بودند و من صداقت و حسننيت بسياري از آنها
را باور داشتم ،ولي در كابينه اول دولت موقت ،حتي
ي��ك روحاني مب��ارز و يا بهقول آنه��ا ،يك آخوند
نميبيني��م؛ اين درس��ت نبود .به نظر م��ن اين نوعي
تماميتخواهي اشتباهآميز بود.
به نظر من وزارت ارش��اد ملي ،كه مس��ئول امور
فرهنگ��ي كش��ور در پس از انقالب ب��ود ،بايد يك
روحاني باسابقه روشن مبارزاتي متصدي آن ميشد،
ولي آنها فردي را در آن پس��ت گذاشته بودند كه نه
آشنايي با علوم اس�لامي و امور فرهنگي داشت و نه
سابقه مبارزاتي .به هرحال نميخواهم سابقه يكايك
اعضاي كابينه را مورد بررسي قرار دهم ،ولي بهطور
كلي كابينه دولت موقت از افراد مليگرا بودند .حتي
در شوراي انقالب هم اطالع دارم كه وضع برخوردها
مناسب نبوده ،يعني آقاي هاشمي رفسنجاني يكبار در
موقع دفاع من از آقايان ،به من گفتند كه وقتي دوستان
روحاني ،مطلبي را در جلس��ات شورا طرح كردند،
آقايان اعضاي مليگرا ،يا با همديگر مشغول صحبت
ميش��دند و يا ميخنديدند و توجهي به حرفهاي
آقايان نداش��تند .درنتيجه بعده��ا در طرف مقابل هم
دوس��تان ديگر ما ـ مث ً
ال در حزب جمهوري اسالمي
ـ و آنهايي كه در صحنه سياست بودند ،تماميتخواه
شدند و مايل بودند كه تنها همفكران خود را در رأس
همه كارها قرار بدهند .اين وضع ادامه پيدا ميكند تا
به دورة جناب آقاي خاتمي ميرس��يم كه خيلي هم
به ايشان عالقه دارم ،ولي ميبينيم باز در دورة ايشان
هم چند هزار مدير در س��طح كش��ور كنار گذاشته
ميش��وند و چند هزار مدير جديد ميآيند و پس از
آن هم دولت بعدي نوع��ي تماميتخواهي ديگر را
اجرا كرد و باز مديران پيشين تعويض و تبديل شدند
و افراد جديدي به ميدان آمدند كه بيش��ترآنها سابقه
كارهاي اجرايي قبلي يا تجربه الزم را ندارند و براي
همين هم بهسرعت تعويض ميشوند ،در صورتيكه
اگر سابقه خوب كار اجرايي و تجربه مناسبي داشتند،
كنار گذاشته نميشدند.
ام��ا رهب��ري س��ازمان مجاهدي��ن جدي��د ،اص ً
ال
هيچكس را قبول نداش��تند ،يعني نه روحانيت مبارز
را قبول داش��تند ،نه امام خميني ،نه اس�لام سنتي و نه
نهض��تآزادي و يا ديگ��ر مليگراه��ا را و درواقع
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ايدئولوژي خاصي براي خود ساخته بودند و هركس
پي��رو آن تفكر نميش��د ،كنار ميزدن��د و يا با ترور
ش��خصيتي و حتي متأس��فانه حذف فيزيكي روبهرو
ميشد ،كه نمونههاي بسياري از آن را سراغ داريم .به
نظرم آنها اشتباههاي زيادي كردند؛ هم در تاكتيك و
هم در استراتژي و بهترين فرصتها را از دست دادند،
مث ً
�لا در آن ايام اعالم كردند ك��ه ميخواهند يك
راهپيمايي بهسوي خانه امام در جماران انجام بدهند.
مرحوم امام همانوقت در س��خنراني رس��مي خود،
جملهاي فرمودند كه آنها حقيق��ت آن را نفهميدند

را ب��راي حزب جمع ميكند كه هر وقت الزم ش��د
از انق�لاب دفاع كنيم ،ولي بعدها معلوم ش��د كه نه،
نامبرده بهگفته يكي از دوس��تان ،پادگان را خالي
كرد و يك اسلحه هم تحويل حزب نداد و سالحها
را بهنام حزب جمعكرده و تحويل سازمان ميداده،
درواقع عامل نفوذي سازمان در حزب بوده است.
پس ،جمعآوري س�لاح درواقع براي آمادهشدن
جهت برخورد مسلحانه با نظام بود كه به نظرم اشتباه
بزرگ اس��تراتژيكي بود .آنها در بررس��ي و تحليل
خودش��ان ،هنوز به اين نتيجه نرسيده بودند كه مردم

امام خميني در بيمارستان ،از راست :دكتر عارفي ،بنيصدر ،صادق خلخالي ،امام جماراني ،سيد احمد خميني ،سيد هادي خسروشاهي
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وگرنه ميتوانس��تند با پذي��رش آن ،كارهاي مثبت
بس��ياري انجام بدهند .امام گفتند« :شما اسلحههايتان
را ب��ه دولت تحويل بدهيد من خ��ودم ميآيم ديدن
شما ،لزومي ندارد شما بياييد ».نميدانم آنها چرا اين
سخن را جدي نگرفتند و متأسفانه نهتنها به آن عمل
نكردند بلكه به جمعآوري اسلحههاي بيشتري عالوه
بر اسلحههايي كه جمع كرده بودند دست زدند و البته
از نظر همه معلوم بود براي چه مس��ائلي خودشان را
آماده ميكنند .متأس��فانه تماميتخواهيها ،در ميان
همة گروهها ش��دت يافت و اكنون هم با عنوانهاي
مختل��ف محافظهكار ،اصالحطل��ب ،اصولگرا و ...ـ
البته نامها مهم نيست ،بلكه محتوا مهم است ـ در همة
آنها انديشه يكدس��ت كردن و تماميتخواهي ديده
ميشود.
در ارتباط با جمعآوري اسلحه توسط سازمان بايد
بگويم در حزب «خلق مسلمان» ساختماني داشتيم كه
مركز اصلي حزب ب��ود و نزديك «پادگان حر» قرار
داشت .فردي بهنام «حسين منتظر حقيقي» كه برادرش
از سازمان مجاهدين بود و در دوره شاه كشته شده بود
ـ دائمالحضور در حزب بود و هر ش��ب ده ،بيست يا
ي عدد كالش و يوزي به داخل ساختمان ميآورد
س 
و در انبار ميگذاشت .من فكر ميكردم اين اسلحهها

ايران پيرو رهبر مذهبي خود هستند .به نظر من گرچه
اين آقايان ظاهر مذهبي داشتند ،ولي وقتي مورد تأييد
مراجع و رهبريت ديني نباش��ند ،طبيعتاً جز عدهاي از
جوانان ،بقيه به س��ازمان آنان روي نميآوردند و از
آنها دفاع و پشتيباني نميكردند ،نتيجهاش هم آن شد
كه با كمال تأسف ،همگي آن را شاهد بوديم.
¡ش�ما معتقديد كه رهبري س�ازمان از پيش نقش�ه و
برنامه داش�تند كه نظام را ساقط كنند و خودشان روي

كار بيايند يا در اثر برخورد ديگران با آنها اين روش را
در پيش گرفتند؟

£هيچ ترديدي نيس��ت كه كار آقايان طبق نقشه و
برنامه بود .اين دوستان نخس��ت امام خميني را براي

جمعآوري سالح درواقع
براي آمادهشدن جهت
برخورد مسلحانه با نظام بود
كه به نظرم اشتباه بزرگ
استراتژيكي بود

رياستجمهوري كانديدا كردند كه قصد و نيت آنها
در اي��ن امر ،در واقع خالص نبود .اينها ميخواس��تند
مقام و موقعي��ت رهبري امام را در س��طح بنيصدر
و رجوي و ديگ��ر كانديداهاي رياس��ت جمهوري
پايين بياورند ،درحاليكه بهخوبي ميبايس��ت درك
ميكردند كه مقام رهبري و مرجعيت در شيعه بسيار
باالتر از اين حرفهاس��ت .ميدانيد ك��ه آقايان در
شعارها ،اعالميهها و برنامهها مدعي اين بودند كه «تنها
پيروان راستين خط امامخميني» هستند ،همانطور كه
حزبتوده هم مدعي بود در «خط امام» اس��ت و بقيه
يا اپورتونيست هستند يا اسالم راستين را نشناختهاند؛
از اين شعارهاي بيمبنايي كه در اوايل انقالب مطرح
كردند .شما ببينيد من كه در آن زمان 30 ،20سال بود
كه امام را ميش��ناختم و ش��اگرد ايشان در قم بودم،
تاريخ تولد ايشان را نميدانستم ،ولي مجاهدين روز
تولد ايشان را استخراج كردند و آن را تبريك گفتند.
البت��ه ميدانيم بعضيها نزد امام وس��اطت كردند كه
اينها براي انجام كارهايي يا پذيرفتن مس��ئوليتهايي
پذيرفته ش��وند .امام فرمودند من در كار اينها ش��بهه
دارم و نميدان��م كه آيا اينها واقع��اً به مبادي اصلي
اس�لام و اصول مذهب اعتقاد دارن��د يا نه؟ از اينرو
رهبري مجاهدين به قم آمدند« ،ش��هادتين» گفتند و
آن را رس��ماً اعالم و منتشر كردند ،ولي بعد اقدامات
و برنامههايشان نش��ان داد كه اطمينان زيادي به اينها
نيس��ت .اصوالً خيليه��ا خدمت امام رس��يدند و به
وساطت پرداخته و ازآنها پشتيباني كردند ،و امام قبول
نكرد .يكي از اين اف��راد 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 نداش��تند؛ آيتاهلل خامنهاي در وزارت دفاع،
مرحوم ش��هيد محالتي در سپاه پاسداران و ديگري
از برادران در جهاد بود .به هر حال وزارت ارش��اد با
توجه به موقعيت حساسي كه داشت از نظر امام مهم
بود و مايل بودند كه يكنفر هم ازسوي ايشان آنجا
نظارت داش��ته باش��د ،از اينرو به من هم ،طي حكم
رسمي نمايندگي دادند كه در وزارت ارشاد به انجام
وظيفه بپردازم .يكي از مس��ائلي كه در ارشاد مطرح
بود ،مسئله امتياز نشريات بود ،يعنيدادن اجازه انتشار
به افراد ،يا احزاب و سازمانهاي سياسي و مذهبي.
ميدانيم كه در آن ايام  70تا 80نش��ريه و روزنامه
چپگراي ماركسيستي ،لنينيستي ،مائوئيستي ،مستقل
و غير مستقل ،سوسياليستي و مانند اينها منتشر ميشد،
غير از نش��ريات اس�لامي كه به نظر من ضعيفتر از
همه آنها بودند .بعضي از اين س��ازمانها براي اينكه
نشرياتشان قانوني باشد درخواست مجوز كرده بودند
و در وزارت ارش��اد كميتهاي براي بررسي پروندهها

در آن زمان 30 ،20سال
بود كه امام را ميشناختم
و شاگرد ايشان در قم
بودم ،تاريخ تولد ايشان را
نميدانستم ،ولي مجاهدين
روز تولد ايشان را استخراج
كردند و آن را تبريك گفتند
باعث ش��دند ك��ه ما تصميم ف��وري در م��ورد اينها
نگيريم ،وگرنه تكليف ما ب��ا فداييان خلق و آنهايي
يبُرند ،كام ً
ال
كه در كردستان ،يا تركمن صحرا سر م 
روشن است ،ولي با اينها چه كنم؟
سپس امام با تأس��ف فرمودند« :من يقين دارم اگر
اينها روزي دستشان برسد ،قطعاً بدتر از فداييان خلق
برخورد خواهند كرد».
پاس��خ تند و صريحي بود و من اجازه خواس��تم و
مرخص ش��دم ،بعد كه به تهران آمدم ،اين موضوع
را ب��ا چندت��ن از دوس��تان ازجمله ،آقايان هاش��مي
رفسنجاني ،محمدجواد و علي حجتي كرماني ،سيد
محم��ود دعاي��ي ـ اين چند نفر يادم هس��ت ـ مطرح
كرده و گفتم چرا امام نظرشان درباره اين بچهها اين
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تش��كيل ميش��د كه عالوه بر نماينده ام��ام ،نماينده
دادگس��تري ،نماين��ده ش��وراي انق�لاب و معاونت
مطبوعاتي وزارت ارش��اد و گاه��ي هم وزير وقت و
يكي دو نفر ديگر كه نامشان دقيقاً يادم نيست در آن
شركت ميكردند .اينها اگر شرايط درخواست كننده
اخ��ذ امتياز را كامل ميديدن��د ،تصويب ميكردند
و اجازه انتش��ار به آن نش��ريه يا مجله و روزنامه داده
ميشد.
از جمله نشرياتي كه درخواست امتياز و اجازه نشر
كردند ،روزنامه «مجاه��د» ،روزنامه «كارگر» بابك
زهرايي ،روزنامه «مردم» حزبتوده ،روزنامه «خلق»
متعلق به مائوئيستها و يك روزنامه ديگر ـ كه االن
نامش خاطرم نيست ـ بود ،يعني پنج گروه و سازمان
سياس��ي بودند كه روزنامه رس��مي ميخواستند ،هر
درخواس��تي را كه من امضا ميكردم ،نوعاً دوستان
ديگر ه��م امضا ميكردن��د؛ البته گاه��ي هم بحث
ميش��د ،ولي درنهايت امض��ا ميكردند .حتي آقاي
ميناچي ك��ه وزير بودند زير امتياز يا اجازهاي كه من
امضا ميكردم ،امضا ميكرد كه اگر روزي مشكلي
پيش آمد ،بگويد كه نخست نمايندة امام امضا كرده
است.
من پرونده اين پنج درخواس��ت حزبي ـ سياسي را
با خود به قم بردم ،و معموالً پنجشنبهها به قم ميرفتم
و خدمت امام ميرسيدم ،گزارش امور را ميدادم و
ايشان رهنمودهايي ميدادند .اين پروندهها را با خود
بردم و توضيح دادم تا امام نظر خود را بفرمايند .ايشان
خيلي روشن و شفاف فرمودند كه «به اينها نميتوان
اطمينان كرد ».اي��ن بيان ،نوعي ع��دم موافقت بود،
ولي من قانون مصوبه ش��وراي انقالب را كه با خود
برده ب��ودم ،خدمت ايش��ان دادم و عرض كردم كه
مطابق اين قانون عمل كنم يا نظريه بهظاهر غيرموافق
حضرتعالي را مراعات كنم؟
ايشان مصوبه ش��وراي انقالب را كه يك صفحه
بود ،دقيق خواندند كه ش��رايط آن اي��ن بود :ايراني
باش��د 18 ،سال داش��ته باشد ،س��ابقه كيفري نداشته
باش��د ،ليسانس داشته باش��د و از اين دست چيزهاي
مطبوعاتي كه ش��رايط گرفتن امتياز بود .ايشان آنها
را ك��ه خواندند ،براي اينكه دخالتي در نفي مصوبه
شوراي انقالب نكنند ـ كه اين نكته بسيار مه ّم است ـ
پروندهها و آن مصوبه شورايعالي را كه در جلويشان
بود با دست خود بهسوي من كشيدند و فرمودند :پس
ش��ما اين موضوع را از من نپرس��يد .شما به تكليف
خودتان عمل كنيد و البته تكليف من هم اين بود كه
به قانون ش��وراي 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 س��ازمان مجاهدين است ،مؤسس��ان اصلي آن را
بنده از قديم ميش��ناختم؛ يكي نوة خاله من بهشمار

ميآمد ،محمدحنيف نژاد و بقيه هم اغلب جوانهاي
مؤمن و مخلصي بودند و مبارزه كردند و سرانجام هم
در اين راه كشته شدند و...
ايشان بهطور دقيق گوش ميدادند و احساس كردم
كه گويا حرفهاي من دارد در تغيير نظريه امام نسبت
به سازمان ،مؤثر واقع ميشود .سپس افزودم كه اينها
نهجالبالغه و قرآن را بيش��تر از منِ طلبه حفظ هستند
و مورد استفاده و استناد قرار ميدهند .در اينجا ايشان
فرمودند :همينجا نگه داريد .اشكال من همينجاست:
«آيا اينها از ما طلبهها بيشتر به فكر اسالمند يا نقشهاي
در پش��ت اين حفظ نهجالبالغه و قرآن مثل خوارج
در جريان اس��ت؟» س��پس افزودند :عدهاي ديگر از
دوس��تان ما هم ازسوي اينها اغفال شده بودند و پيش
من آمدند يا به نجف نامه نوشتند و وساطت كردند،
ولي من قبول نك��ردم ،چون صداقت و اخالصي در
اينها نميديدم و بع��د با صراحت افزودند« :من يقين
دارم روزي اينه��ا در مقاب��ل نظام اس�لامي خواهند
ن
ايس��تاد و اكنون كه م��ن حرفي نميزنم ب��راي اي 
ظاهرسازيهايي اس��ت كه اينهادارند ،و ميخواهم
كام ً
ال نيّات و اهداف خودش��ان را نشان دهند ،بعدها
به تكليف عمل ميكنم ».س��پس اين جمله را اضافه
كردند كه ،يعني اينها با اين ظاهرسازيها و تظاهرشان

چنين است؟ ميفرمايند اينها بدتر از چپها بد عمل
خواهند كرد .هركدام توضيحي دادند و آقاي دعايي
در پاس��خ منگفت :من در نج��ف مدتي قهر كردم
و به بيت امام نميرفتم كه چرا ايش��ان اينها را بهطور
مكتوب تأييد نميكنند ،ولي بعد كه حقايق اهداف
اينها روشن شد ،ديدم كه حق با امام بودهاست.
پس نتيجه ميگيريم كه اين تاكتيك و استراتژي
سازمان در برخورد با نظام اسالمي اشتباه محض بود،
چرا كه هم خس��اراتي بر جوانان فريبخورده عضو
س��ازمان وارد شد و هم بر جوانان مؤمن طرف مقابل
و تعداد زيادي هم از مردم بيگناه ايران كشته شدند،
كه مس��ئول اصلي آن به نظر من رهبري سازمان بود.
البته آنها مدعي هس��تند كه پ��س از انقالب هر نوع
همكاري را كردند ،ولي عم ً
ال مورد قبول واقع نش��د
و يا بعضي از اعضاي آنها در شهرس��تانها به دس��ت
گروههاي به قول خودش��ان وابس��ته به نظام ،كشته و
ترور ش��دند و مانند اين مطالب .البت��ه ما تا آنجا كه
ش��اهد عيني بوديم ،پس از انقالب ترورهاي كوري
انجامشد و عدهاي بيگناه كشتهشدند ،مث ً
ال شبها
بچههايي ك��ه در كميتهها كش��يك ميدادند ،ترور
ميشدند .مش��ابه اين در عراق امروز ،پس از تجاوز
آمري��كا و انگليس به عراق و اش��غال اين س��رزمين
رخ داده و اكنون هم رخ ميدهد ،چپ و راس��ت را
ميكشند ،دانشمندان رشتههاي مختلف علوم ،بويژه
هستهاي را ترور ميكنند ،مساجد را منفجر ميكنند،
س��امراي اهلبيت(ع) را ويران ميكنند ،شيعه را سر
ميبرند و قتلعام ميكنند ،س��ني را سوراخ سوراخ
ميكنند و. ...
در اين فجايع ممكن است بعثيها 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 س�لاح
همراه داش��تند ،كجا ميرفتند؟ حتماً ميخواس��تند
جاي��ي را منفجر كنند و يكي را ترور كنند و س��پس
آن را به سنيها يا ش��يعهها نسبت دهند و اختالف و
دو دس��تگي را بيش��تر دامن بزنند ،ولي پيش از انجام
تحقيقات ،سربازان انگليسي با توپ و تانك به زندان
بصره حمله كردند ،زن��دان را ويران كرده و اين دو
نفر انگليسي دشداشه و چفيه و عقالپوش را از زندان
آزاد كردند ،اين نمونهاي از نقشة شوم انگليسيهاست.
ازسوي ديگر بيترديد سيا و موساد هم در ترورهاي
عراق دست دارند و نميشود گفت كه اين كشتارها،
ترورها ،انفجارها ،ازسوي گروهي خاص است .پس
از انقالب اس�لامي ايران هم كه هنوز امنيت منسجم
نشده بود ،ترورهايي انجام ميشد و نميشود 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،
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چرا نگوييم كه دشمن مشترك؛ شاهيها و مزدوران
س��يا و موساد و  MI-6براي سركوب انقالب و تفرقه
افكني به اين اقدامات جنايتكارانه دست ميزدند؟
¡ابتدا در مورد مجاهدين بنيانگذار صحبت كرديد و
بيشتر آنها را افرادي خوب و مسلمان خوانديد .ميدانيم

ك�ه آنه�ا از هم�ان اي�ام ،كتابهايي مانند ش�ناخت يا
تفس�يري كه از قرآن داش�تند و چ�اپ ميكردند ،مثل
تفس�ير س�وره محمد(ص) ،س�وره توبه ،س�وره انفال يا

خطبههاي نهج البالغه ،كه توافق كامل با ديدگاههاي
علماي اسالمي نداشت ،نظرشما در اين رابطه چيست؟

£البت��ه من درباره همه اعض��اي رهبري و يا كادر
مركزي ش��ناخت دقيقي ن��دارم و نميتوانم درباره
نيك و بد كس��ي بدون علم و آگاهي داوري كنم و
ازسوي ديگر همه آن چيزهايي را كه شما ميگوييد
نخوان��دهام ،بلكه بعضي از آنه��ا را در آن زمان و در
فرصتي كه بود ميديدم ،ولي به عنوان نقد و بررسي
و تحليل��ي مطالعه نكردم ،اما اوايل كه ميخواندم از
نظر من ،آن نوش��تهها جلوههايي داش��تند و البته بايد
گفت تفس��يرهاي ب��ه رأي آقايان يك مق��داري به
اصطالح از تأويالت شخصي و خصوصي خودشان
بود ،يعني يك نوع تفسير جديدي بود ،كه قرآن را با
ايدئولوژي و انديشههاي خود تطبيق ميكردند و بعد
ميگفتند تفسير صحيح قرآن است.
ولي در كل آن زمان ،كتابها و تفسيرهاي آقايان،
با داشتن جملههاي انقالبي و جديدي يا هماهنگ با
بعض��ي از مطالب دكتر ش��ريعتي ،جلوههاي خاصي
داش��ت و مورد توجه قرار ميگرفت و به هرحال نه
ميش��ود گفت كه همة آنها باطل بود و نه ميش��ود
گفت همة آنها حق بود و صحيح.
¡در واقع ميخواهي�د بگوييد اينها از اول التقاطي

بودند؟
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£نه ،بن��ده در م��ورد بنيانگذاران نخس��تين تعبير
التقاط��ي را ب��ه كار نب��ردم .ممك��ن اس��ت آنها در
برداشتهايشان از قرآن مجيد ،خطبههاي نهجالبالغه
يا مسائل اجتماعي ـ اقتصادي اسالم اشتباهاتي داشته
ش نام
باشند ،ولي قصد اينكه ماركسيسم را زير پوش 
اسالم پياده كنند نداش��تند .متأسفانه در جريان تغيير
ايدئولوژي ـ كه به نظرم س��ال  1354رخ داد ـ گروه
زيادي از اعضاي باسابقه سازمان رسماً اعالم كردند
كه ماركسيس��ت شدهاند ،و بقيه هم كم و بيش و قلباً
بيميل نبودند به آنها بپيوندند ،ولي شرايطشان ايجاب
نميكرد ،پس انديش��ه اينها با بنيانگذاران خيلي فرق
ميكرد و اصوالً قابل مقايس��ه نبودند .من معتقدم كه
مؤسس��ان اوليه متع ّمد در تحريف نبودند و بيشك
اش��تباهاتي داش��تهاند و ميدانيم كه هر بشري غير از
معصومين دچار خطا ميشود.
¡آيا ش�ما معتقديد كه اينها ب�ا روحانيت هم موافق

بودند ،يعني بهاصطالح تضادي با روحانيت نداشتند؟

38

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 مشترك؛ شاهيها
و مزدوران سيا و موساد و
MI-6براي سركوب انقالب
و تفرقه افكني به اين
اقدامات جنايتكارانه دست
ميزدند؟
£نه! من چنين اعتقادي ندارم ،بلكه معتقدم كه اينها
ـ رهبري جديد ـ چون «خ��ود محور» بودند در واقع
اگر بتوانيم بگوييم كه ضد آخوند نبودند ،دستكم
ميتوانيم بگوييم ب��ا آخوندها خوب نبودند و معتقد
بودند علما روي احكام اجتماعي قرآن كار نكردهاند.
ميش��ود گفت كه آنها روحانيت را به عنوان وسيلة
تش��ويق م��ردم و جوانان به پيوس��تن به س��ازمان يا
كم��ك مالي به آنها قبول داش��تند .همه ميدانيم كه
اوايل ،عمدتاً تأمين مالي آنها ازس��وي روحانيت بود
كه بس��ياري از آنها مانند آي��تاهلل منتظري ،آيتاهلل
هاشمي رفسنجاني و ديگران به اينهاكمك ميكردند
و يا به خانوادههاي آنان و كساني كه در زندان بودند
و به همين دليل هم بعضي از آنها به س��ختي شكنجه
شدند.
ب��ه هر ح��ال به نظ��ر من اينه��ا از اول ب��ه اين كه
روحاني��ت در صحن��ه باش��د و كارگ��ردان ،اعتقاد
نداش��تند و فقط ميخواستند از طريق اينها به پست و
مقام برسند و بعدها هم مانند بختيار بگويند كه آقايان
بروند در قم و آنجا را واتيكان درس��ت كنند و براي
خود تشكيالتي داشته باشند .حتي پيشنهاد كردند كه
آقايان دو مرتبه بروند در مس��اجد بنش��ينند ،يعني در
مبارزه با شاه و ساقطكردن ،آقايان علما و روحانيون
بايد بيايند در خيابانها و م��ردم را وارد صحنه كنند
و به زندان و ش��كنجه و پاي اعدام بروند ،ولي وقتي
حكومت تأسيس ش��د ،بايد آن را دست اين آقايان
بدهند كه معتق��د بودند بهتر از ديگران ميتوانند آن
را اداره كنند ،در حالي كه عملكردشان نشان داد كه
خيلي بهاصطالح در باغ نبودند.
¡آيا شما معتقديد كه آقاي مهندس بازرگان كه اينها
را فرزندان خود ناميد ،ضد آخوند بود؟

£من نميتوانم بگويم مرح��وم مهندس بازرگان

ي از ه��واداران
ض��د آخون��د بود ي��ا مانن��د بعض�� 
دكترشريعتي هوادار «اس�لام منهاي روحانيت» بود،
چون نزديكترين دوست ايشان آيتاهلل 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 برنامهاي داشت و اين با
برنامه دولت موقت نميساخت و عم ً
ال اخالل ايجاد
ميش��د ،باوجود اينكه امام تأكيد داشت كه دولت
موقت ،دولت امام زمان(عج) است و بايد تأييد شود
اين مس��ائل باعث ش��د كه مهندس بازرگان بيشتر از
روحانيت برنجد و بهاصط�لاح ب ِبُرد و گويا تعبيراتي
هم داشته و آيتاهلل مهدوي نقل ميكردند كه نشان
ميداده گويا مخالفت خودشان را با روحانيت رسماً
اعالم ميكرده است.
البته آقاي بازرگان را هم بايد از كساني كه معصوم
نيس��ت بدانيم .نخس��تين جزوهاي كه او منتشر كرد
در س��ال  32باعنوان «بازي جوانان با سياس��ت» بود.
او مخالف سرسخت ش��ركت جوانان و دانشجويان
در امور سياس��ي بود .بعد هم كه خواستار حكومت
ي هم اعالم
اسالمي ش��د و در آخرين مرحله زندگ 
كرد ك��ه بايد دين از حكومت جدا باش��د .ولي اين
مس��ائلي اس��ت ك��ه در زندگي همه افراد هس��ت و
نميت��وان از اول بهطور قطع بگوييم كس��ي «خوب
كامل» هست يا «بد مطلق» .آقاي بازرگان براي خود
انديش��هاي داشت كه محترم هس��ت ،ولي در بعضي
موارد من با ايش��ان موافق نبودهام .با اين حال همواره
احترامشان را دارم و ايش��ان را فردي متدين ،صادق
و مخلص ميدانم كه هدفي جز خدمت به اس�لام و
مردم نداشت.
¡يعن�ي آقاي ب�ازرگان نوعي «تذب�ذب» و «تلون»
داشت؟

£ن��ه ،هرگز م��ن چنين تعبي��ري در م��ورد آقاي
بازرگان به كار نبردم ،بلكه تغيير انديش��ه بود ،كه هر
انساني ممكن است در طول عمرش در مسائل مختلف
با آن روبهرو ش��ود و بهاصطالح «تبدل رأي» داش��ته
باشد .فقهاي ما هم همينطور هستند ،در مسائل فقهي
گاهي فتوايش��ان عوض ميشود و اين دليل نميشود
ك��ه ما آنها را متلون بدانيم .اجتهاد عوض ميش��ود،
به مدارك جديدي دس��ت مييابند يا حقايق زمان و
مكان را مالحظه ميكنند و رأي قبلي تغيير ميكند،
بنابراين نميتوان پذيرفت كه در مسائل فقهي اين امر
جايز باش��د ولي در مسائل سياسي ـ اجتماعي نباشد.
در مورد سازمان البته اينطور نيست .رهبري آن پس
از انقالب عالوه بر تل��ون ،فرصتطلب هم بودند و
ميخواستند از فرصتها استفاده كنند و به هر قيمتي
كه شده به مسند حكومت برسند كه اين از آثار همان
تكروي و خودمحور بودن است و اين بيماري ويژه
اين آقايان نبود ،بعضي از دوستان قبلي و بعدي ما هم

متأسفانه دچار اين نوع بيماري بودند.

¡ب�ه نظر ش�ما عام�ل دوري اينها پ�س از انقالب ،از

روحانيت ،علما و بهطور كلي ،مردم چه بود؟

درخواس�ت امتياز روزنامه كرده بودند ،ولي نگفتيد كه

درنهايت به آنها امتياز داده شد يا نه؟

£ما طبق قانون ،به همة 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 قانونياش كامل بود ،امتياز نشر داده شد.
¡شما با نبرد مسلحانه آنها موافق بوديد؟
£اول بايد نبرد مس��لحانه را معن��ا كنيم و بعد نظر
بدهيم .اصوالً به نظر من كش��تن يك پاس��بان ،يك
ژاندارم در سياهكل يا يك بقال و عطار در گوشهاي

جدا كردن و دور كردن افراد
از روحانيت ،به خاطر ايزوله
كردن اعضا بود ،چرا كه
ميخواستند آنان فقط همان
انديشه سازمان را داشته
باشند .البته كل سازمان
هم با اين دور شدن ،دچار
اشتباه استراتژيك عميقي
شد ،چون بعضي از مسائل
خود را ميتوانستند با
روحانيت حل كنند يا بعضي
از مسائل را از آقايان علما
ياد بگيرند

صلح و صفا ،بهطور مش�ترك در ادارة مملكت همكاري
كنند؟

£اين را بايد از رهبري س��ازمان پرسيد ،چون همه
ميدانيم كه اين آقايان با س��ران نظ��ام مانند مرحوم
شهيد بهشتي ،آيتاهلل رفسنجاني ،آيتاهلل خامنهاي،
آيتاهلل مهدوي ،احمدآقا خميني ،مهندس بازرگان،
دكتر يزدي ،مهندس س��حابي و ...ارتباط و مالقات
داش��تند .اگر واقعاً قصدشان همكاري و اصالح بود،
ميتوانس��تند به تفاهم برس��ند ،ولي چون آنها از اول
برنام ه خاص خود را داش��تند ،اين جلسات هم كه به
ظاه��ر براي صلح و تفاهم با ش��ركت آقايان برگزار
ميشد ،درواقع براي ارزيابي اوضاع ازسوي آنها بود
و نه براي تفاهم .آنچه كه موجب تأس��ف 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 اينكه ميدان براي تركتازي آماده است
و رقي��ب را ميتوان به آس��اني از صحنه خارج كرد
و قدرت را بهطور كامل در دس��ت گرفت ،وارد فاز
بهاصطالح نظامي شدند و با به خيابان كشيدن جوانان
بيتجربه و سادهدل ،مبارزه بهاصطالح مسلحانه را آغاز
كردند كه نتيجه آن را همگان ديديم .اينها متأس��فانه
همه ارزشهايي را كه خود س��ابقاً مدعي آن بودند،
زير پا گذاش��تند و ناگهان از اروپا س��ر در آوردند و
در دامن امپرياليس��تها ،براي مب��ارزه به اصطالح با
مالتاريا به هر اقدامي دس��ت زدن��د .درنهايت هم به
كمك صدام شتافتند و عليه نيروهاي مسلح ايراني و
به نفع رژيم بعث جنگيدند ،كه البته س��رانجام آن را
هم همگان ديدند.
¡ب�ا توجه به آين�دهاي كه به تصوير كش�يديد ،چرا
ازس�وي نظام براي جل�ب و جذب اين اف�راد اقدامي

نشد تا در سازندگي كشور همكاري كنند و به دام اينها

نيفتند.
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£اين امر به همان برداشتي برميگردد كه دوستان
از اس�لام داش��تند و برداش��ت يا قرائت خ��ود را در
اي��ن زمينه اصل ميدانس��تند و مطابق آن برنامه پيش
ميرفتن��د ،از اينرو طبعاً ب��ا برنامههاي روحانيت در
م��واردي اختالف پيدا ميكردند .به نظرم اين دوري
و جدايي باعث ش��د ك��ه اينها خود از ت��وده مردم ـ
به مفهوم واقعي كلمه ـ جدا بش��وند 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 ميآيد كه من هر وقت به منزل حاج
احمد آقا طهماسبي ـ كه  3پسر داشت و همسرش هم
خواهر حاج موسي ابريشمچي بود ـ ميرفتم ،هر سه
فرزند وي ميآمدند و پيش من مينشس��تند ،مسائلي
ميپرس��يدند و احترام ميكردند و چاي ميآوردند،
اما بعد كه آنها با سازمان مرتبط شدند ،چند بار كه من
به منزل حاج احمدآقا رفتم ،اص ً
ال به ديدن من نيامدند
و احوالپرسي هم نكردند ،پدرشان هم عذر ميآورد
كه آنها در اتاق خود مش��غول مطالعه هستند .بعد هم
در جريانات سازمان مفقوداالثر شدند.
خواهرزادة دانش��جوي خود م��ن در تبريز با اينها
مرتبط ش��د .وقتي من تبريز رفته بودم ،چون پدرشان
فوت شده بود ،در منزل پدري من مينشستند ،اص ً
ال
ب��ه ديدن من نيامد يعني هميش��ه ميآمد و ميگفت
آقا دايي چ��ه خبر ،كار داريد يا ن��ه؟ پس از ارتباط
با س��ازمان ،اص ً
ال س��راغ من نيامد ،آن سالي كه من
تبريز بودم احوالپرس��ي هم نكرد .اين جدا كردن و
دور ك��ردن افراد از روحانيت ،به خاطر ايزوله كردن
اعضا بود ،چرا كه ميخواستند آنان فقط همان انديشه
س��ازمان را داشته باشند .البته كل س��ازمان هم با اين
دور شدن ،دچار اشتباه استراتژيك عميقي شد ،چون
بعضي از مسائل خود را ميتوانستند با روحانيت حل
كنند يا بعضي از مسائل را از آقايان علما ياد بگيرند.
اين كه من خ��ودم همهچيز را ميدانم «خودخواهي»
است و بنيصدر هم دچار نوعي از اين حالت بود كه
«كيش شخصيت» ميناميد كه خود گرفتار آن بود.
من اعتقادم بر اين است كه دوري اينها از روحانيت
و جدا ش��دن آنان از توده مردم ،آن هم تنها به خاطر
رس��يدن به «قدرت» باعث انحراف ش��د .شايد يكي
از عوام��ل اين دوري اين بود كه دوس��تاني كه پس
از پي��روزي انق�لاب س��ر كار بودند به اينه��ا اجازه
ش��ركت در ام��ور را ندادند و اين آقايان نتوانس��تند
در پس��تهايي حضور يابند .بعضي از آنها از دوران
قبل هم ،ب��ا روحانيون زنداني اختالف داش��تند و از
آنها جدا بودند ،حتي در جلسات تفسير آنان شركت
نميكردن��د و ميگفتند كه ما بايد خودمان تفس��ير

بگوييم كه خود اين ام��ر در نهايت به انحراف كلي
ميانجامد.
عملكرد آنان در زندان و پس از انقالب در بيرون،
جمع كردن اسلحه ،مطالبي كه در روزنامههاي خود
منتش��ر ميكردند ،اتهام زدن به مرحوم ش��هيد دكتر
بهش��تي و ديگران و ترور شخصيتها ،نشان ميدهد
ك��ه آنان از اول هدف خاص��ي را دنبال ميكردند و
مرحوم امام هم كام ً
ال در جريان و هوشيار بود .بهطور
كلي من معتقدم كه اين آقايان عملكرد درستي پيش
و پ��س از انقالب در قبال نظام اس�لامي نداش��تند و
همين باعث شد كه اين اختالفات پيش بيايد .در واقع
همانطور كه امام ميگويد «دعواها براي اسالم نبود،
و همة آنهايي كه دعوا ميكنند ،همه براي خودشان
بود».
در مسائل بعدي هم ،چه مسائل قانوناساسي و چه
مس��ائل سياس��ي و اجتماعي ديگر ديديم كه آقايان
همچن��ان حرف خ��ود را ميزدند ،كه :اع��دام بايد
گردد ...ارتش بايد منحل شود و. ...
ن اش�اره كرديد كه آنه�ا و گروههاي چپ
¡ ب�ه اي 

از ش��هري ،مبارزه مسلحانه نيست ،بلكه آنارشيسم و
ترور كور است ،ولي اگر عنصري مثل ژنرال رزمآرا
را از ميان بردارند ،در نتيجه اوضاع برميگردد و مث ً
ال
انتخاباتي جديد و آزاد پيشآيد و يا نفت ملي شود
اين مبارزة مسلحانه و مشروع است.
¡نظر حضرت امام در مورد مبارزة مسلحانه چه بود؟
£هم��ه ميدانن��د كه مرح��وم امام بهط��ور مطلق
مواف��ق اين دس��ت كارها نبودند و ت��ا آخر عمر هم
اجازه ندادند كه به مبارزه مسلحانهاي به اين معنا كه
مطرح هست ،اقدام ش��ود .درواقع روشي داشتند كه
ويژه خودش��ان بود و با اين خشونتهاي كور هرگز
موافقتي نداشتند.
¡آيا راهي نبود كه سازمان با نظام درگير نشود و با

£اصوالً در هر كش��وري كه انقالب رخ ميدهد،
امنيت و آرامش و انس��جام اداري و حكومتي از بين
ميرود .در اي��ران پس از پيروزي انقالب ،ارتش در
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واقع از هم پاشيده شد ،سازمانهاي اداري حكومتي
و نظام انتظامي بهطوركلي از هم گس��يخت .ادارات،
وزارتخانهها ،استانداريها و فرمانداريها و خالصه
كل بالد ،غرق در آشوب و بحران بود .از سويي هم
عناصرمفسد و چپنماها ،در كردستان ،آذربايجان،
اه��واز ،تركمن صحرا ،بلوچس��تان و درواقع در همه
نقاط ايران ،مش��غول توطئه ش��دند و به ت��رور افراد،
تخري��ب اماكن ،اش��غال پادگانها ،جم��عآوري و
دزديدن سالحها و كارهاي مشابه ديگر دست زدند
ك��ه رفع اين بحرانها وق��ت دولت و حاكميت را به
كلي ميگرفت و آنها را به خود مشغول ميداشت .در
آن بحران نميشد گفت كه چرا وقتي دوستان ديروز
داش��تند كنار ميرفتند و دور ميشدند ،حاكميت به
فك��ر آنها نبود ،براي اين كه در آن بحران ش��ديد به
فكر تأمين امنيت كلي كش��ور و دفع توطئههاي ضد
انقالب بودند و حق آن بود كه دوس��تان قديم ،خود
به ميدان ميآمدند و همكاري ميكردند و در كشف
توطئهها ش��ركت مينمودند و س��پس طلب س��هم
ميكردند كه آنها هم در حاكميت و نظام ش��ركت
كنند نه اينكه خود از پشت خنجر بزنند.
البته اش��اره كردم كه اين آقايان ـ چه رجوي و چه
افراد ديگرـ با عناصر و شخصيتهاي درجه يك نظام
مالقاتهايي داشتند و ش��ايد در ارتباط دائم بودند،
ولي آنها هرگز به فكر اينكه همكاري بكنند نبودند
و عم ً
ال ميخواستند اوضاع شلوغتر بشود تا به نتيجه
مطلوب خودش��ان برس��ند .به هر حال آنچه به نظرم
ميرسد اين است كه با توجه به ارتباط آنان با مسئوالن
نظام ،اگر واقعاً آنان ميخواستند ،ميتوانستند از تضاد
و برخ��ورد جلوگيري كنند ،ولي در عمل با توجه به
هدف نهايي خود ،نميخواستند چنين بشود .شايد هم
اعتقادش��ان اين بود كه «اين انقالب زودتر از موعد ـ
همانطور كه بعضي ازآنها گفتند ـ رخ داد و زحمات
ما هدر رفت ،وگرنه قرار بود اين نتيجه دربس��ت در

اختيار ما باش��د ».البته اين هم تحليل اش��تباه و غلطي
است .اينها فكر ميكردند كه با طرفداري عدهاي از
جواناني كه هنوز آشنايي با مسائل نداشتند ،حكومت
و انقالب در اختيار آنها ق��رار ميگيرد ،اما اين طور
نبود؛ در هيچ كجاي دنيا هم اينطور نيس��ت و ايجاد
تضاد و برخورد هم به نفع هيچيك از س��ازمانهاي
سياسي نميتوانست باشد.
اگ��ر دقت كنيم اينها تنها اس��لحه تهيه ميكردند
و در فك��ر انفج��ار ،تخريب و ح��ذف فيزيكي رقبا
بودن��د ،وگرنه انفج��ار حزبجمهوري اس�لامي و
نخس��توزيري و ...كه كار يك ش��ب نب��ود ،بلكه
مقدمات و آمادگيهاي قبلي را الزم داش��ت .افزون
بر اينها ،در مطبوعات خود بويژه روزنام ه «مجاهد» ،به
تخريب افراد ميپرداختند و به همين داليل ،ميتوانيم
يقين داش��ته باش��يم كه آنان اصوالً در فكر سازش و
همكاري نبودن��د .بنابراين اگر حاكمي��ت هم اقدام
ميكرد ،با توجه به نيت باطني آنان من فكر نميكنم
كه نتيجهاي حاصل ميشد.
¡بهظاهر آنها معتقد بودند كه سازمان و تشكل سياسي
قدرتمندي در كش�ور هس�تند و بايد اداره حكومت در

اختيار آنان باشد؛ بههرحال در روحانيت يك سازمان و
تشكلي نيست كه بتواند كشور را اداره كند .در تمام دنيا

سازمانهاي سياسي ،پس از انقالب يا كودتا يا تغييراتي
ك�ه پيش ميآيد ،كادر الزم براي ادارة مملكت دارند،

آيا روحانيت هم چنين كادري در اختيار داشت؟

صفحه اول «مجاهد»
سال اول مورخ ارديبهشت 1359؛
انفجار و ترور ادامه مأموريت ايادي
داخلي آمريكا در ايران

روزنامههاي سازمان بويژه
مجاهد آن روزها در افشاي
آقاي بنيصدر سنگ
تمام گذاشتند ،البته اين
ترورها به نظام جمهوري
اسالمي ايران ضربه زد ،ولي
همانطور كه شاهد بوديم
نتوانستند آن را از پاي در
بياورند

£ب��ه گفته مرح��وم دكتر ش��ريعتي ،ش��يعه يك
حزب به تمام معناس��ت و در سراسر ايران هستهها و
ش��بكههاي مردمي وجود داشت كه رهبري آنان هم
ب��ا روحانيون محل بود .نميش��ود گفت كه مردم و
رهبري آنها كنار بروند و يك س��ازمان سياس��ي كه
مث ً
�لا چند هزار عضو دارد ،ح��ق دارد كه براي اداره
كش��ور اولويت داشته باشد .اشتباه آنها در همين بود
كه فكر ميكردند روحانيت كادر الزم و پش��تيباني
مردم را ندارد ،درحاليكه چنين نبود.
اص ً
ال انقالب را چه كس��اني به پيروزي رساندند؟
بيتردي��د ،م��ردم ب��ه رهب��ري روحاني��ت .پس از
كودتاي آمريكايي س��ال 1332مب��ارزات زيادي را
ازس��وي جبههمل��ي ،حزبتوده و ديگ��ران ديديم،
ولي هيچكدام به نتيجه نرس��يد .پ��س ،قبول رهبري
روحاني��ت مبارز تنه��ا راهي بود كه م��ردم انتخاب
كردن��د و با موفقيت هم همراه ب��ود .اينكه تنها آن
آقايان كادر الزم را براي اداره امور در اختيار داشتند،
نميدانم تا چه حدي صحيح باشد ،ولي اين طور نبود
كه اسالمگرايان و به گفته بعضيها ،اصولگرايان و
افراد وابس��ته به روحاني��ت ،كادر الزم را براي اداره
كشور نداش��تند .خير اينطور نبود ،كادرهاي زيادي
داش��تند و عناصر تحصيلكرده زيادي در اختيارشان
ب��ود ،وهمانها بودند كه توانس��تند مملكت را اداره

ميدانيد و آنها را كساني ميدانيد كه از انقالب بريدند

ن آنها افراد
و روش ديگ�ري در پيش گرفتند ي�ا در ميا 
سالمي هم بودند كه خواستار تداوم انقالب و همكاري

با نظام بودند؟

£در يك مجموعة حزبي متشكل از افراد و عناصر
گوناگون ،نميتوان گفت كه همه يكس��ان بودند و
يكس��ان فكر ميكردند و بايد در مورد آنها يكسان
قضاوت كرد ،منتها سانتراليزم غيردموكراتيك سازمان
هرگز به اعضا ،اجازه نميداد آنچه را كه ميخواهند

اصوالً به نظر من كشتن
يك پاسبان ،يك ژاندارم
در سياهكل يا يك بقال و
عطار در گوشهاي از شهري،
مبارزه مسلحانه نيست ،بلكه
آنارشيسم و ترور كور است،
ولي اگر عنصري مثل ژنرال
رزمآرا را از ميان بردارند،
در نتيجه اوضاع برميگردد
و مث ً
ال انتخاباتي جديد و
آزاد پيشآيد و يا نفت ملي
شود اين مبارزة مسلحانه و
مشروع است
بيان كنند و يا صاحب رأي نبودند كه بتوانند مسير را
در راستاي اهداف صحيح تغيير بدهند ،بلكه آنها بايد
كوركورانه اهداف سازمان را پيگيري ميكردند.
اعضاي س��ازمان را بايد به دو بخش تقس��يم كرد:
بخش مركزيت و رهبري و بخش بدنة سازمان و افراد
عادي .رهبريت در كل ،خودمحور بودند و اكثريت،
گروه��ي از افراد س��اده و جوان و مس��لمان بودند و
پ��س از انقالب به علت عدم جذابيت س��ازم انهاي
اس�لامي موجود ،به اين س��ازمان روي آورده بودند
و ترفندهايي هم كه س��ازمان داش��ت در جذب آنها
مؤثر بود؛ بويژه كس��اني 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 كس��اني بودند كه با ُحسن نيت

در ايران انجام گرفت و اينكه س�ازمان نقش�ي در اين

ترورها داش�ت .به نظر ش�ما اين ترورها با چه هدفي و
توس�ط چه كس�اني انجام گرف�ت ،واقع ًا س�ازمان نقش

اساسي داشت يا گروههاي چپگرا؟

£اگر ش��ما مطبوع��ات دوران نخس��تين انقالب
را مطالع��ه كني��د دقيقاً روش��ن خواهد ش��د كه چه
گروهها و س��ازمانهايي در تروره��ا و با چه اهدافي
اقدام ميكردند .تروريس��م بهعنوان يك پديدة ضد
انقالبي پس از پيروزي انقالب اس�لامي در سراس��ر
ايران آغاز ش��د .ترورهاي عم��ده و مهم بهنام گروه
«فرقان» انجام ميگرفت و شخصيتهايي مانند شهيد
مطهري ،ش��هيد دكتر مفتح ،ش��هيد سرلشكر قرني،
ش��هيد قاضي طباطبايي ،ش��هيد رجايي ،حاجمهدي
عراق��ي و مانند اينه��ا را از مردم اي��ران گرفت ،ولي
پس از دس��تگيري و متالشيش��دن اعض��اي گروه،
ديگر نميبايست سازمان ديگري بتواند به اين ترورها
دست بزند .در نشريه «شهروند امروز» شاهداني چون
آقايان عطريانفر ،معاديخواه ،ناطقنوري ،نقاش��ان و
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كنن��د .از همه مهمت��ر اداره جنگ  8س��اله بود ،چرا
كه تمام دنيا عليه انقالب اس�لامي ايران بس��يج شده
بود .ما پس از سيس��ال ميتوانيم بهطور دقيق ببينيم
كه اين  8س��ال جنگ عليه ايران را چه كساني تغذيه
مالي كردند ،چه كس��اني به عراق اسلحه دادند ،چه
كس��اني در مقابل انقالب اس�لامي ايران ايستادند و
چه كساني همه امكانات را در اختيار دشمن و رژيم
بع��ث عراق قرار دادند و ما ام��روز دقيقاً ميدانيم كه
كش��ورهاي ارتجاع��ي عربزبان در ح��وزة خليج
ف��ارس چه كمكهاي مالي ب��ه رژيم صدام كردند،
ي از ش��يوخ خليجفارس خودشان اعتراف
حتي بعض 
كردند كه  80ميليارد دالر براي جلوگيري از پيروزي
انقالب اسالمي و استقرار ايران به صدام كمك مالي
كردهاند.
البته همه ميدانيم ك��ه اروپاييها و آمريكاييها،
سالحهاي ش��يميايي يا مانند آنها را در اختيار صدام
قرار دادند كه عليه مردم ايران ،حتي مردم خود عراق
كردها ـ به كار گرفته ش��د و با توجه به اداره
ـ بويژه ُ
اين جنگ به مدت  8سال ،بايد باور كرد كه در دفاع
مقدس ،هيچيك از اين س��ازمانهاي سياسي نقشي
نداشتند ،اصوالً همكاري هم نكردند ،بلكه متأسفانه
به نحوي به دشمن كمك كردند .آخرين مرحلة آن،
اس��تقرار نيروهاي سازمان در عراق بود كه اطالعات
الزم در اختيار دشمن قرار ميدادند 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
اي��ن طور نبود كه بتواند حتم��اً در اختيار يك جناح
باش��د .تازه عم ً
ال ديديم آن جناح از دوستان هم كه
در دولت موق��ت كار ميكردن��د ،كارآيي الزم را
نداش��تند .بعد هم كه آقاي بنيصدر روي كارآمد،
عم ً
ال نشان داد كه كفايت الزم را ندارد.
من شخصاً يك بار با آقاي بنيصدر مالقات داشتم،
صحبت كردم و گفتم اگر شما با اين روحانيت نتوانيد
همكاري كنيد ،شكست ميخوريد .ايشان مغرورانه
گفت ،من يازده ميليون رأي دارم و ملت با من است!
ب��ه آقاي بنيصدر گفتم ،به نظر من حداكثر  50هزار
نفر در ايران شما را ميشناسند .اگر شما صاحب رأي
يازدهميليوني شدهايد ،اين ناشي از توجه مردم به امام
اس��ت .چون برادر امام ،دختر ام��ام ،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 ميكنيد رأي مال خودتان است.
متأسفانه آقاي بنيصدر بهجاي همكاري و تفاهم با
روحانيت روشنفكر و نوانديش ،و بهجاي سازگاري
ب��ا آنها و در واقع ب��ا امام ،با احزاب و س��ازمانهاي
سياسي مانند سازمان مجاهدين تازه به قوت رسيده،
هم��كاري كرد و نتيجه را نيز همه ديديم .من معتقد
نيستم كه اين آقايان مديريت داشتند و كادر الزم را

داش��تند و روحانيت كادر نيرومند و الزم را نداشت.
خير داش��ت ،و در عمل ديديم و اكنون هم ميبينيم
كه در چه مرحلهاي در همه زمينهها در پيشبرد كشور
نقش داشتهاند.
¡آيا شما همه اعضاي سازمان را يكسان و مشكلآفرين

وارد س��ازمان شدند و با عدم ُحس��ن عاقبت روبهرو
شدند ،يعني كساني بودند كه در ايران گوشت قرباني
اهداف تروريس��تي بودند يا پس از اين كه به خارج
رفتند باز گوشت قرباني توپها شدند و از آنها بهمثابة
ابزار استفاده كردند.
رهبري در شرايط اشرافي ويژه در فرانسه و جاهاي
خاص زندگي ميكردند ،حتي در عراق هم ،رهبري
در بدترين شرايط محيط موجود ،در رفاه و آسايش
كام��ل بودند و اين اعض��اي عادي بودن��د كه همه
مش��كالت را در پادگان اش��رف تحمل ميكردند و
قواعد و قوانين س��ختي هم گذاش��ته بودند كه واقعاً
براي يك انسان تحملش بسيار مشكل بود .طالقهاي
اجباري ،جدا كردن بچهها از پدر و مادر ،عدم امكان
دسترس��ي به وس��ايل ارتباط جمعي غير س��ازماني،
بريدهشدن از پدرومادر و خانوادهها و مسائل اخالقي
و اجتماعي خاصي كه بر اعضاي س��ازمان حكمفرما
ب��ود ،آنها را در محاص��ره قرار داده ب��ود .بههرحال
آنها اكثريتي بودند كه فداي اقليت رهبري ش��دند و
متأسفانه ش��رايط بهگونهاي بود كه نه ميتوانستند به
ايران برگردند و نه ميتوانس��تند در آنجا كار مثبتي
انجام دهن��د .اين گروه از جوانها ف��داي اهداف از
پيش تعيين شده رهبري ـ رجوي ايران ـ ايران رجوي
ـ شدند .ميدانيم كه تقريباً  25سال از عمر بيشتر اينها
در غربت به سختي گذشت و جوانهايي كه آن وقت
مث ً
ال  25يا  30س��ال داشتند ،اكنون پنجاهساله شدهاند
و نزدي��ك به پيري هس��تند و درواق��ع همهچيز را از
دست دادهاند .بههر حال اميدواريم كه خداوند توفيق
دهدآنهايي كه مش��كالت را تحمل كردند و امروز
مايلند به ايران بيايند ،بتوانند به ميهن خود برگردند.
¡ش�ما به ترورهايي اش�اره كرديد كه پس از انقالب
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جم��ال اصفهاني معتقدند كه فرقان وابس��ته بود .من
خودم ديدم كه ش��يخگودرزي ،رهب��ر بعدي فرقان
در تظاهرات معروف روز عاش��ورا ب��ا برادر مرحوم
شهيد هاش��مينژاد در جلوي دانشگاه ،باالي سكوي
دانشگاه نشسته بودند و آرم سازمان مجاهدين را كه
در پارچه س��فيدي نقش بسته بود براي مردم توضيح
ميدادند ،كه اين سالح چيست ،فضلاهلل المجاهدين
علي القائدين يعني چه و ...اين وابس��تگي آنها را به
س��ازمان نش��ان ميداد ،ولي پس از پيروزي انقالب،
آنه��ا بالفاصله به مخفيگاه رفتند و ش��روع به ترور و
صادر كردن اعالميههاي دادگاهي كردند ،البته همان
ايام سازمان اين نوع ترورها را محكوم ميكرد ،براي
نمونه ش��ما اگر مجموعه اعالميههاي مجاهدين جلد
1و 2را مالحظه كنيد ،خواهيد ديد كه اينها همه اين
ترورها را محكوم ميكنند يا حتي در سرمقالهاي در
تاريخ ارديبهشت  1359در روزنام ه مجاهد ـ كه نشريه
رسمي سازمان بود ـ نوش��تهاند« :انفجار و ترور ادامه
مأموريت ايادي داخلي آمريكاست» و در اين شماره
ب��ه صراحت اي��ن انفجارها ،تخريبه��ا و ترورها را
جناياتي ناميدند كه توسط مأمورين داخلي امريكا در
ايران ادامه پيدا ميكند ،ولي متأسفانه چيزي نگذشت
كه ما ميبينيم پس از سركوب گروه فرقان ،خود اين
آقايان رسماً به صحنه آمدند و با تغيير  180درجهاي
به تروريس��تهاي حرفهاي تبديل شدند .تا آنجا كه
من اطالع دارم و نشريات آنان را ميديدم (و حتي آن
نشريهاي كه به عنوان انجمن دانشجويان مسلمان در
پاريس چاپ ميشد) اينها مسئوليت بيشتر ترورهايي
را كه در ايران انجام ميش��د به عهده ميگرفتند ،كه
ت ايادي
معلوم نبود آيا اين اس��تمرار هم��ان مأموري 
داخلي آمريكا بود يا چيز ديگر؟
متأس��فانه اي��ن ترورها توس��ط اين آقاي��ان انجام
گرفت و هزاران انس��ان بيگناه در س��طوح مختلف
دانش��جو ،دكتر ،مهندس ،روحاني ،ارتش��ي ،طلبه،
پاس��دار ،كش��اورز ،ميوه فروش و بقال و  ...را ترور
كردند و براي هر اقدامي هم نامي ميگذاشتند؛ مث ً
ال
سرانگش��تان رژيم را بزنيد! حزب جمهوري اسالمي
را كه ساختمانش را منفجر كردند و سقف آن پايين
آمد ،آيه آوردند كه ما س��قف را بر سر آنها خراب
ميكنيم! متأسفانه به اين كارها رسماً اعتراف كردند
و هم��ه هم ش��اهد آن بوديم و منابع آن در آرش��يو
كتابخانهها هم هست.
¡آي�ا بنيصدر هم پيش از پيوس�تنش به همكاري با

ي از آن را كه من يادداش��ت ك��رده بودم
و جمالت�� 
اينگونه بود:
«اي تروريس��تها ،ش��ما با نوع معين��ي از آخوند
مخال��ف هس��تيد آن نوعي كه در ب��ارور كردن اين
انقالب نق��ش تعيينكننده ب��ازي كرده اس��ت .اي
تروريستها ،اگر ش��ما بر فرض محال موفق بشويد
اين روحانيت را از پاي در بياوريد ،خود اولين قربانيان
اين جنايت بزرگ هس��تيد ،چرا كه در ايران به علت
كاري كه كرديد بايد حذف شويد .اي تروريستها،
ش��ما چه بدانيد و چه ندانيد در خدمت تبهكارترين
دشمنان ايران هستيد .شما بر ضد استقالل ايران عمل
ميكنيد».
مقال��ة خيلي مفصل و تندي ب��ود .آنچه كه او در
آن س��رمقاله نوشت به ش��دت به تروريستها حمله
ميكند .از ديگر جمالتي كه يادداش��ت كرده بودم
و يادم هس��ت اين اس��تكه آق��اي بنيصدر در آن

مرحوم امام تا آخر عمر
اجازه ندادند كه به مبارزه
مسلحانهاي به اين معنا كه
مطرح هست ،اقدام شود.
درواقع روشي داشتند كه
ويژه خودشان بود و با اين
خشونتهاي كور هرگز
موافقتينداشتند

سازمان مجاهدين و يا پس از آن در اين جريانات نقشي
داشت يا مخالف ترور و اين كارها بود؟

£ت��ا آنجا كه من به ي��ادم دارم آقاي بنيصدر در
ش��ماره 48روزنامه انقالب اسالمي ـتاريخ آن دقيق
به خاطرم نيستـ باعنوان «اي تروريستها» ،هرگونه
اعمال تروريس��تي را ضد اس�لامي و تبهكارانه ناميد

اي تروريستها،
سرمقاله شماره 48
روزنامه انقالب اسالمي
به قلم ابوالحسن بنيصدر

س��رمقاله ميگويد «شما تروريس��تها با اين اعمال
خود سه هدف را تعقيب ميكنيد ،يا يكي از اين سه
هدف را:
1ـ تضعيف روحانيت و از بينبردن تحرك آن 2ـ
حذف روحانيت3ـ با خود گرداندن روحانيت ،با نظم
و نظامي كه از پيش آن را تعيين كردهايد».
س��پس اعتراض ميكند كه چرا شما روحانيت را
هدف قرار دادهايد و چرا روحانيت پيشرو را س ّد راه
خود ميشماريد؟ و در آخر مينويسد ،بر فرض هم
اگر موفق ش��ديد ،اول خودتان حذف خواهيد شد،
ك��ه البته م��ا در جريانات بعدي ديدي��م كه هدف،
وسيله را از ديدگاه آقاي بنيصدر هم توجيه ميكند،
موافق ترور شد و آن را نبرد آزاديبخش ناميد .آقاي
بنيصدر پيشتر حتي كتاب و رسالهاي در ر ّد افكار و
عقايد س��ازمان مجاهدين منتشر كرده بود و از لحاظ
عقيدتي هم واقعاً با آنها مخالف بود ،اما وقتي صحبت
ش ميآيد و هدف وسيله
«رياست»« ،قدرت طلبي» پي 
را توجيه ميكند ،در پناه آنها به آخرين جنايت دست
زده و ح��زب جمهوري اس�لامي را منفجر ميكنند.
ايشان به قول خودش در آن نزديكي صداي انفجار را
شنيده و سپس همراه آنها فرار كرد.
آق��اي بنيصدر كه خود را «انديش��ه بزرگ قرن»
مينامي��د ،و گويا با 160نوع علم و دانش آش��نا بود
متأس��فانه پس از جري��ان انفجار ح��زب جمهوري
اس�لامي و ش��هادت  72نفر ،در ي��ك گفتوگوي
مطبوعات��ي در خ��ارج ،اي��ن اق��دام و تروره��اي
دستهجمعي پيشين يا ترورهاي روحانيون و پاسداران
را «جنگ آزاديبخش» ناميد .اين را روزنامهها نوشتند
و من آن را در مطبوعات ايتاليا خواندم .روزنامههاي
پاريس��ي هم آن را نقل كرده بودند .به هرحال ايشان
در واقع نخست مخالف ترور بود و آن را «مأموريت
ايادي داخلي آمريكا» ميناميد و اين تروريستها را
«تبهكارترين دش��من ايران و اس�لام» ميدانست ،اما
متأس��فانه پس از عزل و دوري از س��لطه بهمثابه يك
عضو «س��ازمان تروريستي» (مقاومت) يا «تروريست
بزرگ قرن» كه طبق تش��خيص خودشان ميبايست
حذف بشوند ،تبديل شد و البته حذف هم شد ،ولي
ميدانيم كه اين جنگ آزاديبخش آقاي بنيصدر با
همكاري س��ازمان مجاهدين طولي نكشيد و پس از
ازدواج پرشكوه دختر ايشان با مسعود رجوي ،دعواها
شروع ش��د و جدايي سياسي و طالق پيش آمد .اين
جداش��دنها خودش يك ت��راژدي ب��ود ،يعني در
واقع سوءاستفاده از س��ادگي و نوجواني دختر آقاي
بنيصدر ازسوي پدر و رهبري سازمان به عمل آمد و
نامبرده فداي سياستبازي آقايان شد.
پس از جداشدن از سازمان ،آقاي بنيصدر ديگر
توجيهي براي ادامه اين ترورها نداشت و تازه خودش
ازس��وي مجاهدي��ن متهم به اين ش��د كه «ش��مقدر

س��ايتي 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 ميدهد كه
موجب تأسف است .اميدوارم خداوند عاقبت همة ما
را ختم به خير كند.
¡به نظر ميرسد پس از پيروزي انقالب روابط شما با

مزدوري» است .روزنامههاي سازمان بويژه مجاهد آن
روزها در افشاي آقاي بنيصدر سنگ تمام گذاشتند،
البته اين ترورها به نظام جمهوري اسالمي ايران ضربه
زد ،ولي همانطور كه شاهد بوديم نتوانستند آن را از
پاي در بياورند.
¡اشاره كرديد به اين كه مصاحبه آقاي بنيصدر در

سازمانهاي مختلف سياسي ازجمله سازمان خوب بود؛

روزنامههاي پاريس منتش�ر ش�ده بود ،آيا شما شمار ه و

تاريخ نشر اين روزنامهها را به ياد داريد؟

£نه ،من به زبان فرانسه آشنايي ندارم و روزنامههاي
فرانسوي را هم نديدم ،ولي در ايتاليا خبرنگار روزنامه
«الرپوبليكا» در اين مصاحبه حضور داش��ته و آن را
در ايتاليا منتشر ساخت .طبق نسخهاي كه از آن دارم
در صفحه  16بهتاري��خ  1982/3/19ميالدي بود كه
با تيتر «تروريس��م تنها راه س��رنگوني رژيم خميني»
است و «اين تروريسم نيست ،بلكه جهاد آزاديبخش
است» منتشر شده است ،يعني ترور گروهي روحاني،
كارگر ،مهندس ،كش��اورز ،دكتر ،كاسب ،بازاري،
دانشجو و  ...از نظر آقاي بنيصدر «جهاد آزاديبخش»
براي نجات مملكت ازسوي اين آقايان است ،در واقع
بنيصدر ش��امل محتواي همان مقالهاي ميشود 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 داري�د نميخواهيد كتابي

درباره اينها بنويسيد؟

چه ميدانيد؟

£در ي��ك كلمه ميتوان خالص��ه كرد كه عامل
اصلي سقوط آنها بيتقوايي بود .وقتي كه آنها اعالم
كردند ميخواهيم به جماران بياييم ،حضرت امام(ره)
فرمودند ،شما اسلحههايتان را به دولت بدهيد لزومي
ندارد بياييد اينجا ،من ميآيم پيش شما.
تحقيقاً امام حرف خالفي نميگفت ،اگر اينها آن
اق��دام اصلي را انجام ميدادند و س�لاحها را تحويل

روابط شد چه بود؟

به تاريخ 1982/03/19
گفتوگوي بنيصدر و رجوي
با روزنامه الرپو بليكا

مجاهدين فكر ميكردند
كه با طرفداري عدهاي از
جواناني كه هنوز آشنايي با
مسائل نداشتند ،حكومت
و انقالب در اختيار آنها
قرار ميگيرد ،اما اين طور
نبود؛ در هيچ كجاي دنيا هم
اينطور نيست و ايجاد تضاد
و برخورد هم به نفع هيچيك
از سازمانهاي سياسي
نميتوانست باشد
ميدادند حتم�� اً امام به وعده خود وفا ميكرد و اينها
ه��م در متن جامعه ميماندند ،هم به مباني اس�لامي
وفادار ميش��دند و هم به پست و مقامي ميرسيدند
و هم اينكه ميتوانس��تند به مملكت خدمت كنند و
اينهمه خسارات از دوسو بهوجود نميآمد .باالخره
اغلب جوانهايي كه در س��ازمان بودند ،با ُحسننيت
رفته بودند و متأسفانه كشته شدند ،بيشك كسي از
اين امر خوشحال نيست .آنها مدعي هستند كه چند ده
هزار نفر را در ايران اعدام كردهاند ،ولي طبق آماري
كه يك مؤسس ه ) (NGOمنتشر كرده مجموعة قربانيان
ترورهاي آنان ـ و يا كشتار توسط آنان را در جبهه و
جاهاي ديگر ـ افزون بر شانزده هزارنفر خوانده است.
اين مؤسسه درباره قربانيان تروريسم تحقيق ميكند و

£به نظرم پيش��تر اش��اره كردم كه پس از انقالب
تماس مس��تقيمي با س��ازمان ،جز يكبار ،آن هم در
س��اختمان مركزي س��ازمان كه با كنترل ش��ديد و
ميليشياي مسلسل بهدست نگهباني ميشد و با مهدي
ابريشمچي ديدار داشتم ،تماسي با بقيه نداشتم ،ولي
چون مجوز نش��ريات آنها ازجمله روزنامه «مجاهد»
را امضا كرده بودم و همينطور مجوز هفتهنامهاي را
براي بانوان سازمان و بهنام خانم «قجر عضدانلو» ـكه
برادرش توس��ط آقاي مهدي ممكن پيگير آن بود ـ
امضا كرده بودم ،بهظاهر آقايان مرا بهعنوان «سمپات»
خود تلقي ميكردند و به ظاهر هم احترام مرا داشتند،
از اينرو نشرياتشان را هم مرتباً به دفتر من در وزارت
ارشاد ميفرستادند ،تا اينكه آقاي كيانوري ،دبيركل
حزبتوده ـ كه او هم به خاطر صدور مجوز روزنامه
«م��ردم» ارگان ح��زب ،با من بهاصطالح خودش��ان
«رفيق» ش��ده بود و نش��ريات حزب را ميفرستاد ـ و
گاه��ي گزارشهاي امنيتي ـ سياس��ي ويژهاي را هم
توس��ط آقاي عموي��ي و ديگران برايم ميفرس��تاد.
يكب��ار در مي��ان روزنامهها و كتابه��ا تعدادي از
نشريه «س��خني با رهبري سازمان» هم فرستاده بودند
كه در آن حزبتوده ،سازمان را «نصيحت» كرده بود
كه از «خطامام» خارج نشود و چند تا از اين نشريهها
را هم به دفتر من در قم فرس��تاده بودند كه دوس��تان
دفتر هم بدون مش��ورت با من ،آنه��ا 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» حزبتوده
شدهايم ،در صورتيكه من نه هوادار سازمان پس از
انقالب بودم و نه س��مپات حزبتوده پيش و پس از
انقالب ،ولي بايد توجه كرد كه اصوالً در سياس��ت
آش��نايي و ارتباط يا حزب با سازماني نبايد به مفهوم
«ه��وادار» بودن تلقي ش��ود و در وزارت ارش��اد هم
امضاي مجوزهاي نش��ريات ،از ب��اب 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 داش��ت ،براي آن بدون توجه به مش��ي سياسي و
انديشه ،مجوز صادر ميكرديم.
¡اش�اره كرديد به دريافت گزارشه�اي امنيتي از
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£خير ،من كتاب خاص��ي در اين باره قصد ندارم
بنويس��م ،ولي خاطراتي كه اعضاي س��ابق س��ازمان
و ش��ورا ،چه اعضاي مركزيت مانند آقاي مس��عود
بنيص��در و ي��ا آقايان س��عيد شاهس��وندي و حاج
س��يدجوادي و ...و افراد ديگري كه جدا ش��ده و از
سازمان بيرون آمده و كتابهايي نوشتهاند ،بخشي از
حقايق را بهطور روشن بيان ميكند .من تقريباً  25سال
هست كه از اينها به دور هستم و اطالعي از داخل آنها
ندارم ،از اينرو زياد منطقي به نظر نميرسد كه چيزي
در اين باره بنويسم .ولي معتقدم كه مطالعه كتابهاي
اين جداشدهها و اسناد و مداركي كه منتشر ميكنند،
بسيار تكاندهنده است ،متأس��فانه اين كتابها نوعاً
در ايران نيس��ت ،م��ن گاهيكه خارج م��يروم در
نمايندگيها يا نزد دوستان ،آنها را ميخوانم و مطالعه
ميكنم.
¡در كل عام�ل اصل�ي اين انحراف و س�قوط را در

علت اصلي آن و عواملي كه باعث دوري شما و سردي
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حزبتوده ،ميتوانيد بگوييد چه نوع گزارشهايي به
شما ميدادند و شما آنها را چه ميكرديد؟
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£گزارشها عمدتاً درباره فعاليتهاي ضدانقالب
و توطئههاي آنه��ا بود و من آنها را به توصيه مرحوم
ش��هيد قدوسي ،دادستان انقالب تحويل ميگرفتم و
به ايش��ان ميدادم .دو سه بار هم خود آقاي نورالدين
كيان��وري ـ بهنام حاجي بازاري! ه��م كاروان من در
س��فر حج از منش��ي وقت گرفته بود ـ با عصا و كاله
ش��اپو و شالگردن به دفتر من در وزارت ارشاد آمد.
منشي و افراد دفتر من ،او را «حاجآقا» 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 ميگفت« ،دوس��تان ما در حزب شيوعي (حزب
كمونيس��ت) عراق ،اين اطالعات را در اختيار حزب
م��ا قرار دادهان��د و او وظيفه خود دانس��ته كه فوري
بيايد و خبر را توس��ط من به مقامات اطالع دهد .من
به ايش��ان گفتم ،آقاي كيانوري واقعاً شما باور داريد
كه عراق بتواند به ايران حمله كند و دوس��تان ش��ما
اشتباه نميكنند؟ آقاي كيانوري با قاطعيت گفت« :نه،
هرگز! اين حمله قطعي و حتمي اس��ت و دوستان ما
«موثق» هستند ».من از اين اعالم قاطعيت فهميدم كه
«اتح��اد جماهي��ر ش��وروي» ـ حزب م��ادرـ اين
اطالعات را به حزب داده است ،البته آنها اسلحه هم
به صدام ميدادند و س��يم خاردار را بهعنوان س�لاح
جنگ��ي به ما نفروختند ،ولي خبر حمله را با واس��طه
اطالع دادند.
يكبار هم در جريان كودتاي نوژه باز خود آقاي
كيان��وري به دفتر من آمد و گزارش و تاريخ و محل
اجتم��اع در پارك الله ،بمباران جماران و ...را به من
داد .م��ن باز ب��اور نكردم ،ولي او اصرار داش��ت كه
جدي و حتمي اس��ت و افزود« :بانويي كه قرار است
اعالميه پيروزي كودتا را بخواند ،عضو حزب ماست،
ال دقيق
گزارشه��ا از اوس��ت و اين اطالع��ات كام ً
اس��ت ».من بالفاصله بهجاي دفتر آقاي قدوسي ،اين
بار به سوي بيت امام رفتم و كپي گزارش را به احمد
آقا دادم كه او هم نخس��ت باور نكرد ،مرحوم آقاي
اشراقي هم كه اتفاقاً در بيروني حضور داشت ،با لحن
تندي به من گفت« :ش��ما هم هر مزخرفي را كه اينها
ميگويند ،باور ميكنيد ».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 اش��تباه آن نظري ندارم .اينها ميگويند كه
قطعي است و محل و تاريخ را هم نوشتهاند .انشاءاهلل
كه دروغ باشد».
س��پس كه كودتا كشف و س��ركوب شد ،آقاي
اش��راقي به وزارت ارشاد و به دفتر وزير آمد و با من

هم مالقات كرد و رس��ماً از م��ن به خاطر عصبانيتي
كه ابراز ك��رده بود ،عذرخواهي نمود .من هم به دل
نگرفتم ،چون باالخره وظيفه ملي ـ اسالمي خود را به
موقع انجام داده بودم.
¡معروف است كه كودتاي نوژه را يكي از خلبانها
شبانه به آيتاهلل خامنهاي اطالع دادهاست.

£البت��ه اين ام��ر صح��ت دارد ،ولي خبررس��اني
حزبتوده هم درس��ت اس��ت و درواقع مانعهالجمع

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
سازم انهاي 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 روبهرو شدند
نيست و حتي بنيصدر هم در يك سخنراني رسمي
اعالم كردكه يك س��ازمان سياس��ي اين گزارش را
داده اس��ت ،ولي نامي از حزبتوده نبرد .به هر حال
آن خلبان عضو حزبتوده كه نبوده ،بلكه خواسته به
وظيفه شرعي و ملي خود عمل كند و شبانه خبر را به
آيتاهلل خامنهاي رسانده است.
¡كار ش�ما كه فرهنگي بود ،چطور در مسائلي مانند
اين دخالت ميكرديد؟

£م��ن دخالت نميكردم ،ولي ب��ه وظيفهام در آن

ش��رايط حاد و بحراني عمل ك��ردم .اينها اطالعات
دست اولي داشتند كه ميخواستند به مسئوالن برسد.
ب��ه افراد دفتر رياس��تجمهوري وق��ت و يا اعضاي
امنيت��ي دولت اطمينان نداش��تند .از اينرو با توجه به
دليل آش��نايي بعد از همان مس��ئله مجوز مطبوعات
حزبي سراغ من آمدند و من هم پس از كسب اجازه
از بيت و مش��ورت با مرحوم قدوس��ي ،پذيرفتم كه
گزارشها را به آقايان برسانم و بيشتر از اين دخالتي
نداش��تم ،چون آنها ميگفتند ما دسترسي مستقيم به
اين آقايان نداريم و فرد مطمئني هم كه در ارتباط با
مقامات باشد نميشناسيم يا دسترسي به آنها نداريم.
البته يكبار آقايي كه نام مستعار «ابوعبداهلل» را داشت
ازس��وي آقاي كيانوري آمد و گفت ،شخصي بهنام
كش��ميري در دفتر نخستوزيري اعتراض كرده كه
چرا نس��خهاي از اين گزارشهاي امنيتي را به فالني
ميدهيد ،او كه مسئول اين امور نيست .من هم گفتم
كه خوب راست ميگويد ،چرا فقط از طريق آنها به
مسئوالن نميرسانيد؟
گفت ،آقاي كيانوري معتقد است او براي سازمان
خاصي كار ميكند و نميخواهد اطالعات دست اول
به ديگران برسد تا در مواردي كه گروه يا سازمان او
ص�لاح نميداند ،اقدامي به عمل نيايد .درواقع اخبار
و گزارشها را كنترل كند و هر كجا كه س��ازمان او
مايل باش��د ،به مسئوالن برساند .اين امر ادامه يافت تا
آنكه «كش��ميري» ،طبق گفت��ه «ابوعبداهلل» به حزب
اخطار كرده بود كه يا اين اطالعات را به فالني ندهيد
و ي��ا اگر ب��ه او داديد ،دفتر امنيتمل��ي دولت قبول
نخواهد كرد.
البته من اصرار داش��تم كه حتماً اين كار را بكنند
و تنه��ا به دفتر دول��ت بدهند ،ول��ي حزبيها اصرار
داشتند كه توسط من و فوري به اطالع دفتر امام و يا
دادستاني (آقاي قدوسي) برسد و حتي گزارشها را
ب��ه آنها ندادند .پس از مدتي« ،ابوعبداهلل» زنگ زد و
گفت ،خوب الحمدهلل ،مسئله آقاي كشميري هم كه
حل ش��د .گفتم :كدام مسئله؟ گفت :ما اطالعات را
دو هفته به آقاي كش��ميري نداديم و او ديروز زنگ
زد كه با آقاي خسروشاهي صحبت كردم و به توافق
رس��يديم 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 نداش��تهام،
حتي نام او را هم از ش��ما شنيدم و او را نميشناسم و
البته هرگز به ايشان هم مربوط نخواهد بود كه من چه
ميكنم تا مث ً
ال ب��دون هماهنگي با وي اقدامي نكنم.
اگر باز هم صالح نميدانيد ،به دفتر ما نفرستيد.
او گف��ت ،نخير ما اگر قرار باش��د ،ب��ه دفتر آنها
نميفرستيم ،چون اطمينان داريم آنچه به دست شما
ميرسد به مسئوالن ميرسد .بههرحال پس از انفجار
دفتر نخستوزيري و شهادت برادران عزيز ،رجايي

و باهنر و ...معلوم ش��د ك��ه پيشبيني آقاي كيانوري
درس��ت بوده و كشميري براي سازمان كار ميكرده
و در اين مورد هم ميخواس��ته اخبار و اطالعات تنها
در اختيار س��ازمان باشد تا با صالحديد سازمان اقدام
شود.
¡ همان وقت در مورد كش�ميري تحقيق بيشتري به

عمل نيامد؟

دكترحيدري(سفيرايراندرايتاليا)ناخداافضلي(فرماندهنيرويدريايي)،سيدهاديخسروشاهي،احمدعزيزي(قائممقاموزيرامورخارجه)

عملكرد مجاهدين در زندان
و پس از انقالب در بيرون،
جمع كردن اسلحه ،مطالبي
كه در روزنامههاي خود
منتشر ميكردند ،اتهام
زدن به مرحوم شهيد دكتر
بهشتي و ديگران و ترور
شخصيتها ،نشان ميدهد
كه آنان از اول هدف خاصي
را دنبال ميكردند و مرحوم
امام هم كام ً
ال در جريان و
هوشيار بود

وسط راه گم كرديم.
البته اي��ن مراقبت و احتياطكاري آقايان را نش��ان
ميداد كه ب��ا وجود همه نوع آزادي فعاليت در نظام
اس�لامي ،احتياطات و مخفيكاريهاي حزبي را از
دست نميدادند.
نكته دوم و جالب ديگر اين بود كه پس از كشف
كودتاي نوژه و دستگيري افراد كودتاچي ،دادستاني
انقالب ،ش��هيد قدوس��ي به من زن��گ زد و گفت،
ش��ما از اين دوستتان (كيانوري) بخواهيد آن خانمي
ب ب��وده و قرار ب��وده اعالميه پيروزي
كه عضو حز 
كودتا را بخواند ،چند روزي براي تكميل تحقيقات
به دادس��تاني بفرستند .به آقاي كيانوري زنگ زدم و
درخواست دادستاني را گفتم .آقاي كيانوري گفت،
ب اس��ت و طبق دس��تور ح��زب عمل
او عض��و حز 
كرده و هر اطالعاتي كه داشته در اختيار حزب قرار
داده و م��ا آنچه الزم ب��وده بهطور مكتوب در اختيار
گذاشتهايم.
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 بهعنوان
يك��ي از عوامل كودتا محاكمه كنند و به حزب پس
ندهند و اين برخالف اصول حزبي است.
بار س��وم كه ب��از اص��رار آقاي قدوس��ي را ابالغ
كردم ،كيانوري گفت ،آقاي خسروشاهي! آن خانم
اكنون در آلمان ـ كه س��ابقه اقامت در آنجا را دارد ـ
بهس��ر ميبرد و قصد مراجعت به ايران را هم ندارد،
بدينترتيب او را تحويل ندادند.
نكته ديگري ك��ه باز جالب توجه ب��ود اين بود
كه وقتي مسئله كسالت شديد امام شايع شد ،آقاي
عموي��ي و يا آق��اي ابوعبداهلل ـ ك��ه عضو حزب و
برادر يكي از محققان كنوني دايرهالمعارف بزرگ
اسالمي بود ـ تلفن كرده و ميخواستند از حال امام
باخبر شوند و من با اين كه آن روزها حال امام زياد
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 £اين قبيل ام��ور از وظايف من نب��ود .من مطلقاً
دخالت��ي در اين قبيل امور نداش��تم ،ول��ي در مورد
كش��ميري نظر حزبتوده را به شهيد قدوسي گفتم
و ايشان هم با خنده گفت ،آقاي خسروشاهي ما چند
نف��ر آدم دقيق و متدين هم كه داريم ،اينها به راههاي
مختلف آنها را در معرض اتهام ،س��وءظن و تخريب
قرار ميدهند .اين بنده خدا پيش��نماز نخستوزيري
است ...من چون شناختي نداشتم ،ديگر حرفي نزدم.
در هما ن جلسه به شهيد قدوسي گفتم ،جواني كه
از حراس��ت دادستاني شماس��ت ،وقتي من ميآيم،
ماشين مرا تفتيش ميكند و بعد ميخواهد كيف مرا
بازبيني كند كه من نميگذارم .اگر اينطور باش��د،
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 دادس��تاني مراجعه كردم ب��دون هيچگونه تفتيش
و بازرسي ميتوانم با ايش��ان مالقات كنم (من هنوز
اي��ن حكم صادره با مهر دادس��تاني را دارم) پس از
مدتي همين فرد كه كيف مرا ميخواس��ت بازرسي
كند ،دفتر آقاي قدوسي را منفجر كرد كه به شهادت
ايشان انجاميد.
¡ارتباط شما با حزب تا چه وقتي ادامه داشت؟
£اي��ن ارتباط يكس��ويه البته تا مس��افرت من به
واتيكان ـ بهعنوان س��فير ـ ادامه داشت و سپس طبق
تصويب دوس��تان در دادستاني ،فردي با معرفي آنها
ـ و معرف��ي من به ح��زب ـ گزارشها را دريافت مي
كرد؛ گوي��ا اين امر تا مس��ئله تعقيب و دس��تگيري
اعضاي حزب ادامه داشته است.
¡در اين ارتباط نكتههاي جالبي به نظر شما نرسيد؟
£چرا نكتههاي زيادي كش��ف شد كه به يكي دو
تا از آنها اش��اره ميكنم :يكبار كه آقاي كيانوري
(حاجآقا!) به دفتر من آمد ،به بچههاي ارش��اد گفتم
كه حاجآقا! را تعقيب كنند و ببينند چه ميكند و كجا
ميرود ،تا از چگونگي حركت آقايان آگاه شويم .دو
نفر از بچهها رفتند و پس از يكي دو ساعت آمدند و
گفتند كه حاجآقا! با ماشين شخصي پيكان از جلوي
وزارت ارشاد تا خيابان شهيد مطهري رفت .آنجا در
كوچهاي پياده و س��وار يك تاكسي ـ كه آماده بود ـ
ش��د و پس از چند خيابان با يك ب��ي.ام.و كه منتظر
حاجآقا! بود رفت و وارد خيابان دكتر ش��ريعتي شد.
از آنجا با سرعت به طرف شميران رفت و ما او را در
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مساعد نبود،گفتم ايش��ان هيچ عارضهاي ندارند و
من صبح پيش از اداره ،خدمتش��ان رسيدم .عجيب
آنك��ه يكي از اعضاي دفتر ام��ام ،پس از نقل اين
داستان ،به من گفت ،اتفاقاً صبح امروز ناخدا افضلي
آم��د و گفت حتماً ميخواهد ام��ام را ببيند ،گفتيم
وقت قبلي نداريد و امكان مالقات وجود ندارد .او
گفت من نميخواهم خدمت امام برس��م .صبح هر
چه كردم كه به س��ر كار و به س��تاد فرماندهي نيرو
بروم (او فرمانده نيروي دريايي جمهوري اس�لامي
ش��ده بود) نتوانس��تم بروم و قلبم آرام نيس��ت .تنها
ميخواهم امام را از پش��ت شيش��ه ـ در اتاقكي كه
مينشس��تند ـ ببين��م و بروم و ما ه��م او را به حياط
كوچك پش��ت حس��ينيه برديم و او امام را از دور
و از پشت شيشه ديد و گفت ،الحمدهلل اكنون قلبم
آرام گرفت و سپس به سرعت برگشت.
بهظاه��ر در همان روز بود كه حزب از من جوياي
احوال امام ش��ده بود .اينها ميخواستند خبر اول را به
«حزب مادر» اطالع دهند.
ظاه��را ً از موض��وع س��ازمان مجاهدين خارج
شديم و به حزبتوده پرداختيم .به نظر من درباره

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
است روز يكشنبه ـ فردا ـ دهم فروردين ماه از راه بغداد ـ كردستان وارد ايران گردد.
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 ميتواند داشته باشد .جاي شكرش باقيست كه منبع
خبر امروز در دسترس آقاي ...نيست تا فورا ً 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
حزبتوده و نق��ش آن و حقهبازي ناخدا افضلي
در ايتالي��ا ،كه ظهر با همراهان ،ميهمان س��فارت
ما بود و ت��ا نماز نخواند ،ناه��ار نخورد و گفت:
اول نماز ،بعد ناهار و از همان س��فر (بازگشت از
ليبي از طريق رم) كه به ايران رسيد ،در فرودگاه
دس��تگير و به دادگاه اعزام ش��د و مس��ائل ديگر
صرفنظ��ر كنيم ،چون به هر ح��ال در اين زمينه
و مس��ائل ديگر آن دوران ،گفتوگوي مستقلي
بايدداش��تهباش��يم.
¡شما سابقه آشنايي هم با حزبتوده داشتيد؟
£خي��ر ،من پي��ش از انقالب تنه��ا راديو «پيك
ايران» آنها را گوش ميكردم و گاهي نشرياتش��ان
را ميخواندم و مطلقاً ارتباط ديگري نداش��تم ،البته
با آقايان خ��اوري و حكمتجو ،دو عضو معروف

زندان��ي حزبتوده ،پيش از پي��روزي انقالب ،در
زندان قزلقلعه در حد احوالپرسي و ديدار معمولي
دو زنداني آشنايي داشتم.
به ظاهر ش��ما نيز به ش��ك افتاديد و پرسشهاي
بازج��وي زن��دان اوي��ن را مطرح ميكني��د كه در
بازجويي از آقاي عمويي ،خواس��تار توبيخ درباره
س��وابق روابط من با حزبتوده ش��ده بود و پس از
آگاهشدن مرحوم آقاي الجوردي و توبيخ شفاهي
بازج��و و عذرخواه��ي از من ،ماج��را پايان يافت.
بههرحال در عالم سياس��ت تماس با احزاب سياسي
ام��ري طبيعي اس��ت و حتي مهمتري��ن كار در امر
ديپلماس��ي ،كار با مخالفان اس��ت ،وگرنه نشستن
و چايخوردن با دوس��تان كه «سياس��ت» نيست .به
گفته ما طلبهها «گعده» است.
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با توجه به مشكالت مالي و قطعشدن يارانه كاغذ ،خواهشمند است براي همكاري با نشريه،
گزارشهاي خود را از نحوه توزيع (در شهرستان محل سكونت) با ذكر نشاني محلهايي كه
نشريه به صورت مناسب توزيع نميشود ارائه فرماييد.
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