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محمد منتظری
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مالقات اول با مقامات لیبی
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استعفای رهبری و سرنوشت شهرام
								
گروه نبرد
							
گروه آرمان
						
بعد از شورای مسئولین
					
جلسه برای عدنیها و عمانیها
لحظۀ قیام							
						
بحثی در مورد پیچیدگی قیام
							
کنفرانس وحدت
						
کنگرۀ اول سازمان پیکار
					
خالصهای از نظرات اکثریت
					
خالصهای از نظرات اقلیت
				
تعیین رهبری جدید در کنگرۀ اول
بستن دفاتر در عدن و بازگشتم به ایران 				
			
نقش و فعالیت زنان در مجاهدین و بخش منشعب
				
جمعبندی انتقادی نسبت به بخش منشعب

۵۶۲
5۶3
۵۶۵
۵۶۸
5۷0
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۶
۵۷۸
5۷9
5۸0
۵۸۱
۵۸۲
5۸2
۵۸۳
۵۸۳
۵۸۶

			
فصل نهم :سه سال در سازمان پیکار...
							
بازگشت به ایران
					
ضرورت انتشار یک ارگان مرکزی
						
سازماندهی در تحریه پیکار
			
تحلیل از جمهوری اسالمی و وضعیت نیروهای انقالبی
							
مسئله زنان
						
ترکمن صحرا و کردستان
					
نگاهی به لغزشهای پیکار در آغاز
				
مورد توقیف جزوۀ “کارگر به پیش”
مورد نامۀ سرگشاده به “امام خمینی” در ارتباط با دستگیری مجتبی طالقانی
مورد تجلیل از “ابتکار” طالقانی در ایجاد شوراها		
			
مورد تجلیل از طالقانی به مناسبت مرگ او
مورد دفاع از جلود و سفر هیئت لیبیایی			
حوادث سیاسی و “تندپیچها”					
					
رفراندوم جمهوری اسالمی
					
انتخابات مجلس خبرگان

۵۸۹
۵۹۴
۵۹۶
6۰0
6۰4
6۰5
6۱1
6۱2
6۱3
6۱3
6۱4
6۱5
6۱7
6۱7
۶۲۰

ده

از فیضیه تا پیکار

					
موج اختناق و سرکوب
					
دستگیری انقالبیون
		
				
دستگیری تقی شهرام
		
مقالۀ “والیت فقیه گشادترین کالهی که به سر مردم ایران میرود”
فعالیتهای کنفرانس وحدت و پایان آن			
	
					
اشغال سفارت آمریکا
				
تز قدرت دوگانه و مقالۀ “زیگزاگها”
					
انتخابات مجلس شورا
			
مسئله انقالب فرهنگی و بسته شدن دانشگاهها
						
کنگرۀ دوم پیکار
جنگ ایران و عراق					
			
موضع پیکار در برخورد به جنگ
		
		
نقد مواضع نیروهای دیگر نسبت به جنگ
		
				
رشد سازمان بعد از جنگ
		
		
تظاهرات سالگرد بسته شده دانشگاهها و پرتاب نارنجک
				
بیانیۀ منتشر شده در پیکار 110
						
واقعۀ سی خرداد
						
نظر منتقدین بیانیۀ 110
						
فراکسیون جناح انقالبی
						
گرایش “پیکار کمونیستی”
“کمیسیون گرایشی”						
		
برخوردهای انحرافی در تشکیالت تحت عنوان مبارزه با اپورتونیسم
						
سرنوشت جناحهای مختلف
							
لیست اسناد بحران
						
از جناح انقالبی
از کمیسیون گرایشی					
							
نتیجهگیری
فصل دهم :تبعید						
						
زمینههای خروج از ایران
				
خروج از ایران در فروردین 1982-1361
			
رسیدن به پاریس در اردیبهشت  1361و ادامۀ فعالیت
						
کتاب “رفرم یا انقالب”
			
مقالۀ “سرمایهداری ایران و پوستین کهنۀ والیت فقیه”

۶۲۳
۶۲۳
۶۲۹
۶۳۱
۶۳۳
۶۳۶
۶۳۶
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۸
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۴
۶۶۷
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۳
6۷6
6۷9
۶۸۸
۶۸۹

فهرست

یازده

۶۹۰
۶۹۳
۶۹۵
۶۹۵
۷۰۰
۷۰۰
۷۰۱

							
تقاضای پناهندگی
							
جلسه پاریس
							
فعالیت انتشاراتی
				
کتاب “از آرمانی که.میجوشد”
						
کتاب “بازنده”
				
گاهنامۀ “برگزیدۀ مطالب خواندنی”
		
نشریۀ “اندیشه و پیکار” نوامبر  1987تا دسامبر 1993
				
همکاری با ارگانهای انتشاراتی و مجالت
				
“آغازی نو”“ ،چشمانداز”“ ،ایرانیکا”
						
مجلۀ “آرش”
						
”روزنامۀ “تیراژه”
					
در رابطه با نشریۀ “نقد”
						
پایان اتحادیههای دانشجویی
							
دربارۀ بحران
						
کنگرۀ بینالمللی مارکس
							
فعالیتهای دیگر
سایت و آرشیو اسناد						
						
برخی فعالیتهای پوران
موضوع انترناسیونالیسم و قضیۀ فلسطین				
				
جنبشهای ضدجهانی شدن و نقد ما بر آنها
						
فستیوال زاپاتیستها
						
چرا پیکار را احیا نکردیم؟

۷۰۵
۷۰۷
۷۰۹
۷۱۱
۷۱۱
۷۱۱
۷۱۵
۷۱۷
۷۲۰
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۶
۷۳۰
۷۳۱

					
فصل یازدهم :دستهایم کو؟
یادداشتهای قبل از بیمارستان  27ژانویه 			2014
						
یادداشتهای بیمارستان
						
 18آوریل 2014
						
 16مه 2014
		
18ژوییه  2014ساختمان روبهرو ،ساختمان دُ برده
						
 26سپتامبر 2014
						
 7مه 2015
						
اکتبر 2015
						
 4دسامبر 2015

۷۳۳
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۶

دوازده از فیضیه تا پیکار

پیوستها							
							
پیوست اول:
			
زنان زندگی من :مادربزرگ و مادرم (پوران که جای خود دارد)
					
مادربزرگم :عُ لیا الری
					
مادرم :عفت مروججهرمی

۷۵۱
۷۵۵

پیوست دوم:
				
از باغ و بودن (شعری از علی محمد حقشناس)

۷۶۱

پیوست سوم:
		
مهندس مهدی بازرگان :آیینۀ اوجوافول “بورژوازی ملی ایران”

۷۶۵

پیوست چهارم:
					
شعری از محمد کالنتری (پیروز)

۷۸۵

پیوست پنجم:
رفعت و محبوبه افراز ،زنان پیشگام در انترناسیونالیسم و همبستگی خلقها

۷۸۷

پیوست ششم:
						
وصیتنامۀ رحیم َک ْم ِر ْی

۷۹۵

پیوست هفتم:
				
سرمایهداری ایران و پوستین کهنۀ والیت فقیه

799

پیوست هشتم:
			
یادداشت حیرتانگیز آقای پرهام بر کتاب مارکس

803

پیوست نهم:
پاسخ به رفقایی که تقاضای احیای سازمان پیکار را داشتند		

809

			
مقاالت ،مصاحبهها و ترجمههای تراب حقشناس

815

							
نمایۀ نامها

839

دربارۀ انتشار اینترنتی این کتاب

اینک کتاب خاطرات رفیق تراب حقشناس را برای دسترسی عموم در سایت
اندیشه و پیکار به اشتراک میگذاریم.
از تمام دوستانی که در بازخوانی و تصحیح فنی و قلمی کتاب به ما یاری رساندند،
به خصوص آقایان ناصر پاکدامن و محسن نجاتحسینی صمیمانه سپاسگزاری میکنیم.
شهریور  – ۱۴۰۰سپتامبر ۲۰۲۱
جمع اندیشه و پیکار

دربارۀ  این کتاب
رفیق تراب زمانیکه در بیمارستان بستری بود میگفت“ :اگر من نرسم این
خاطرات را به سرانجام برسانم ،شما در هَ چل بزرگی خواهید افتاد”.
حدود شش سال پیش ،بر مزار رفیق پوران بازرگان گفته بود که کار کتاب
خاطرات را که پوران مصرانه از او میخواسته آن را بنویسد ،به پایان خواهد رساند و سال
دیگر چون هدیهای به مزارش خواهد ُبرد .متأسفانه بیماری این مجال را به وی نداد و
مسئولیت گردآوری ،تنظیم و ویرایش این کتاب به عهدۀ جمع اندیشه و پیکار افتاد.
او از حدود سال ۱۹۸9هشتاد فایل صوتی (در چهل و چهار نوار کاست) به
توگو با رفقایی پرکرد .پس از آن نیز طی سالهای مختلف ،به عنوان منبع
صورت گف 
نگارش خاطرات ،یادداشتهایی برمیداشت و گفتارهایی ضبط میکرد .از حدود سال
 ۲۰۱۰نگارش خاطرات را به طور جدی در دستور کار قرار داد و حتی طی دوران
بیمارستان ،تدوین و ویراستاری متن را به پیش می ُبرد .با آنکه پیشرفت بیماری امکان
به پایان رساندن آن را به او نداد؛ اما به حد کافی سفارشات و رهنمودهای الزم را در
البهالی متون نوشتهشده یا نوارهای ضبطشده قرار داده بود (جستجو در اسناد ،رجوع
به یاران بازمانده…) تا ما بتوانیم همانگونه که او میخواست این مهم را به سرانجام
برسانیم .واضح است که اگر خود تراب این خاطرات را به پایان میرساند ،کتاب بهنحو
بهتری ارائه میشد.
تراب همیشه اصرار داشت این نوشتار تنها خاطرات وی را شامل نمیشود ،به
همین علت آن را خاطرات “فردی  /جمعی” مینامید .این کتاب-سند بیشک بخشی از
تاریخ جنبش چپ و کمونیستی ایران را شامل میشود و با این امید به رشتۀ تحریر در آمده
بعدی مبارزان و انقالبیون مصالح واقعی فراهم آورد.
که بتواند برای نسلهای
ِ
از تمام دوستان و رفقایی که بیدریغ ،مشتاقانه و به اشکال گوناگون در این امر به
ما یاری رساندند سپاسگزاریم.
در سالگرد خاموشی پوران بازرگان وتراب ح قشناس
اسفند  – ۱۳۹۸فوریه ۲۰۲۰
جمع اندیشه و پیکار

فشردۀ کتاب در آئینۀ شفاف مثنوی مولوی:

اپی رمدم شوریده خود	    هم ز گام دیگران پیدا بود
گام ِ
ِ
پی
ُ
نش
یک قدم چون رخ ز باال ات یب	          یک قدم چون ل رفته رب وریب
ََ
ل
ع
ک
ش
ه
چ
گاه چون موجی ربارفازان م	      گاه ون ما ی رواهن رب م
هم
ّ
گاه رب خا کی نو شته حال خود	     چو ر ما لی هک ر ملی رب ز ند
َ
هم
گاه حیران ا یستاده هگ دوان                    گاه غلتان چو گوی از صو لجان
(مثنوی دفتر اول ،قصه موسی و شبان)

سالشمار زندگی “فردی-جمعی”
 -۱۳۲۱تولد در جهرم؛

 -۱۳۲۷ورود به کالس اول دبستان؛

 -۱۳۲۸یادگیری قرآن و کتاب مفاتیحالجنان در تعطیلی تابستان کالس اول و دوم در
مکتبخانه؛
 -۱۳۳۶خرداد :اتمام کالس نهم و عازم شدن به قم؛

 -۱۳۳۹خرداد :اخذ دیپلم ادبی در تهران بهصورت داوطلب؛

 -۱۳۳۹مهر :ورود به دانشسرای عالی در رشتۀ زبان انگلیسی؛ عضویت در انجمن
اسالمی دانشجویان و آشنایی با محمد حنیفنژاد و سعید محسن؛ عضویت در جبهۀ ملی
و نهضت آزادی (اردیبهشت )۱۳۴۰؛

 -۱۳۴۲اخذ لیسانس؛ پرداختن به مبارزۀ حرفهای و مخفی به مدت یک سال؛

 -۱۳۴۲فعالیت در ارتباط با محاکمۀ بازرگان و طالقانی و دیگران در دادگاه نظامی؛ آشنایی با
منصور و پوران بازرگان (همراهی با مؤسسین سازمان مجاهدین تا آنجا که در توانم بود)؛

 -۱۳۴۳استخدام بهعنوان دبیر انگلیسی در صومعهسرا (فومنات گیالن)؛ َمحمل
صوفیگری برای منحرف کردن ساواک از ادامۀ تعقیب و مراقبت؛ آشنایی با منطقه پس از
اصالحات ارضی؛ راهانداختن کتابخانه و انجمن ادبی و هنری برای دانشآموزان؛ شرکت
در یک محفل ادبی دوستانه که برایم بسیار آموزنده بود؛
 -۱۳۴۴تالش برای ترجمۀ مقاالت و مطالبی که برای سازمان مفید ارزیابی میشد از
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انگلیسی و عربی و در همین رابطه دنبال کردن تحوالت سیاسی و انقالبی در کشورهای
عربی؛ انتشار یک نشریه به نام “اخبار فلسطین” در درون سازمان مجاهدین که خوراک
آموزشی مناسبی تلقی میشد؛

 -۱۳۴۷سفر به مناطق زلزلهزدۀ طبس و بررسی امکان کمک؛

 -۱۳۴۸پایان  ۵سال خدمت دبیری؛ فعالیت حرفهای در سازمان مجاهدین؛

 -۱۳۴۹فروردین :سفر قاچاق با دو نفر دیگر (فتحالله ارژنگخامنهای و رسول
مشکینفام) برای تماس با سازمان الفتح در منطقۀ خلیج فارس که هنوز مستعمرۀ انگلیس
بود؛ سفر از دُ بی به قطر و حوادثی که طی آن پیش آمد؛ موفقیت تماس با نمایندگان الفتح
و موافقت رهبری الفتح برای آموزش نظامی ما در اردن و لبنان؛

 -۱۳۴۹نیمۀ خرداد :بازگشت قاچاقی از قطر به ایران برای ارائۀ گزارش سفر به سازمان
و انجام وظایف دیگر؛ دستگیری در بوشهر و موفقیت در اختفاء هدف سفر از ساواک
و شهربانی؛
 -۱۳۴۹آخر خرداد :سفر مجدد به خلیج همراه با جمعی از اعضای سازمان که برای
آموزش نظامی در نظر گرفته شده بودند؛

 -۱۳۴۹تیر :سفر جمعی با یک لنج کوچک از دُ بی به ابوظبی؛ ماجرای از کار افتادن
موتور لنج و مواجه شدن با تالطم دریا و امواج سنگین که به خیر گذشت و دستگیری
دو نفر از این جمع (محمود شامخی و من) و به زندان افتادن یکماهه در ابوظبی؛ بقیه
توانستند بهرغم مشکالت با شناسنامههای جعلی از هیئت سیار سفارت ایران پاسپورت
اصل دریافت کنند؛

 -۱۳۴۹مرداد :سفر به بیروت درحالیکه جمع دیگری از رفقا قب ً
ال توانسته بود خود را
توگو با مسئولین الفتح به َامان (اردن) برساند؛ رسیدن به امان؛ مذاکرات وآغاز
برای گف 
آموزش نظامی؛

 -۱۳۴۹مرداد :شش نفر از رفقای ما که در دبی برای سفر به بیروت آماده میشدند مورد
سوءظن پلیس قرار گرفته دستگیر شدند؛ آغاز تالش سازمان برای نجات آنها و محدود
کردن و دفع خطر امنیتی ناشی از این حادثه؛

 -۱۳۴۹شهریور :پس از حملۀ ارتش َملک حسین به پایگاهها و اردوگاههای آوارگان
فلسطینی در سپتامبر  ۱۹۷۰و عقبنشینی نیروهای فلسطینی از اردن به سوریه و لبنان ،ما
هم همراه با آنها عازم لبنان شدیم؛

 -۱۳۴۹آذر :عملیات هواپیماربایی سازمان؛ یک هواپیمای ایرانی که شش نفر از رفقای
زندانی ما را از دبی به ایران میبرد ،طی یک عملیات موفق ربوده شد و در عراق به

سالشمار زندگی…    
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زمین نشست؛ از طرف سازمان مأموریت یافتم که برای مالقات با خمینی به عراق رفته و
خواستار مداخله او نزد دولت عراق شوم تا آنها مطمئن شوند که هواپیما ربایان مأمورین
رژیم شاه نیستند و شکنجهشان قطع شود؛ خمینی با آنکه اطمینان الزم را به دست آورده
بود ولی از هر اقدامی طفره رفت و گفت “اگر مداخله کند بر آنها بیشتر سخت میگیرند”
(نقل به مضمون)؛ ناگزیر به بیروت برگشتم و دو روز بعد دوباره به عراق رفتم تا این
بار با وساطت ابونضال ،نمایندۀ الفتح ،شکنجۀ رفقای ما متوقف شود و آنها بتوانند از
زندان آزاد شده راهی پایگاههای فلسطینی در خارج عراق گردند؛ این امر طی چند هفته
با برخورد رفیقانۀ فلسطینیها انجام شد و سبب آشنایی بیشتر من با محیط نجف گردید؛

 -۱۳۴۹از دی تا اسفند :ترتیب دادن آموزش نظامی رفقای مزبور همراه با جمعی دیگر
که به ما پیوستند بهترتیب در پایگاههای الفتح در طرابلس (لبنان) و سپس در طرطوس
(سوریه)؛

 -۱۳۵۰فروردین و اردیبهشت :فعالیت تدارکاتی برای بازگشت رفقای آموزشدیده
به ایران از طریق قاچاق (مرز ترکیه) حتیاالمکان با مقداری سالح و ذخیرۀ نظامی،
همچنین همکاری جمعی برای بازگشت رفقایی که میتوانستند از طریق هوایی به ایران
بازگردند همراه با مقداری سالح و تدارکات؛

 -۱۳۵۰مرداد :دستگیری دو نفر از رفقا در فرودگاه بیروت و آغاز فعالیت حقوقی و غیره
برای جلوگیری از استرداد آنها به ایران؛ مالقات با یاسر عرفات از جمله به همین منظور؛
ن دو ،به یک سال زندان (محمد یقینی) و دیگری به یک سال و نیم (محسن
یک نفر از آ 
نجاتحسینی) محکوم شد؛ رسیدگی به کار آنها بخشی از مأموریت من محسوب میشد؛

 -۱۳۵۰اول شهریور :ضربۀ بزرگ به سازمان و دستگیری تقریب ًا کلیۀ مسئولین و کادرها
تا پایان مهر آن سال؛ از این لحظه فعالیت پشتجبههای ما با جنبههای دفاعی ،تبلیغی و
ارتباطات گستردۀ سیاسی آن آغاز گشت؛ از ارسال وکالی مدافع اروپایی به ایران گرفته تا
تماس با اتحادیۀ وکالی مدافع عرب؛ از جمله در سفر به قاهره در آذرماه ۱۳۵۰؛

 -۱۳۵۰آذر :دریافت یک چمدان جاسازیشده حاوی چندین کتاب و جزوۀ آموزشی
سازمان از طرف احمد رضایی همراه با خواست او دائر بر اینکه مطالب را برای انتشار
بیرونی آماده کنیم ،که بهتدریج انجام شد؛ در همین ماه به نظرخواهی احمد رضایی دربارۀ
شروع مبارزۀ مسلحانه پاسخ دادیم؛ پاسخ ما این بود که بهرغم ضربات وارده بر سازمان،
این امر ضرورت دارد؛
آ

 -۱۳۵۰آذر :ورود سازمان به مرحلۀ عملیات نظامی ،فعالیت سیاسی افشاگرانه در رابطه
با زندانیان باعث جذب هر چه بیشتر رفقای زن به سازمان شد؛ فعالیتهای دفاعی زنان
و نقش آنان در ارتباطات ،جمع آوری کمکهای مالی و حفظ افراد تحت تعقیب تقریب ًا
مستقل از تشکیالت انجام میشد؛ نقش پوران بازرگان در این عرصه قابل توجه بود؛

۸
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 -۱۳۵۰دی :رضا رضایی توانست با فریب دادن ساواک از زندان فرار کند و سازمان
یکی از افراد مرکزی خود را بازیافت (باختر امروز شماره )۲۳؛

 -۱۳۵۰دو هفتۀ اول بهمن :قرار مالقات با خمینی در نجف همراه با حسین روحانی
با هدف آشنا کردن او با فعالیت و ایدئولوژی سازمان و ک ً
توگو حول اوضاع سیاسی
الگف 
ایران؛

 -۱۳۵۰یازدهم بهمن :شهادت احمد رضایی ،زمانیکه او برسر یک قرارِ لو رفته حاضر
میشود ،با کشیدن ضامن نارنجک و انفجار آن ،جان خود را از دست داده و با شهادت
خود به ساواک امکان نمیدهد که او را زنده دستگیر کند؛ روزنامهها او را به نهضت
آزادی منسوب کردند؛

 -۱۳۵۰بیستم بهمن :اعالم موجودیت سازمان طی بیانیهای که ما (حسین روحانی،
محمود شامخی و من) در بیروت تهیه کردیم؛ نام تشکیالت را برای نخستین بار “سازمان
مجاهدین خلق ایران” اعالم کرده و بیانیه را با عبارت “به نام خدا و به نام خلق قهرمان
ایران” آغاز کردیم؛ در این متن بر ضرورت مبارزۀ مسلحانۀ تودهای تأکید ورزیدیم ،اقدامی
که مورد تأیید مسئول سازمان رضا رضایی قرار گرفت و خبر در ایران و خارج منتشر شد؛

 -۱۳۵۱فروردین :نخستین دادگاه مجاهدین که در آن  ۴نفر از کادرهای برجستۀ این
سازمان به نامهای علی باکری ،ناصر صادق ،محمد بازرگانی و علی میهندوست به اعدام
محکوم شدند؛ در  ۳۰فروردین این حکم به اجرا درآمد؛

 -۱۳۵۱چهارم خرداد ۵ :تن از کادرهای درجه اول مجاهدین ،محمد حنیفنژاد،
سعید محسن ،علیاصغر بدیعزادگان ،محمود عسگریزاده و رسول مشکینفام اعدام
شدند؛ در همین ایام به انتشار دفاعیات و اخبار زندانها به فارسی و به زبانهای انگلیسی،
فرانسه و عربی پرداختیم؛ در کلیۀ زمینههایی که برای تقویت مبارزۀ داخل کشور الزم
تشخیص داده میشد فعالیت داشتیم از جمله راه انداختن یک رادیو به نام “صدای
انقالبیون ایران” همراه با مبارزین جبهۀ ملی در خاورمیانه؛ ما از کلیۀ امکانات و َجوّ
انقالبی موجود در خاورمیانه ،با حمایت و همکاری جنبش فلسطین برای پیشبرد مبارزهای
که سازمان در داخل کشور داشت استفاده میکردیم؛

 -۱۳۵۱پیوستن گروهی به نام “حزبالله” به مجاهدین؛ این گروه در آغاز “حزب
مللاسالمی” نام داشت و علیرضا سپاسیآشتیانی ،محمد مفیدی ،محمدباقر عباسی…
از اعضا آن بودند؛ نخستین سوءقصد علیه یک مستشار آمریکایی (ژنرال پرایس)
سازماندهی شد؛

 -۱۳۵۱پیشبرد بحث همکاری با سازمان چریکهای فدایی خلق و طرح انتشار یک
نشریۀ مشترک با وساطت مصطفی شعاعیان که به سرانجام نرسید؛ حال آنکه در خارج
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از کشور همکاری بین ما و سازمان چریکهای فدایی خلق و جبهۀ ملی خاورمیانه در
زمینههای متعدد ادامه داشت؛

 -۱۳۵۱دی :تالش برای بازگشت به ایران از طریق سفر حج که ناکام ماند؛
 -۱۳۵۲اردیبهشت :فرار قهرمانۀ محمدتقی شهرام از زندان ساری؛

 -۱۳۵۲بیست و پنجم خرداد :شهادت رضا رضایی؛ ادامۀ فعالیت سازمان در
عرصههای نظامی ،سیاسی و تشکیالتی در داخل؛ ارتباط با داخل زندان ،با خانوادهها و با
اقشار ناراضی از رژیم و تالش برای جذب آنان به استراتژی سازمان؛ در خارج ،گسترش
روابط نه تنها با گروههای مبارز ایرانی و خارجی ،بلکه با برخی دولتها که با رژیم شاه
روابط مخالفتآمیزی داشتند؛ از عراق و یمن جنوبی گرفته تا دولت لیبی همراه با تحرک
در سراسر منطقه با حمایت و همکاری جنبش فلسطین؛
 -۱۳۵۲دائرکردن “رادیو میهن پرستان” در همکاری با جبهۀ ملی خاورمیانه (به نمایندگی
از چریکهای فدایی)؛ برقراری تماس و همکاری با جنبش ُظفار؛

 -۱۳۵۳آغاز جنبش “اصالح و آموزش” و تجدید تربیت ایدئولوژیک کادرها از
باال به پایین در سازمان؛ برنامههای آموزشی بهتدریج تغییر کرد؛ نقد و بررسیها بهرغم
دشواریهای زندگی مخفی و خطرات هر روزه به طرد دوآلیسم فلسفی و به حذف آیۀ
“فضلالله المجاهدین علیالقاعدین اجرا عظیما” از روی آرم سازمان انجامید؛ این امر
به نوعی با تصفیه و چند عضوگیری جدید و یکدست شدن فکری و تشکیالتی بیشتر
همراه بود؛ عملیات نظامی ،کار در کارخانه ،توجه هر چه بیشتر به نقش طبقۀ کارگر و
جهتگیری به سمت آن بهرغم تالطمهای درون سازمان و جامعه ادامه یافت؛

 -۱۳۵۳بازگشت محمد یقینی از ایران به خاورمیانه که با خود چند تن از رفقا را که به
دالیل امنیتی باید به خارج منتقل میشدند از کشور بیرون آورد؛
 -۱۳۵۳آبان :ازدواج با پوران بازرگان در بغداد؛

 -۱۳۵۳سفر به عدن برای برقراری رابطه با دولت یمن جنوبی و تهیۀ یک آدرس پستی
و حساب بانکی در آنجا؛

 -۱۳۵۳پاییز :وقوع یک خطای پایگاهی در بغداد در نتیجۀ مشکوک شدن رفقا به یکی
از هواداران سازمان (مرتضی هودشتیان) که متأسفانه به شهادت وی انجامید؛

 -۱۳۵۳زمستان :آمدن علیرضا سپاسیآشتیانی بهعنوان نمایندۀ سازمان به خارج برای
هماهنگ کردن خارج با تحوالت داخل؛

 -۱۳۵۴بهار :انتقال پایگاه ما از بغداد به دمشق و بیروت؛ وقوع خطای تصفیۀ فیزیکی
دو تن از رفقا ،مجید شریفواقفی و مرتضی صمدیهلباف در جریان اختالفات درون
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سازمانی در داخل کشور؛

 -۱۳۵۴مهر :انتشار بیانیۀ اعالم مواضع ایدئولوژیک؛ واکنشهای جریانات ذیدخل به
نفع یا برضد این اقدام در داخل و خارج کشور؛ چاپ دوم و سوم کتاب بیانیه در خارج
از کشور؛
 -۱۳۵۴پاییز :مذاکرات بین دو سازمان مجاهدین و چریکهای فدایی (دور اول)؛

 -۱۳۵۵هشتم تیر :وارد آمدن ضربۀ سختی به سازمان چریکهای فدایی خلق و تشدید
اختناق عمومی؛

 -۱۳۵۵خطای تصفیۀ فیزیکی محمد یقینی ،احتماال در تابستان؛ ترور سه مستشار
آمریکایی؛ شهادت بهرام آرام در  ۲۵آبان؛ تعقیب و تحت نظر بودن از جانب ساواک
باعث ضربات سختی به سازمان گردید؛
توگو با بخش انشعابی سازمان چریکهای فدایی خلق؛
 -۱۳۵۶اواخر بهار :گف 

 -۱۳۵۶تابستان :خروج تقی شهرام از ایران؛

 -۱۳۵۶دور دوم مذاکرات با سازمان چریکهای فدایی خلق؛ بازگشت سپاسی به ایران
و تالش برای سروسامان دادن به وضع تشکیالت؛ سازماندهی و هدایت بحثهای انتقادی
و تشکیل “شورای مسئولین” بهجای مرکزیت سابق؛

توگو با مرکزیت
 -۱۳۵۷بهار :آمدن جمعی از مسئولین سازمان به اروپا بهمنظور گف 
سابق و تعیین تکلیف سازمان در پرتو تجربۀ گذشته و نیز بررسی تغییرات مهمی که در
جامعۀ ایران در حال وقوع بود؛

 -۱۳۵۷جمعبندی نشست پایانی شورای مسئولین؛ صدور اطالعیۀ مهرماه  13۵۷و
بازگشت رفقا به ایران؛ انتشار نخستین اعالمیۀ سازمان پیکار در  ۱۶آذر؛ وقوع قیام بهمن
و تشکیل نخستین کنگرۀ سازمان پیکار در اسفندماه؛
 -۱۳۵۷برچیدن دفاتر سازمان در عدن و لیبی و به سرانجامی موقت رساندن تماسهای
خاورمیانه و بیروت؛

 -۱۳۵۸دهم فروردین :بازگشت به ایران با پاسپورت جعلی از مرز بازرگان؛ بالفاصله
در تحریریۀ نشریۀ پیکار که در دست انتشار بود سازماندهی شدم؛ نخستین شمارۀ پیکار
در  ۸اردیبهشت منتشر شد و تا آخرین شماره مورخ  ۲۵آبان  ۱۳۶۰در تحریریه بودم؛ طی
سه سال در ایران ،زندگی مخفی داشتم و مانند غالب کادرها و اعضای سازمان حرفهای
بودم و هیچ جنبۀ شخصی قابل ذکری در زندگیم نیست؛

 -۱۳۶۰برآمد بحران در سازمان پیکار که عمدت ًا از خرداد با انتشار پیکار شماره ۱۱۰
آغاز شد و از نظر تشکیالتی تشتتی شدید به دنبال آورد؛ تشتتی که پوشش نظری به خود
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گرفته بود و سازمان را عم ً
ال به چند دستۀ عمده تقسیم میکرد :دستۀ جانبدار خط پیشین
مرکزیت ،دستۀ مخالف آن که خود را “جناح انقالبی سازمان پیکار” مینامید و دستهای
که با هر دو مخالف بود و نام خود را “کمیسیون گرایشی” گذاشت .من با کمیسیون
گرایشی همراه بودم؛ افراد پراکندۀ دیگری هم طرفدار اداره شورایی سازمان بودند؛ با
ضرباتی پیاپی که بر پیکر سازمان تا اواخر پاییز وارد آمد دیگر نیرویی نمانده بود که بتواند
سازمان را حفظ کند؛ رهبری در  ۱۴بهمن ماه  13۶۰ضربهای قطعی خورد و تالشهای
پراکنده برای ادامۀ نوعی مبارزه به سبک پیکار به سرانجامی نرسید؛

 -۱۳۶۱دهم فروردین :خروج قاچاقی از کشور همراه با پوران بازرگان و یک رفیق
دیگر از راه ترکیه؛

 -۱۳۶۱بیست و سوم اردیبهشت ۱۲( :مه  )۱۹۸۲ورود به پاریس؛ تماس با هواداران
پیکار و آغاز یک دورۀ طوالنی تبعید؛

 -۱۳۶۱انتشار یک اعالمیه تحت عنوان “پیکار سرخ طبقۀ کارگر ادامه دارد” در واکنش
به ضرباتی که به سازمان وارد آمده بود و برخی از مسئولین سازمان در اثر شکنجه به مصاحبۀ
تلویزیونی کشیده شده بودند؛ تالش برای گسترش تماس با اتحادیههای دانشجویی هوادار
پیکار در کل اروپا و آمریکا و حتیاالمکان حفظ آنها و تشکیالت بهعنوان بستری برای
مبارزۀ ایدئولوژیک؛ کوشش برای نقد و بررسی تجربه جنبش کمونیستی بهطور عام و
پیکار بهطور خاص با همکاری نزدیک رفقای فرانسه و انتشار بیش از  ۳۰نشریۀ داخلی؛
مبارزه با گرایش محفلیستی و انفعال غالب مبارزین که پاسیو شدن خود را تئوریزه هم
میکردند؛ مبارزه با برخوردهای خصمانهای که برخی از افراد سرخورده نسبت به تجربۀ
جنبش داشتند و به َجو انفعال دامن میزدند؛ کوشش برای کمک به متقاضیان پناهندگی
در خارج از کشور بهویژه آنان که بهخاطر فعالیت در پیکار ناگزیر به ترک ایران شده
بودند؛ انتشار اعالمیه و موضعگیری در مواردی که برای ما از نظر تئوریک ُموّ جه بود:
علیه جنگ ایران و عراق ،علیه سرکوب در کردستان و سراسر ایران ،در حمایت از
فلسطین ،در پشتیبانی از مبارزات کارگران ،زنان و…؛ انتشار کتاب “رفرم یا انقالب”؛
 -۱۳۶۱حل مسائل اداری مربوط به اقامت و امرار معاش که بارِ این دومی را – از
نخستین روزها تا به آخر – پوران بهعهده گرفت؛

 -۱۳۶۴انتشار کتاب “از آرمانی که میجوشد” (حاوی یادداشتهای زندان محسن
فاضل همراه با لیستی از شهدای پیکار) همینطور انتشار جزوهای به نام “بازنده” که
افشاگر شکنجهها و تسلیم برخی مبارزین زندانی بود؛ موضعگیری در قبال آنچه سازمان
مجاهدین به رهبری رجوی “انقالب ایدئولوژیک” نامیده بود تحت عنوان “از ُبنبست
رجوی تا فداکاری ابریشمچی” با امضای پوران و خودم؛

 -۱۳۶۶از آنجا که در ایران سازمان پیکار دیگر وجود نداشت و در خارج هم نمیشد
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ادعای بازسازی آن را داشت ،من در فکر انتشار نشریهای به نام “پیکار امروز” بودم،
بدون آنکه حاوی ادعای نادرستی باشد ،تا بتواند رادیکالیسمی را که ما از گذشته به ارث
برده بودیم منعکس کند و همراه با نقد و بررسی تحوالت جاری تکامل یابد .برای ما
این یک راه خروج از بنبستی بود که با خاموشی پیکار و ُافتی که در کل جنبش مشاهده
میشد با آن مواجه بودیم؛ برای مقابله با بنبست نمیتوان درجا زد بلکه باید نقبی به
بیرون گشود .پیشنهاد معدود رفقایی که با هم بودیم ،انتشار یک نشریۀ تئوریک بود که با
توجه به اهمیت فعالیت تئوریک ،بیدرنگ پذیرفتم و کوشیدیم با تمام وجود و با امید
فراوان خطر کنیم :انتشار گاهنامۀ تئوریک “اندیشه و پیکار” که تا آذر  ۱۳۷۲چهار شماره
منتشر شد .دستاورد ما تا حدی رضایتبخش بود و ما را به راهی رهنمون گشت که در عمل
توانستیم بهدرستی لمس کنیم که با گام گذاشتن در راه است که راه روشن میشود؛ ما از این
به بعد ،با اعتقاد و رعایت کار جمعی و بهرهمندی نظری و عملی از آن ،فعالیت محدود خود
را در چارچوب جمعی به نام “اندیشه و پیکار” ادامه دادهایم؛
 -۱۳۶۷انتشار برگزیدۀ  ۱۰۰شماره از یک نشریه داخلی و محرمانۀ رژیم در  ۸دفتر؛

 -۱۳۶۸درحالیکه تقریب ًا از اتحادیههای دانشجویی هوادار سابق پیکار چیزی باقی
نمانده بود و شبکهای که در کشورهای مختلف برای تبلیغ و ترویج فعال بود ،دیگر وجود
خارجی نداشت و از سوی دیگر درحالیکه اندیشه و پیکار بهدلیل محدودیتهای عملی و
ماندن در پیلۀ خود نمیتوانست با آهنگی منظم و بهنحوی ُپربار منتشر شود به فکر ترجمه
و انتشار کتابها و مقاالتی افتادیم که میتوانست وظیفۀ مبارزاتی ما را تاحدی محقق
کند .مانند کتاب “سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات” و غیره؛

 -۱۳۶۹تالش با جمعی از دوستانی که سابقۀ فعالیت در جریانهای چپ و دموکراتیک و
ملی داشتند برای انتشار یک نشریۀ
عمومی چپ که بهرغم  ۶ماه گفتوگو به نتیجهای نرسید؛
ِ

 -۱۳۷۰شروع همکاری با مجلۀ آرش (از شماره )۱۱؛ همینطور همکاری با برخی
نشریات دیگر مانند “آغازی نو” (پاریس)“ ،سپیدار” (کانادا)“ ،چشمانداز” (پاریس)،
“آدینه” (تهران)“ ،دیدار” (آلمان)“ ،نقطه” (آمریکا)“ ،نگاه نو” (تهران)؛ در مقاالتی
که در این نشریات بهصورت نوشته (گاه با نام مستعار) یا ترجمه یا مصاحبه عرضه شده
یک خط پیوسته وجود دارد که نگرانیها و تأمالت ما را در رابطه با بحران جنبش
کمونیستی ،مطالعات مارکسیستی ،تجربۀ سیاسی معاصر در ایران و جهان ،پشتیبانی از
مبارزات زحمتکشان و خلقهای ستمدیده (بهویژه خلق فلسطین) ،رهایی زنان و مسائل
مشابه در اشکال مختلف اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی از دریچۀ درک نسبی و محدودمان
بازتاب میدهد؛
 -۱۳۷۴استقبال و همکاری در برگزاری کنگرۀ بینالمللی مارکس و ترجمۀ برگزیدهای از
مقاالت ارائهشده به کنگرههای پیاپی در سه جلد که بعدها در ایران نیز منتشر شد؛

سالشمار زندگی…    

۱۳

 -۱۳۷۸آشنایی با “فرهنگ انتقادی و تاریخی مارکسیسم” و حضور در سمینار ساالنۀ آن
در برلین و در پی آن ،انتشار مقاالتی به فارسی دربارۀ این کار مهم تئوریک؛ الزم به تذکر
است که طی این سالهای تبعید ،در آ کسیونهای افشاگرانه سیاسی در رابطه با حقوق
کارگران و زنان و نیز در حمایت از جنبشهای ستمدیدگان در فلسطین ،عراق و آمریکای
التین و غیره همیشه پوران بازرگان فعاالنه شرکت داشت و همواره با او همکاری داشتم؛

جدانه به آرشیو پیکار ،اسکن کردن اسناد و آماده کردن آنها برای
 -۱۳۷۹پرداختن ُم ّ
انتشار اینترنتی؛ آغاز کارِ سایت اندیشه و پیکار بهمثابۀ یک رسانۀ بحث و ارائه آنچه
خود ،چه بهصورت مقالۀ مستقل و چه ترجمه تهیه میکردیم و نیز آنچه از دیگران مناسب
طرح و حمایت میدیدیم؛ ادامۀ فعالیت انتشاراتی ،همکاری با برخی نشریات و رادیوها،
کوشش فردی و جمعی برای درک هر چه بهتر ابعاد بحران جنبش کمونیستی و بازتاب
دانستههامان در هر سطحی که بوده در فعالیت سیاسی بیرونی؛

 -۱۳۸۵در گذشت پوران بازرگان و  تأثیر عمیق عاطفی آن بر زندگیم؛ نیرویی که از او و از
من در جریان بیماریش گرفته شد گزاف بود؛ آنچه مرا برای تحمل فقدان او یاری داد ادامۀ
فعالیتیست که با یاد او و کمک رفقای همرزم و همفکر در حد توان خود به پیش بردهایم؛

 -۱۳۸۹ابتال به یک بیماری سخت و عالجناپذیر ،آ ،ال ،اس (Amyotrophic
)lateral sclerosis؛ کوشش برای تدوین خاطرات فردی-جمعی از زندگیم که کار
زیادی میطلبد ،امیدوارم تا به آخر ادامه یابد؛

 -۱۳۹۱فکر تأسیس بنیاد پوران بازرگان؛ برگزاری پنجمین سال درگذشت پوران و
اهدای جایزه پوران بازرگان به آذر درخشان به مناسبت انتشار مجموعهای از مقاالت او
تحت عنوان “زنان سال صفر”؛

 -۱۳۹۲بهمن :انتقال به بیمارستان؛ در این آزمون نیز مانند تمام مراحل زندگی ،تعهد
مشترک نسبت به مهمترین دلبستگی زندگی یعنی پیکار در راه کمونیسم ،محبت و همکاری
رفقا و دوستان مرا یاری داده و به خوشبختی زندگیم افزوده است .با سپاسگزاری از همۀ
آنها.

در این مسیر زندگی جمعی ،رفقایی هم بودند که اشتباهاتم را گوشزد کرده و ضعفهایی
را که دامنگیر من نیز بوده ،هر کس به نحوۀ خود ،مورد برخورد انتقادی قرار دادند؛ از
آنان نیز صمیمانه سپاسگزارم.

“گمان مَبَر که به پایان رسید کار مُغان

هزار بادۀ ناخورده در ر َ ِگ تاک است”
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مقدمه
ِ
سرگذشت فردی-جمعی را مینویسم .گذشته را
با نگاه به آینده است که این
حتی اگر نسبت بدان دلبستگی وجود داشته باشد نمیتوان بازسازی کرد و چه بهتر! هر
حادثهای زادۀ شرایط تاریخی خود بوده و البته مانند حرکت آب در رود غیرقابل بازگشت
است و به تعبیر مشهور ،نمیتوان در یک رود دو بار شنا کرد .آنچه در مسیر مبارزۀ
همتها و ابتکارها
طبقاتی با همۀ افتوخیزهای طبیعیاش به یاد میماند روحیههاست و ّ
ساختن آیندهای
و جسارتها تا سرحد مرگ برای نیل به آزادی فردی و اجتماعی و
ِ
شایستۀ انسان؛ تجربههایی که در اوضاع مشابه شاید سرمشق باشند و نیز اشتباهات و
خطاهای نظری یا عملی و… که باید کوشید از تکرارشان جلوگیری شود .توجه دارم که
این سرگذشت فردی-جمعی و وقایع و شهادت دادنها و تجربیات مربوط به آنها ،همه بر
بستر مبارزۀ طبقاتی مشخصی صورت گرفته که نسلی از جوانان این دوره را به سوی مبارزۀ
جمعی معینی کشانده است .از بررسی همینهاست که شاید بتوان به ریشههای تحوالت
و مناسبات اجتماعی آن سالها و پیامدهای آن ،از جمله روی کار آمدن “جمهوری
اسالمی” دست یافت .واقفم که بر سر این گذشته و سرگذشت ،جنگ برپاست و منطق
جنگ بر آن حاکم.

در بیان این سرگذشت ،من مورخ نیستم تا صرف ًا با کمک اسناد و تأمل در آنها
سیمایی از جریان امور و علل و رابطۀ بین آنها ارائه دهم و مغرورانه تألیفی را امضا کنم.
من این بخت نیکو را در زندگی داشتهام که با یک کاروان انتقادی ،سیاسی و انقالبی
همراه باشم .من تکتک حوادث کتاب را مستقیم یا غیرمستقیم زیستهام و هنوز هم در
آن بهسر میبرم و در همان َجو نفس میکشم .تالش خواهم کرد که حوادث را با فاصله
بنگرم تا بهتر ببینم ،اما نمیتوانم انکار کنم که این سرگذشت در کلیۀ ابعادش در من زنده
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است ،مرا ساخته و هم اوست که مرا امروز به نگارش خود وا میدارد با همه تردیدها،
یقینها وتأملهایش.
اضافه میکنم که در این کتاب ،دنبال برخورد “مذهبی” نگردید حتی در دورهای
از زندگیام که مذهبی بودم .برخورد مذهبی یک برخورد ثنوی و دوگانه است .هر چیزی
یا خوب است یا بد ،یا مسلمان است یا کافر ،یا بهشتیست یا جهنمی… درک مذهبی
مطلقگراست.

خط مشی و راهنمای عمل من ،شخصیتهای مورد قبولم عموم ًا مبنی بر ترجیحاند
یقین دُ گم .برایم عادی و طبیعیست که ایدهها و شخصیتهای بزرگ ،نقائص و
نه
ِ
خطاهای بزرگ یا کوچک داشته باشند و این از نقش برجسته و گاه تعیینکنندۀ آنان
در نظرم نمیکاهد؛ چنانکه اگر نزد دشمنان طبقاتی و ایدئولوژیکم نیز نقطهای مثبت
و آموختنی ببینم از یادآوریاش باک ندارم .این درک دیالکتیکی پشت و پناه من در
دشواریها و بحرانهای زندگی بوده و راه امیدواری و خروج از بحران را همواره به رویم
باز نگهداشته است.

در این سالها که در یک دورۀ ُافت انقالب یا بهتر بگویم در یک دوره از مقاومت
دربرابر تهاجم وحشیانۀ ارتجاع جهانی و محلی بهسرمیبریم ،درحالیکه سرمایهداری و
جهل و سرکوب در اوج تجاوزکاریهای خویشاند ،حیرتانگیز است که از اردوی کار به
معنای وسیعش ،پاسخی درخور به آن تجاوزها وجود ندارد .بسیاری از مبارزان پیشین که
خسته و مانده به گذشتهشان مینگرند بیشتر مایلند بر “چه نباید کرد”ها تأکید ورزند .بجا
نیست که من وارد چنین مقولهای شوم زیرا تجرب ْه خود گویاست و پژوهندۀ آگاه میفهمدکه
از آن چه درسی میتوان گرفت ،اما در گفتن اینکه “چه باید کرد” گمان نمیکنم کسی
یا گروهی در جا^یگاهی قرار داشته باشد که بتواند برای آیندهای که هنوز نیامده تعیین
تکلیف کند .سیر مبارزۀ طبقاتی و عوامل ُپرشماری که در آن دخالت دارند روشن خواهد
کرد که چه مسیری باید طی شود.
این توصیه که “خاطراتت را بنویس” ،برایم امر جدیدی نیست .دو سه بار رخ داده بود
که وقتی رفقا و مسئولینم مرا ،درست یا نادرست ،مورد انتقاد یا توبیخ قرار داده بودند ،آخر سر
اضافه کرده بودند که تو باید خاطراتت را بنویسی؛ این امر برای من به این معنی بود که دیگر به
درد نمیخوری .چنانکه همرزم سالیان دشوار حسین روحانی ،بارها به من یادآوری میکرد که
“بیست سال کار مخفی در ایران” را بنویس .پوران هم تا آخر حیاتش میگفت “دیگه نمیگم.
زبونم مو درآورد” .خیلی از کسان دیگر هم این یادآوری را میکردند که سپاسگزارشان هستم.
خودم نیز به اهمیت این روایت که متع ّلق به شخص من نیست واقف بودم و میدانستم که
دارم همراه با رفقایی معدود( ،به گفته محمود درویش) “دفاع میکنم از اندیشهای که آن را
ُسستی جانبدارانش در هم شکسته است” ،اما با این که در نخستین سالهای این تبعید (یعنی

مقدمه

۱۷

در  ۱۳۶۵تا  )1368حدود  45کاست صوتی ضبط کردم تا برای تدوین خاطرات محفوظ
بماند ،هربار که به فکر نگارش آنها میافتادم ،این جمله به یادم میآمد که میگوید“ :سرگذشت
(((
عمر را روایت کردن ،خود تدارک مرگ است” و به این حساب ،خود را در آستانۀ ترک
صحنه و پایان راه میدیدم ،اما راه همیشه برایم تازه شروع شده بود و اندیشۀ تَرک کاروان برایم
بسیار دشوار و ناپذیرفتنی بود .یادداشتهای زیادی برداشتم ،مدارک الزم بسیاری فراهم آوردم
تا سرانجام آنچه پیش روی شماست ،با اصرار و همکاری مستمر رفقایم ،فراهم آمد .افسوس،
این سرگذشت جمعی را رفقایی که صالحیتشان به مراتب بیش از من بوده ،نیستند که بنویسند
(هرچند رد پای آنها را میتوان در اسناد و مدارکی که به جا مانده ،دید و بازشناخت) اما به
ک ُک ُّله  ،ال ُیتر ُ
مصداق ضربالمثل عربی “ما ال ُید َر ُ
ک ٌک ُّله” (اگر چیزی را تمام ًا نمیتوان به
َ
دست آورد ،نباید تمام آن را هم رها کرد) ،روایت  ۵۰سال “امید مبارزه امید” را میکوشم با
پویایی وفاداری و صراحت به تاریخ مبارزاتی مردمان زحمتکش ایران بسپارم.
ِ
ِ
مساحت زنده بودن را هشدار میدهد.
محدودیت
بیماری از راه رسیده است و
بازهم به امید طوالنیتر شدن سعادت و شانسی که من در اینراه داشتهام .داوری از ِآن
تاریخ است و آنان که موضوع این سرگذشت بودهاند یعنی ستمدیدگان.

”1- ”Raconter sa vie c'est déjà organiser sa mort

فصل اول:
خاطرﮤ نخلستان

تا  ۱۵سالگی ،در جهرم

مادرم به ما آموخت که

چشم و گوش و قلب مسئولیت دارند…

فرزند اول خانوادهای هستم که صاحب  ۴فرزند شد ،سه پسر و یک دختر .من در
سال  ۱۳۲۱به دنیا آمدم .پدرم ابتدا به گیوهدوزی و سپس به دامداری پرداخته بود که در
دومی ظاهر ًا موفق بوده ،حداقل تا زمانیکه یک حادثۀ شوم وضعیت مادیمان را تغییر داد.
حوادث شهریور ،۱۳۲۰اشغال ایران به دست قوای م ّتفقین و سقوط رضاشاه باعث
اغتشاشهای مهمی بهویژه در منطقۀ فارس شده و ناامنیهایی بهبارآورده بود .نیروهای
همات و نفرات به
اشغالگر عمدت ًا به امنیت شهرهای بزرگ و راههای انتقال اسلحه و ُم ّ
جبهۀ اتحاد شوروی توجه داشتند و مناطق دورتر یا خارج از این مسیر در بینظمی و ناامنی
به سر میبردند .داستان ناامنیها و غارت و انتقامکشیها و ماجراجوییهای تفنگچیها
زبانزد بزرگترهامان بود؛ چنانکه بارها خبر از دستگیری و اعدام “یاغیان” میشنیدیم که
جومرجی بوده که به ناگاه تمام مایملک
یکی از آنها “میر گ ّلو” نام داشت .در چنین هر 
پدرم یعنی گوسفندانش را دزد می َبرد و “بزرگترین حادثۀ” زندگیاش رخ میدهد .او در
فواکناف فارس سفر کرده و سرانجام هم دست خالی به خانه
توجوی گله به اطرا 
جس 
بازگشته بود؛ نه معرفی و سفارش آشناها نتیجهای داده بود و نه این که “سید اوالد پیغمبر”
بوده و خوردن مال او گناه داشته باشد .در این سفرها دوستانی از اهالی دهات و ایالت
فارس پیدا کرد که تا آخر عمر (فروردین  )۱۳۵۸با آنها رابطۀ دوستیش را حفظ کرده بود
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بهطوری که قدیمترها ،هر از چندگاه که آنها برای کاری یا معالجهای به جهرم میآمدند،
پیش ما ُاطراق میکردند.
با وجودیکه پدر و مادرم هر دو منسوب به خانوادههای متنفذ روحانی فارس بودند
خانوادۀ ما در تنگدستی نسبی بهسرمیبرد :داییها و پسرداییهای مادرم ،که آیتاللهی نام
دارند ،از روحانیون معروف فارس و بهویژه جهرم و الر بودند و هنوز هستند .میزان نفوذشان
را زمانیکه فاجعههای طبیعی مانند زلزله یا سیل رخ میداد ،یا در زمان درگیریهای
انتخاباتی و بعد در زمان بهاصطالح “انقالب اسالمی” میتوان دید .منشأ خانواده
روحانی معروف عصر مشروطه سیدعبدالحسین الریست که اص ً
ال اهل دزفول
آیتاللهیها،
ِ
و تحصیل کردۀ حوزه نَجف بوده و بنابه درخواست اهالی الر ،به توصیۀ استادش میرزای
شیرازی به الرستان میرود .وی مشروطهخواه بوده و با نفوذ روس و انگلیس در اقتصاد و
سیاست ایران مخالفت میکرده است .آنطور که مادربزرگ مادریم (به نام عُ لیا((( که دختر
سیدعبدالحسین بود) نقل میکرد وی به هنگام قنوت در نماز جماعت ،روس و انگلیس را
لعنت میکرده است .رسالهها و مقاالتی را که سیدعبدالحسین در حمایت از مشروطه نوشته
و نیز شرح حال و فعالیتهای او را میتوان روی اینترنت یافت .در سالهای اخیر چند
سمینار دربارۀ او برپا شده و کتابهایی دربارۀاش نوشتهاند .او در کشمکشهای سیاسی،
بهویژه در مخالفت با قاجاریه در دورۀ استبداد صغیر نقشی فعال داشته((( و در مبارزه بر سر
کسب قدرت در استان فارس ،در سالهای پس از مشروطیت شرکت داشته و طرح ایجاد
“حکومت اسالمی” را در سر میپرورانده است .وی در ائتالف با ایل قشقائی علیه دیگر
مراکز قدرت محلی (ایل خمسه و ائتالف آن با قوامالملک در شیراز) و حکومت مرکزی،
به نمایندگی سردار اسعد بختیاری قیام کرده ،بر اوضاع مس ّلط بوده و حتی شنیدهام تمبر
چاپ کرده بوده است؛ ولی سرانجام حکومت مرکزی زمان رضاشاه وی را شکست میدهد
و خود و اهل و عیال و یارانش را اسیر کرده مجبور به اقامت در جهرم میکند ،اما پسر
بزرگش (سید عبدالمحمد) را که او نیز مجتهد بود تا سالها در زندان شیراز نگه میدارد.
مادر بزرگم تعریف میکرد که مردم وقتی اهل و عیال فراوان او را دیدند که در حال
عقبنشینی به سوی جهرماند میگفتند “آقا که میگفته لباسش نباید دو تا جیب داشته باشه
چون اسراف است و یکی کافیست ،این همه زن و بچه را برای چه میخواسته؟” .ضمن ًا
یکی از همسران آقاَ ،بردهای آفریقایی بود به نام ِف ّضه که من او را دیده بودم.

از طرف پدری نیز عمویم سیدابراهیم حقشناس را داشتیم که پیشنماز مسجد
محله واعظ و نمایندۀ مجتهدین وقت از بروجردی تا خمینی در شهرمان بود و خانهاش
محل مراجعۀ اقشار مختلف مردم برای حل مشکالت گوناگونشان ،از خانوادگی گرفته
تا شغلی؛ او بسیار مورد احترام بود و مقبولیت وسیعی داشت .مردی ادیب بود و از او
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اشعاری به عربی دیده بودم .در نشستهای خانوادگی هم غالب ًا از مباحث فرهنگی و
ادبی سخن میگفت .در زیرزمین یا پستوی خانۀ عمویم بود که برای اولین بار در کنار
کتابهای فارسی و عربی و برخی روزنامهها و مجالت مذهبی ،کتابهای کسروی را
یافتم اما او مرا از خواندن آنها بر حذر میداشت و حتی برای خواندن و مطالعۀ مثنوی
احتیاط را توصیه میکرد .او برای حفظ موقعیت و نفوذ و احترامی که در بین مردم داشت
مردی محافظهکار بود ،البته بیآنکه با حکومت وقت ارتباطی مستقیم داشته باشد یا در
سیاست دخالتی مستقیم بکند .شنیدهام در تظاهراتی هم که طی سالهای  1356و ۵۷
علیه رژیم شاه برپا میشده شرکت نکرده بود و مردمی که رفته بودند او را با اصرار از خانه
بیرون بکشند با خشم و امتناع وی روبهرو شده بودند؛ اما این خصلت محافظهکاری در
امر سیاسی مانع از آن نبوده که وقتی مردم ،خود به پادگان ارتش و مراکز پلیس حمله کرده
و اسلحه به دست آورده بودند ،سالحها را که شامل چند هزار قبضه تفنگ و مهمات
میشده ،همه را به خانه او برده و به او تحویل دهند .اکنون پس از سالها تجربه میتوانم
بگویم ،اعتمادی که در مردم نسبت به شخص یا قشر معینی طی سالیان دراز شکل گرفته
و بهویژه با “مقدسات” درآمیخته به آسانی از بین نمیرود .او در سال  ۱۳۶۰درگذشت.

پدرم پس از شهریور  ،1320احتما ً
ال از آنجا که سیادت و روحانیت نوعی “ارث
خانوادگی” محسوب میشد ،لباس روحانی به تن کرده بود ،اما روحیهاش با ضوابط و
روابط روحانیت خوانایی نداشت و وارد ز دوبندهایی که الزمۀ برخورداری از اشرافیت
روحانی و منافع آن است نشده بود؛ نه َمنبر میرفت ،نه پیشنماز بود و نه ُمدعی جایگاهی
در آن سلسله مراتب؛ تا آخر عمر مشغولیتش همان پرورش تعدادی بز و گوسفند بود که
کفاف مخارجش را به طور کامل نمیداد .من در همین دورۀ  ۱۲تا  ۱۵سالگیست که
با نخستین بحران زندگیم روبهرو شدم .برای ذهن کودکانه و بیتجربهام این مسئله پیش
آمد که خانواده ،غیر از این دامداری ُمحقر ،چه راهی میتواند برای امرار معاش در پیش
گیرد که ما هم شغلی مثل دیگران داشته باشیم .پیشنهاد کودکانهام تغییر شغل پدر و باز
کردن دکانی کوچک در بازار مثل برخی دوستانش بود حتی اگر آنطور که در مواردی
دیده بودم مثل آنها ورشکست هم بشود .از آنجا که پدرم دائم ًا بیمار و گاه زمینگیر بود،
پسر بزرگ خانواده) را داشتم .نه تنها
من احساس مسئولیت یک نوجوان (بهاصطالح ِ
درسهای سیکل اول دبیرستان را دنبال میکردم ،بلکه درس زبان عربی را ادامه داده و
نیز کارهای مربوط به دامداری از دادن علوفه تا شیردوشیدن و کارهای دشوار دیگر که
ُمستلزم دوندگی و شور فراوان بود ،همه را بهخوبی انجام میدادم .این تجربۀ محدود شبانی
سه سال طول کشید و به من امکان داد معنای کار را بفهمم و ّ
لذت محقق کردن چیزی در
زندگی و مفید بودن برای خانوادۀ کوچکمان را احساس کنم.
ُگمان میکنم تعداد گوسفندان ما حدود  ۵۰یا  ۶۰رأس بود که برای سرپرستی آنها
باید یک ساعت یا بیشتر قبل از آفتاب برمیخاستم و از ُ
آغل بیرونشان میآوردم .آنها که
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“شیری” بودند ،شیرشان را میدوشیدم ،بچههاشان را رها میکردم تا مادرشان را پیدا کرده
بقیۀ شیر را که دوشیده نشده از پستان مادر بمکند .نزدیکیهای طلوع آفتاب میبایست
گوسفندان را از خانه بیرون میبردم و در خارج از محدودۀ “شهر” به چوپانی میسپردم
که گلهای در حدود  ۶۰۰گوسفند را (که هر تعدادی از آنها به کسی تع ّلق داشت) به
چرا میبرد .در روز ،آغل باید تمیز میشد .باید برای شب که گوسفندان برمیگردند ،کاه
غروب
گندم ،کاه جو ،کاه نخود یا علوفۀ سبز ( َقصیل) آماده کرده در آخور میریختم.
ِ
آفتاب که گوسفندان از کوه و دشت بر میگشتند باید میرفتیم و آنها را تا خانه همراهی
میکردیم .آنها خانۀ صاحبانشان را بلد بودند و در بین راه از هم جدا میشدند ،اما باید
مواظب میبودیم ُگم یا قاطی گوسفندهای دیگر نشوند .گاه چنان گر دوخاکی بهپامیشد که
اگر فکرش را داشتیم میفهمیدیم آنجا شهر نیست ،روستاست .شیرهای دوشیده شده در
شب یا صبح ،که مادر یا پدرم صاف کرده بودند در دَ ّبه ریخته و در حد چند لیتر به یک
آن از او چیزهای دیگری بگیرد .نوعی معامله
بق ّالی میسپردم تا بعد پدرم بتواند به ِازای ْ
پایاپای که هنوز منسوخ نشده بود .پدرم یا یکی از دوستان او غالب ًا وقتی کار زیاد بود ،به
کمک میآمدند .کارها در فصلهای مختلف سال کم یا زیاد میشد .از جمله فصل چیدن
موی ُبزها یا پشم گوسفندان که کار زیاد داشت .این نوع دامداری هرچند بسیار قدیمی و
سنتی بود اما بهنحوی حرفهای صورت نمیگرفت ،مث ً
ال من حتی تصوری از این نداشتم که
میشود برای بیماری گوسفندان به دامپزشک مراجعه کرد اما بههرحال برای من این نوعی
آشنایی ارزشمند با زندگی بود .مزۀ زیستن با دام و مهر ورزیدن به آنها و لذت و رنجشان
را درک کردن ،شانسی بود که برای من در آن سن دست داده بود .بد نیست برای تفریح
بنویسم یک بار که ُبز من داشت میزایید ،چون شنیده بودم اگر زنی میزاید ،یکی در خانه
َاذان میگوید ،من هم برای بز خودم شروع کردم به اذان گفتن .ناگهان زن همسایه با تعجب

داد کشید که “فالنی چی شده که اذان میگویی؟!” در آن عالم بچگی نمیدانستم که سالها
بعد ،در  ۱۳۶۰که رژیم ارتجاعی و سرکوبگر جمهوری اسالمی میخواست خود را تثبیت
کند ،شبها در تهران به بهانۀ جنگ با عراق چراغها را خاموش میکردند و صدای الله
اکبر از همه جا شنیده میشد ،ما هم برای آنکه همسایهها فکر نکنند که مخالف دولت
هستیم فریاد الله اکبر سرمیدادیم .اینبار الحق گاومان داشت میزایید!
باری ،بستن ماست و پنیر در تمام ایام سال توسط مادرم و گاه برپا کردن بساط
َمشکزدن توسط پدرم و تهیۀ دوغ و کره در بهار که شیر زیاد بود ،همچنین گهگاه تا
کوهپایه با گ ّله رفتن و شاهد جفتگیری و زایمان گوسفندان بودن و چراندنشان در
زمینهای درو شده َ
(کلور) و در ّ
لذت خوش خوردن آنها شریک شدن و غروبها با
بچههای ق دونیمقد امثال خودم ،به انتظار صدای زنگ که َچ ِپش ( ُب ِز نَر) جلودارِ گ ّله به
گردن داشت گوش بر زمین گذاشتن ،در تاریکی دورِ شعلۀ آتش جمعشدن و بدون آنکه
خود بدانی برای غلبه بر ترس و ظلمتْ دستهجمعی آوازهای جهرمی و ایالتی سردادن،
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ّ
لذتیست که همیشۀ عمر با خود داشتهام .لحظاتی که نمونههایش فراوان است و جای
تفصیلش نیست .همینجا بد نیست اشاره کنم که دامداری و تولید کشاورزی در زمان
مصدق بهدلیل ممنوعیت واردات کاالهای خارجی رونقی نسبی یافته بود و من میشنیدم
که مث ً
ال پوست َب ّره به قیمت خوبی خریداری میشده است.

در اشاره به وضعیت آب آشامیدنی و آبیاری در آن زمان ،به یاد میآورم که در تمام
خانهها از چاههای دستی و گاهی نیز از چاههای بزرگتر استفاده میشد که با کمک گاو
آب را از زمین بیرون میکشیدند .تمام شهر جهرم را کوه احاطه کرده و وقتی از جادۀ شیراز
به نخستین محدودۀ شهر میرسیدی باغی بزرگ میدیدی که زیر سایۀ نخل و مرکبات نفس
میکشد .همۀ آبیاری شهر از طریق چاه بود و در بیرون شهر از قناتها .مدتی طول کشید
تا با حفر چند چاه عمیق و آرتزین ،سیستم آبیاری سنتی دگرگون شود .در منطقۀ جهرم
رودخانه وجود ندارد و اگر در زمستان زیاد باران ببارد ،از جمله بهدلیل نبود جنگل ،سیالب
راه میافتد با خسارات فراوان .دو َمسیل (بستر سیل) وجود داشت که درست از وسط شهر
میگذشت .یکی رود شربتخانه و دیگری رود محله صحرا .هیچوقت در آنها آب نبود و
وجود قلوهسنگها نشان میداد که زمانی آب سیل از آن گذر کرده است .در این مسیل برای
نگهداری آب ،از زمان قدیم آبانبارهایی((( بنا شده بود که وقت سیل از آب پر میشد و تا
زمانیکه آب در آن بود مردم برای آشامیدن از آن “استفاده” میکردند .طبیعیست که آب،
راکد و آلوده بود ولی مردم عادی به این حساب که آب باران است و رحمت الهی ،بهرغم
ِکرم و جانورهای ریز ،آن را مصرف میکردند .آبانبار که بزرگ بود و قطرش شاید به ۱۰
متر یا بیشتر میرسید جایی بود که برای کودکان خطر غرق شدن داشت یا برای “هر کسی
که َا َجلش رسیده باشد”! یکی از همسایهها به پدرم گزارش داده بود که مرا (شاید حدود
 ۱۰سالگی) روی پلههای آبانبار دیده است و همین باعث شد که دیگر من در چنان جای
خطرناکی پیدایم نشود .آبانبارهایی که در قم و مناطق مرکزی ایران وجود داشت سرپوشیده
شیر آب پر کنی… ناگفته نگذارم
بود و برای برداشتن آب باید دهها پله به پایین میرفتی تا از ْ
که آب جهرم ،چه از چاه و چه از قنوات ،همه شیرین بود زیرا از زمین شور نمیگذشت و با
عبور از خاکی که با شن و ماسه مخلوط بود تصفیه طبیعی میشد و با این وصف آبی گوارا
 - 1آبانبار حاجآقا رضا سر راه َمسیل موسوم به رودخانه شربتخانه است و توسط حاجآقا رضا (بزرگ
خاندان ذوالقدر) بنا شده است .احتما ً
ال بین سالهای  ١٢٥٠تا  .١٢٧٠این بنابه شکل کثیراالضالع منتظم با
دوازده ضلع ساخته شده ،طول هر ضلع آن چهار متر و شصت است .مساحت آن حدود دویستوچهل مترمربع
تخمین زده میشود .عمق آن حدود ده متر است .سقف آن گنبدی شکل و از سنگ و گچ است .دو ردیف
تخته سنگ پهن بهصورت افقی به فاصلۀ کمتر از یک متر از یک دیگر در دیوارۀ عمودی به شکل زیگزاگ
نصب شده که بهعنوان پلکان مورد استفاده قرار میگرفت و بسیار خطرناک بود .یک آبراهه با ابعاد حدود
پنجاه در پنجاه سانتیمتر در دیوار جنوبی برای ورود آب ،یکی هم در دیوار شمالی برای سرریز قرار داشت.
هنگام بارندگی ،پس از آنکه خسوخاشاک اولیۀ سیل تمام میشد ،راه آب را باز میکردند و آبانبار که
چندان تمیز هم نبود پر میشد و در تابستان مورد استفاده قرار میگرفت.
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و بهاصطالح س ُبک به دست میآمد ،اما آب چاه در برخی دیگر از شهرهای استان فارس
مثل الر بهشدت شور بود .متأسفانه عقبماندگیهای فرهنگی و اجتماعی باعث میشد که
آب چاه خانهها غالب ًا آلوده باشد زیرا نزدیک چاههای فاضالب قرار داشت و گاه فاصلۀ
آنها از  ۳متر تجاوز نمیکرد .اگر وضعیت حوضهای موجود در هر خانه را در نظر بگیریم
که با مقدار معینی آب (در اصطالح شرعی آب ُکر) محل شستشوی دست و صورت و بدن
همچنین لباس و ظروف بود ،به عقبماندگی جامعهمان که زیر بار فقر مادی و فرهنگی و
توجیهات وحشتناک مذهبی کمرش خم شده بود پی میبریم .حسابش را بکنید که آب
ُکر که طاهر و طاهرکننده است طبق تعریف رسالههای مجتهدین ،آن میزان از آب صاف

معمولیست که سه وجب ونیم طول و همین اندازه عرض و نیز ارتفاع داشته باشد .یک
حوض معمو ً
ال دو قسمت داشت که با یک تیغه از هم جدا میشد و هر یک به اندازه یک ُکر
بود .آبی که با دَ لو از چاه کشیده میشد باید حوض را که تخلیه کرده بودند پر میکرد اما برای
احتیاط که خود این دلوها پس از ُپرکردن بخشی از حوض با آب کر تماس داشته باشد و به
تمیز از چاه کشیدهشده را میگذاشتند تا با آب پیشین که ُکر بوده و
نوبه خود طاهر شود ،آب ِ
آب تازه طاهر
هنوز تخلیه نکرده بودند در ارتباط قرار گیرد و پس از آنکه به این ترتیب این ِ
قبلی باقی مانده را تخیله میکردند و آنقدر آب میافزودند تا حوض پر شود .چند
میشد ،آب ِ
هفته یا ماه طول میکشید تا این میزان آب آنقدر آلوده شود که دارندگان آن به فکر تعویضش
بیافتند .گاه آب حوض آنقدر کثیف میشد که کرم میزد ،رنگ و بویش عوض میشد و
نگهداشتن آن امکان نداشت .حال که از آب کر صحبت شد یادآوری میکنم که نخستین
“مطهرات در اسالم” ( )۱۳۲۲در توجیه پاک بودن و
کتاب مهندس مهدی بازرگان به نام ُ
پاککننده بودن همین آب کر است .او میخواسته از وضعیتی که مسلمانان در آن قرار دارند
انتقاد کرده و درعینحال آنچه را که به نام احکام مذهبی در دست است بهنحوی توجیه
“علمی” کند! مواردی را به یاد دارم که بهدلیل کمبود وقت ناگزیر بودهام در یکی از همین
حوضها در مساجد شهرهایی که از آنها گذر میکردم وضو بگیرم .بیچاره چشم و دهانی که
باید چنین مایع آلودهای را به خود بپذیرد تا بهاصطالح پاک و آمادۀ برگزاری نماز شود .باید
تجربۀ مذهبی را از سرگذراند تا بهوضوح فهمید که عقبماندگیهای مذهبی در کنار علل
مادیشان چه بالیی بر سر ذهن جاهل و بیگناه آدمها در میآورد .هنوز هم یادآوری آنچه در
کاظمین و مکه و دیگر اماکن بهاصطالح ُمقدسه دیدهام ،مو بر تنم سیخ میکند.

از مطلب کمی دور شدم .باری ،خانوادۀ کوچک ما ،اگر از امکانات مادی اصحاب
شریعت چندان برخوردار نبود ،اما به اسالم ،باور ذهنی و عملی داشت؛ باور و تعهدی که من
تا این اندازه در خانوادههای خویشاوند دور و نزدیکم نمیدیدم .ایمان راستین در ظاهر و
باطن و دوری جستن از کالهشرعیهایی که در خانوادۀ روحانیون غالب ًا رواج داشت ،طبیعت
ثانوی پدر و مادرم شده بود .هرگز به یاد ندارم که برای جلب منفعتی به تمجید از کسی که
به او اعتقادی نداشتند بپردازند ،پشت سر کسی بد گفته و در حضورش از او تعریف کرده
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باشند .در زبان مادرم هرگز فحش و نفرین نبود .وقتی از دست ما بچهها میخواست فریاد
ِ
خوب خانواده که ما غالب ًا به آنها عالقه
دوستان
بزند ،به “شیطون” لعنت میکرد .همین.
ِ
داشتیم از خانوادههای زحمتکش و فقیر بودند .در نتیجۀ همین تماسها ،بهخصوص با
بچههای چنین خانوادههایی در مدرسه ،بر خالف آنطور که در خانوادۀ ما رواج داشت
که به پدر بگویند “آقا” و به مادر بگویند “بیبی” ،نمیدانم چه شد که تصمیم گرفتم به
پدرم بگویم “بابا” و مادرم را “ننه” خطاب کنم؛ درست مثل همان خانوادههای فقیر .با
خانوادههای دیگر هم که متمولتر بودند ،البته آشنایی و دوستی داشتیم ،اما شاید بهدالیل
توآمد چندانی با اینها نداشتیم حتی اگر از خویشاوندان نزدیکمان بودند .پشتوانۀ
مادی رف 
عمدۀ پدرم ،عموی دیگرم عباس حقشناس (برادر ناتنی پدرم) بود که کارش دا دوستد و
بهخصوص تولید محصوالت کشاورزی و آبلیمو بود .او برای پدرم حکم پدر داشت؛ مردی
بود دستودلباز که شنیدهام به هنگام قحطی درهای انبارش را گشوده ،نانوایی برپاکرده و به
مردم نیازمند نان رایگان داده است .به یاد دارم که “عمو َکلعباس” زمانی برایمان تعریف
میکرد در اوایل مشروطیت همراه با پدربزرگم (سیداسدالله) به تهران رفته بوده و همینطور
از میرزا علیاکبرخان (منظور دهخدا است) و روزنامۀ صوراسرافیل صحبت میکرد و از
ِ
تهران آن روزها .متجاوز از  ۵۰سال بعد ،در کتاب “شهرستان جهرم” نوشتۀ
اوضاع زندگی در
زندهیاد جالل طوفان خواندم“ :از آنجا که هنوز قوانین و آییننامههای انجمنهای والیتی و
حتی انتخاب مجلس شورا وضع نشده بود ،سیداسدالله با تهیۀ طوماری به امضای اهالی به نام
(((
“نمایندۀ جهرم در مجلس شورا” به تهران میرود”.
من در خانه هیچ چیز از این گونه قضایا نشنیده
بودم .ناگفته نباید گذاشت که بهرغم آنکه وضع مادی
خانواده رضایت بخش نبود و به گفتۀ مادرم “شال کمر
آقا باریک بود” ،ما از یک “سرمایۀ اجتماعی” (به
تعبیر پییر بوردیو) برخوردار بودیم که بدون شک در
مسیر زندگیم مؤثر بوده است.
دوران کودکی و نوجوانی من در َجو بسیار آرام و
“ - 1شهرستان جهرم” -ص  ۱۲۴نوشتۀ جالل طوفان .چون نوشتن
دربارۀ جهرم از چارچوب این مطلب خارج است ،خوانندۀ عالقهمند
را به کتاب “شهرستان جهرم” ارجاع میدهم .کتابیست محققانه که
آقای طوفان در چارچوب امکاناتی که زیر تیغ سانسور رژیم حاکم
(سلطنتی و جمهوری اسالمی) داشته یا مالحظات و محدودیتهای
شخصی و اجتماعیاش ایجاب میکرده ،مطالبی ارزشمند فراهم
آورده تا خواننده خود به دریافت موضوعاتی رهنمون شود که او به
هر دلیل نتوانسته بدانها بپردازد.

        جالل طوفان
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متین و بیتشنج و اختالف گذشت .جاهطلبی و چشمهمچشمی وجود نداشت .هرگز به یاد
ندارم که بین پدر و مادرم دعوایی ولو کوچک رخ داده باشد .آنها در تربیت ما ،تا آنجا
که از دست و فهمشان برمیآمد کوتاهی نکردند و من خود را بسیار مدیون آنها میدانم.
مهرماه  ،۱۳۲۷درست شش ساله بودم که به دبستان رفتم .در تعطیلی تابستان
کالس اول و دوم دبستان یعنی وقتی تقریب ًا در سن ۷ـ  ۸سالگی بودم مرا به مکتبخانه
فرستادند تا خواندن قرآن را هم بیاموزم؛ به این ترتیب تمام قرآن و نیمی از مفاتیحالجنان
را یاد گرفتم و از آن پس ،در دورههای قرائت قرآن که شبهای ماه رمضان یا مناسبتهای
سن کم میتوانستم قرآن را
دیگر در مسجد محله برپا میشد ،شرکت میکردم و از اینکه با ّ
درست بخوانم مورد تشویق قرار میگرفتم .مکتبخانه (به لهجۀ جهرمی ُ
“کتو” که شکل
ادبی آن ُک ّتاب است) را مردی به نام َکلیدر (کربالیی حیدر) در خانهاش اداره میکرد .ما
حدود سی تا چهل شاگرد بودیم که اگر میخندیدیم ش ّلاق هم میخوردیم .او خرش را هم
در داالن خانه میبست و ما یک چشممان به آخوند بود ،یک چشم هم به االغ و حرکاتش.
بعضی بچهها به جای پول یا شهریۀ مکتبخانه ،هرچند روز یکبار ُقرص نانی که مادرشان
در خانه میپخت برای آخوند میآوردند .تصور کنید بچهای ۷ـ  ۸ساله ،در کوچههای پر
از گر دوخاک تابستان آن زمان ،نان به بغل گرفته و گاه از دستش به زمین هم بیافتد! کلیدر
شغل دیگری هم داشت .همزمان با ما که درس قرآن را با صدای بلند تکرار میکردیم او
تریاک وَ رز میداد و بهصورت لول در میآورد .آنها شیرۀ تریاک را صبح زود از مزرعۀ
خشخاش نزدیک خانه جمعآوری کرده ،همانروز آن را آمادۀ مصرف یا فروش میکردند.
معلم قرآن ما بازیگر تعزیه یعنی تئاتر سنتی ایران هم بود و بههمیندلیل به “کلیدر شبیه”
(یعنی کسی که شبیه یکی از شهدای کربال میشود) معروف بود .اوضاع فقیرانۀ آن زمان،
اواخر دهۀ بیست شمسی ،ارمغان آموزشی بهتری نداشت .من درهرحال ،یادگیری قرائت
قرآن را از جمله مدیون کلیدر هستم .یادش برایم گرامیست.
ِ
تابستان داغ جهرم یک روز
عالوه بر این یادم هست در همان سن  ۸ـ  ۷سالگی در
برای رفتن به مکتبخانه تعلل میکردم و به بازیگوشی مشغول بودم .مادرم به اعتراض
گفت“ :پس وقتی من ُمردم ،چه کسی برایم قرآن بخواند؟” همین .این حرف آنقدر بر من
اثر گذاشت که پس از آن هرگز در رفتن به مکتبخانه تعلل نکردم .تأثیر این برخورد حتی
ِ
وجدان
فراتر از این رفت و این شیوۀ او در بیدار کردن مسئولیت ،از طریق به پرسش گرفتن
طرف مخاطب ،به آموزش و خصلتی در من بدل شد و هنوز هم پیش میآید که ناخودآ گاه
به همین روش ،از خود واکنش نشاندهم.
آشنایی با قرآن و آیات و احادیثی که در مجالس روضهخوانی و جشنهای مذهبی
تکرار میشد و سرشار از متون و حکایتها و اندرزهای آثار سعدی و مولوی و حافظ و
دیگران بود ،مرا از کودکی با مفاهیم و تفسیرها و تاریخ تحوالت فرهنگ دینی مأنوس
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کرد .محیط خانوادگی ما آموزشهای دینی را جدی میگرفت و اص ً
ال جنبۀ تشریفاتی و
رفع تکلیف در کار نبود .مادربزرگم سواد فارسی و عربی داشت .هنوز قصههای مثنوی
و قرآن را که او با تلفظ درست کلمات و نامها برایم میگفت به یاد دارم .او معتقد بود
که نام خدا و آیات قرآنی که در روزنامهها نوشته میشود ،نباید به زیر پا بیافتد و اگر در
کوچه هم میدید ،آن ورقپارهها را جمع میکرد تا بعد در باغ یا گوشهای از زمین دفن
کند (بنابر اعتقادی شبیه به این است که برخی بهجای واژه “الله” نقطهچین میگذاشتند،
مث ً
ال مینوشتند “بسم ا…”).
فونحو
در دورۀ اول دبیرستان ،عالوه بر درسهای مدرسه ،کتابهای اولیۀ صر 
عربی را هم پیش برخی از دوستان پدرم میخواندم  .جمع ًا  ۱۰تا  ۱۵رسالۀ کوچک بود،
برخی به فارسی قدیمی ولی غالب ًا به عربی کالسیک که در کتابی به نام “جامعالمقدمات”
گردآوری شده و با چاپ سنگی در دسترس بود .زمانیکه کالس هشتم یا نهم بودم نزد
آقایی به نام قدسی که هم بزّاز و هم کشاورز بود کتاب “شرح ِقطر” را که به َصرف زبان
عربی اختصاص داشت ،میخواندم .این نخستین کتاب از کتابهای درسی حوزههای
طلبگیست و شاگرد ،دستور زبان عربی کالسیک را (که برای خواندن و فهمیدن متون
قدیمی دینی ضروریست) همراه با بحث با همشاگردیها و بازخوانی مطالب ،بهنحوی
بسیار ریشهای یاد میگیرد.
در صفحات آینده به این
مسئله اشارهای دیگر خواهیم
داشت .در جهرم هم مثل خیلی
از شهرهای دیگر ،مدرسه
و مسجدی وجود داشت به
نام مدرسۀ خان که با بودجۀ
اوقاف خاص خودش اداره
میشد .متولی اوقافش ُم ّ
هذب
نام داشت ،از مالکان فارس
محسوب میشد و خود ساکن
شیراز بود .او با قیافهای سرخ و
سفید و اربابی و کاله و ژستی
که به اروپائیان حاکم بر آفریقا
شباهت داشت ،با ماشین جیپ
و یک “تعلیمی” در دست،
سالی یکی دو بار به مدرسه
سرکشی میکرد .این مسجد و
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مدرسه که در آن زمان رونقی نداشت ،بعد از سال  ۱۳۵۷روبهراه و مرتب شد و تولیتش
را عمویم سیدابراهیم  حقشناس برعهده گرفت .این بنا که در دورۀ صفویه یعنی بیش از
 ۳۰۰سال پیش برپاشده ،بهنظرم از معماری زیبا و مستحکمی برخوردار است .بسیاری
از خانهها و ساباطها و معماریهای دیگر این دوره نظیر آبانبارهای بزرگ و چند خانۀ
اربابی با بادگیرها و پنجدریها و دریچههای مزین به شیشههای رنگی که از پایین به باال باز
و بسته میشد (و گویا ُارسی نام داشت) را منفعتطلبان در سالهای اخیر ویران کردهاند
اما بنای مدرسه و مسجد خان خوشبختانه سالم مانده است .من عمدت ًا در تابستانها بود که
توآمد میکردم .برخی از روحانیون محلۀ ما برای گذراندن وقت به آنجا
به این مدرسه رف 
میآمدند .یکی از آنان مرد آرام و محترمیبود معروف به آقای نائینی (سید حسن شریفیان).
او زمانیکه در “مدرسۀ چهارباغ” اصفهان درس طلبگی میخوانده ،شاگرد جاللالدین
همائی بوده است .همائی بعد ًا یکی از استادان برجستۀ دانشگاه تهران محسوب میشد.
یکبار که در مدرسۀ خان مشغول خواندن شعری از جالل همائی در مجلۀ یغما بودم با
خود ایشان مواجه شدم و هرگز فراموش نمیکنم که با چه محبت فراوانی مرا تشویق کرد.
یک روز دیگر هم در همین مدرسه از یکی از آقایان پرسیدم چرا قرآن قلب را مرکز فهم
ون بِ َها” (یعنی دلهایی دارند که با آنها
و درک دانسته و میگویدَ “ :ل ُه ْم ُق ُل ٌ
وب َّلا َی ْف َق ُه َ
نمیفهمند) ،درحالیکه در کتاب علوم طبیعی نوشته است قلب فقط پمپ گردش خون
است و مرکز فهم و فکر ،مغز است؟ او در جوابم فقط خندید یعنی این حرفها برای دهنم
زیادیست .او نمیدانست یا صالح نمیدید برای من شرح دهد که آنچه در قرآن آمده به
باورهای هزار سال پیش تع ّلق دارد نه علم امروز .او با خندیدن به سؤال من راه تفکر را
از همان بچگی بر من میبست.
این کتابهای عربی که میخواندم پایۀ ذهنی مهم و کمک زیادی برای درسهای
دبیرستان و همینطور سالهای تحصیلی بعدی من محسوب میشد .آشنایی با کتب
کالسیک فارسی و عربی و عالقه به فرهنگ لغات و کتب مرجعی که تا کنون با آنها
زیستهام ،همه محصول تربیت پدر و مادرم و آموختن از بزرگترهاییست که خود را
مدیون آنها میدانم .هر وقت معنا یا ّ
تلفظ درست کلمهای را از پدرم میپرسیدم اشاره
“المنجد را بده بابا” .او با “برهان قاطع” و نیز “مجمعالبحرین” (که یک
میکرد که
ُ
لغتنامۀ قدیمی چاپ سنگی بود و واژهها را نه با حرف اول ،بلکه با حرف آخر باید
جستوجو میکردی) آشنا بود و همواره دَ مدستش میگذاشت.
شش ابتدایی نخوانده بود ،اما چیزهای مربوط
مادرم هم باسواد بود .هرچند بیش از ِ
به کالسهای باالتر را میخواند و مینوشت .به یادم هست که با چه عالقهای کتابهای
کالس  ۷و  ۸مرا ،بهویژه حساب و هندسه را ،خودش برمیداشت و میخواند و میکوشید
یاد بگیرد .او در آن زمان حدود  ۳۰سال داشت .بعدها فهمیدم که چه رنجی بابت محرومیت
از تحصیل دانش میکشیده است ،رنجی که بیشتر نصیب زنها بود .او به من آموخت که
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باید طرفدار عدالت بود و خود نمیدانست که این آموزش مذهبی و اخالقی مرا به چه
جاهای دورتر و واالتری سوق میدهد .در اینباره نیز همواره وامدار او هستم ،هرچند او
باورهای خودش را حفظ کرده است و مرا درک نمیکند و از این رهگذر قطع ًا در شرایطی
قرار گرفته که بسیار رنجش داده است .تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که متأسفم.
این روحیۀ عدالت جویی و بیزاری از تبعیض از همان دوران کودکی در من شکل
گرفت .یکبار در کالس دوم یا سوم ابتدایی ،معلم غایب بود و نمیدانم چه سر و صدایی
خشم ناظم مدرسه را بهشدت برانگیخته بود .ناگهان تَرکۀ انار در دست وارد کالس شد و
یکی از بچهها را که حدس میزد عامل اغتشاش بوده از جایش بیرون کشید تا آنطور که
میگفت ،ده ترکه به کف دستش بزند .من که میدانستم او تقصیر ویژهای ندارد و شلوغی
کار همه بوده ،سرپا ایستادم و گفتم “آقا ،اگر میخواهید به او ده تا کف دستی بزنید پنج
تایش را به من بزنید” و دیگر یادم نمیآید که اص ً
ال کسی را زد یا نه.
در آن زمان ،یعنی دورۀ مصدقَ ،جو سیاسی کشور را چنان شو روشوقی فراگرفته بود
که حتی در شهر کوچکی مثل جهرم و در فرزند خانوادهای که الزام ًا سیاسی نبود ،نظیر من،
انگیزۀ اعتصاب و جمعآوری پول برای قرضۀ ملی و کارهایی از این دست ایجاد میکرد.
چند خاطره از دوره دبستان و دبیرستان نقل میکنم .اولی در زمان ملی شدن صنعت نفت
در سالهای  ۱۳۳۰و  ۱۳۳۱است و تأثیر آن وقایع حتی بر ما ،بچههای دبستان ،در
شهری کوچک و دور افتاده .اولین اعتراض و اعتصاب دستهجمعی در زندگیم امضای
طوماری از طرف ما شاگردان علیه زورگویی معلم در
کالس چهار ابتدایی بود که به موفقیت هم انجامید.
همچنین باغچهای مستطیل و شیبدار در حیاط مدرسه
توسط مستخدم ،زندهیاد کربالییمحسن محسنینژاد با
کمک بچهها درست شده بود که سبزه و گل را طوری
کاشته بودند که این نوشتۀ شعارمانند ،درشت و رنگین
و شاد بر صحن و سیمای مدرسه نقش میزد“ :انگلیس
ِدق کنه دق کنه دق  /زنده باد رأی دکتر مصدق”.
خاطرۀ دیگرم مربوط است به آنچه پس از
ملی شدن صنایع نفت ایران رخ داد .این ملی شدن،
پاالیشگاه آبادان یعنی بزرگترین پاالیشگاه نفت جهان
در آن زمان را نیز شامل میشد .انگلستان خرید نفت را
از ایران تحریم کرد و دولت مصدق که پرداخت حقوق
کارمندانش گاهی دو یا سه ماه به عقب افتاده بود ،از
مردم ایران تحت عنوان قرضۀ ملی تقاضای وام کرد.ما

    محسن محسنینژاد

     ۳۲از فیضیه تا پیکار

بیچیزان هم بهنوبۀخود با شور هرچه تمامتر برای خرید اوراق قرضۀ ملی تبلیغ میکردیم؛
 ۵ریال و  ۱۰ریال یا  ۵۰ریال از بچهها کمک جمع میکردیم .بهخوبی به یاد دارم که
در کودتای  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲در شهر کوچک ما هم ،تظاهرات اوباش و مزدوران دولتی
علیه مصدق راه افتاده بود ،با این فریاد که “چطور میشود مورچهها شاه داشته باشند و ما
نداشته باشیم؟!” .با همۀ کودکی میفهمیدم که این وضعیت چقدر احمقانه است .جوانانی
که به جنبش ملی یا چپ دلبسته بودند همه دَ َمغ بودند .وقتی همین جمعیت اوباش به دفتر
روزنامۀ “طوفان جنوب” (روزنامهای ضدفئودالی و مترقی) و خانۀ سردبیر آن زندهیاد
جالل طوفان((( حمله کردند و کوشیدند آن را غارت کرده و آتش بزنند ،یکی از جوانان
مصدقی کوچۀ ما میگفت “ممکن نبود چنین وضعیتی در دورۀ مصدق اتفاق بیافتد”.
همچنین به دستگیری کسانی پرداختند که گویا با حزب توده در ارتباط بودند .در این موقع
بود که میدیدم چطور جوانان بزرگتر از سقوط مصدق تأسف میخوردند و آن را بهترین
حکومت تا آن زمان مینامیدند .این لحظهها در خاطرم نقش بسته است.
باری ،کالس ششم ابتدایی را در سال  ۱۳۳۳تمام کردم و میخواستم مانند
برخی از همکالسیهایم ترک تحصیل کرده و به شاگردی در بازار یا آموختن حرفهای
مانند خیاطی بپردازم .دو نفر از دوستانم که از بهترین شاگردان کالس هم بودند ،چنین
مسیری را انتخاب کردند .یکی به عملگی روی آورد (حسن مزدور دشتابی که پس از
چندی استاد سفیدکار شد) و دیگری (سیدمحمد اسداللهی) به شاگردی دکانی در بازار
درآمد ،اما من سرنوشت دیگری پیدا کردم .صحبت و
نصیحت یکی از معلمان ،زندهیاد سیدعبدالله مرتضوی
که از خویشان دور مادرم بود باعث شد که به تحصیل
ادامه دهم و زندگیم مسیر دیگری در پیش گیرد .از او
نیز همواره ممنون بودهام.
در اواخر دهۀ  ۱۳۲۰است که شرکت آبیاری ،به
 -1در این خصوص نک .به :مصاحبهای کوتاه با جالل طوفان ،مهرماه
 1383جهرم .تاریخ لینک2013/01/10 :
      سیدعبدالله مرتضوی        

http://www.youtube.com/watch?v=vIIj2rm5ZlI

عالوه بر این زندهیاد احمد فروغی که او نیز از معلمین و خدمتگزاران
فرهنگ در جهرم بود نقل میکند که جالل طوفان برای آنکه دانشآموزان
درس زبان فرانسه را آسانتر یاد بگیرند دفتری از لغتمعنی فرانسه -
فارسی بهصورت شعر و وزن آهنگهای محلی تدوین کرده بوده و دانش
آموزان آنها را از حفظکرده میخواندهاند .اینگونه دفتر لغتمعنی درست
کردن در آموزش مکتبهای قدیم در ایران سابقه دارد و نمونهاش کتاب
“نصابالصبیان” استکه نه تنها معانی شماری از کلمات عربی به فارسی
بلکه برخی وزنهای شعر فارسی را به دانشآموز میآموخته است.
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ابتکار ابوالفضل حاذقی((( و با سرمایۀ مشترک دولتی و خصوصی برای استخراج آب از چاه
با الکتروپمپ جهت کشاورزی تأسیس میشود (مهر  )۱۳۲۹و پس از مدتی به تأمین برق
و روشنایی شهر هم میپردازد .کارخانههای کوچکی نیز در آن زمان وجود داشت مانند پنبه
پاککنی ،یخسازی ،کارخانۀ آرد ،چوببری ،کارخانۀ برنجسفیدکنی ،کارخانۀ نمک بلور،
آسیای تهیۀ گچ و غیره… از موجودیت و فعالیت کارگری به مفهوم مدرن کلمه ،که قطع ًا
در شکل ابتدایی و ضعیفی بوده اطالع درستی ندارم ،اما تحت تأثیر جو سراسری ایران و
فعالیت حزب توده ،نخستین سندیکای کارگری شهر به نام سندیکای کارگران شرکت آبیاری
جهرم شکل گرفت .ضمن ًا از فعالین حزب در جهرم میتوان از محمدحسین تمدن (که در
آن زمان دانشجو بود و بعدها دکتر اقتصاد و استاد دانشگاه تهران شد) و نیز خواهرش
ُرباب تمدن شاعرۀ معروف نام برد .من رباب تمدن را در جهرم بهدرستی نمیشناختم؛
زمانیکه دادگاه نظامی عشرتآباد مهندس مهدی بازرگان را محاکمه میکرد ( )۱۳۴۲و
عدم حضور هیئت منصفه مورد اعتراض وکالی مدافع قرار گرفت ،با تعجب این پاسخ
دادستان را شنیدم که یک مورد قضائی وجود دارد که دادگاه نظامی بدون هیئت منصفه
تشکیل شده است و آن محاکمۀ رباب تمدن در دادگاه نظامی جهرم است .برایناساس بود
که اعتراض وکالی بازرگان رد شد .رباب تمدن در سال  ۱۳۸۶درگذشت(((.
شاید مناسب باشد که در تشریح مناسبات اجتماعی در این سالها و در جهرم به این
نکته هم اشاره کنم که در بسیاری معامالت هنوز پول مبادله نمیشد .حتی کسانی که مشاغلی
از نوع سلمانی و حمامی و باغبانی و امثال آن داشتند ،سر
سال میزان معینی از فرآوردههای کشاورزی نظیر گندم و
خرما و… را بهعنوان دستمزد دریافت میکردند .همچنین
به یاد ندارم که در وسایل زندگی روزمره محصولی صنعتی
یافت میشد .بهنظر میرسد که تاریخ و شاید حتی بتوان
گفت مبارزۀ طبقاتی در جامعهای مثل جهرم آن زمان بسیار
 - 1ابوالفضل حاذقی در دورههای  ۱۴ -۱۳و  ۱۵نمایندۀ جهرم
در مجلس شورای ملی و از نزدیکان تقیزاده و اسدالله علم یعنی
جریان انگلوفیلها بود .پس از بهمن  ۱۳۴۱و رفراندوم اصالحات
ارضی این جریان از مجلس کنار گذاشته شد و حاذقی در ارتباط با
فعالیتهای آنتیکمونیستی آمریکا و به موازات جنگ ویتنام ریاست
بخش ایرانی شعبۀ بنیاد تسلیح اخالقی ()Moral Rearmament
را برعهده داشت که مجلهای را بههمین عنوان نیز منتشر میکرد .آنان
برای جلب افراد به این بنیاد ،امکان ارائه انواع بورسها را هم در
اختیار داشتند .برای نمونه یکی از همشهریان من ،با کمک همین
مؤسسه به ویتنام جنگزده و آمریکا سفر کرد .آنها از این طریق،
افراد را به خود وابسته میکردند.
 - 2برای اطالع بیشتر دربارۀ این زن هنرمند که تا آخر عمر مبارز
ماند نک .به :تاریخ لینک2013/01/10 :
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کند بوده است .وقتی مبارزۀ طبقاتی تا این حد کند باشد ،طبیعیست که آگاهی طبقاتی نیز در
سطح نازلی قرار دارد و آنوقت جا برای مذهب یا انواع خرافات باز است که ذهن مردم را به
خود مشغولکند.
علیرغم این در جهرم با همۀ دورافتادگی و عقبماندگیاش از زندگی شهری آن
زمان ،از مشروطیت به بعد ،انواع جنبشهای اجتماعی و سیاسی ،چه دینی و چه ضددینی
انعکاس داشته است ،از جمله احزابی که بالفاصله پس از مشروطیت شکل گرفتند مانند
حزب دمکرات که در دفاع از مشروطه تشکیل شد گرفته تا حزب اعتدال که طرفدار
استبداد بود ،از طرفداران جریانهایی مانند فداییان اسالم گرفته تا بعدها مبارزانی که به
سازمان مجاهدین خلق یا چریکهای فدایی خلق پیوستند .در اینجا نام چند تن از این دو
سازمان را تا جایی که به یاد میآورم ذکر میکنم :از مجاهدین :رفعت افراز ،محبوبه افراز،
ابراهیم آوخ ،عبدالنبی معظمی ،محمدعلی رحمانی ،کاظم حقشناس و از فداییان :هنری،
حاجی چرخی ،عزت مصالنژاد ،بنیهاشمی ،علیمحمد فرخنده (کشتگر) و دیگران…
هرچند عدۀ زیادی از اقلیتهای مذهبی مانند مسیحی و یهودی و زرتشتی در
جهرم نبودند و برخالف الرستان (یعنی نواحی َاوَ ز ،بستک ،گراش و…) حضور اهل
تسنن هم ناچیز بود ،اما جمعیتی از بهائیان در این شهر وجود داشت .آنها بهرغم کشتاری
که در همین جهرم طی سالهای پس از مشروطیت متحمل شده بودند (که متأسفم اطالع
دقیقی دربارۀ آن ندارم) وجود و حضورشان نسبت ًا عادی بود .خانوادههایی بودند که
برخی از افرادشان تعلق بهائی داشتند و میتوان گفت کسی مزاحمشان نبود .علیرغم آنکه
در هر کدام از دوازده محلۀ جهرم یکی دو مسجد و امامزاده یا بیشتر همراه با پیشنماز
و روضهخوان و مراسم عزاداری و جشنهای مذهبی وجود داشت و فضای مذهبی،
شهر را در برخی اوقات سال بهطور کامل دربرمیگرفت اما تولید شراب و فروش آن نیز
وجود داشت ،همینطور عشرتکده و روسپیخانه که حتی کارکنان آن در شهر شناخته شده
بودند .گاه در خانوادههای سنتی فقیر نیز زمانیکه مجالس عروسی و یا ختنهسوران بهپا
میشد ،از مطرب و رقاصه دعوت میکردند و صدای موزیک و عربدههای مستانه آنقدر
باال میگرفت که نمیگذاشت غرولند مقدسان مذهبی (که پدر و عمویم هم از این دسته
محسوب میشدند) به گوش کسی برسد .فرهنگ مردمی برای توجیه این سر و صداها هم
محملی درست کرده بود که “آری ،در عروسی فاطمه زهرا هم دایره و دف مجاز بوده است!”.
دعوا بین طرفداران مصدق و طرفداران کاشانی را در سال  ۱۳۳۱در مسجد
محله به یاد دارم .انعکاس تحوالت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایران در
جهرم باعث شده بود که این شهر کوچک بههیچرو شهر یکنواختی نباشد .در کنار افراد
متدین و سنتی کسانی هم بودند که البته مسلمان ولی مدرن و سکوالر به حساب آمده و
تحصیالت جدید داشتند .اینها اگر امکانی پیش میآمد نشان میدادند که تَق ّیدی به
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حجاب ندارند و در بین اهالی شهر بهخوبی از دیگران متمایز و عموم ًا به “میزاها” (یعنی
میرزاها ،باسوادها) معروف بودند .طبیعیست که روشنفکران یا مقامات فرهنگی شهر از
بین این خانوادهها برمیخاستند؛ با اینکه در اقلیت بودند ،نقش اجتماعیشان در قالب
اهداف یک بورژوازی نوپا و ضدفئودالی و الئیک آشکار بود ولی حاکمیت سنت و نوعی
بیخبری عمومی و در مواردی هم غرور و تکبر خودشان باعث میشد به نوعی انزوا و
جدایی از مردم کشیده شوند و کسی نقشی را که آنها میتوانستند در آن زمان ایفا کنند
بهدرستی نشناسد .روحانیت که غالب ًا با محافظهکاری و ارتجاع و خرافات پیوند دارد در
شهر ما نیز مانعی مهم بر سر راه دانش نوین و افکار مترقیانۀ اجتماعی بود؛ درست شبیه
دورۀ َانکیزیسیون که هر ایدۀ جدیدی مورد مخالفت اصحاب کلیسا قرار میگرفت ،ادامۀ
ِ
ایمان جوانان ُسست میشود ،یعنی
تحصیل در دبیرستان و دانشگاه (چون فکر میکردند
همان تضاد بین سنت و مدرنیته ،بین حوزه و دانشگاه که هنوز ظاهر ًا برقرار است و از
جمله در “انقالب فرهنگی” و همچنین در سخنان خامنهای در سال  ۱۳۸۹بر سر اسالمی
کردن دانشگاه و دعوایی که برانگیخت آشکار شد) بهویژه نزد خانوادههای فقیر و مؤمن،
ترغیب و تشویق نمیشد و این امر بهخصوص دامن دختران را میگرفت .این موضوع
البته مانع از آن نبود که برخی از روحانیون فرزندان خود را به مدارج باالی دانشگاهی
برسانند .برای دیگران عیب داشت نه خودشان؛ چنانکه اصرار بیحد در تحریم موسیقی
و نیز فتوایی که خمینی در اینباره داشت مانع از آن نبود که در زندگی خصوصی ،حتی در
(((
قم ،ترتیبی دهند که به فرزندانشان موسیقی تعلیم داده شود.

دامن زدن به اختالف بین شیعه و سنی و به راهانداختن “عید عُ ُ
مرکشان” در
نهم ربیعاالول برقرار بود .ممنوعیت موسیقی و بیحجابی و غیره نیز خاص شهر ما نبود
و دیدیم که با روی کار آمدن جمهوری اسالمی سراسری شد .یادم هست که ابوالفضل
حاذقی ،نمایندۀ وقت جهرم در مجلس شورای ملی که پیشتر از او یاد کردم ،خودش
معتقدات اسالمی داشت و حتی چندین سال امیرالحاج بود .او وقتی نیازمند به رأی مردم
بود ،اینجا و آنجا در مساجد ظاهر میشد و نماز میخواند؛ وی کتابی نوشته بود و در آن
با برخوردی اصالحطلبانه به احکام اسالمی نتیجه میگرفت که صورت زن و دستها ،تا
مچ ،میتواند باز باشد و نباید او را به پوشاندن صورت و دستها مجبور کرد ،چون این
کار شرعی نیست .یک آیتالله در الر به نام سیدعلیاصغر آیتاللهی که دایی مادرم هم
بود و خاندانش هنوز روحانیت الرستان را در فارس نمایندگی میکنند ،در جواب او رسالۀ
ردیهای نوشته بود با این استدالل که چون چهرۀ زن تحریککننده است و بیشتر آرایش
ّ
زن به چهره مربوط میشود پس باید پوشیده بماند .این در حالیست که در مناسک حج
(((
صورت و دست زن ،تا مچ دست ،حتم ًا باید باز باشد!
 - 1نک .به :خاطرات صادق طباطبایی از داییاش امام موسی صدر.

 - 2نک .به :خمینی ،تحریرالوسیله ،ج  ،۲چیزهایی که در حال احرام ترک شود ،مسئلۀ .۳۴
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باری ،شهر ما بین  ۱۵تا  ۲۰روحانی از پیشنماز و منبری و روضهخوان داشت
که برخی از آنها برای امرار معاش شغلی غیر از آخوندی داشتند از جمله معلمی در دبستان
یا دبیرستان .از نقش آنها بهعنوان روحانی که بگذریم ،بهلحاظ شخصی آدمهایی بودند
درستکار و مثل همه زندگی میکردند ،مث ً
ال از این عده فقط یک نفر دو زن داشت .تعدد
زوجات در آن سالها بین روحانیون ایران ،تا آنجا که میشناسم ،نادر بود .دلیلش را
بهدرستی نمیدانم ،به احتمال زیاد رواج آداب مدرن تکهمسری در کنار دشواریهای
مادی ،اما در دورۀ جمهوری اسالمی که قانون دینی با قدرت سیاسی همراه شده ،تعدد
زوجات و مفاسد بیداد میکند.
فعالیت روحانیون جهرم به همان شهر کوچک محدود میشد ،اما فعالیت
روحانیون شیراز کل فارس را دربرمیگرفت و حتی به سیاست دولت در تهران کشیده
میشد .نزاع بین روحانیون سرشناس در شیراز که هر کدام اعوان و انصار و چماقدار و
توپا میزدند،
قمهکشهای خودشان را داشتند ،بر فضای تحمیقی که مردم در آن دس 
ِ
مسجد
میافزود .یکی از این روحانیون سیدنورالدین حسینیشیرازی بود ،پیشنماز
وکیل شیراز و مؤسس حزب برادران که روزنامهای به همین نام داشت و من شمارههای
متعددی از آن را دیده بودم .او بسیار عوامفریب و بهنحو عجیبی جنجالبرانگیز بود.
شاید کارهای او از داستانهایی که دربارۀ آقا نجفی در اصفهان نقل میکنند ،دس ِ
تکمی
نداشته باشد .او هر جا که دستش میرسید “حدود الهی” و تعزیر را اجرا میکرد ،مردم را
به جان هم میانداخت ،طرفدارانش را به مقابله با رقیبش که آخوندی به نام فالاسیری بود
برمیانگیخت؛ آنها را به تخریب معبد بهائیان و طرد آنان از جامعه وامیداشت .یکبار
این تخریب معبد درست در روزی صورت گرفت که شاه به شیراز رفته بود و معبد بهائیان
ْ
موضوعات
به دستور او به تازگی تعمیر شده بود! او با درافتادن با دولت بر سر این نوع
مبارزۀ اجتماعی و سیاسی و طبقاتی را به انحراف میکشاند .مردم که از دستگاه دولت
متنفر بودند با اینگونه بازیها گولخورده و خیال میکردند در حال مخالفت با دولت و
فعالیت علیه آن هستند .تصور کنید که یک روز تمام ،شیراز فلج شود چون کلیه تاکسیها
(به تعبیر رایج آن زمان “طایفۀ بنی ِه ِندل”) که مرید آقا بودند ،بر سر موضوع احمقانهای
که آقا خوش داشته پیش بکشد ،دست از کار کشیدهاند .اوضاع بهحدی مسخره بود که
مث ً
ال یکبار دو دستۀ بزرگ سینهزنی راه افتاده بود که مرید دو آخوند رقیب یکدیگر
خوشانه میکشیدند؛ یک دسته فریاد میزند “روز تاسوعاست امروز”
بودند و برای هم شا 
و دیگری فریاد میزند “روز عاشوراست امروز”!
سید نورالدین و حزب برادران تا حد زیادی روند امور را در شیراز در دست داشتند.
درست درحالیکه حکومت مصدق با مشکالت مالی مواجه بود ،اینها  خواستار تصویب
طرح منع مشروبات الکلی بودند و در کارهای اصلی دولت کارشکنی میکردند .هنوز تیتر
بزرگ روزنامۀ برادران را به یاد دارم که نوشته بود“ :بازهم دربارۀ الیحۀ منع مسکرات”
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(الیحه به جای طرح!) .درک این آخوند عوامفریب از روانشناسی تودهای بهحدی بود که
به او امکان میداد به هر دسیسه و تحمیقی دست بزند و مردم را آلتدست سیاستبازیهای
خود کند .یکبار در سالهای پس از جنگ جهانی دوم و پیروزی ارتش سرخ بر فاشیسم ،با
ُگندهگویی و لحنی مضحک بر منبر مسجد وکیل (بزرگترین مسجد شیراز) رفته و میگفت:
خوشانهکشی این باندهای
“از من به استالین بگویید سیدنورالدین از تو گله دارد!” .شا 
قدرت مذهبی با دستگاه دولت بر سر گرفتن امتیاز به جایی میرسید که مث ً
ال میتوانستند
فرماندۀ ارتش ،تیمسار حجت که به تازگی به فارس اعزام شده بود را ،به این بهانه که او
بهاییست از شیراز بیرون کنند تا دولت کس دیگری را به جای او بگمارد .سیدنورالدین
با این کار در برابر دولت عرضاندام میکرد و طبیعیست که دولت هم در بد هوبستان خود،
امتیازهای دیگری در مبارزه با کمونیسم و ماتریالیسم از جانب او میگرفت.
باری ،آخوند دیگری هم در رقابت با سیدنورالدین بود ،یعنی آیتالله
سیدعبدالحسین دستغیب که او را متهم به عرفان و صوفیگری میکردند .او بعدها چهرۀ
واقعی خود را در تالش برای استقرار جمهوری اسالمی و دفاع از جنایتهایش بهخوبی
نشان داد .دعوا علیه صوفیان هم ،خود دعوایی تاریخیست مثل شیعه و سنی و صد َمحمل
دیگر از این دست که در منحرف کردن ذهن تودهها نقش ایفا میکند.
نکتۀ دیگری نیز در حمایت روحانیت از کودتای  ۲۸مرداد  1332به یاد دارم؛
وقتی دادگاه نظامی میخواست کسی را پس از مدتی زندانی کشیدن آزاد کند ،مأمورین
دادگاه او را به مدرسه آخوندی (حوزه علمیه) میبردند تا با در دست گرفتن قرآن در
کنار یک عمامهبهسر و در حضور یک ارتشی سوگند بخورد که “دیگر به نظام شاهنشاهی
خیانت نخواهد کرد” .پس از کودتا چسبیدن رژیم به شعائر مذهبی و جلب حمایت
روحانیت و امتیاز دادن به آنها یکی از سیاستهای مهم برای استقرار رژیم بود .رژیم
کودتا بیشازپیش اسالمپناهی پیشه کرده بود و افسری به نام سرتیپ انصاری که فرماندۀ
تیپ ارتشی جهرم و باالترین مقام نظامی بود ،در خانۀ خود روضهخوانی دهۀ عاشورا به
راه میانداخت و خود از کسانی که وارد مجلس میشدند ،با برخاستن از جایش استقبال
میکرد .این خیلی عوامفریبانه بود .چنانکه شاه نیز برای حج عُ مره به مکه یا برای
زیارت به مشهد میرفت و عکس و تفصیالت آن در روزنامهها چاپ و پخش میشد.
سازمان امنیت هم ،کتابها و نشریاتی علیه حزب توده و مارکسیسم پخش میکرد .من
این نشریات را در خانۀ عمویم مییافتم و همینطور توانستم محاکمات مصدق را که در
مجلۀ “خواندنیها” چاپ میشد ،بخوانم (چندین شماره از این مجله را پسر خالۀ مادرم،
سیدحسن شریعتمداری که طلبهای شورشی و ضد آخوند محسوب میشد و مدتی از تهران
به جهرم آمده بود به من داد) .اینها بود برخی از مشغولیات دورۀ نوجوانیام .کتابهایی
که میخواندم و مباحثی که تا آنزمان به آنها عالقه داشتم اساس ًا کتابها و سخنرانیهایی
ِ
مقبول روز معرفی میکرد؛ از سخنرانیهای
بود که دین را به زبان و شیوهای نو و بهاصطالح
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راشد و مطهری در رادیو تهران گرفته تا برخی کتابهای نواندیشان دینی .از آنجا که به
زبان عربی هم آشنایی ابتدایی داشتم باز هم دنبال همین مباحث در فضای زبان عربی
بودم و به یاد دارم که با خواندن رسالهای از محمدحسین کاشفالغطا ،یکی از مجتهدین
اصالحطلب دینی در عراق ،تحت عنوان “ایدههای واال در اسالم است نه در [کنفرانس]
بحمدون” به فکر ترجمهاش افتاده بودم؛ در آن زمان سن من هنوز به  ۱۵نمیرسید.
وقتی این طرح را با دوستی که از خودم بزرگتر بود در میان گذاشتم ،با ناباوری ،اگر نه
تمسخر ،با من برخورد کرد و این کار باعث شد عم ً
ال از ادامۀ آن منصرف شوم.
یکی از اقبالهای خوب زندگیم وجود علیمحمد حقشناس بود که گذشته از
ِ
دوست هم بودیم .او که دو سال بزرگتر از
نسبت خانوادگی (پسر عمو) همکالس و
من بود ،استعداد ادبی و هنری چشمگیری داشت و کتابخانهای شخصی از آثار ادبی
قدیم و جدید ترتیب داده بود .او ُمدام ،حتی به قیمت یک سال ترک تحصیل ،مطالعه
میکرد و مینوشت .این فرصتی طالیی برای من بود که از کتابخانهاش ،رمان و داستان
کوتاه و شعر به امانت بگیرم ،بهخصوص که من استطاعت مالی تهیۀ آنها را نداشتم .یاد
او ،که بعدها استاد دانشگاه ،شاعر ،مترجم ،فرهنگنویس و خدمتگزار فرهنگ فارسی
شد ،برایم همیشه عزیز است .بجاست شعری را که وی به مناسبت حملۀ دانشجویان
دانشگاه تهران به مجسمۀ شاه جهت براندازی آن در  ۱۳آبان  ۱۳۵۷سروده است در
اینجا بیاوریم .او خود شاهد این ماجرای حماسی بوده؛ این شعر فلسفی در سال ۱۳۵۸
صرفاً با اسم مخفف ع-ح (علیمحمد حقشناس) در
هفتهنامۀ پیکار شماره  ۲۷با مقدمۀ کوتاهی چاپ شد
و به دالیل امنیتی جزو آثار او به شمار نرفته است .در
پیکار آمده بود:

علیمحمد حقشناس

“موج خروشان انقالب دموکراتیک
 ضدامپریالیستی تودهها که همه سمبلهایوابستگی و دیکتاتوری را نشانه گرفته بود،
مجسمۀ شاه خائن در محیط مقدس دانشگاه را
در  ۱۳آبانماه  ۵۷به دست دانشگاهیان رزمنده
بزیر میکشید و این نشانۀ دیکتاتوری و وابستگی
زیر رگبار
را به زبالهدان تاریخ میافکند .در ِ
ارتش شاه خائن ،دانشجویان قهرمانانه جانبازی
میکردند و از “نبود” خویش“ ،بود” خلق و
ایران آزاد و مستقل و آباد را پی میریختند .شعر
زیر در پرتو این حماسه ،تولد یافته است.
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از باغ و بودن

در مقطع شهادت و تردید
دیدی چگونه باور
یک چشم بسته
چشم دگر باز
محو شکوه رفتن و افتادن تو بود…”(((

 - 1نک .به :پیوست 2
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در دورۀ سیکل اول دبیرستان ،در مدرسهای با امکانات ناچیز و کم بضاعت
بودیم .با این همه به ابتکار معلمان فعالیتهای فوق برنامهای داشتیم که از یادم نمیرود.
یکی از مهمترین فعالیتها مربوط به روزنامۀ دیواری بود .تحقق این کار به
احساس مسئولیت و ابتکار برخی از معلمان برمیگردد که از پیشنهاد شاگردان برای
داشتن روزنامۀ دیواری استقبال کردند .این روزنامه را “مکتب سعدی” نامیده بودیم .طی
هفته مطالب رسیده و انتخاب شده را دبیرمان تعیین یا تأیید میکرد .آن را به خط خوب
مینوشتم و هر صبح شنبه به مدرسه میبردم .این کار تهیۀ روزنامۀ دیواری برای من بسیار
باارزش بود و با استقبال بچهها هم روبهرو میشد و شاید هم  آیندۀ مرا همانجا رقم میزد.
مطالب مختلفی هم از طریق جمعآوری برخی انشاها که دبیرمان آقای حمید برنا تأیید کرده
بود در روزنامۀ دیواری درج میشد.

از جمله دیگر فعالیتهای فوق برنامه ،آموختن فن عکاسی و ظاهرکردن عکس
در زیرزمین مدرسه (زیر نظر آقای نیستانی) بود و نیز یک کارگاه کوچک جوراببافی با
این هدف که حرفهای بیاموزیم (آقای دهقانی) و یا آموزش درس تاریخ (آقای عسکری)
ن زند و آغاز
بهصورت تئاتر در کالس نهم که هنوز چیزهایی از دوران نادرشاه و کریمخا 
دورۀ قاجاریه بهبرکت آن روش تدریس به یادم مانده است .در این کار علیمحمد حقشناس
که خودش دانشآموز بود ،نقش مهمی داشت .او درس تاریخ را ابتدا بهصورت نمایشنامه
مینوشت و با کارگردانی خودش به صحنه میآورد .یادم میآید که ایفای نقش نادرشاه را نیز
خودش بهعهده داشت .دبیران مدرسه همه دیپلمه بودند و کارشان را با جدیت پی میگرفتند.

غیر از کتابهای درسی دبیرستان و چند کتاب درسی عربی (طلبگی) و قرآن ،رسالۀ
“جامعالفروع” و بعد “توضیحالمسائل” (هر دو از آیتالله بروجردی) که مبنای انجام امور
دینیمان بود ،از کتابهاییکه تا این زمان خوانده بودم و به یاد میآورم اینها بودند:کتابهایی
از شرح حال پیغمبر و امامان گرفته که برخی به زبان روز و با نثری ادبی نوشته بودند مانند
“هفتادودو تن و یک تن” نوشتۀ حاجمیرزا خلیل کمرهای((( تا آنچه از سخنرانیهای راشد

“مسلم لیگ” (به تقلید از حزبی در پاکستان بههمین
 - 1او همراه با شیخ مصطفی رهنما حزبی به نام ُ
نام) درست کرده بود .رهنما که در روزنامۀ کیهان هم ،بهعنوان مترجم اخبار و مقاالت عربی کار میکرد،
شیخی بسیار تنگدست بود که با زن و فرزندش در یک اتاق کوچک در نزدیکی خیابان منوچهری تهران
زندگی میکرد .او را بارها دستگیر کرده به زندان انداخته بودند؛ یکبار به این خاطر که در سینما وقتی
سرود شاهنشاهی پخش میشده برنخاسته بود یا بار دیگر بهدلیل اعالمیههایی که مینوشت .او با فروش لوازم
خانهاش آنها را چاپ میکرد و در جیبش میگذاشت و به کسانی که میشناخت میداد .من چند بار در خیابان
از او اعالمیه گرفت ه بودم .میدانم که به انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی هم برای دیدن فیلمهایی
مثل رزمناو پوتمکین میرفت .او را بهدلیل نوشتن کتابی در حمایت از انقالب الجزایر محاکمه و به زندان
انداختند .بعد از قیام ،بهدرستی نمیدانم چکار میکرد .اطالع دربارۀ واعظان و منبریها که چه بخواهیم یا
نخواهیم از طریق ارتباط فراوانی که با توده مردم داشتند ،بر افکار عمومی تأثیر گذاشته و تا حدودی آن را
میساختند بسیار با اهمیت است .در بزنگاههای تاریخی آنچه که طی سالها از جمله به دست اینان ساخته و
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بهصورت کتاب چاپ میشد و همینطور کتابهایی که برای تفسیر و توجیه قوانین دینی و در
کوتردیدهای ضد دین بود؛ عالوه بر اینها  “کتاب سیاه کمونیسم”
واقع پاسخگویی به ش 
(گویا نوشته تیمور بختیار) را که عکس مارکس پشت آن چاپ شده بود و پس از  ۲۸مرداد
 1332ادارات دولتی مجان ًا پخش میکردند و نیز سالنامۀ اطالعات و کیهان و غیره و باالخره
گلستان سعدیکه بخشهایی از حکایتهایش را از حفظ داشتم و اشعار حافظ (اولینکتابیکه
در عمرم خریدم ،با چه خوشحالی ،آنهم به  ۱۵ریال)که بعدها فهمیدم غزلهایی جعلی((( داشته
تا حافظ را شیعه نشان دهد و نیز تعداد زیادی از داستانهای جواد فاضل((( و یا داستانهای ح.
م .حمید (حسینقلی مستعان) و برخی نوشتههای حسینکاظمزادهایرانشهر و غیره.
پرداخته شده بود ،حیات اجتماعی و سیاسی را رقم میزد .از نقش واعظان دورۀ مشروطه که بگذریم ،نقش
واعظان و سخنورانی چون اشراقی ،فلسفی ،نوقانی ،حلبی ،طالقانی و دیگران را نباید در شناخت جامعهمان
و تحوالتی که به خود دیده نادیده گرفت .اینان نه تنها در حفظ ارتباط با مردم و شکل دادن به احساسات،
عواطف و حتی نیازهای آنها از طریق سیستم سنتی شفاهی و تهییج ،همواره نقش اول را داشتهاند ،بلکه در
سالهای پس از جنگ جهانی دوم که استفاده از بلندگو و رادیو نیز در مجامع و تظاهرات مذهبی رایج شد،
همراه با آنچه از سخنرانیهایشان پیاده و چاپ و پخش میگشت ،تأثیر مهمی به اثبات یا به نفی ،در روند
تحوالت جامعه داشتهاند .متأسفانه برای ما مبارزان چپ ،توجه به اینگونه امور و تحلیل مسائل جامعه از
ُخردترین تا بزرگترین عوامل ،آنهم از نزدیک ،تا حدود زیادی بیگانه است .بدیهیست که توجه به این امر

مستلزم مطالعه و تجربۀ کافیست و موضوع را نمیتوان با چنین اشارهای خاتمه یافته تلقی کرد.
 - 1برای نمونه :ای دل غالم شاه جهان باش و شاه باش /پیوسته در حمایت لطفالله باش
      قبر امام هشتم و سلطان دین رضا  /از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش…!

 - 2این نویسنده که آثارش بیشتر بهصورت پاورقی در روزنامهها و مجالت چاپ میشد از نظر ناقدان ادبی
اهمیت چندانی ندارد اما نوشتههایش بهویژه برای نوجوانان و تشویق آنان به مطالعه تأثیر زیادی داشت.
جواد فاضل که همکار روزنامه اطالعات بود به ترجمۀ نهجالبالغه هم دست زد و ترجمهای تفسیری و ادبی
و حماسی از آن ارائه داد .نهجالبالغه را شریف (یا سید) رضی که یکی از مجتهدین شیعه در قرن چهارم
هجریست تدوین کرده و آنچه در آن است منسوب به علی ابنابیطالب است اما سندیتی ندارد یعنی تا کنون
هیچ مجتهدی این کتاب را مبنای فتوا قرار نداده است چون از نظر علما معتبر تلقی نمیشود .او قبل از هر
مطلبی که از قول علی ابنابیطالب نقل کرده تنها نوشته است “از کالم او علیه السالم” .با توجه به اینکه او
خود شاعر و ادیبی زبردست بوده ،احتمال میرود که “نهجالبالغه” اثر خود او باشد .ترجمۀ فارسی آن به دو
صورت تا مقطع قیام در دسترس همگان بود و هر ساله چاپ میشد .یکی ترجمۀ فیضاالسالم بود که روشی
سنتی و قدیمی داشت و ترجمۀ دیگر اثر جواد فاضل بود که در نوشتن داستانهای کوتاه در سالهای  ۱۳۲۰و
 ۳۰معروف بود .ترجمۀ فاضل از نهجالبالغه پس از شهریور  ۱۳۲۰منتشر شد و ترجمهای روان و آزاد بود که
علی مثل الذی
بهویژه برای خوانندگان جوان و پرشور مسلمان جذابیت خاصی داشت .برای مثال عبارت “لکم ّ
لی علیکم” که ترجمه معمولیاش میشود“ :شما همان حقی برگردن من دارید که من بر شما” ،در ترجمۀ جواد
ِ
ِ
مسلمان معترض
جوانان
فاضل آمده بود”:شاه را بر ملت امتیازی نیست” .چنین بود که این ترجمه در بین
به اوضاع سیاسی زمان شاه بسیار دلانگیز و در نتیجه رایج بود .با توجه به اوضاع داغ سیاسی و فکری دهۀ
بیست این ترجمه نقش تبلیغی و تهیجی نیز داشته و میتوانسته برای محافل پرشور مذهبی آتو و برگ برندهای
در رقابت با افکار غیرمذهبی از نوع حزب توده بهشمار آید .من شنیدهام که این ترجمه را نخستین بار حزب
سومکا که حزبی با افکار ناسیونالیستی افراطی ،اونیفورم فاشیستی و تحت تأثیر حزب نازی آلمان بود (به
رهبری داوود منشیزاده و عضویت فعال داریوش همایون) چاپ کرده است.
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همچنین باید به روزنامههایی که به دستم میرسید اشاره کنم“ :ندای حق” به
سردبیری حسن عدنانی که در تهران منتشر میشد و هدفش دفاع از دینداری بود،
روزنامۀ “برادران” (سخنگوی حزب برادران) و روزنامۀ “استخر” که این هر دو در
شیراز منتشر میشدند.
اما برای من ،آنچه از آن  ۱۵سال آغاز زندگیم برجا مانده و مرا نسبت به خود
متعهد کرده است وضعیت مردم عادی و زحمتکشانیست که با رنجی وصفناپذیر و
در شرایطی بسیار ابتدایی که نظیر دورۀ سلجوقیان بود به کشاورزی و انواع کارهای دیگر
میپرداختند تا معیشتی حداقل را با درستکاری برای خویش فراهم کنند .چهرۀ کارگران
قناتها ،کارگران ساختمانی ،کارگران سنگشکن و گچکوب ،دروگرها ،تولیدکنندگان
خرما و لیمو را فراموش نمیکنم؛ زحمات طاقتفرسایی که صرف پرورش مرکبات میشد،
دامداران و رنجی که میبردند و زیانهایی که باید تحمل میکردند؛ ایالت و حماسۀ
زیستن در طبیعت و نقل مکان دائم از سردسیر به گرمسیر و بالعکس؛ کسانی که آب از
چاه میکشیدند و مزارع را در شب یا روز آبیاری میکردند؛ کارگران دباغی و رنگرزی و
گلیمبافی و قالیبافی و صدها رنجبر دیگر را فراموش نمیکنم.
همچنین زنانی از همسایههای دور و نزدیک که از شوهر کتک میخوردند و برای
درددل پیش مادرم میآمدند و وقتی میرفتند او با تأسف زیاد از اینکه جای ش ّلاق را
بر کمر آنها دیده است زمزمه میکرد و “الحول و ال قوة ا ّلا بالله” میگفت؛ زن و دختر

نانخور (یعنی عیال) بودند و بار دوش مرد که نانآور خانه بود .یا زنی بیوه که دو دخترش
را با رختشویی بزرگ کرده بود و میخواست دختر بزرگش را “رد کند” ،درددلش این
بود که دختر ،خواستگار را نپسندیده و از اینکه زن اوشود امتناع کرده است؛ اما مادرش
به او فشار میآورد که بپذیرد وگرنه راهی جز فاحشگی برایش نمیماند .زنی دیگر از
همسایهها که از ترس کتکهای شوهر فرار کرده بود ،از طرف دادگاه نامهای دریافت
کرده و آورده بود تا مادرم برایش بخواند و راهنمایی کند .یادم هست که کاغذ رسمی
دادگستری در دستش بود ،با مارک “ادارۀ تمکین زوجه” .من هنوز این تعبیر را که برای
اولین بار میدیدم و به معنی وادار کردن زن به اطاعت از شوهر است ،از یاد نبردهام .دختر
یکی از همسایگان را داده بودند به یک خرده ِ
مالک سیدکه در یکی از دهات اطراف
زندگی میکرد .دو سه ماه بعد ،زن را طالق داده و او را روانۀ خانۀ پدر کرده بود .تازه
معلوم میشد که طرف ،اولین بار نیست که چنین میکند و تا حاال بارها و بارها این کار
را کرده است .مردی را سراغ دارم که در طی تمام عمر از شاگرد بنایی تا استاد بنایی
را پشت سر گذارده بود ،تا زمانیکه میتوانست کار کند از حیثیت و احترامی برخوردار
بود ولی در روزگار پیری و زمینگیری هیچ تأمینی نداشت .هر زمان وضعیت او و همسر
سالخوردهاش را به یاد میآورم که در چه فقر موحشی به سر میبردند ،از این بیعدالتی
نفرتم میگیرد .یاد اوستا َعوض و اوستا رمضون به خیر! یادم هست که دختری ایلیاتی به
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زینب چوپانی را خانوادهاش برای خدمتکاری به خانۀ عموی روحانیام فرستاده بودند.
نام
ِ
میدیدم تمام روز ،از صبح تا شب بدون تعطیل در خانۀ بزرگ و پرجمعیت عمو کار
میکرد و لحظهای آرام نداشت .از ِخنگی خودم حیرت میکنم که چطور درک نمیکردم
که این زن ،سالیان دراز از جوانی تا آستانۀ پیری در آنجا کار خواهد کرد و هیچکس به
رنجی که او میکشید ،توجه نمیکند .حتی نمیدانم خودش چه فکر میکرد .آیا خود او به
عمق این بیعدالتی آگاه بود؟
باز از چهرههای دیگری که هرگز فراموش نکردهام ،چهرۀ جوانانیست که برای
یافتن کار به مناطق خلیج فارس میرفتند .از سفر در قایقهای قاچاق و احتمال غرق شدن
تا کار ساختمانی (یا َف َعلگی) ،آفتاب تا آفتاب در تابستان طاقتفرسای آن مناطق .تحمل
این میزان کارِ سخت ،به امید ارسال اندکی از مزد باقیمانده برای زن و فرزندان که انتظار
میکشیدند تا چیزی از نانآورِ در سفر دریافت کنند و به هر بدبختی امور زندگیشان را
بگذرانند .آنها چند سال در آن مناطق کار میکردند و یکی دو ماه به خانه برمیگشتند.
تنها افق زندگیشان این بود که پس از این یکی دو ماه اگر جانی باقی بود ،دوباره
بروند و آن را نثار ثروتمندانی کنند که برای خود ویال و ساختمانهای چند طبقه و غیره
توجوی
میساختند .وقتی نامهای از آنها میرسید ،مادر یا همسر چشم به راهشان در جس 
کسی که نامه را برایشان بخواند ،سراسیمه به خانۀ ما میآمدند .این محرومیت از سواد
را هم فراموش نمیکنم .در مناطق فارس ،در آن روزها برای جوانان کار نبود یا چنانکه
گفتم باید به شیخنشینهای خلیج فارس میرفتند یا به کارگری و کولبری در کاروانهایی
میپرداختند که به تجارت غیرقانونی و قاچاق مشغول بودند .ماجرا به این شکل بود که
تاجری به قصد بندرلنگه یا بنادر دیگر کاروانی راه میانداخت ،کاروان ،شبانه و از راههای
پرت و کوهستانی و دور از دسترس ژاندارمها راه میسپرد .در راه بسیاری از اوقات با
توپنجه نرم میکردند و اجبار ًا آبهای بسیار آلوده مصرف میکردند .گاه در
تشنگی دس 
کمین ژاندارمها میافتادند و تیر میخوردند ،گاه برای فرار به بیراهه میزدند و راه را گم
“ح َرجی”
میکردند و از تشنگی میمردند .به یاد دارم که سه نفر از همسایگان ما در اینراه َ
شده بودند یعنی از تشنگی مرده بودند.

در اشارهای به وضعیت بسیار عقبماندۀ بهداشتی و درمانی میتوان گفت که
دسترسی به طبیب و دارو امری لوکس بود و تنها زمانی به طبیب (یعنی نه پزشک تحصیل
کرده ،بلکه کسی که بهصورت تجربی طبابت آموخته بود) مراجعه میشد که بیمار دیگر
پای رفتن نداشت .عدم رعایت امور بهداشتی امری عمومی بود .از آب آشامیدنی که از چاه
کشیده میشد گرفته تا حوضهایی که به اشکال مختلف از آن “استفاده” میشد و پس
از یکی دو هفته آب میگندید و کرم میزد و بیماریهای گوناگون را باعث میشد .گاه
افراد به بیماری عجیبی مبتال میشدند که به آن “پیوک” میگفتند .زخمی در ساق پا پیدا
میشد و پس از  ۶ماه درد وحشتناک و زمینگیر شدن ِکرمی دراز از درون رگ وعضلۀ
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شکافتۀ ساق یا ران بیرون کشیده میشد.

(((

گاه بچهای را که گلویش درد میکرد نزد پیرزنی میبردند تا او انگشت خود را
در گلوی بچه فرو ببرد .نمونۀ تکان دهندهای که به یاد دارم مورد مادری است که برای
“معالجۀ” ُخناق فرزندش به پیرزنی در همسایگیاش مراجعه کرد .پیرزن که در گلوی بچه
غشایی سفیدرنگ میدید که حلق کودک رابسته و مانع تنفس او بود ،انگشت زمختاش
را تر کرده ،در پرچم گل انار فرو ُبرد و بعد کوشید غشا را از گلوی کودک بردارد ولی
همراه با غشا ،زبان کوچک بچه هم سر انگشتش آمده بود! زمانیکه وضع آدمها چنین
باشد دیگر چه انتظاری در ارتباط با وضع دامها و دامپزشکی میتوان داشت؟
در دورۀ جوانی هروقت به یاد این رنجها میافتادم یا نمونهای از آن را میدیدم
به یاد این جمله از محمد مسعود مدیر دلیر روزنامۀ “مرد امروز” در سالهای ۱۳۲۰
میافتادم که پشت یکی از کتابهایش به نام “گلهایی که در جهنم میروید” با درک و
ِ
انسان بدبخت دست و پایش با زنجیر
بیان خاص خودش نوشته بود“ :در عرصۀ زندگی،
خرافات و موهومات و قوانین غلط بسته شده و برای به دستاوردن یک لقمه نان مانند
پستترین حیوانات جان می َ
کند” .درجهرم آن زمان ،هر وقت صدای “چیر” (فریادی
بلند که زنان به هنگام مصیبت سرمیدهند) بلند میشد ،معلوم بود که یا کسی مرده یا
جوانی را به سربازی میبرند“ .خدمت نظام وظیفه” را مردم میگفتند “اجباری” .جوانی
را که نانآور خانواده بود ،اگر از خانوادههای فقیر بود سر ضرب دو سال به اجباری
میبردند .اگر جنگی پیش میآمد ،چه داخلی ،مانند
 - 1تب گینه یا پیوک در اصطالح علمیDracunculus،
ُ
دراکنکولوس مدیننسیس (یا سابق ًا فیالریا
medinensis
انگلی نخمانند ،پس از بلوغ
مدیننسیس) نامیده میشود ،این کرم
ِ
به بیش از یک متر هم میرسد .معمو ً
ال در بافتهای زیر پوست
انسانها و بعضی از پستانداران مناطق گرمسیر جای میگیرد و باعث
ایجاد بیماری دردناک و اغلب کشندهای میشود .تا دو دهۀ قبل ،این
بیماری در جنوب ایران نیز شایع بود .شکل بالغ این کرم بهصورت
رشتهای و بلند ،در حدود  ۱۲۰سانتیمتر ،در زیر پوست دست و
پا زندگی میکند .الروها و کرمینههای این انگل در آب به تکامل
خود ادامه میدهند و به وسیله آب نیز وارد بدن انسان میشوند.
ُ
دراکنکولوس مدیننسیس پس از وارد شدن به زیر پوست ایجاد تاول
میکند و درصورتیکه در آب تاولها باز شود الروهای آن وارد آب
میشود .با آشامیدن این آب آلوده ،انگل انتقال پیدا میکند .در اکثر
مچ دست ایجاد
موارد عارضه در مفاصل و بهویژه قوزکپا ،زانو و ِ
عفونت میکند که بسیار حساس و دردناک است و میتواند باعث
گانگرن (سیاه شدن و مرگ سلولهای بافت آن ناحیه) و سفتی و در
نهایت بیحرکتی و نقص عضو گردد.

خاطرﮤ نخلستان
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سرکوب عشایر و غیره و چه خارجیِ ،
جان سربازان ارزانتر از هر چیز بود .اگر هم پس
از دو سال به زادگاهش بر میگشت ،به سختی میتوانست کارش را از سر گیرد؛ در نتیجه
یا خوشنشین میشد ،یا به کارهای اتفاقی مثل نوکری ،عملگی تن میداد یا به قافلههای
لونقل کاالهای قاچاق میپیوست یا دست آخر دربهدرِ شهرهای بزرگ مثل شیراز و
حم 
آبادان میشد ،تازه آنهم بهشرطی که طی دو سال سربازی به سوزاک و سفلیس مبتال نشده
باشد.
اینها هستند بینامانی که هرگز فراموششان نکردهام ،نقاط قوت و ضعفشان را
دیدهام و خود را از آنها دانسته و میدانم .زخم این بیعدالتیهاست که بعدها در من تعمیق
یافته ،به تمام ایران و جهان گسترده شده و تا آنجا که در توانم بوده ،با تحلیلی طبقاتی
و مارکسیستی ،مسیر زندگیم را در جمع مبارزان و با آنها رقم زده و رهنمون شده است.

فصل دوم:
سه سال طلبگی در قم

از چپ به راست
ردیف نشسته :محمدعلی آستانه (داماد عمویم) ،فخرالدین شیرازی ،مهدی دادورآیتالهی
ردیف ایستاده :خودم ،محمد حق شناس ،احمد حق شناس (پسر عموهایم) و هادی فرزند فخرالدین شیرازی

میارزد که بکوشی تا بفهمی که زیر پایت خالیست و بِ َجهی

پیش از این اشاره کردم که مشکالت اقتصادی خانواده مرا سخت به خود مشغول
داشته بود .پدر و مادرم تصمیم گرفته بودند مرا از این نگرانی دور کنند تا قبل از موقع،
ذهن یک نوجوان با دشواریهایی که تاب تحملش را ندارد روبهرو نشود .پدرم هم شاید
بدش نمیآمد که من به ِسلک روحانی درآیم .در آن زمان ،عموی روحانیم میخواست
یکی از پسرانش (سید احمد) را برای تحصیل طلبگی به قم بفرستد “تا اجاقش خاموش
نشود”؛ چنانکه یکی دیگر از اقوام روحانی (سید فخرالدین) هم میخواست فرزندش
(سید مهدی) را برای طلبگی به قم بفرستد .از این رو خانواده از فرصتی که پیش آمده
بود استفاده کرده و مرا نیز که کالس نهم را تازه تمام کرده بودم (خرداد  )۱۳۳۶برای
تحصیل “علوم دینی” روانه قم کرد و این تغییری مهم در زندگیم محسوب میشد .مادرم
در این امر فداکارانه پیشقدم شد و مرا تشویق به سفر کرد .هنوز بهخاطر دارم که چطور
مرا به گوشۀ مطبخ (آشپزخانه) برد تا طرز درست کردن َکته را به من یاد دهد .در تمام این
مدت درحالیکه آرام اشک میریخت ،میکوشید من متوجه نشوم .در چمدان کوچکی
هم که با من بود ،در یک دستمال ،خاک ت َی ُمم گذاشته بود تا اگر برای نماز صبح فرصت
وضو نداشته باشم با آن خاک تیمم کنم و نمازم قضا نشود .من مایل نبودم که ادامۀ درس
دبیرستان را قطع کنم ولی از تحصیل طلبگی هم که از پیش با مواد آن آشنایی داشتم ،بدم
نمیآمد .من بدون آنکه قصد پیشه کردن “شغل” روحانی داشته باشم به قم رفتم و این
نخستین جهتگیری خالف جریان در زندگیم شمرده میشود؛ یعنی به جای ادامۀ تحصیل
در دبیرستان ،راه طلبگی و تحصیل “علوم دینی” را در پیش گرفتن .به یاد میآورم که
شیخی به نام حاج نمازی ،از دوستان پدرم ،یکبار در حضور او و عمویم با خندۀ بلند و
با تعجبگفت که “تراب میخواهد هم مجتهد شود و هم رئیس اداره فرهنگ!”.
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عمویم برای رفتنم به قم طبق عادت رایج از قرآن استخاره کرد ،آیۀ  ۲۴از سورۀ
حج آمد“ :وَ هُ ُدوا ِ إ َلی َّ
اط ا ْل َحمِ ِید” (به سخن پاک و راه
الطیِ ّ ِب ِم َن ا ْل َقوْ ِل وَ هُ ُدوا ِ إ َلٰی ِص َر ِ
خداوند ستوده هدایت شدند) که همه به فال نیک گرفتند ،البته معلوم است که اگر چنین
آیهای هم نمیآمد ،منظور خود و تأییدی را که برای تصمیمشان الزم داشتند از چیز
دیگری نتیجه میگرفتند؛ به همان روالی که با فال حافظ انجام میشود!
بههرحال ،ما سه نفر برای شروع درس طلبگی ،همراه با یک طلبۀ نوجوان دیگر
(شیخ محمدکاظم) به سرپرستی یک روحانی همشهری به نام شیخ حسین شبزندهدار که
از ُفضالی حوزه و ساکن قم بود ولی در ماههای محرم ،صفر و رمضان برای وعظ و منبر
به جهرم میآمد ،راهی قم شدیم.
تا شیراز یک روز راه داشتیم؛ جاد ْه خاکی و ناهموار بود؛ باالخره خسته به شیراز
رسیدیم .اولین بار بود که قدم به شهری بزرگ میگذاشتم ،با خیابانهای آسفالته که
برایم تازگی داشت .روز بعد به سمت اصفهان راه افتادیم تا پس از یک شب ماندن در
مسافرخانه و کمی گردش در شهر ،راهی قم شویم .همۀ جادهها خاکی بود و گر دوخاک
زیادی بر سر و رو و لباسمان مینشست .در این همسفری ،صحبتهایی هم بین ما
ر دوبدل میشد .درست است که من از همسفرانم کم سنوسالتر بودم ولی بهطور نسبی،
تعصب
بهدلیل اینکه به دبیرستان رفته بودم و با کتاب و روزنامههای بیشتری آشنا بودمّ ،
کمتری داشتم .در بین راه برایم روشن شده بود که بهرغم محبت و احترام متقابلی که بین
ما بود ،درک واحدی از وظایف و باورهای دینی نداریم؛ از جمله بهخوبی به یاد میآورم
که با شیخ محمدکاظم بر سر اینکه چه معنا میدهد آدم کار خیر بکند به این امید که در
نوچنان بدهند ،اختالف داشتیم؛ اشارهام به دعائی بود که در آن،
بهشت به او پاداش چنی 
منبریها یا روضهخوانها پس از ذکر مصیبت امامان و گریاندن مردم ،از خدا میخواستند
که مث ً
ال “قرض قرضداران را ادا بفرما ،بیماران را شفا عنایت بفرما و ما را در بهشت از
نعمتهای خود بهرهمند کن و حوریان بهشت را نصیبمان بفرما” .اینطور آرزوها بهنظرم
عقبمانده و برای یک مسلمان خردمند و روشن ،ناشایست میرسید؛ البته بیآنکه منکر
بهشت باشم.

اشارهای به وضع بهداشتی قم ،حمام ،آب آشامیدنی
در خرداد  ۱۳۳۶برای تحصیل طلبگی وارد شهر قم شدیم .جا دارد که در اینجا
به ویژگیهای این شهر در آن مقطع زمانی اشاره کنم :قم بر سر راه تهران -اصفهان و
تهران -کاشان قرار گرفته بود .شهری زیارتی بود و بنابراین همۀ مشخصات یک شهر
توریستی را نیز داشت ،از وفور مسافرخانه و رستوران گرفته تا مغازههایی که سوغاتهای
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مختلف عرضه میکردند مثل سوهان یا ُمهر و تسبیح…؛ عالوه بر این سنت دفن مردگان
در “خاک متبرک” آنجا ،خانوادههای متمکن عزادار را هم به این شهر میکشاند.
وجود حوزۀ علمیه که به نوعی حکم یک دانشگاه مذهبی را داشت ،به آن وضعی
شبیه به یک شهر دانشگاهی هم میداد .دائر بودن شبانهروزی مراسم مذهبی و شلوغی
آب لولهکشی
مستمر از دیگر ویژگیهای این شهر بود .وقتی ما به آنجا رسیدیم شهر ِ
نداشت؛ آب آشامیدنی از آبانبارهایی تأمین میگشت که گویا از آب باران ُپر میشد؛ همۀ
خانهها آبانبار داشتند که هرچندگاه نوبت ُپر کردن آنها میرسید .یک رودخانه از شهر
میگذشت با آبی گلآلود و شور؛ پیش از آنکه رود وارد شهر شود ،از جایی که نسبت ًا آب
تمیزتر بود ،آن را به کانالهایی میانداختند تا در محالت مختلف شهر توزیع شود؛ آب
در جویهایی از پیش تعبیهشده جریان مییافت؛ در هر کوچهای این جوی از جلو خانهها
میگذشت و از طریق سوراخی که در آن حفر شده بود به آبانبار خانه میرسید و آن را پر
میکرد؛ اما این جویها چگونه بود؟ در واقع باید گفت که این جویها به مرور ،به منبع
هرچه کثافت که در کوچه میریختند تبدیل میشد؛ حتی بعضی خانوادهها بچههاشان را
برای قضای حاجت به کوچه میفرستادند؛ انواع فضوالت همراه با گربه یا پرندۀ مرده به
درون جوی ریخته میشد.
شبی که قرار بود آبانبار را آب بیاندازند کمی مهلت میدادند تا جریان آب
بهاصطالح جوی را تمیز کند ،بعد با گذاشتن حایلی مانند یک جارو که خود بسیار کثیف
بود ،مث ً
ال آب را تصفیه میکردند .آبانباری که از آن آب آشامیدنی برمیداشتیم معمو ً
ال
کرم و جانور داشت؛ باید چشمت را روی هم میگذاشتی و با فراموش کردن هرچه از
بهداشت میدانستی آب را مصرف میکردی.

وضع حمام هم بههمین ترتیب بود؛ با فرو رفتن در دو خزینه که یکی آبش ِو َلرم و
دیگری داغ بود ،مراسم نظافت تکمیل میشد .آنکه آبش ِو َلرم بود مشتری بیشتری داشت
و در نتیجه آب آن بسیار کثیفتر میشد .نظافت ُلنگها نیز که همیشه روی بام حمام
برای خشک شدن آویزان بود هنوز برایم چندشآور است؛ لنگهای کثیف را در پاشویه
بین صحن حمام و رختکن ،یکی دوبار آب میکشیدند تا بعد روی بند آویزان کنند .به
یاد دارم که در سال  ۱۳۳۷شهرداری کوشید خزینه را در حمامها ممنوع کند؛ فریاد عُ لما
برخاست که “ای وای اسالم از دست رفت!” البته در شهرهای دیگر هم وضع بهداشت
بسیار عقبمانده بود ولی احتمال میدهم که در قم ،نه تنها بدتر بود بلکه از طرف علمای
اسالم نیز از آن دفاع میشد.
باری ،چند روز پس از   ورود به قم ،سه نفری با کمک خویشاوندانی مهربان
خانهای دو اتاقه اجاره کردیم .بالفاصله ،یعنی یکی دو روز بعد در گوشهای از مسجد
امام حسن عسکری ،درس سیوطی (در نحو عربی) و پس از آن در گوشهای از صحن
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مدرسه فیضیه ،درس حاشیه (منطق) را شروع کردم .من با کتوشلوار بودم و پسرعمویم
(سیداحمد) عبایی بر دوش میانداخت و نفر سوم (سیدمهدی) عمامه داشت .برای
شروع و ادامۀ درس ،عمامه بستن و لباس آخوندی ضرورت نداشت؛ من حتی عبا هم
نپوشیدم ولی حضورم در درسها عادی و بالمانع بود؛ اینکه کسی عمامه بر سر بگذارد
یا نه ،به میل خود او بود و حتی زمانیکه فرد میخواست به لباس روحانی درآید ،معمو ً
ال
طی تشریفاتی خودمانی و با حضور یک استاد یا روحانی مورد احترام و به دست او این
امر انجام میگرفت؛ اگر سید بود عمامۀ سیاه میبست و اگر سید نبود عمامهای سفید
میگرفت و به شیخ ملقب میشد .طرز بستن عمامه هم همه جا یکسان نیست و مثل انواع
کاله و سرپوش معانی اجتماعی خاص خود را دارد که در اینجا وارد آن نمیشویم .در
این مورد که داشتن عمامه امری ضروری نبوده کافیست اشاره کنم به مورد یک مجتهد
برجسته به نام حاج آقا رحیم ارباب که در اصفهان میزیست و پیشنماز هم بود ،بیآنکه
عمامه و یا لباس معمولی روحانی به تن داشته باشد.
حلقههای درسی حوزه در چندین جا (مساجد بزرگ و نیز مدارس که در واقع نوعی
کوی دانشگاه بودند) برپا میشد .روال این بود که میشنیدیم که فالن جا ،فالن کس ،در
فالن ساعت “سیوطی” درس میدهد ،همگی به آنجا میرفتیم .گوشۀ یک مسجد ،ده یا
معمم بودند و برخی مثل ِ
توشلواری ،حلقه
خود من ک 
بیست شاگرد را میدیدی که برخی ّ
زدهاند و یک نفر برای آنان تدریس میکند .میرفتی و مینشستی ،لزومی به اجازه گرفتن
نبود ،اگر از درس او خوشت میآمد و آن را مناسب میدیدی ،فردا هم میرفتی وگرنه سراغ
شخص دیگری را میگرفتی و آزمایش میکردی .آموزش آزاد بود؛ درس برای آموختن و
فهمیدن بود؛ نه مدرکی میخواستند و نه مدرکی میدادند .درسها غالب ًا بهصورت حلقه
تشکیل میشد و استاد مشخصۀ ویژهای از نظر لباس یا جای نشستن نداشت .تدریس برای
کسب مزد و حقوق نبود؛ ُمدرس چون میدانست ،به دیگران یاد میداد .شاگرد باید پیش
ای خود مرور و بازگویی ،یعنی مباحثه
از
درس فردا ،هم درس امروز را با یک همدوره ِ
ِ
درس فردا را نگاهی میانداخت و آماده فراگرفتن درس جدید میشد؛ این
میکرد و هم
ِ
روش “درس  -مباحثه  -آمادگی” باعث میشد که درس فردا را با عالقه دنبال کنی،
بتوانی مشکالت و نکات گرهی یا انتقادی آن را شناسایی کنی و از استاد بپرسی و دربارۀ
صحت نظر او یا حتی مؤلف کتاب تردید رواداری .آیا این میزان از آزادی آموزش و امکان
“ ِان ُقلت” (یعنی ایراد و اشکال گرفتن) در چارچوب بستۀ االهیات ،جالب توجه نیست؟
در حاشیۀ صفحات کتاب درسی که معمو ً
ال چاپ سنگی و امثالهم بود انواع ایرادها و
پاسخ به آنها درج شده بود و این خود از تنوع نظری و آزادی بحث درونی ،هرچند حول
محورهای جزمی ،حکایت میکرد که از چند قرن پیش دوام دارد .شاگرد گاه یک درس
را چند بار با همدورهایهای خود مباحثه میکرد و زمانیکه در سال بعد به پایۀ دیگری
ارتقاء مییافت ،ممکن بود خودش درس سال گذشته را تدریس کند.
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درسها سر ساعت شروع میشد و اتالف وقت و سرگردانی و گریز زدن به این و
آن مسئلۀ خارج از درس وجود نداشت .آذربایجانیها درسشان را به ترکی میگفتند و
میشنیدند و جالب اینکه در زمانیکه در تمام مدارس کشور زبان فارسی اجباری بود،
در قم زبان ترکی هم مثل زبان فارسی مورد استفاده قرار میگرفت .گاه یک کتاب را در
گوشهای به زبان فارسی تدریس میکردند و در گوشۀ دیگری از مسجد یا صحن مدرسه به
زبان ترکی .الزم به توضیح است که این رویکرد ُپرانعطاف در شیوۀ آموزش به حوزۀ شیعی
اختصاص نداشت و در مکتب سنی هم صادق بود .این نرمش و انعطاف در چارچوب
آموزش مذهبی همیشه برایم جالب و سؤالبرانگیز بود و هنوز فکر میکنم قابل بحث است
و مجال بیشتری برای تحقیق میطلبد.

امتحان گرفتن تنها در شرایط معینی ضرورت مییافت؛ مث ً
ال وقتی میخواستند
تأیید کنند که یک فرد درس میخواند و به این دلیل میتواند از سربازی معاف باشد،
درس اجتهاد است شاگرد باید رسالهای به زبان عربی مینوشت و
درس خارج که
یا در
ِ
ِ
قدرت استنباط احکام را که فرا گرفته به استادان ممتحن ثابت میکرد .مواردی هم بود
که امتحان صورت میگرفت تا به طلبه مستمری بیشتری تعلق گیرد.

نکتۀ دیگر اینکه ،آنچه آخوندها بر سر منبر میگویند از درسهای حوزه ناشی
نمیشود بلکه از مطالعات خارج برنامه به دست میآید .در حوزه کسی قرآن و تفسیر
نمیآموزد؛ دروس حوزههای طلبگی تنها یک هدف دارد که عبارت است از درک و
استنباط احکام اسالم شیعی از منابع معتبر چهارگانه :قرآن ،س ّنتِ ،اجماع و عقل؛ بنابراین،
کل مسائلی که به حوزۀ اخالق و تبلیغ برمیگردد ،خارج از دروس رسمی محسوب میشود
حتی تفسیر قرآن و نهجالبالغه و احادیث و زندگی معصومین ،همه را خارج از چارچوب
رسمی تلقی میکنند.
طلبهای که میخواهد “منبری” شود در مجالس دوستانه ،تمرین موعظه و سخنوری
میکند و عموم ًا از تأیید یا ایرادی که نسبت به صحبتش مطرح میشود ،میآموزد که
چگونه مطالب را بر منبر عرضه کند .باقی ماجرا همه به زیرکی و رِ ندی او در شناخت
موقعیت و نحوۀ ارتباطی که با مردم میگیرد بستگی دارد؛ استفاده از فنون سخنوری،
بازیگری و تحت تأثیر قرار دادن عواطف مردم و حتی به کارگیری دستگاههای مختلف
اشعار همگی بستگی به ذوق و موقعشناسی وی دارد؛ ضمن ًا
موسیقی در نوحهسرایی و بیان
ْ
برای جلب توجه مردم ،لباس و قیافه و کیفیت صدای ِ
فرد منبری ،همه در پیشرفت کار او
مؤثر است و البته بندوبستها و پارتیبازیها و روابطی که در اینجا از تفصیل بیشتر آن
(((
خودداری میکنیم.
 - 1برای اطالع بیشتر مراجعه شود به مقالۀ مرتضی مطهری تحت عنوان “مشکل اساسی در سازمان روحانیت”
در کتاب “مرجعیت و روحانیت” شرکت انتشار  ۱۳۴۱ص .۱۶۵همچنین:
Fischer Michael M.J, “Iran from Religious Dispute to Revolution”, Harvard University Press 1980
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اشارهای به وضعیت روحانیت و حوزۀ قم
اوج قدرت روحانیت به مرجعیت آیتالله حاج سیدحسین
سال  ۱۳۳۶از سالهای ِ
طباطباییبروجردی بود ،او بر کل دنیای شیعه در ایران و لبنان و عراق و پاکستان و
افغانستان و هرجای دیگر دنیا که شیعیان حضور داشتند مسلط بود .در یک مقایسۀ
فرضی شاید بتوان گفت که دربار بروجردی از دربار شاه موفقتر بود؛ شاه برای استقرار
مجدد خود پس از کودتا نیاز به کمک منتبار آمریکاییها داشت ،درحالیکه بروجردی
پایش را در خارج از محدودۀ شیعیان باز کرده بود؛ با دانشگا ِه روحانی االزهر مصر رابطه
برقرار کرده و باعث شده بود که مذهب شیعه در ردیف چهار مذهب تسنن به رسمیت
شناخته شود .سیدمحمود طالقانی و حاج میرزاخلیل کمرهای جزو هیئتی بودند که از طرف
بروجردی به دیدار رئیس دانشگاه االزهر یعنی شیخ محمود شلتوت به مصر رفتند و این
امر باعث نزدیک شدن دو مذهب شیعه و سنی گردید .تأسیس مرکزی به نام “دارالتقریب
بین المذاهب االسالمیه” بیان چنین قرابتی بود .بروجردی در هامبورگ مسجدی ساخت
که در آنجا فردی به نام محمد محققیالهیجی او را نمایندگی میکرد .بعدها پس از
درگذشت بروجردی با تأیید آیتالله سیدمحمدکاظم شریعتمداری ،به ترتیب سیدمحمد
حسینیبهشتی ( ،)۱۳۴۳-۴۹محمد مجتهدشبستری ( )۱۳۴۹-۵۶و سیدمحمد
خاتمی (۵۹ـ )۱۳۵۷سرپرست مرکز اسالمی هامبورگ شدند .بروجردی همچنین به
انواع اقدامات دیگر در این گوشه و آن گوشۀ جهان دست زد.
منزل یا دفتر آیتالله بروجردی نوعی دربار و شریک حاکمیت سیاسی شاه بود،
یک قدرت موازی ،آنها با یکدیگر همکاری و مشورت داشتند و گاه یکی به نفع
دیگری امتیازاتی میداد .به یاد دارم که به دفعات از دیدار شاه و بروجردی صحبت در
میان بود و قائممقامالملک رفیع به نمایندگی از دربار به قم سفر میکرد .قدرت و نفوذ
بروجردی در سیاست ایران به گمانم از نفوذ پاپ در دولت ایتالیا بیشتر بود .فراموش
نکنیم که بروجردی کودتای  ۲۸مرداد را تأیید کرده و به شاه تبریک گفته بود .آنطور
که شنیدهام شاه نیز چنانکه بعد ًا توضیح خواهم داد ،اجرای قانون اصالحات ارضی را
که در  ۱۳۳۸به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود بهخاطر مخالفت بروجردی تا
پس از درگذشت او (فروردین  )۱۳۴۰به تعویق انداخت .در سال  ۱۳۳۷یعنی ۱۹۵۸
میالدی در عراق رژیم سلطنتی با کودتای عبدالکریم قاسم برچیده شد و رژیم جدید که
در ابتدا مورد حمایت حزب بعث ،ناصریستها و حزب کمونیست عراق بود از جمله به
اصالحات ارضی دست زد .بازتاب اقدام اخیر دولت عراق باعث تظاهراتی در کرمانشاه
شد که مردم خواستار اصالحات ارضی شدند؛ بخشی از طبقۀ حاکمۀ ایران خواستار خروج
از مناسبات پیشاسرمایهداری یا “فئودالی” و انتقال به استقرار مناسبات سرمایهداری بود
و در اینراه از حمایت آمریکا برخوردار .امپریالیسم آمریکا که ماهیت ًا خواهان گسترش
مناسبات سرمایهداری بود ،درعینحال منافع خود را در بسیاری از کشورهای دنیا در خطر
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نفوذ کمونیسم میدید .جنگ سرد در اوج خود بود .در ایران نیز اصالحات ارضی در
دستور قرار داشت ،اما زمینداران بزرگ و روحانیت در کنار سیاستهای سنتی انگلیس
ارضی
این تحول را نمیخواستند .دولت برای اینکه زمینه را برای انجام این اصالحات
ِ
از باال آماده کند ،دست به اقداماتی میزد؛ در تماسی میان نمایندگان دولت و بروجردی
در این باره صحبت شده و او کام ً
ال مخالفت کرده بود ،گویا به او گفته بودند“ :آقا! در
عراق هم اصالحات ارضی شده است” .جواب داده بود“ :در عراق کارهای دیگر هم
شده است” (یعنی جمع شدن بساط سلطنت!) .روزنامۀ اطالعات جهت آماده کردن جو
برای اصالحات ارضی شاهانه ،دو ستون نظرخواهی موافق و مخالف راه انداخته بود با
تیتر “اقتراح” (پیشنهاد ،هم ه ُپرسی) که در بین طالب قم خوانندگان زیادی داشت؛ به یاد
سر شب به قم میرسید و پخش میشد ،چطور
دارم که طالب برای خرید روزنامۀ عصر ،که ِ
صف میکشیدند .این امر نشان از اهمیت مسئله ارضی برای روحانیت داشت.
در آن زمان روحانیت شیعه دو مرکز مهم داشت یکی در قم (ایران) و دیگری
در نجف (عراق)؛ مهمترین مراجع تقلید در این دو شهر میزیستند و بودجه ،دستگاه،
حوزههای علمیه ،طالب و فضالی جانبدار خودشان را داشتند .در این سیستم تعدد
مجتهدان وجود داشت ،هر فرد شیعی اگر خودش مجتهد نیست باید از مجتهدی (یعنی
کسی که قادر به استنباط احکام از متون مذهبی است) تقلید و پیروی کند ،اما هیچکس
مجبور به تقلید از فرد معینی نیست و باید خودش او را برگزیند .در توضیحالمسائل
ِ
خود انسان
خمینی نوشته شده“ :مجتهد و اعلم را از سه راه میتوان شناخت :اول آنکه
یقین کند ،مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد .دوم آنکه دو
نفر عالم عادل که میتوانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند ،مجتهد بودن یا اعلم بودن
کسی را تصدیق کنند ،بهشرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفتۀ آنان مخالفت ننمایند.

سوم آنکه عدهای از اهل علم که میتوانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفتۀ آنان

اطمینان پیدا میشود ،مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند” (احکام تقلید،
مسئله  .)۲معمو ً
ال از بین چندین نفر که همه مدارج سنتی علمی حوزههای دینی را طی

کرده و سالها تدریس کرده بودند ،یکی مهمتر از بقیه میشد و این امر دالیل گوناگونی
داشت مث ً
ال بهخاطر امکانات مالی یا ارتباطش با طبقات حاکم که او را مناسب این مقام

تشخیص میدادند (مانند آیتالله بروجردی) ،یا اهمیت قبیلهاش (مانند آیتالله حکیم در
عراق) یا بهعلت نفوذ اجتماعی و سیاسیاش (مانند آیتالله خمینی که از طریق مخالفت

صریح با شاه و کاپیتوالسیون ،یعنی باال رفتن از نردبان سیاست به مرجعیت و مقبولیت
رسید و برای نخستین بار در تاریخ شیعه ،خود را امام نامید).

زمانی به شوخی میگفتند که از یک طلبه میپرسند “مرجع تقلیدت کیست؟”

جواب میدهد“ :تا ماه گذشته شهریه را فالنی پرداخته ،ماه بعد را نمیدانم!”.
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در فاصلۀ فوت آیتالله سیدابوالحسن اصفهانی تا مرجعیت بروجردی ،مراجع
درجه اول متعددی وجود داشتند :یکی آیتالله حجت که به نام او یک مدرسه در قم
وجود دارد و نیز شخص دیگری به نام آیتالله صدر ،پدر موسی صدر که در اصل اصفهانی
ولی ساکن قم بود و در همین فاصله ُمرد؛ همچنین آیتالله محمدتقی خوانساری (با
خوانساری که در تهران بود اشتباه نشود) که از لحاظ سیاسی از کاشانی و مصدق پشتیبانی
میکرد و حکم ملی شدن نفت را داده بود که این خود از فتوا مهمتر است؛ فتوا را یک
مجتهد میدهد و برای مجتهد دیگر الزماالجرا نیست ولی اگر مجتهدی به خودش اجازه
بدهد که در موردی حکم دهد ،مجتهدین دیگر هم حتی اگر آن نظر را قبول نداشته باشند،
موظف به رعایت آن هستند ،یعنی حکم برای بقیه هم الزماالجراست .خوانساری به نفع
مصدق حکم ملی شدن نفت را داد ،از همین جاست که اهمیت “حکم جهاد و نه فتوای
جهاد” روشن میشود .آیتالله صدر عالقۀ زیادی به ایجاد ارتباط با دنیای خارج از ایران
و روابط بینالمللی داشت و شاید بههمیندلیل بوده که فرزندش موسی صدر بعدها بنابه
وصیت سیدعبدالحسین شرفالدین ،رهبر شیعیان لبنان بدانجا رفت و رئیس رسمی این
طایفه شد.
قبل از صفویه همکه ایران ملوکالطوایفی بوده و غالب ایرانیان سنی مذهب بودهاند،
دستگاه روحانیت وجود داشته و نمونۀ معروفش وجود روحانیون متنفذ در زمان حافظ
و نیز امام فخر رازی و بهاءالدین محمد (پدر مولوی) در زمان سلطان محمد خوارزمشاه
است .همکاری علمای دین و قدرت دولتی در عهد صفویه بهدلیل اینکه باید قدرت
شیعه را تئوریزه میکردند ،اهمیتی ویژه مییابد و نخستین “رسالۀ َع َملیه” به نام “جامع
عباسی”را به زبان فارسی شیخ بهاءالدین عاملی (البته به فارسی بسیار ُمغ َلق) مینویسد.
کسانی مانند مجلسی و میرداماد نیز معاصر صفویهاند .با اینکه علمای بزرگی مانند شیخ
مرتضی انصاری یا میرزای قمی (میرزا ابوالقاسم گیالنی) وجود داشتند ،تا زمان تأسیس
“حوزه علمیه قم” به دست شیخ عبدالکریم حائری (۱۳۰۱ش) روحانیت شیعه ،دارای
مؤسسه واحد و سازمانیافتهای نبود .در دورۀ رضاشاه مؤسسه روحانیت تقریب ًا تحت کنترل
دولت قرار میگیرد و هر دو طرف محدوده اختیارات خود را نسبت ًا محترم میشمارند ،مث ً
ال
برای آنکه کسی لباس آخوندی به تن کند اجازه دولت الزم بوده است .در شهر ما جهرم
تنها دو نفر چنین اجازهای داشتند ،یکی عمویم سیدابراهیم حقشناس و دیگری دایی
مادرم علیاکبر آیتال ّلهی .برگزاری مراسم روضهخوانی و سینهزنی هم ممنوع بود که البته
این همه پس از شهریور  ۱۳۲۰و برکناری رضاخان بههمخورد .شنیدهام که رضاخان در
آغاز قدرتگیری خود در مراسم عزاداری محرم شرکت میکرده و حتی طبق برخی سنتها
کاه بر سر میریخته است اما درعینحال در بازدیدی از قم ،زمانیکه برای زیارت به “حرم
حضرت معصومه” وارد شده چکمه از پا بیرون نیاورده است؛ این امر در کشمکش با
قدرت روحانیت کام ً
ال معنادار بوده است .بدون شک نوعی رقابت و نیز همکاری متناوب
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بین روحانیون و قدرت دولتی همواره وجود داشته است .از آنجا که هر دو طرف به طبقۀ
حاکمۀ زمیندار و تجار بزرگ تعلق داشتهاند ،اعضای برخی خانوادهها در قدرت روحانی
شریکند و برخی دیگر در قدرت دولتی و از این طریق میتوانند یکدیگر را بهخوبی
نگهدارند یعنی هم حفظ و حراست کنند و هم تحت مراقبت و نظارت قرار دهند (دربارۀ
نقش هزار فامیل و حضور تاریخیشان در دستهبندیهای مختلف سیاسی و اجتماعی جای
تحقیق باز است) .از طرف دیگر شاید بتوان گفت که تأسیس حوزۀ علمیۀ قم و نهادینه
شدن نسبی روحانیت ( )۱۳۰۱را باید تحت تأثیر انقالب مشروطیت ( )۱۲۸۵دانست و
وارد شدن نوعی مدرنیزاسیون در سیستم تحصیلی با برقراری امتحانات و حداقلی از سلسله
فکر برقراری
مراتب .این امر در حوزۀ نجف رخ نداده بود و بهخوبی به یاد دارم که وقتی ِ
حرموا
نظام امتحانات مطرح شده بود روزنامههای عراق خبر میدادند که “علماء الشیعه ّ
االمتحانات” (علمای شیعه امتحانات را تحریم کردند) .شیخ عبدالکریم حائرییزدی در
 ۱۳۱۵درگذشت.
چنانکه پیش از این اشاره کردم ،اولین رسالۀ عملیه به زبان فارسی “جامع عباسی”
را شیخ بهائی در دورۀ صفویه مینویسد و تا زمان بروجردی این تنها رسالۀ عملیه است .از
بروجردی در ابتدا کتابی به اسم “جامع الفروع” منتشر شد که آنهم فارسی سلیسی نداشت.
نوشتن رسالۀ عملیه به فارسی بیان تمایل قدرت مذهبی در نزدیک شدن به مردم عادی
جهت گسترش تبلیغ و نفوذ خود است و بعد از شهریور  ۱۳۲۰شاهد کوشش مراجع تقلید
در نگارش و نشر رسالههای عملیه هستیم .از آنجا که دست روحانیت در دورۀ رضاشاه از
قضاوت کوتاه شده بود رسالهها عمدت ًا تنها به عبادات ،طهارت ،نجاسات ،حج و دیگر
فروع دینی میپردازند .با گسترش نفوذ بروجردی و افزایش افراد باسواد ،بر اساس رسالۀ او
توضیحالمسائلی به زبان سادهتر منتشر شد .پس از او مجتهدین دیگر رسالههای خود را با
همین عنوان منتشر کردند .در واقع همان رسالهای که در دورۀ بروجردی نوشته شده بود با
تغییراتی به نام خمینی هم منتشر شد .به این کار یعنی حاشیه نویسی یا پاورقی زدن بر متون
آن
َمرجع که در تاریخ شیعه بسیار رواج داشته است تَحشیِ ه میگویند؛ یکی از نمونههای ْ
تحشیه بر کتاب “العروة الوثقی” نوشتۀ محمدکاظم خراسانی از علمای مشروطهطلب بوده
که به زبان عربیست .دفتر تبلیغاتی هر یک از مراجع تقلید وظیفۀ پخش و توزیع رسالۀ
عملیه شخص او را برعهده داشت .طالبی که برای روضهخوانی به اطراف و اکناف ایران
سفر میکردند عموم ًا رساله یکی از این مراجع را با خود میبردند و بدین ترتیب مروج او
میشدند و البته از این کار سودی هم نصیبشان میشد .پسربچۀ  ۱۵سالهای را میشناختم
که از همدان به دفتر آیتالله حکیم در نجف نامه نوشته و خواستار یک نسخه از رسالۀ
آقا شده بود ،در جواب نامهای دریافت کرد که به او لقب حجتاالسالم داده بودند همراه
با دهها رساله تا ایشان بین مؤمنین پخش کند.
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بروجردی و مرجعیت مطلق او
در قم دربارۀ چگونگی مرجع شدن بروجردی از زبان بزرگترها تردیدهایی
زمانی نسبت ًا کوتاهی سه آیتالله که پیشتر از آنان نام بردم،
میشنیدم؛ اینکه در فاصلۀ
ِ
بهنحوی غیرمنتظره درگذشتند نوعی ظن نسبت به اعتبار او ایجاد کرده بود و فقط
بهتدریج و بهواسطۀ سخنوریهای واعظی مشهور بهنام میرزا محمدتقی اشراقی ،مرجعیت
بروجردی حدوداً از سال  ۱۳۲۵جا افتاد .گرایش به محافظهکاری در دستگاه بروجردی
و مقبولیت و رابطۀ حسنۀ او با شاه چنان بود که برای بسیاری از طالب رابطه نداشتن
با دستگاه بروجردی نوعی اعتبار محسوب میشد ،مث ً
“گرد آن
ال معروف بود که خمینی ِ
دستگاه نمیگشته” یا برخی از تحصیلکردگان حوزه مانند مرتضی مطهری و سیدحسن
شریعتمدارجهرمی ناگزیر به خروج از قم شده و در تهران به سر میبردند ،چنانکه ِ
فرد دوم
فداییان اسالم ،عبدالحسین واحدی در مدرسۀ فیضیه علیه بروجردی سخنرانی کرده و
مجبور به فرار از قم شده بود.
ِ
روحانیون معروف ،در رقابت با یکدیگر بودند و چندان تمایلی به روبهرو شدن با
هم نداشتند .من شاهد بودهام یکبار که خمینی به منزل عالمه طباطبایی آمده بود ،آقای
شریعتمداری از در دیگر مجلس را ترک کرد .از شاگردان برجستۀ حاج آقا (خمینی)
بارها شنیدهام که ایشان به بروجردی نزدیک نمیشده و میگفته است“ :من فقط در حمام،
آقای بروجردی را قبول دارم ،یعنی زمانیکه لباس به تنش نیست”  .با وجود این برای
حفظ ظاهر هزار دعا و ثنا نثار یکدیگر میکردند .نفاق و دورویی ،در ظاهر دوست و
در باطن دشمن بودن در بین روحانیون ریشهدار است و در رقابتی که بین آنها جریان دارد،
امری بسیار عادی و روزمره است.
دورۀ حاکمیت بروجردی دورۀ جمود و محافظهکاری و حفظ سنتهای
قدیمیست .مطالعۀ فلسفه (حتی همان فلسفۀ مالصدرا) را نکبتبار میدانستند؛ خمینی
که زمانی کتاب “ َاسفار” مالصدرا را درس میداده مجبور شده بود از آن دست بکشد چون
برخی او را خارج از دین پنداشته و علیه او تبلیغ میکردند .خمینی خود میگوید “لیوانی
را که فرزندم در آن آب خورده بود آب میکشیدند”.
به خاطر دارم که عالمه طباطبایی آشکارا در انزوا میزیست و در یک دوره دست
به حاشیهنویسی انتقادی بر کتاب “بحار االنوار” اثر عالمه مجلسی زد که بهمرور منتشر
میشد؛ (بحار االنوار در چاپ جدید بالغ بر صد جلد میشد)  با وجود آنکه این تفسیر
از همان چارچوب اصول و قواعد خودشان فراتر نمیرفت ،از جلد هفتم دیگر نشر آن از
جانب مقامات ممنوع شد.
یکی از شاگردان خمینی که مرتب در “درس خارج” او حضور مییافت و از
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آشنایان ما بود یک روز گفت“ :امروز “حاج آقا” صحبت را اینطور شروع کرد که بحث
امروز بحث “مقدمۀ واجب” است (مث ً
ال اگر نماز واجب است آیا طاهر شدن و وضو
گرفتن هم واجب است یا نه؟ یا اگر حج واجب است خرید بلیت هواپیما هم واجب
است یا نه؟) این بحث نه به درد دنیا میخورد نه به درد آخرت ،اما چون قدما به این
بحث پرداختهاند ما هم این درس را شروع میکنیم” (نقل به مضمون)؛ این درسیست
که دستکم دو سه ماه طول میکشید ولی برای خمینی تطابق با سنت اهمیت داشت.
او سعی میکرد چارچوب محافظهکارانۀ روحانیت را مصون نگاه دارد تا بتواند از آن
موقعیت و ابزار استفاده کند و دیدیم که مسند مرجعیت در استقرار حکومت مورد نظرش
چقدر اهمیت داشت .آقا سیدرضا صدر (فرزند آیتالله صدر که از او یاد شد) که اعتبار
حوزوی و خانوادگی مهمی داشت بر ضرورت اصالحات در نظام آموزشی حوزه پافشاری
میکرد و خواستار تغییر کتابها و هماهنگ کردن آموزش طالب با روشهای جدید
بود تا حوزه بتواند “وظایف” خود را با ابزارهای مدرن به انجام برساند .انتقادات و
مخالفخوانیهای سیدرضا صدر اگرچه بهخاطر جایگاه و وزنهای که داشت مزاحمت
مهمی برایش پیش نیاورد ،اما حرفهایش هم نتوانست به عمل دربیاید .آقا سیدرضا صدر
هر هفته شبهای پنجشنبه در منزلش (قسمت بیرونی) جلسهای داشت و خودش سخنرانی
میکرد .حدود  ۱۵۰تا  ۲۰۰نفر از طالب در این جلسات حضور مییافتند .موضوع
سخنرانی غالب ًا امور اخالقی مانند َح َسد و تقوی و اینگونه معانی بود ،اما به انتقاد از تحجر
م ُتدهای درسی هم میکشید .ک ً
ال عقبماندگی حوزه در پاسخگویی به نیازهای جامعۀ مدرن
و مبارزه با “انحرافات مادیون” و ضرورت انطباق حوزه
با شرایط زمان ،خود نوعی انتقاد ضمنی به نظام مدیریت
محافظهکارانۀ آیتالله بروجردی محسوب میشد .جالب
اینکه درعینحال مدام از تأییدات امام زمان و ستایش از
“ولی عصر” مثل تکیهکالم سخن میگفت.
سیدرضا صدر در شهر قم شخصیت معتبری بود
با قامتی بلند و چاق که با عبا و عمامه هیکلی عظیم
بههم میزد .از خانه که به سمت مسجد یا مجلسی به راه
میافتاد با چند تن از طالب جوان همراهی میشد .در
کوچه که با او روبهرو میشدی کافی بود که چشمت در
چشم او بیافتد تا از دور ،بلند و با لحن و صدای خاص
خود به تو سالم کند و تو چارهای نداشتی جز آنکه خود
را به گوشۀ دیوار بچسبانی تا آقا و موکب او رد شوند .من
در آن زمان جوانکی  ۱۷ساله بودم که در این جلسات
چیزی به حساب نمیآمدم .شاید برای نخستین بار در
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زندگی ،نامهای با نام مستعار به او نوشتم و خواهش کردم که وی در سخنرانی خود دربارۀ
اثبات وجود امام زمان هم صحبت کند و نامه را پست کردم .در جلسۀ بعد ،صحبتش را
با ذکر دریافت آن نامه شروع کرد و گفت که یقین ًا فرستندۀ نامه در مجلس حضور دارد.
من آنقدر کمتجربه بودم که میترسیدم مبادا مرا شناخته باشد و همانجا مرا بهعنوان کسی
که در وجود امام زمان تردید کرده نشان دهد! باری ،طبع ًا او حرفی نداشت که در اثبات
وجود حضرت بگوید جز تکرار ستایش و تقدیس او و پناه بردن به خدا و مصون ماندن
از افتادن در انحرافات!
حوزههای علمیه در مراکز استانها هم وجود داشت :شیراز ،مشهد ،اصفهان و
تبریز و در مقیاس کوچکتر کمابیش در خیلی از شهرستانها.

خیل عظیم سپاهیان مذهب ،اوقاف بود و وجوهات
تأمینکنندۀ مخارج این
ِ
رد مظالم (در واقع غرامت و جریمهای که مؤمنین بابت
شرعی یعنی ُخمس و زکات و ّ
خالفکاریهای شرعی خود میپردازند تا بار گناهانشان سبک شود) و انواع صدقات و
نذرها و هبهها (بخششها) .هیچ نوع کنترل و یا محاسبه رسمی بر انتقال صحیح این
وجوهات (یعنی اموال منقول و غیرمنقول) نبوده و نیست ،چون از طرق رسمی صورت
نمیگیرد .یک بار یک تاجر ایرانی مقلد خمینی در کویت مبلغ نیممیلیون تومان از
همین وجوه برای خمینی آورده بود((( .وجوهات شرعی را علمای شهرستانها که از
طرف یک مجتهد اجازۀ جمعآوری (اجازۀ امور ِحسبیه) داشتند دریافت میکردند.
بنابه سلیقه و درک و منافع خود حساب را با پرداخت کننده صاف و راست میکردند.
مقداری را برای مخارجی که ممکن است الزم شود نگه میداشتند .برای نیازهای خود و
خانوادهشان نیز “بر حسب شأن خود” که محدودیتی نداشت بر میداشتند و آنچه را باقی
میماند برای مجتهد اعلم که چنین اجازهای به آنان داده بود میفرستادند .به این ترتیب
وجوهات شرعی (و به تعبیری مالیات اسالمی) نه تنها دستگاه روحانیت شهرستانها
و استانها را میچرخاند ،بلکه اموال فراوانی را به دربار بروجردی و مجتهدین دیگر
سرازیر میکرد .صدها مجتهد درجه دوم وجود داشت که هرکدام با خانوادههای پر اوالد
بهنحوی مرفه (بر حسب شأنشان!) اداره میشدند و هر از چندگاه ،گوش تا گوش ،با
هیکلهایی که به سختی جابهجا میشدند در داراالفتاء (شورای فتوا) گرد میآمدند و در
نزدیکتر نشستن به محلی که بروجردی بر آن تکیه میداد بر یکدیگر سبقت میگرفتند
و بههم فشار میآوردند! ُمستمری و اموالی که به اینان داده میشد از همان بودجۀ دربار
بروجردی میآمد که کلیدش در دست فردی با نفوذ به نام حاج احمد احسن بود .هرچند
خرید و فروشهای کالنش زبانزد همه بود اما هیچکس از کموکیف آن نمیتوانست
خبری داشته باشد .آیتالله بروجردی که سنش از  ۸۰گذشته بود و گوشهایش به
سختی میشنید در رأس این سیستم قرار داشت اما خود این سیستم بود که آقا را هم
 - 1نک .به :گاهنامۀ چشمانداز شماره  ۵و .۶
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اداره میکرد .طبقات حاکم برای ادامه دادن به سرکردگی اقتصادی و سیاسی خود به
این سیستم نیاز داشتند؛ چنانکه مردم زحمتکش و عقبمانده نیز برای قورت دادن و
پذیرش وضعیت نکبتبار خود و راضی بودن به رضای الهی ،به سیستم روحانیت و دین
که ترس از عذاب جهنم و وعدۀ بهشت در دنیای دیگر جزو جداییناپذیر آن است ،نیاز
داشته و بدان معتاد بودند.
شاید بیمورد نباشد این خاطره را هم بنویسم که در اوایل ورودمان به قم یک روز
یکی از خویشان ما به نام آقای فخر ،ما را به محلی برد که آقای بروجردی در آنجا جلوس
یا بار عام داشت .در محوطهای بزرگ و سرپوشیده بر مسندی مینشست و صدها و هزاران
نفر از مردم به دیدنش (زیارتش) میرفتند ،تبرک مییافتند و غالب ًا دستش را میبوسیدند.
پس از دیدن چنین صحنهای ،علیرغم همۀ احترام و تقدسی که برای او قائل بودم ،نوعی
ُپل او که مردم بدبخت
احساس انزجار به من دست داد .دیدن آن دستهای متکا مانند و ت ِ
در مقابل آن سر خم کرده و میبوسیدند… این تصویر را هر وقت به یاد میآوردم نفرتم
میگرفت .هنوز هم از دستهای کار نکرده و نرم بدم میآید.
به درستی نمیدانم که در آن زمان چند هزار طلبه در قم درس میخواندند ،شنیده
بودم بین  ۱۵تا  ۲۰هزار نفر .طالب از دستگاه بروجردی و گاه از دفتر مجتهدین معروف
دیگر (شریعتمداری ،نجفیمرعشی ،گلپایگانی) نیز شهریهای دریافت میکردند .معمو ً
ال
هرکدام از این دفاتر مستمریبگیران خاص خودشان را داشتند .ما سه نفر بهاصطالح از
خانوادۀ روحانی جهرم بودیم و یکی از علمای آشنا (شیخ غالمحسین شرعیدارابی) هم
معرف ما شده بود .برای هریک از ما مبلغ سی تومان از دفتر بروجردی مستمری ماهانه
مقرر کرده بودند .امروز برایم جالب است که بهرغم وضع دشوار مادی که در آن بودم،
این کمک را نپذیرفتم .در پیش خود استدالل می کردم که چون تصمیم نگرفتهام که در
آینده شغل روحانی داشته باشمِ ،
حق من نیست که از این مستمری برخوردار باشم و توصیۀ
واکنش خودبهخودی
مصرانۀ دوستانم را نیز برای پذیرش آن قبول نکردم .شاید عامل این
ِ
تربیت پدر و مادرم بوده است.

باری ،زندگی طالب عموم ًا فقیرانه بود چه آنها که در مدارس فیضیه ،دارالشّ فاء،
حجتیه یا رضوی و غیره حجره داشتند و در آنجا زندگی میکردند و چه آنها که متأهل
بودند و خارج از مدرسه با زن و فرزند به سر میبردند .طلبهای را میشناختم که برای
صرفهجویی در خرید نفت ،در سرما راهی طوالنی میپیمود تا یکی دو لیتر نفت را از یک
پمپبنزین یک ریال ارزانتر بخرد .یک ُپرس چلوخورشت  ۲۲ریال بود که اگر نصف
آن را میخواستی میگفتند “تکی” به  ۱۱ریال .همین تکی را دو نفر با نان میخوردند
تا سیر شوند .تنها آقازادههای قم و شهرستانها استثنا بودند یا کسانی که خانوادههای
ثروتمند داشتند و مخارجشان بهخوبی تأمین میشد .طالبی هم بودند که از همان موقع
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به کسب و کار میپرداختند.

(((

زنی زحمتکش اهل رشت را در همسایگی مدرسۀ دارالشفاء میشناختم که با چه
جانکندنی لباسشویی میکرد .لباسها را میبرد کنار رودخانه ،در هوای سرد زمستان صابون
میزد و آب میکشید .اتاقکی سرد و نمور در کنار خیابان داشت که همچون دخمهای در
آن بهسر میبرد؛ به قدری محقر بود که من پس از دهها سال در حیرتم که چگونه در آن زنده
مانده بود و عجیبتر اینکه برای ما که او را میدیدیم وضعیتش عادی به نظر میرسید!
زندگی طلبگی آیندهای سخت مبهم داشت و بعید میدانم که اکثریت طالب
انگیزهشان دسترسی به رفاه مادی بوده است ،هرچند احتمالش بود .بهنظرم انگیزۀ طلبگی
را باید بیشتر در اعتقادات دینی ،حفظ سنت خانوادگی و نوعی اعتبار اجتماعی جستجو
کرد که البته با خودش یک زندگی نسبت ًا تأمین شده هم بههمراه داشت .زندگی طلبه از
طرق مختلفی تأمین میشد از شهریۀ اندکی که میگرفت ،کمکی که احیان ًا از خانواده یا
فردی متمکن از همشهریان و آشنایانش میرسید یا پولی که از روضهخوانی و منبر رفتن در
ماههای محرم و صفر و رمضان گردآوری میکرد .گهگاه کمکهای دیگری هم میرسید،
ِ
بزرگ یک خانواده که تابوتش
مانند یک یا چند ژتون غذا که بهعنوان نذر یا بنابه وصیت
را مث ً
ال از تهران به قم آورده بودند تا دفن کنند بین طالب پخش میشد .گاه هم پیش میآمد
که کسی وصیت میکرد پس از مرگش  ۵۰۰نسخه از یک کتاب یا تفسیر قرآن را بین
طالب پخش کنند .طالب عموم ًا پس از چند سال تحصیل خود را وارد بازار کار آخوندی
یعنی روضهخوانی و منبر رفتن میکردند و دورۀ کارآموزیشان را یا در شهر خودشان و بین
خویشان و آشنایانشان یا در شهرستانها و روستاهای دور و نزدیک میگذراندند .برخی که
تجربه یا پارتی قابل توجهی نداشتند ،از روی گمان و بر پایه شنیدهها راهی شهری کوچک
یا روستایی میشدند تا در آنجا روضه بخوانند .دوستی طلبه از همین دست میگفت“ :پیش
از ماه محرم چشمهایم را میبندم و انگشتم را روی نقشۀ ایران فرود میآورم ،هرجا که شد
میروم!” گاه پیش میآمد که قیافه ،رفتار ،صدای خوب یا طرز روضهخوانی آنها مقبول
مستمعین قرار میگرفت؛ در این حالت بهخصوص اگر فردی از روحانیون محل از آنها
حمایت میکرد در همان محل جا میافتادند و آن وقت هرسال در ماههای محرم و صفر به
آنجا میرفتند .در آنجا برای خود مریدهایی پیدا میکردند ،احیان ًا همانجا ازدواج میکردند
و ماندگار میشدند .پس از آن ،باز هم چند سالی به قم برمیگشتند ومجموع ًا “امورات”
بهخوبی میگذشت .اگر هم شهرتی بههم میزدند و در شهرهای بزرگتر یا ثروتمندتر مانند
حسینیههای کویت و دبی و غیره از آنها دعوت میشد که دیگر “نورعلینور” بود .اینها
را منبری میگفتند نه روضهخوان .روضهخوان به ذکر مصیبت کربال بسنده میکند و حکم
 - 1مانند شیخ علیاکبر هاشمیرفسنجانی ،تا آنجا که در قم شنیده بودم به معاملۀ فرش و پسته هم مشغول
بود .یکبار در اتاق نشیمن خانۀ وی در قم (احتما ً
ال در نزدیکی خانۀ عالمه طباطبائی) چند قالی دیدم که
روی هم انداخته شده بود ،بهطوریکه اول بهنظرم رسید عین تُشک است.
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ذکر مصیبت میکند،
مداح و پامنبری دارد که برای گرم کردن مجلس و خالی نماندن وقت ِ
اما چرا به این کار روضهخوانی میگویند؟ مجالسی که شیعیان برای یادبود شهیدان کربال
برپا میکردند و از زمان حکمرانی آل بویه ( ۴۴۷–۳۲۰ق  ۱۰۵۵–۹۳۲ /م) آغاز شده
بود در دورۀ صفویه رونق گرفت زیرا ابزار ایدئولوژیک دولت بود و شدید ًا مورد حمایت
قرار داشت .در این مجالس کتابی را روخوانی میکردند به نام “روضة الشهدا”(باغ
شهیدان) .از اینجاست عبارت روضهخوانی .این کتاب را مالحسین واعظ کاشفی (متولد
سبزوار  840ه.ق وفات در هرات  910ه.ق) که خود سنی مذهب بود در بازگویی وقایع
کربال به نظم نوشته بوده و مردم از سنی و شیعی در مجلس او حاضر میشدند و میگریستند.
شیعیان این مراسم را که سینهزنی و قمهزنی و تعزیه و غیره (گاه به تقلید از مسیحیان) به
آن افزوده شد از آن خود کردند و بهرغم انتقادات شدیدی که به آن شده همچنان ادامه دارد،
چون عموم ًا برای صاحبان قدرت از هردسته که باشند سودمند است.
“شغل” آخوندی عملکردهای مختلف وجود داشت از روضهخوانی ،طلبگی،
در
ِ
منبری بودن ،پیشنماز بودن و ُمدرس بودن گرفته تا اجتهاد و مجتهد اعلم .ضمن ًا القابی مانند
حجتاالسالم و آیتالله و غیره ناشی از وجود سلسله مراتب رسمی نبود .این القاب برحسب
اینکه گوینده و مخاطب کیست و هر کدام در چه موقعیت ِسنی و اجتماعی قرار دارند فرق
میکرد .یک جوان هرقدر هم بهاصطالح “علمش” باال بود ،آیتالله لقب نمیگرفت .هرچه
موقعیت اجتماعی آخوندی باالتر میرفت و بهتدریج عمامه بزرگتر و ریش بلندتر میشد،
به داشتن لقب آیتالله هم نزدیکتر میگشت .خمینی هرگز به طالقانی بیش از حجةاالسالم
نگفت .حجةاالسالم والمسلمین را برای کسی مثل رفسنجانی درست کردند .منتظری تا
زمانیکه مورد رضایت رژیم بود ،آیتالله العظمی هم لقب میگرفت ولی بعد ًا خیلی چیزها
را از او گرفتند .کار ُبرد این القاب ،با مقامهای ارتشی و دانشگاهی یکی نیست.

باری ،در آن سالها رفتن از محیط بستۀ جهرم به محیط قم که یکی از پر
تحرکترین شهرهای ایران از نظر درس و مطالعه و بحث بود برایم اهمیت داشت .در
حکم چشم گشودن به کتابخانه بود .در جهرم کتابخانۀ عمومی وجود نداشت حالآنکه در
مدارس فیضیه ،حجتیه و جاهای دیگر کتابخانههای کام ً
ال غنی و مجهز وجود داشت که
مراجعهکننده به راحتی میتوانست در آنها به انواع روزنامهها ،نشریات و کتب دسترسی
داشته باشد .تنوع مطالب و مراعات سکوت در این کتابخانهها شاهدی بر جدیت امر
مطالعۀ عمومیبود .تا پیش از رفتن به قم کتابخانۀ بزرگ ندیده بودم .اکنون کتابخانههایی
میدیدم که در آنها حتی کتابهای الئیک ،ادبیات مدرن و غیرمذهبی را هم میتوانستم در
اختیار داشته باشم .خاطرات زیادی از آن دوره دارم .کتابخانۀ مدرسۀ فیضیه و حجتیه از
صبح زود تا ساعت  ۱۰شب باز بود .نظم و سکوت ،خدمات کتابداران و تعدد کتابهای
درسی و فرهنگها جای گله باقی نمیگذاشت .به یاد دارم که بر بام مسجد آیینه که در
گوشهای از صحن “حضرت معصومه” قرار داشت ،کتابخانهای بود با میز و نیمکت در
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دو طرفش و کتابها در قفسهها تا سقف .وقتی وارد میشدی ،رئیس کتابخانه که سیدی
بود با عمامۀ کوچک به تو خوش آمد میگفت و میتوانستی از کارمند جوانی که بالفاصله
برایت چای میآورد ،کتابی را که میخواستی یا اطالعی را که در جست و جویش بودی
بخواهی .در این کتابخانه بود که برخی نشریات قدیمی ادبی مانند مجلههای یغما ،ارمغان
و آینده را میدیدم و برخی از قصههای هدایت را (که با نام آقا میرزا صادق خان هدایت
امضا شده بود) میخواندم؛ همچنین نوشتههایی از علی دشتی ،محمد حجازی ،محمدعلی
جمالزاده و مقاالت صادق رضازادهشفق و دیگران را که در نشریات انجمن مبارزه با
خرافات (در دورۀ رضاشاه) چاپ میشد ،البته اینطور مقاالت جزو درس طلبگی ما نبود
ولی خودت اگر کنجکاو بودی و میخواستی ،میتوانستی بیابی و بخوانی البته نه همه چیز
را! فراموش نکنیم که در دهۀ  ۱۳۳۰که من سالهای آخرش در حوزه بودم ،کودتای ۲۸
مرداد  ۱۳۳۲رخ داده بود؛ زمینه چه بهلحاظ سیاسی و چه ایدئولوژیک برای “مبارزه” با
خط نظری زیر ضربه بود.
ماتریالیسم و کمونیسم آماده بود و این ِ

میدانیم که آیتالله بروجردی از کودتای  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲حمایت کرد و روابط
خوب او با دربار یک بار دیگر همکاری دین و بساط پادشاهی را که در تاریخ ایران
سابقهاش به قرنها میرسد به نمایش میگذاشت .در همان سه سالی که من در فیضیه
بودم ،دیدار شاه از آیتالله بروجردی و آمدورفت فرستادگان دربار را بهخوبی به یاد
دارم که چطور خبرش را با افتخار پخش میکردند تا به گوش همگان برسدّ .
عالمه
سیدمحمدحسین طباطبایی کتاب “روش رئالیسم” را نوشته بود با شرح و پاورقیهای
مفصل مرتضی مطهری ،آنها تفکر مذهبی و فلسفی خود را رئالیسم مینامیدند و
ِ
“مادیگری” ماتریالیستها را “رد” میکردند.
شخصیت طباطبایی و موقعیت او متناقضنما بود .او از یک طرف بهعنوان استاد
فلسفه در نقطۀ مقابل فقها قرار میگرفت ،فقهایی که از دیرباز در مخالفت با فلسفه
پافشاری میکردند و درس فلسفه را نکبتبار و لغزشگاهی برای ایمان تلقی میکردند ،از
طرف دیگر دستگاه دین برای پاسخگویی مستدل به افکار و ایدههای ماتریالیستی و ارائه
تفسیرهای قابل قبول از دین ،به یک فیلسوف متبحر نیاز داشت و طباطبایی چنین کسی
بود ،مفسر قرآن و مؤلف تفسیر بیست جلدی “المیزان” به زبان عربی .متدی که او در این
تفسیر بهکار برده ،تفسیر قرآن به قرآن است یعنی به سراغ احادیث که ممکن است محل
شک و تردید باشند نمیرود و به خود قرآن ارجاع میدهد.

از آنجایی که او عرصۀ فعالیت و اندیشۀ خود را فلسفه و علم میدانست مورد
عالقۀ برخی از مستشرقین از جمله هانری کوربن فرانسوی نیز بود .هانری کوربن بارها
همراه با داریوش شایگان از طباطبایی دیدار کرده و با او جلسات مفصلی داشته است.
فارسی بسیار خوب و
ضمن ًا عالمه طباطبایی بر خالف آنچه از فقها دیده شده ،به نثر
ِ
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سلیسی مینوشت .از جمله مقالهای با این عنوان از او به خاطرم مانده که “آیا اسالم به
احتیاجات واقعی هر عصری پاسخ میدهد؟” .داوری دربارۀ ارزش کار او چه در تفسیر
چه موارد دیگر در یکی دو کلمه نمیگنجد .مردی ادیب بود و در موج عربیزدایی از
زبان فارسی که در زمان رضاشاه همراه با موج ناسیونالیسم ایرانی بر فضای فرهنگی ایران
حاکم شده بود او هم دست به نوشتن مطالبی به فارسی َسره زد.

ناصر مکارمشیرازی یک از فضال ،یعنی تحصیلکردگان حوزه ،کتابی به شکل
رمان به نام “فیلسوفنماها” نوشته بود که علیه اندیشههای مدرن مانند “تکامل انواع”
داروین و مادیگری و مارکسیسم بحث میکرد .کتاب او که بهخوبی در چارچوب
برنامههای ضدکمونیستی رژیم شاه پس از  ۲۸مرداد میگنجید ،برندۀ جایزۀ سلطنتی شده
بود .برخی از روشنفکرانی هم که از آموزشهای فلسفی و سیاسی حزب توده بریده بودند،
دربهدر به جستجوی جنبههای “مثبت” مذهب برآمدند .یکی از آنها را که به یاد دارم
مهدی قائنیست که کتابی به نام “مذهب در آزمایشگاهها و رویدادهای زندگی” ترجمه
و چاپ کرده بود .من او را چند بار همراه با آقا سیدرضا صدر دیده بودم (دربارۀ صدر
در سطور پیشین اشارهای کردم) .بههرحال ،اگر حوزۀ قم و روحانیت عموم ًا در دستگاه
قضائی و مؤسسات آموزشی و دانشگاهی و مدیریت اوقاف ،نصیبی آنچنانی نبرده بود
و نفوذ مستقیمی نداشت اما در مبارزه با ِالحاد و کمونیسم که در دورۀ جنگ سرد بسیار
حیاتی شده بود نقش بسیار مؤثری در همسویی ایدئولوژیک با رژیم ایفا میکرد .گفتم
نفوذ مستقیم زیرا بههرحال نفوذ غیرمستقیم و بهرهمندی از درآمدهای اوقاف وجود داشت،
ِ
سفید” شاه همین نفوذ در معرض تهدید قرار گرفته بود و خود
کمااینکه با “انقالب
یکی از انگیزههای همآوایی زمینداران بزرگ و متولیان اوقاف در مناطق مختلف ایران
با اعتراضهای خمینی در اوایل سالهای چهل بود .چنانکه میدانیم آقای سیدابوالفضل
تولیت ،متولی آستانۀ “حضرت معصومه” مدتها بهدلیل حمایت از خمینی در زندان قصر
(تهران) به سر برد.

در همین دوره ،ناصر مکارم جلساتی برای بحث عقاید برپا میکرد و در واقع
رد الحاد،
بهاصطالح آن روز درس میگفت .مضمون این گفتارها اثبات معتقدات دینیّ ِ ،
ِ
جلسات درس حاضر میشدم و یادداشت
مادیگری و مارکسیسم بود .من هم در این
برمیداشتم .او همان مطالبی را که در کتاب “فیلسوفنماها” آمده بود به تفصیل و
گاه با اضافات بیان میکرد .نام و شرح حال داروین و نظریۀ تکامل انواع را در آنجا و
برای نخستین بار از او شنیدم ،البته همراه با برخی از تفسیرهایی که ضدماتریالیستها و
ضدمارکسیستها مایلند به ماتریالیسم و مارکسیسم نسبت دهند ،مث ً
ال اینکه بنابر نظریۀ
تکامل ،انسان و میمون نیاکان مشترکی دارند را به تمسخر گرفته و برای رد آن بدینگونه
استدالل میکنند که آیا تابهحال کسی دیده که میمون پشمش بریزد و انسان شود؟! او
توپنجه نرم میکرده و
همچنین از فقر فاحشی میگفت که مارکس در زندگی با آن دس 
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اص ً
ال آن را سبب نوشتن کاپیتال و نوعی دشمنی و انتقامگیری از ثروتمندان میدانست! او
از تالشهایی که در مبارزه با بیدینی و الحاد در مصر و دیگر کشورهای مسلمان صورت
گرفته سخن میگفت .من نام ِشبلی ُشم ّیل((( و کتاب او “فلسفۀ پیدایش و تکامل” را از
مکارم شنیدهام و نیز مطالبی دربارۀ دائرةالمعارف قرن چهارده و بیستم نوشتۀ محمدفرید
وَ جدی((( و کتابها و شخصیتهای دیگر.
این درسها در مسجد مدرسۀ حجتیه برپا میشد که آیتالله شریعتمداری در آن
نگارش برخی از این مباحث و باالخره
نماز جماعت میخواند .بعدها این نوع جلسات و
ِ
چاپ آنها بهصورت جزوه گسترش بیشتری پیدا کرد و از اقداماتی بود که برای انطباق
حوزه با نیازهایی که در جامعه در مقابل روحانیت مطرح شده بود عملی میشد .پیش از
اینها اصول عقاید یعنی توحید و نبوّ ت و معاد را با “استدالل”های خیلی ساده و عوامانه
توجیه و “اثبات” میکردند و نیازی به بحث و قلمورزی نبود؛ اصول و عقاید به نحو
سنتی مانند آنچه در کتاب “کفایة الموحدین” نوشتۀ اسماعیل طبرسینوری (سالهای قبل
از مشروطیت) آمده بود و طالب آن را گاه بهعنوان کتاب خارج از برنامۀ درسی مطالعه
میکردند کام ً
ال کافی میبود ،اما پیشرفت علوم و جامعه و به تبع آن نظریات ماتریالیستی و
ترقیخواهانه ضرورتهای نوینی را مطرح میساخت که دستگاه حوزه و روحانیت بهطور
کلی باید به آن میپرداخت؛ حوزه نیاز به مؤسسات و کسانی داشت که به فنون تبلیغ مدرن
آشنا باشند .تأسیس مؤسساتی از نوع مکتب اسالم و مکتب تشیع و تدریس کسانی مثل
ناصر مکارم و نشر آثاری از نوع “روش رئالیسم” یا “فیلسوفنماها” ،همه در چارچوب
این سیاست ارتجاعی و ضدکمونیستی قابل بررسی است.
غیر از ناصر مکارم کسان دیگری هم بودند که در جهت آشنا کردن طالب به
فهم و درک ضرورت تبلیغ اسالم با روشهای امروزین فعالیت داشتند ،مانند سیدهادی
خسروشاهی و علی حجتیکرمانی که به طالب عالقهمند ،مقالهنویسی یاد میدادند .مجلۀ
“مکتب اسالم” را ناصر مکارمشیرازی با همکاری عبدالکریم موسویاردبیلی ،علی
دوانی ،مرتضی جزایری ،جعفر سبحانیتبریزی ،حسین نوری و بعدها علی حجتیکرمانی و
دیگران دائر کرد که هم مورد حمایت شریعتمداری بود و هم بروجردی .تحت تأثیر همین
فعالیتها چند سال بعد ،در دهه  ۱۳۴۰آیتالله شریعتمداری اقدام به خریداری هتل ِا َرم
 - 1شبلی شمیل  ۱۹۱۷ـ  ،۱۸۵۰مسیحی لبنانی از پیشگامان نهضت نواندیشی عرب ،فارغالتحصیل
دانشکدۀ پروتستان در دانشگاه آمریکایی بیروت بود .او سپس در پاریس پزشکی خواند ،به مصر رفت و در
اسکندریه و سپس در قاهره اقامت گزید .در  ۱۸۸۶مجلۀ “شفا” را تأسیس کرد و نخستین کسیست که طی
مقاالتی که در مجلۀ “المقتطف” مینوشت ،داروینیسم را به جهان عرب شناساند .وی طرفدار نظام سیاسی
الئیک بود ،با این باور که برای تحقق خواستهای تودۀ مردم باید وحدت اجتماعی وجود داشته باشد و لذا
باید دین را از حوزۀ زندگی سیاسی جدا کرد زیرا دین عامل تفرقه است.
 - 2نویسندۀ مصری ،تولد  ۱۸۷۸در اسکندریه ،فوت  ۱۹۵۴در قاهره.
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کرد که بهترین هتل لوکس قم محسوب میشد و آن را به مرکزی به نام “دارالتبلیغ” تبدیل
نمود .طالبی که شانس آورده و به این مرکز انتقالیافتند ،زندگیشان با آنچه در حجرههای
مدرسۀ فیضیه و غیره دیده بودند بسیار تفاوت داشت .روش تدریس “دارالتبلیغ” مدرن بود
چنانکه مدتی دکتر امیرحسین آریانپور در آنجا زبان انگلیسی تدریس میکرد .طرفداران
روش “دارالتبلیغ” و طرفداران روش خمینی با یکدیگر مخالفت زیادی داشتند و به یاد
دارم که یکی از طالب طرفدار شریعتمداری به خمینی “عصبانی سید” میگفت (آنطور
که به شوخی ،پپسی را عصبانی چای میگفت)!
از جمله فعالیتهایی که در این دوره انجام گرفت ،میتوان به مواردی اشاره کرد
مثل دائرکردن کالس درس زبان انگلیسی به ابتکار محمدحسین بهشتی (که بعدها ملقب
به دکتر و آیتالله شد) ،انتشار فصلنامۀ مکتب تشیع به مدیریت رفسنجانی و محمدجواد
باهنر و همینطور ترجمۀ کتابهایی که در مصر و عراق و لبنان برای تبیین اسالم به
زبان روز صورت میگرفت از جمله آثار سیدقطب از رهبران اخوانالمسلمین (که خود
تحصیلکردۀ آمریکا بود) .نکتۀ جالب این است که در این کار گذشته از افراد معمم،
مانند سیدهادی خسروشاهی و شیخ علی گرامی و غیره کسان دیگری نیز فعالیت میکردند
مانند احمد آرام که چند اثر مهم ترجمه کرد از جمله ده جلد از تفسیری را که سیدقطب
تحت عنوان “فی ظالل القرآن” (در سایۀ قرآن) نوشته بود و یا کتاب “احیای فکر دینی
در اسالم” نوشتۀ محمداقبال الهوریپاکستانی ،همچنین سیدغالمرضا سعیدی (کارمند
قدیمی بانک ،دوست مهندس بازرگان و معلم و دوست اسدالله علم در بیرجند) که دست
به ترجمۀ کتاب “برنامۀ انقالب اسالمی” اثر ابواالعال مودودی (پاکستانی) زد .باید
بهخوبی درک کرد که در تالش برای احیای اسالم و ارائه آن بهعنوان آلترناتیو بهویژه پس
ستیزی رژیم شاه و نیز
از  ۲۸مرداد و بر زمینه و فضای مناسبی که جنگ سرد و کمونیسم
ِ
ناکامی رژیمهای مدعی سوسیالیسم یا برآمده از نهضتهای ضداستعماری برای مذهب
پیشآورده بود یک فعالیت گسترده از جانب روحانیت انجام میگیرد که چه در زمینۀ کار
نظری و چه در سطح عملی یعنی بهلحاظ تبلیغی و سازمانی صورت میگرفت .هیئتهای
دینی بسیاری با صندوقهای کمک به فقرا تشکیل شد و همچنین تأسیس مدارس رسمی
زیر نظر انجمنهای مذهبی مانند انجمن تعلیمات اسالمی که صدها مدرسه را در تهران و
ِ
روحانیون بهاصطالح “روشن”
شهرستانها اداره میکرد .همینطور مدارسی که بازاریان و
تأسیس میکردند مانند مدرسۀ علوی ،بنیاد فرهنگی رفاه ،دبیرستان و هنرستان کمال
نارمک یا مدرسه قدس… و به این همه باید شبکههای روحانیت و مساجد را نیز افزود.
در اینجا جز اشاراتی که شد و مستقیم ًا به تجربۀ شخصیام باز میگردد مجال پرداختن
به فعالیتهای نظری برخی روشنفکران مخالف ماتریالیسم ،مانند دکتر عبدالحسین کافی
و مهندس جاللالدین آشتیانی و دیگران را که در راستای فعالیتهای مهندس بازرگان
میگنجند ،ندارم.
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محیط قم ُپر بود از کتابخانه ،مؤسسات انتشاراتی ،کتابفروشی و بساط فروش کتاب
در کنار پیادهروها .طبیعیست که اغلب مطالب مذهبی بود ولی در میان آنها میشد چیزهای
دیگری هم یافت .درست است که در قم بهواسطۀ مخالفت روحانیت سینما و تئاتر وجود
نداشت ،اما زندگی غیرمذهبی هم بهخوبی در جریان بود و از این لحاظ چندان چیزی از
دیگر شهرها کم نداشت .زیارت (یا صنعت توریسم مذهبی) یکی از منابع مهم درآمد شهر
و اقتصاد آن بود .حتی سنت دفن مردگانی که از شهرستانها میآوردند تا در “مدینۀ طیبه”
قم به خاک سپرده شوند و تمام آداب و مراسمی که به این خاکسپاری عجین است مثل
طواف تابوت دور حرم حضرت معصومه و دعا سردادن که “ال اله اال الله” و هزار آیین و
تشریفات دیگر همه برای شهرداری و بخشهایی که در اینرابطه کارشان میچرخید فایده
مستقیم اقتصادی داشت .با دیدی سطحی ممکن بود عبارت طعنهآمیزی به ذهن بیاید که
“قم وارداتش مرده است و صادراتش آخوند” یا باز هم در یک نگاه انتقادی و شاید کمی
هم تحقیرآمیز ،این شعر نادرپور که در وصف قم میگوید:

“چندین هزار زن
چندین هزار مرد
زنها لَچک به سر
مردان عبا به دوش
یک گنبد طال
با لَکلکان پیر
یک باغ بیصفا
با چند تکدرخت
از خندهها ت ُهی
وز گفتهها خموش
حوض نیمه پُر
یک ِ
با ِآب سبز رنگ
چندین کالغ پیر
بر تودههای سنگ
انبوه سائالن
در هر قدم به راه
عمامهها سفید
رخسارهها سیاه”.

(از دفتر “چشمها و دستها”)

اما نباید اجازه داد که این برداشتهای تقلیلگرایانه ،اهمیت حوزه و قم را در
تدارک آنچه رخ داد بپوشاند .زمانیکه شرایط تاریخی تحول در جامعه ایران از جهات
متعدد فراهم آمد ،روحانیت بهمثابۀ آلترناتیو حاکمیت یافت و جامعۀ ایران که در انقالب
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مشروطیت سردستۀ استبدادیان مشروعهطلب ،آیتالله شیخ فضلالله نوری را اعدام کرده
بود ،به اسارت جانشین او درآمد تا مصالح طبقات استثمارگر حاکم در ایران و جهان این
بار مستقیم ًا با توجیهات دینی تأمین گردد.
در اینجا اشارهای میکنم به مواردی چند از مواضع مراجع تقلید در قبال
مخالفتهایی که با رژیم صورت میگرفت .برگردیم به دهۀ سوم.

موضع آیتالله بروجردی در قبال سرکوب فداییان اسالم و اعدام رهبران آن
جمعیت فداییان اسالم به رهبری سیدمجتبی نوابصفوی پس از شهریور ۱۳۲۰
فعال شدند و ماهیت و عملکردی ارتجاعی داشتند که نمونهاش قتل احمد کسروی در
 ۱۳۲۴است .آنها در عرصۀ سیاسی نیز نقش داشتهاند که در بافت پیچیدۀ تحوالت آن
سالها گاه از دیدهها پنهان میماند .در اواخر دهۀ  ۱۳۲۰که موضوع ملی شدن صنایع
نفت در دستور کار فراکسیون جبهۀ ملی مجلس بود ،کاشانی و مصدق در یک صف قرار
داشتند و میتوان گفت که بدون حمایت کاشانی ملی شدن نفت امکانپذیر نبود .مهمترین
مانع در اجرای ملی شدن نفت وجود سرلشکر حاجیعلی رزمآرا نخستوزیر وقت بود.
این کاشانیست که از فداییان اسالم میخواهد تا رزمآرا را ترور کنند تا از این طریق راه
مجلس ایران ،رزم آرا
برای نخستوزیری مصدق باز شود که چنین هم شد .جالب اینکه
ِ
را مهدورالدم (کسی که ریختن خونش مجاز است و در برابر آن قصاص یا دیهای الزم
نیست) شناخت و خلیل طهماسبی از اعضا فداییان اسالم و قاتل او را تبرئه کرد .معروف
است که وقتی خبر ترور رزم آرا به کاشانی میرسد مشغول وضو گرفتن بوده ،همانجا به
ل خوشی نداشت و حتی او را
سجده میافتد تا خدا را شکر گوید .شاه هم که از رزم آرا د ِ
رقیب خود میدانست آزادی قاتل را تأیید کرد .از واکنش مصدق و یاران او اطالعی ندارم.
فداییان اسالم ،بروجردی را فردی محافظهکار میدانستند و او را مورد انتقاد و
افشاگری قرار میدادند .گفتم که عبدالحسین واحدی ،فرد دوم فداییان اسالم حدود سال
 ۱۳۲۷در مدرسۀ فیضیه آشکارا به انتقاد از بروجردی پرداخت .زمانیکه فعالیتهای
فداییان اسالم باعث دستگیری ،محاکمه و اعدام آنها شد ،بروجردی کوچکترین
عکسالعملی نشان نداد .شنیدهام که تنها برای خالی نبودن عریضه از دولت خواسته بود
قبل از اعدام ،عمامه از سر معمم برداشته شود .البد منظور این بوده که عمامه اعدام نشود!
سری داشتهاند ،بههیچرو
برخی اساتید حوزه هم که مانند خمینی گویا با فداییان اسالم س رو ّ
به مصلحت خود ندیدند که دربارۀ سرکوب آنها سخنی بگویند.
دیگر فرصتطلبی روحانیت ،موضع آیتالله بهاءالدین محالتی در شیراز
نمونۀ
ِ
است در رابطه با سرکوب عشایر فارس و ایل قشقایی که در بهترین حالت از حد التماس
دعا ،آن هم در مجالس خصوصی فراتر نرفت .سالیان دراز است که مراجع تقلید تالش
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دارند از تنشهای جامعه به نفع تحکیم موقعیت و منافع خود سودجویند ،مث ً
ال در برخورد
با شورشها ،مترقی یا ارتجاعی اگر به نفعشان بوده با آن همگام شدهاند اما همین که پای
بهاصطالح ضرری جانی یا مالی بهمیان آمده ،الحول گویان از کنارش رد شدهاند.
مورد دیگر برخورد آیتالله سیدمحمدهادی میالنی با اپوزیسیون ملیست که
دارای روابط متقابل احترامآمیز بودند .چه زمانیکه بهقول خودش “عقل منفصل” او
را که سیدمرتضی جزایری نام داشت به زندان انداختند (در ارتباط با کودتای سرلشکر
محمدولی قرنی) و چه زمانیکه کسانی مثل طاهر احمدزاده را زیر فشار میگذاشتند و
فرزندانش را اعدام میکردند ،باز از آیتالله میالنی هیچ اعتراضی برنخاست.
برخورد با مجاهدین هم نمونۀ دیگریستکه بهرغم حمایت اولیه و وسیعیکه به هنگام
دستگیری مجاهدین در نیمۀ سال  ۵۰از طرف روحانیون به عمل آمده بود وقتی مجاهدین را به
زندانهای طوالنی و همچنین اعدام محکوم کردند صدایی از مراجع تقلید برنخاست.

اختالفات بین روحانیون
بهرغم ظاهر ریاکارانهای که معمو ً
ال بین روحانیون از صدر تا ذیل وجود دارد و آنها
را قدیسانی جا میزند که بههیچروی در بند مادیات نیستند ،اختالف برسر منافعی که هر
یک بنابر جایگاه و موقعیت خود دارند واقعیتیست که پرده از فریبکاری آنان برمیدارد.
در همین یادداشتها اشاره کردهام که شخص ًا در قم شاهد بودهام که چطور بالفاصله که
خمینی وارد خانۀ عالمه طباطبایی شد ،شریعتمداری از در دیگر خارج شده است مبادا با
یکدیگر روبهرو شوند .همچنین در رابطه با روی کار آمدن آیتالله بروجردی در دهۀ ۲۰
اشاره کردهام که مرگ مراجع تقلیدی که رقیب او بودند برای طالب قم مشکوک جلوه
میکرد .اینکه یک روحانی علیه دیگری به سبکی بسیار پیچیده و مزورانه پاپوش بسازد،
او را کافر جلوه دهد ،مریدش را از او بقاپد و امثال آن ،امری عادیست ،مث ً
ال در شیراز
دعوا بین سیدنورالدین حسینی و روحانی دیگری به نام سیدحسامالدین فالاسیری بر سر
برخورد به دولت مصدق باال گرفت و یا اختالف میان منبری مشهوری به نام مصباح و
مجتهدی به نام سیدعبدالحسین دستغیب در دهۀ  ۳۰خورشیدی زبانزد مردم کوچه و بازار
بود .اصطالحاتی مانند “یک مرید خر ،به یک د ِه ششدانگ میارزد” ریشه در واقعیت
کالهبرداریهای روحانیون به نام دین و سرکیسه کردن مردم دارد .این پدیدۀ جدیدی
نبوده و نیست .از زبان سعدی میخوانیم که“ :ترک دنیا به مردم آموزند  /خویشتن سیم
و غله اندوزند” .موضوع فساد دستگاه روحانیت بهطور کلی حتی در قرآن هم آمده است
و بنیانگذار اسالم به افشاگری روحانیون یهودی و مسیحی میپردازد و آنها را به خوردن
مال مردم بیگناه متهم مینماید .اساس کار ناشی از آن است که جماعتی ُم َر ّجح ،توده بینوا
و نادان را با بهشت و جهنم میفریبند و خود سوار بر ُگردۀ مردم از زندگی انگلی مرفهی
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برخوردارند .روی کار آمدن جمهوری اسالمی و امکان دستاندازی بیحساب به مال و
جان و سرنوشت مردم ،مفاسد ناشی از طمعورزیهای روحانیون را صد چندان کرده است.
شاید هیچ نیازی نباشد که ما به نکاتی که گفته شد حتی اشارهای بکنیم .با وجود این،
یادآوری اختالفات خصمانهای که بین این دسته از انگلهای جامعه وجود داشته این
خوشانه کشیها را امری عارضی و موقت نپنداریم
ُحسن را دارد که این اختالفات و شا 
بلکه ریشۀ آنها را در استثماری ببینیم که روحانیت به اعتبار موقعیت اجتماعی خود و
شراکتش در قدرت سیاسی از دیرزمان تا کنون علیه ستمدیدگان و استثمارشدگان اعمال
کرده است .بههمین خاطر هر جا انقالبی مردمی بهپا شده ،یکی از نخستین آماج حمالت
انقالبی ،دستگاه دین بوده و کارگزاران آن را زیر ضربه برده است.
دربار بروجردی و ریختوپاشهای کالن مالی آن مورد ِغبطۀ روحانیون دیگر
بود و چون دست خودشان به این گوشت نمیرسید ،در عین آنکه جرأت انتقاد و
افشاگری به خود نمیدادند ،به شایعهسازی و بدگوییهای رایج آخوندی میپرداختند و
از روحانیونی ستایش میکردند که به آن دربار نزدیک نبوده یا تظاهر میکردند که به
آن نزدیک نیستند.
در بین طالب هم رایج بود که تالش شود از این نوع فساد و تباهی دوری گزینند .اگر
خود خمینی میگفته که بروجردی را تنها در حمام قبول دارد ،همۀ طالب پشت سر ُمعممی
نماز میخواندند به نام آیتالله اراکی که پیرمردی نابینا و ناتوان بود که مهمترین ویژگیاش این
بودکه به هیچکاری دست نمیزند و در نتیجه در مقایسه با بقیه روحانیون به تباهی  نیفتاده بود.
فساد و شبههناک بودن ،امری بود که به دستگاه مراجع تقلید همواره چسبیده بود
اما این امر رازی بود که از محدودۀ خودیها بیرون نمیرفت ،حتی کسانی که بیشترین
اتهامات را نسبت به شخصیتی روحانی بر زبان میآوردند ،نزد دیگران از تقوا و علم و
فضیلت همان آقا تعریف و تمجید میکردند.
محمد منتظری در اوایل دهۀ  1350زمانیکه به نجف آمده بود علیه روحانیونی
که با آنان مخالف بود افشاگری میکرد از جمله اوراقی را فتوکپی کرده بود که نشان
میداد ناصر مکارمشیرازی که امروز آیتالله است چگونه چاپخانه مکتب اسالم را به نفع
خود باال کشیده است  .منتظری نیز علیه حزب الدعوه بهعنوان اینکه حزبی انگلیسیست
افشاگری میکرد .این حزب در عراق پایه گرفته بود و رهبران آن پس از سال  ۱۳۵۷در
ایران به مناصب عالی مانند ریاست قوه قضائیه رسیدند .در مالقاتی که ما با خمینی در
نجف داشتیم (بهمن سال  )1350زمانیکه عقبماندگی و خرافاتزدگی ِ
بیت مراجع،
از جمله بیت آیتالله خویی را با وی مطرح کردیم و آن را نشانی از فسادی که دستگاه
دین را فراگرفته بر شمردیم ،او با صراحت جواب داد“ :آقا شما کجایش را دیدهاید!”.
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درسهای حوزه
بهجاست که دربارۀ آموزشهای حوزه هم چند سطری توضیح بدهم؛ تحصیل
در حوزه سه مرحلۀ کلی داشت :دورۀ مقدمات ،دورۀ سطح و دورۀ خارج .من تنها دورۀ
مقدمات را تقریب ًا تا آخر به پایان بردم .در این دوره ،درس متمرکز است بر:
الف) دستور زبان عربی (صرف و نحو و معانی بیان)؛
ب) منطق ارسطو ،فقه (یعنی حقوق)؛
ج) اصول (یعنی مبانی استداللی فقه)؛
د) فلسفه (فلسفۀ ارسطو ،فلسفۀ اسالمی) اگر کسی بخواهد؛
پیش از آنکه به قم بروم ،کتاب “جامع المقدمات” را خوانده بودم که با چاپ
سنگی شامل  ۱۵رساله است و مجموع ًا  ۳۳۱صفحه میشود .این جزوهها که تعدادی به
فارسی مغلق و غالب ًا به عربی نوشته شده ،همۀ آنچه را که در دورۀ آغازین باید از دستور
زبان عربی دانست به شاگرد میآموزد .برخالف مدارس جدید ،محل خاصی وجود نداشت
که برای ثبتنام در کالسی به آنجا مراجعه کنی باید از طریق کسانی که آشنا بودند خودت
میفهمیدی که باید کتاب سیوطی را خواند .این کتاب را جاللالدین سیوطی یکی از
دانشمندان مصری در قرن  ۱۶میالدی نوشته است .در واقع این کتاب شرحیست بر
کتاب کوچکی که به نظم در مورد نحو زبان عربی توسط ابنمالک اندلسی سروده شده به
نام “الف ّیه” (چون هزار بیت است الفیه نام دارد) که کتابیست اساسی .من این کتاب را
در درس شیخ رحمتالله فشارکی آموختم .همان طور که گفتم ،جلسه درسها همگی در
گوشهای از یک مسجد یا صحن مدرسه برگزار میشد.
برای منطق ارسطو که پایۀ علم کالم و استدالل فلسفیست ،نخستین کتاب
“حاشیه” نام دارد که آن را شخصی به نام مالعبدالله بهابادییزدی در شرح و بسط کتابی
موجز به نام “تهذیب المنطق” اثر سعدالدین تفتازانی نوشته است .کتاب تهذیب در ایجاز
و فشردهنویسی شاهکار است .مؤلف شرط میبسته که اگر کسی توانست یک واژه از
متن کسر کند بدون آنکه بنیان سخن از هم بپاشد ،برنده اعالم شود .این کتاب را نزد
شیخ محمدعلی شرعی آموختم .بعدها همین مطالب بود که استاد محمود شهابی ،استاد
دانشکدۀ حقوق تهران تحت عنوان “رهبر خرد” ،البته گستردهتر و با فارسی زیبا برای
دانشجویان تدوین کرده بود.
در سال دوم ،در نحو عربی چند فصل (باب) از کتاب “مغنی اللبیب” نوشتۀ
ابنهشام انصاریاندلسی را خواندم .کتابی در نحو و معانی بیان در سطح بسیار خوب،
اما نام معلم را به یاد ندارم.
کتاب دیگری باز هم در منطق“ ،شرح رسالۀ شمسیه” بود که شیخ غالمحسین
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خرمآبادی برای ما درس میگفت .مفاهیم کل و جزء و فرق آنها با کلی و جزئی را از این
درس هنوز به یاد دارم.
در سال سوم کتاب “شرح لمعه” در فقه و “معالم االصول” (مبانی استنباط احکام
شرعی و حقوقی) بود که من در درس دو روحانی جوان ،شیخ علی گرامی و سیدی به نام
نورالدین حسینیاشکوری حاضر میشدم و باالخره “شرح منظومۀ سبزواری” در فلسفه که
در واقع فشردۀ “اسفار” مالصدراست و آن را شیخی گیالنی به نام امینی تدریس میکرد؛
متأسفانه نتوانستیم این کتاب را تمام کنیم و تنها بخشهایی از آن را خواندیم و درس گرفتیم.
دورۀ مقدمات با خواندن این دروس پایان میگرفت و سپس نوبت به دورۀ سطح
و پس از آن دورۀ خارج میرسید .در دورۀ خارج که در واقع سطح عالی تحصیالت
محسوب میشود ،بحثها مبنی بر تحقیق طلبه است و نه خواندن کتابی معین .این دورۀ
خارج ،در صورت موفقیت به دریافت درجۀ اجتهاد ختم میشود بدین معنی که شاگرد به
حد کافی قدرت استنباط احکام را از منابع آنها (قرآن ،سنت ،اجماع و عقل) به دست
آورده است.
در طلبگی همیشه همه راهها باز بود .برخی بهعنوان مدرس در قم یا شهرستانها
باقی میماندند ،برخی به دانشکدۀ معقول و منقول میرفتند و با گرفتن مدرک لیسانس
به کاری اداری یا آموزشی مشغول میشدند ،برخی با گرفتن دیپلم متوسطه به دانشگاه
میرفتند و پس از اتمام تحصیل هم ،در لباس روحانی میماندند ،مانند مجدالدین
محالتی و سیدمحمد بهشتی و سیدمحمد خامنهای (یکی از برادران علی خامنهای) .برخی
لباس روحانی را کنار میگذاشتند و در دانشگاه تهران یا شهرستانها تدریس میکردند،
مانند دکتر عباس زریابخویی و دکتر شفیعیکدکنی .پیش از اینها هم فراوان بودند
تحصیلکردگان حوزه که به استادی دانشگاه رسیده و مجتهد بودند مانند دکتر موسی
عمید (استاد دانشکده حقوق) ،محمود شهابی ،جاللالدین همائی و بسیاری دیگر.
جالب این بود که کسانی مسیر عکس را میپیمودند یعنی پس از تحصیالت جدید به قم
میآمدند و دورۀ طلبگی را طی میکردند .یکی از آنها دکتر مهدی حائرییزدی بود ،از
توشلوار شیک خود ،عبائی
آقازادههای قم که چندین سال از من بزرگتر بود و بر روی ک 
نازک میانداخت؛ او را در مدرسه فیضیه میدیدم .آقایی هم بود که از انگلیس “پی.
اچ.دی” داشت ،به نام خلیلی که در سال  ۱۳۳۸به قم آمده بود تا درس بخواند .شنیدهام
دکتر عبدالکریم سروش هم در سالهای پس از قیام همین کار را کرده است .بدین ترتیب
میبینیم که تنوع زیادی در ترکیب طالب وجود دارد.
اساس ًا روحانیت هرگز یکدست نبوده و میتوان انعکاس تحوالت اجتماعی را در
مواضعی که روحانیون متعددی گرفتهاند نشان داد .از جانبداران مشروطه و مشروعه گرفته تا
جانبداران مصدق و کاشانی و یا روحانیونی که با حزب توده همکاری یا رابطهای داشتهاند
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مانند سیدعلیاکبر برقعی((( ،یا سیدابوالقاسم انجویشیرازی که به گفتۀ آقای رضا مرزبان:
“در مشهد طلبه و معمم بوده و بسیار نزدیک به فکر و اندیشه صادق هدایت .او در سالهای
۱۳۲۷ـ  ۱۳۲۶مجلۀ آتشبار را منتشر میکند که روزنامهای چپگرا و ضدسلطنت بود و
داستان “توپ مرواری” اثر هدایت را در روزنامهاش منتشر کرد .جالب اینکه پس از ۲۸
مرداد نیما یوشیج را به این دلیل بازداشت میکنند که همکار آتشبار بوده است”.
انجوی در جمعآوری فولکلور ایران از طریق برنامهای فرهنگی در رادیو ایران کاری
تحقیقی و بسیار ماندگار انجام داده است .چنانکه در سالهای پنجاه هم کم نبودند از
روحانیون مخالف رژیم شاه که از مجاهدین پشتیبانی میکردند یا کسانی مانند رفسنجانی
که طی نامهای که در اوایل دهه  1350به خمینی نوشته بود  -من شخص ًا آن را خواندهام
 از مسعود احمدزاده هم دفاع کرده بود و مثالهای فراوان دیگر .باید سادهاندیش بود تاهمۀ قضایا را س روته یک کرباس فرض کرد و بهاصطالح همه چیز را با یک چوب راند.
ِ
مسلمان دوآتشه بودند ،با دستگاه
در قم از کسانی هم باید گفت که در عین آنکه
روحانیت هم مخالف بودند .آنها اجبار ًا انتقادات خود را بهصورت ضمنی مطرح
میکردند ،مث ً
ال آموزگاری بود به نام حیدرعلی قلمداران که با ترجمۀ کتابهایی از عربی
(بهویژه از یک روحانی عراقی به نام شیخ محمد خالصی) به انتقاداتی علیه جمود و تحجر
روحانیت دست میزد .من یکی دو بار او را دیده بودم .او همین اعتقادات اصالحطلبانه
علیه روحانیت را تا به آخر حفظ کرد و پس از قیام با مشکالتی مواجه شد و چند بار هم
مورد حملۀ پاسداران قرار گرفت .او در سال  ۱۳۶۸درگذشت.
باری ،طی سه سالی که در قم درس میخواندم توانستم کالسهای چهارم و پنجم
و ششم ادبی را هم بهصورت متفرقه در خردادماه سالهای  1337و  ۳۸و  ۳۹امتحان
بدهم .چهارم را در جهرم امتحان دادم ،پنجم را در قم و ششم را در تهران .از بهمن و
اسفند هر سال شروع به مطالعۀ کتابهای درسی میکردم و در خرداد امتحان میدادم.
همۀ درسها را بدون معلم و از روی کتابها به تنهایی حاضر میکردم ،حتی انگلیسی
را با کمک دیکشنری و احیان ًا کتاب راهنما یاد میگرفتم .آن چه از درس طلبگی یاد
گرفته بودم ،دراین کار البته از جهاتی به کمکم میآمد ولی حکم ًا همه کتابها را تا به آخر
میخواندم امری که معمو ً
ال در مدارس امکانپذیر نیست.
همان تابستان  ۱۳۳۹در کنکور دانشسرای عالی شرکت کردم و در آن موفق
شدم .دانشسرا در برابر تعهد به خدمت آتی کمی کمکهزینۀ تحصیلی هم میداد ،ماهانه
مبلغ  ۱۵۰تومان.
 - 1مؤلف راهنمای دانشوران که پس از  ۲۸مرداد  1332به شیراز و سپس به یزد تبعید شد .کنگرۀ جهانی
صلح از وی دعوت کرده بود که در اجالس پاریس و وین شرکت کند و او در آنجا سخنرانی کرد .گویا وقت
ِ
بازگشت او به قم بود که من میشنیدم فعالین حزب توده با هزاران دوچرخهسوار از وی استقبال کرده بودند.

سه سال طلبگی در قم

۷۵

این تغییر مسیر از حوزه به دانشگاه ،البته با نظر منفی برخی از روحانیونی که
سر محبت و ارزیابی مثبتشان از
میشناختم مواجه شد .شک ندارم که موضع آنها از ِ
ادامۀ تحصیل من در قم بود .آقای محترمی اظهار تعجب کرده بود که عجب ،پس ایشان
میخواهد به “آتشگاه” برود! آقای جعفر سبحانیتبریزی که مدرس بود و اکنون نیز از
جامعۀ مدرسین حوزه و آیتالله است ،گفت“ :اینکه در دانشگاه هر روز آدم چشمش به
نامحرم میافتد بهتدریج از هدایت الهی دور میشود” .یکی دیگر هم از من میخواست
“حاال که میروی ،سعی کن اسرار روحانیت را نگه داری…” ،اما پدر و مادرم واکنشی
منفی نشان ندادند.
رابطهام با قم به همین جا خاتمه نیافت و در سالهای بعد هم ادامه پیدا کرد که به
جای خود به آن اشاره خواهم کرد.

فصل سوم:
دورۀ دانشجویی و آغاز فعالیت سیاسی

کنکور دانشسرای عالی در اواخر تابستان  1339در تهران برگزار شد و از مهر
همان سال دانشجوی رشته زبان انگلیسی شدم .باید تعهد میدادیم که پس از پایان این
دورۀ سه ساله بهعنوان دبیر به هرکجا که وزارت آموزش و پرورش نیاز دارد ،برویم و
مدت پنج سال به کار مشغول شویم در غیر این صورت میبایست مبلغ  ۱۵هزار تومان به
دولت برمیگرداندیم ،البته فقط تعهد ما کافی نبود و باید یک نفر را بهعنوان ضامن معرفی
میکردیم که اگر سر کار نرویم آن مبلغ به دولت پس داده شود .پسرعمویم که پزشک بود
محبت کرده و مرا ضمانت کرد .گفتم که ماهانه کمک هزینهای معادل  ۱۵۰تومان هم
میدادند که آنچنان نسبت به سطح زندگی اندک بود که در همان ماههای ْ
اول اعتصاب
کردیم و مقامات مبلغ آن را به  ۲۰۰تومان افزایش دادند .با وجود سطح پایین این
کمک ،اوضاع دانشجویان طوری بود که بدون آن ،بسیاری از ما نمیتوانستیم به تحصیل
ِ
خود دستگاه دانشسرا بابت اجاره
ادامه دهیم .بماند که پنجاه تومان از این مبلغ را هم
مسکن کسر میکرد .محل دانشسرای عالی در جاده قدیم شمیران ،ایستگاه سیدخندان،
ساختمان باتمانقلیچ بود که سابق ًا به هتل اینترکنتینانتال اختصاص داشت .مسکن ما
ساختمانی بود واقع در دو ایستگاه پایینتر یعنی چهار راه قصر .اتاقها عموم ًا بین دو تا
سه نفر مشترک بود .در رستوران آنجا غذا هم نسبت ًا ارزان بود.
رئیس جدید دانشسرای عالی ،دکتر محمود صناعی از همکاران مجله سخن
(به سردبیری دکتر پرویز ناتلخانلری) بود که با مقاالتش کمابیش آشنایی داشتم .او به
گمانم گرایش سوسیال دموکراتیک داشت ،چون زمانی در مجلۀ سخن مقالهای نوشته بود
در بزرگداشت یکی از چهرههای چپ انگلیس تحت عنوان “هارولد ِلسکی ،یادی از
استاد” .صناعی کتاب “در آزادی” اثر جان استوارت میل را هم ترجمه کرده بود .در آن
سال ،غیر از باز کردن رشتههای جدید ،یک سلسله درسهای خارج از برنامه هم گذاشته
بودند که خیلی جالب و مغتنم بود .تا آنجا که به یاد دارم استادانی چون محمدجعفر
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محجوب ،عبدالحسین زرینکوب ،حبیب یغمائی ،دکتر مهدی شیرازی ،دکتر محمود
بهزاد ،حسینعلی راشد ،سعید نفیسی ،امیرحسین آریانپور و برخی دیگر هفتهای دو ساعت
درس اختیاری بدون نمره و امتحان داشتند .بیش از همه از کالس محجوب که گلستان
سعدی درس میداد ،زرین کوب که عرفان مولوی و دیوان شمس را تشریح میکرد و
محمود بهزاد که تکامل انواع داروین را ترجمه کرده بود و زیستشناسی به ما میآموخت،
استفاده کردم .این کالسها با آنکه اختیاری بود ،همه پر میشد و کسی غیبت نمیکرد.
یاد این معلمان جدی و پرمعلومات را همیشه گرامی داشتهام .محجوب که میدید با چه
عالقه و کوششی مجالتی را که دیگر منتشر نمیشد از پستوی کتابفروشیها یا کتابخانهها
پیدا کرده و مطالعه میکنم((( ،با محبت به سؤاالتم پاسخ میداد و راهنمایی میکرد.
سه نفر از استادان ما انگلیسی بودند :آقا و خانم وولف و آقای گرین .اگر کسی
میخواست میتوانست در سطح خوبی ،بسیار بهتر از آنچه برای دبیر زبان شدن الزم بود
این زبان خارجی را بیاموزد ،اما برخی دیگر از دانشجویان از جمله من ،توجهمان بیشتر به
تحوالت سیاسی و اجتماعی آن سالها معطوف بود.
طی این سه سال چند جریان سیاسی شکل گرفته و علیه رژیم شاه به فعالیت
پرداختند که عبارتند از:
جبهۀ ملی دوم
نهضت آزادی ایران
نهضت روحانیت

مروری بر اوضاع اجتماعی و روحیۀ حاکم بر مردم پس از  ۲۸مرداد ۱۳۳۲
ِ
خفقان پس از  ۲۸مرداد ۱۳۳۲با توجه به زمینههای تاریخی دیکتاتوری،
سرکوب و
جوی از ترس و ارعاب در جامعه پدید آورده بود .شنیده بودم که پاسبانی جلوی اتوبوسی
پر از مسافر را در خیابان ناصر خسرو میگیرد ،سوار شده و به راننده میگوید که به سمت
امیریه (غرب) برود .مسیر اتوبوس برعکس ،به سمت خیابان ری (شرق) بوده ولی
راننده ناگزیر میشود اول پاسبان را به مقصدش برساند و بعد مسیر خود را در پیش گیرد.
این نوع ترس ،یادآور دوران مغول است که در فرهنگ ما زبانزد همگان بود .برای مثال
میگویند یک جنگجوی مغول چند نفر را به قصد کشتن در نیشابور توقیف میکند ولی
ناگهان میبیند شمشیرش را به همراه ندارد ،خطاب به آنها میگوید همین جا بایستید بروم
 - 1مانند مجلۀ صدف به سردبیری م .الف .بهآذین که محجوب در آن پنبۀ دو افسانۀ دینی “طوفان نوح”
شداد” را زده بود ،اولی طغیان ُفرات بوده و دومی همان افسانۀ باغ جمشید است که ایرانیان
و “بهشت ّ
رجمکرد” میگفتهاند .من در جایی دیگر این نوع فعالیت روشنفکران را ادامۀ جنبش چپ پس از کودتای
“وَ َ
 ۲۸مرداد به شمار آوردهام که چون در عرصۀ سیاسی ممکن نبوده در عرصۀ فرهنگی ادامه یافته است.

دورﮤ  دانشجویی و آغاز فعالیت سیاسی    ۸۱
شمشیرم را بیاورم؛ آن چند نفر مانند گنجشکی که افسون مار شده باشد ،میایستند تا او
با شمشیر برگردد و آنها را بکشد .این ترس و وحشت که چندی بعد با تأسیس ساواک و
سرکوبهای مستمر شدت گرفت ،باعث شده بود که مردم با آخرین ابزارهایی که در دست
داشتند مانند شعر و ترانه یا جوک و لطیفه از این وضع بهنحوی انتقاد کنند و در واقع نوعی
مقاومت معنوی را در خویش تقویت نمایند .از اینجاست مث ً
ال شایعۀ مربوط به ترانۀ “مرا
ببوس” با صدای حسن گلنراقی که گفته میشد شعر آنکه رسم ًا منسوب به حیدر رقابی
است ،در اصل توسط سرهنگ عزتالله سیامک یا سرهنگ محمدعلی مبشری (هر دو
از افسران وابسته به حزب توده) سروده شده است .بههرحال مردم در هر چیز ردپایی از
مقاومت میجستند .شایعۀ قتل تختی ،صمد بهرنگی و حتی جالل آلاحمد و علی شریعتی
و غیره از همین مایه است.
سوخاشاکی چنگ میزدند تا حریف
مردم همچون غریقی بودند که به هر خ 
َق َدرقدرت خود را از سکه بیاندازند .نمونههای فراوان از این دست ،طی سالهای
دیکتاتوری پهلوی سراغ داریم و از آنجا که همین جو سرکوب پس از قیام نیز شدیدتر از
پیش ادامه یافت ،همین نوع مقاومت در ابعادی گستردهتر رواج داشت .یکی از ابزارهایی
که برای چنین امری وجود داشت از دل سنتهای مذهبی به عاریت گرفته میشد؛ با تشبیه
رژیم شاه به دستگاه یزید همۀ اسطورهها و سمبلهای رایج در تاریخ شیعه و ایران در ابعاد
وسیع مورد استفاده قرار گرفت یا گوشه و کنایههایی که از زبان برخی واعظان و روحانیون
در مساجد شنیده میشد و دهان به دهان میگشت.
واعظان از یک سو بهخاطر سیاست ضدکمونیستی شاه از نوعی مصونیت و آزادی
برخوردار بودند ولی از سوی دیگر باید برای حفظ محبوبیت خود و در واقع تأمین
معیشت خویش حرفهای باب دل مردم هم میزدند .کسانی که چنین خطری میکردند،
چهبسا خودشان نیز جزء مخالفان رژیم بودند ولی تفاوتشان با دیگر مخالفان این بود که
با زدن برخی حرفهای گوشهدار بر منبر ،اگر هم دستگیر میشدند و به زندان میافتادند
معمو ً
ال بهدلیل خدمتی که میتوانستند به سیاست ضدکمونیستی شاه کنند ،چندان مورد
مجازات قرار نمیگرفتند و زندانشان کوتاه مدت بود .پس از آزادی هم با استقبال گرم
مریدان روبهروشده و از کلیۀ جهات مادی تأمین و از اعتبار اجتماعی برخوردار میشدند.
برخی از سران رژیم جمهوری اسالمی که از “دوران مبارزاتی” خود یاد میکنند در
شرایط مشابهی قرار داشتند ،مانند هاشمی رفسنجانی و دیگران ،در واقع دورۀ مبارزهای
که آنها از سر گذراندند برایشان شهرت و ثروت و سرانجام شرایط کسب قدرت سیاسی
را به بار آورد.
در بین اهل سنت ،روحانیون جزئی رسمی از دستگاه حاکمهاند؛ از آن حقوق
ظاهر کار این
میگیرند و وظیفهشان تأیید قدرت حاکم است ،حالآنکه در بین شیعیان
ِ
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است که دستگاه روحانیت از قدرت حاکم مستقل بوده و بودجۀ آن از طریق وجوهات
شرعی که مقلدان میپردازند تأمین میشود .این بهاصطالح استقالل مالی البته مانع از آن
نبوده که روحانیت عم ً
ال پای دیگر قدرت سیاسی باشد ،گاه در وحدت و گاه در رقابت
با آن .مطالعۀ تاریخ ایران از دورۀ قاجار تا کنون ،هر دو حالت را بهوضوح نشان میدهد.
از آنجا که بودجۀ روحانیت از طریق مردم تأمین میشده طبیعیست که دنبالهروی از  این
مردم (یعنی تکیهگاه طبقاتی و ایدئولوژیک روحانیت) خصلت اصلی روحانیت باشد.
حمایت از مالکان ،رعایت بازاریها و توجیه احکام دین بنابر منافع آنان عملکرد عادی
آنان است .چنانکه در جریان اصالحات ارضی و بعد در تمام دوران جمهوری اسالمی
شاهدش بودهایم ،میتوان گفت برخالف عنوان پیشوا و امام که روحانیت برای خود قائل
است ،نه تنها پیشاپیش مردم حرکت نکرده و هرگز پیشرو نبوده بلکه به دنبال توجیه منافع
خویش همواره از الزامات و خواستههای پایههای اجتماعیاش پیروی کرده است؛ آن
را در تمام تندپیچهای تاریخ معاصر ایران مشاهده میکنیم ،چه در حمایت از مشروطه
یا مشروعه و چه در دوران شاه در موافقت یا مخالفت با آن .مرتضی مطهری در کتاب
“مرجعیت و روحانیت” ( )۱۳۴۱همین دنبالهروی روحانیت را البته بهمنظوری دیگر به
تفصیل شرح میدهد و میتوان به آن مراجعه کرد .خود خمینی هم بهنظرم بیش از آنکه
در دورۀ قیام پیشاپیش مردم حرکت کند ،کوشش داشت بفهمد که مردم چه میخواهند تا
آن را تکرار کند.
مردم برعکس جریانات محافظه کار مثل جبهۀ ملی و دیگران خواستار سقوط شاه
بودند .خمینی این خواستۀ رادیکال را بهخوبی فهمید و توانست در مواضع خود انعکاس
دهد .بسیاری از فعالیتهایی که در قیام  1357بهوقوع پیوست ،نتیجۀ خودپویی مبارزات
تودهای بود .اعتصابهای کارگری نفت به دستور خمینی نبود ،فرار از سربازی به دستور
خمینی نبود ،موج فرار بسیاری قبل از اینکه خمینی چیزی بگوید آغاز شده بود ،مبارزۀ
مسلحانه در جریان قیام مورد رضایت خمینی نبود .در سالهای پیش از آن خود شاهد
بودهام که بسیاری از کسانی که مذهبی بودند و از خمینی تقلید میکردند برای کمک به
مبارزان انقالبی مسلح و پرداخت وجوهات شرعیشان به مبارزین یا زندانیان (به جای
پرداخت به مجتهد) ،نیازی نمیدیدند که از خمینی و امثال او اجازه بگیرند .آنها ترجیح
میدادند که این امکانات َصرف کمک به زندانیان سیاسی یا حمایت از عمل مسلحانه
چریکها شود .اینکه خمینی سرانجام پس از آنکه نامههای متعددی در حمایت از
مجاهدین از سوی روحانیون معتبر دریافت کرد ،اجازه داد که وجوهات شرعی چنین
مصرفی داشته باشد امری بود که از قبل و بدون اجازۀ او عملی میشد و بنابراین فتوای او
ِ
تأیید یک عمل انجام شده.
چیزی نبود مگر
جو متغیر مبارزات اجتماعی در هر دوره ،سبک کار مبارزان را تعیین میکرد برای
مثال در اواخر دهۀ  ۴۰که درگیری مسلحانه با رژیم بهعنوان یک مسئلۀ مهم ذهن مبارزان
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را اشغال میکرد ،برای اخذ تجربه و یاری گرفتن از فکر و عمل پیشگامان مشی مسلحانه،
کسی مانع و رادعی نمیشناخت و از هر آموزش و نظریهای سود میجست و به یک کالم،
ِ
تأیید آقا نمینشست .تصور کنید که گروهی با اندیشۀ مذهبی در بازار تهران
کسی منتظر
شکل گرفته بود که وقتی دستگیر شدند ،معلوم شد “جرمشان” چاپ خاطرات چهگوارا
از جنگ بولیوی بوده است! حتی گمان میکنم بین اینان فردی بود به نام محمدعلی
هاشمبیکلشکری که به اسدالله الجوردی نزدیک بود.

فعالیت در جبهۀ ملی
وقتی من به دانشسرای عالی وارد میشدم ،هفت سال از کودتای  ۲۸مرداد
 ۱۳۳۲گذشته بود .اوضاع سیاسی در حال تغییر بود .خفقان وحشتناک پس از کودتا
با تمام شکنجهها ،اعدامها ،زندانها و نومیدیهایش که برای نمونه در شعر “نادر یا
اسکندر” اثر زندهیاد مهدی اخوانثالث بازتاب یافته است ،رفته رفته شکسته میشد.
دورۀ نقاهت پس از ضربه به پایان خود نزدیک میگشت .ضرورت تکامل مناسبات
تولیدی در ایران ،از پیشاسرمایهداری به سرمایهداری با آنچه امپریالیسم آمریکا بهویژه
در چارچوب جنگ سرد برای تغییرات درونی کشورهایی نظیر ایران طرحریزی میکرد
همآوایی داشت.
با روی کار آمدن ِکندی در آمریکا فشار بر شاه برای برپایی انتخابات آزاد با
شرکت اپوزیسیون افزایش یافت .همکاران و یاران مصدق که سابق ًا در فراکسیون جبهۀ
ملی مجلس و یا در حمایت سیاسی از آن فعالیت داشتند ،در سال  ۱۳۳۹جبهۀ ملی دوم
را تشکیل دادند .کسانی هم که از فردای  ۲۸مرداد “نهضت مقاومت ملی” را در اعتراض
به کودتا تشکیل داده و بارها طی این  ۷سال به زندان افتاده بودند ،در این جبهه شرکت
داشتند .جبهه عمدت ًا متشکل از شخصیتهای دوران مصدق بود؛ ریاست شورای مرکزی
جبهه را باقر کاظمی بهعهده داشت .مضمون تراکتها و اعالمیههای جبهه بر ضرورت
استقرار حکومت قانونی متمرکز بود ،هرچند که به انتقاداتی از دستگاه حکومتی هم
میپرداخت البته همیشه مراقب بود که در آنها هیچ اشارهای به نقش شاه مطرح نشود.
علیرغم  18سال سن ،من آنقدر ساده و خام بودم که وقتی تراکتی دیدم با امضای
“خادم وطن” بودن برایم طنین
“خادم وطن ،اللهیار صالح” اشک در چشمم حلقه زد؛
ِ
خاصی داشت و اص ً
ال چیز کوچکی نبود.
میتینگهای جبهۀ ملی در خیابان فخرآباد ،پالک  ۱۴۳برپا میشد؛ زمینی بود
نسبت ًا وسیع با شماری درخت سپیدار در مجاورت خانۀ دکتر یدالله سحابی و گویا اص ً
ال
به ایشان تعلق داشت و آن را در اختیار جبهۀ ملی گذاشته بود .من با شو روعالقه به آنجا
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میرفتم و پای سخنرانی دکتر کریم سنجابی ،دکتر غالمحسین صدیقی ،مهدی بازرگان
غرایش این
و غیره مینشستم بهویژه سخنان تهییجی محمدعلی کشاورزِ صدر که با صدای ّ
شعر ملکالشعرای بهار را تکرار میکرد:

“ای آزادی ،خجسته آزادی
از وصل تو روی برنگردانم
تا آنکه مرا به سوی خود خوانی
یا آنکه تو را به سوی خود خوانم”.

سخنرانیها عمدت ًا به بررسی حوادث روز و موضع جبهه در برابر آنها اختصاص
داشت .درعینحال به مفاسد دستگاه حاکمیت و سوء اداره کشور هم با لحنی انتقادی
برخورد میشد اما هرگز موضعگیریها از چارچوب قانون فراتر نمیرفت و کام ً
ال رفرمیستی
بود ،مث ً
ال یکی از مواضع خیلی تندی که اتخاذ شد تحریم خرید روزنامۀ اطالعات بود!
در همان سال  1339انتخابات مجلس برپا شد و بهرغم تالشهای جبهۀ ملی تنها
ال ّلهیار صالح از کاشان به نمایندگی انتخاب گردید ،اما در نتیجۀ اعتراضاتی که صورت
گرفت شاه نتوانست تقلبها را بیشتر پردهپوشی کند و ناگزیر مجلس را منحل کرد.
انتخابات مجدداً برگزار گردید و مجلس دوباره در اسفند همان سال  1339افتتاح شد.
آنچه برای جنبش مردمی مهم بود ،نه راه یافتن نمایندگان جبهۀ ملی به مجلس ،بلکه
پیدا شدن فضای آزادی نسبی و محدودی بود که بهویژه برای نسل ما حکم مدرسه داشت؛
چنانکه این حکم دربارۀ همۀ جنبشها درست است .دانشجویی که در دورۀ دبیرستان
هیچ از مسائل اجتماعی و سیاسی و تاریخ معاصر نیاموخته بود و چهبسا تصور میکرد
ِ
دست کم در جریان این برخوردهای
که شاه وزیر دست راست و دست چپ دارد (!)
سیاسی ،خواسته یا ناخواسته ،چیزهایی از وقایع و آنچه از زمان انقالب مشروطیت به بعد
گذشته بود به گوشش میخورد و اگر کنجکاوی میکرد خفقان میتوانست آنها را دنبال
کند .تاریخ معاصر ما مملو از لحظات حاد مبارزۀ طبقات است :تاریخ مشروطیت ،به
توپ بستن مجلس و آغاز استبداد صغیر ،قیام تبریز و پیروزی مشروطهخواهان ،بعد دورۀ
خفقان بیست سالۀ رضاشاه ،حوادث شهریور  ۱۳۲۰و باالخره یک دورۀ  ۱۲ساله از
آنچه نصیب مردم ما از “دموکراسی”ست (زیرا حکومت مرکزی آنقدر ضعیف است که به
اندازۀ کافی قدرت سرکوب ندارد و مردم میتوانند کمی تکان بخورند) .چنانکه خواهیم
دید در فاصله  1339تا  ۴۲نیز وضع بر همین منوال بود و به ما امکان میداد از مصدق و
جنبش ملی شدن صنایع نفت و ارزش آن کمی سردرآوریم ،از اعتصابات کارگری و جنبش
دانشجویی که با حادثۀ  ۱۶آذر  1332رقم خورده بود چیزهایی بشنویم ،در سخنرانیها
و جلساتی شرکت کنیم که هر یک مطلبی آموزنده داشت ،شاعران مبارزمان مانند فرخی و
الهوتی و عشقی و نسیم شمال و افراخته و غیره را بشناسیم .در یکی از همین میتینگها
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بود که یکی از دانشجویان در آغاز سخنرانی خود شعری خواند که هنوز طنین آن در گوشم
صدا میکند:

“سنگین نمیشد این همه خواب ستمگران
گر میشد از شکستن دلها صدا بلند…”.
				

کتابها و مقاالتی که سالها در قفسهها و زیرزمینها گر دوخاک خورده بود
از همه نوع (از برخی آثار دوران مشروطیت و برداشتهای ظلمستیز از اسالم گرفته تا
رمانها و کتابهای چپی و تودهای) علن ًا یا بهطور مخفیانه چاپ میشد و مثل ِ
ورق زر
دستبهدست میگشت .اعتصابات دانشجویان ،دانشآموزان و معلمان فضا را زنده و
چالشگر و رزمنده میساخت .دیگر فقط در سخنرانیها و میتینگها نبود که از مبارزات
ضداستعماری سه قارۀ آسیا ،آفریقا و آمریکای التین صحبت به میان میآمد ،این مضامین
بهصورتی ملموس در زندگی جوانان جاری میشد و شعرهایی در ستایش از مقاومت
مبارزان از کشورهای مختلف طنین میافکند و بین ما جوانها دستبهدست میچرخید.
ما حس میکردیم که جو مبارزه در حال پیشروی است.

واقعیت این است که سطح آمال و آرزوهای جبهۀ ملی بسیار عام و ابتدایی و حتی
کهنه بود .یک روز هنگام غروب همراه با  ۷یا  ۸نفر از همدانشکدهایها برای پخش
تراکت جبهۀ ملی رفتم؛ اولین باری بود که در چنین آکسیونی شرکت میکردم؛ به هرکدام
از ما چند صد تراکت داده شده بود تا در کوچهها و خیابانهای بین ُپلچوبی و سهراه ژاله
پخش کنیم ،اگر توانستیم به دست مردم بدهیم وگرنه درون خانهها و مغازهها بیاندازیم .با
تمام بیتجربگی یک سؤال تاکتیکی برایمان مطرح شده بود و آن اینکه اگر ساواکیها
به ما حمله کردند چه کنیم؟ یعنی رهبری حتی به این صرافت  نیفتاده بود که تاکتیکی از
قبل برای این مواقع تدبیر کند .خودمان راه حل بچهگانهای یافته بودیم :مقادیری نمک
در جیب خود ریختیم تا اگر مزاحممان شدند در چشمشان بپاشیم و فرار کنیم! اما میدانید
همۀ این ترفندها و تمهیدات برای چه بود؟ برای اینکه متنی حاوی دو ماده یا تبصره از
قانون اساسی را که جبهۀ ملی خواستار اجرای آنها بود پخش کنیم!
شرکت در این آکسیونها از هر جهت برای ما مدرسه بود و آموزش؛ آموزشی که ما
را گاه به نقد محتوای مطالبات یا روشهای تبلیغمان رهنمون میشد و این امکان را فراهم
میآورد که اگر میخواستیم ،خود را ارتقاء دهیم .درعینحال فراوان بودند کسانی که از
همان قدم اول به بهانهای از این فعالیتها کناره میگرفتند .دوستی داشتم که دانشجوی
پلیتکنیک بود؛ یک بار که در اتوبوس دو طبقه تراکتی پخش میکرده آقایی به شماتت
او پرداخته و عاقبت ب دوبیراه نثارش کرده بود؛ همین کافی بود تا او از فردای آن روز
همکاریاش را با ما قطع کند با این استدالل که “مردم لیاقت فداکاری ما را ندارند!”.
ارزش فضای باز (یا بگویم فضایی که حداقل کمی سوراخ سوراخ باشد!) این
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ِ
دست کم میتوانی
است که جامعه به مدرسه بدل میشود و از حالت گورستان بیرون میآید.
بفهمی چه نباید کرد .همینکه اندکی فضا باز شده بود ،غالب کسانی که طی  ۷سال گذشته
امکان تحرکی نداشتند زیر پوشش جبهۀ ملی شروع به فعالیت کردند.
این را هم باید گفت که در فاصلۀ سالهای  ،1339-42هیچ تراکت یا اثری از
فعالیت حزب توده ندیدم ،شاید هم فعالیت داشته ولی من توجه نکردهام ،اما فعاالن سابق
در سازمان جوانان حزب توده را در میتینگهای جبهۀ ملی میدیدم؛ زندهیاد بیژن جزنی را
در حال سخنرانی روی کاپوت اتومبیلی در یک راهپیمایی به یاد دارم .در میتینگهایی که
در دانشگاه تهران برپا میشد نام داریوش فروهر ،پروانه اسکندری ،عباس شیبانی ،مهرداد
ارفعزاده ،احمد سالمتیان ،هاشم صباغیان ،سیاگزار برلیان به گوش میرسید .همینطور
نام ابوالحسن بنیصدر و هوشنگ کشاورزصدر را میشنیدم.
پیش از پرداختن به جبهۀ ملی دوم ،به جبهۀ ملی در زمان دکتر مصدق اشارهای
میکنم؛ جبهۀ ملی یک فراکسیون پارلمانی بود و نه یک سازمان سیاسی .جبهۀ ملی برای
حل مسئله نفت شکل گرفته بود و شامل بسیاری از کسانی هم میشد که با مصدق همراه
نشده و سرانجام علیه وی موضع گرفتند ،کسانی مانند آیتالله کاشانی ،مظفر بقایی و یا
حسین مکی.
ظهور جبهۀ ملی دوم در عرصه سیاسی را میتوان معلول شرایط زیر دانست :نخست
اینکه سرکوب ،پس از  ۲۸مرداد  1332که در درجۀ اول علیه حزب توده و سپس
مصدقیها اعمالشده بود ،نهایت زور خود را زده و دیگر کارایی نداشت ،بنابراین الزم
ِ
دستکم برای ِمل ّیون اصالحطلب
بود که دستگاه قدرت سیاسی فضا را اگر نه برای چپ،
و قانونگرا کمی باز بگذارد .این ُبعد داخلی قضیه بود .از زاویۀ خارجی هم روی کار آمدن
حزب دمکرات در آمریکا به رهبری ِکندی (چنانکه پیش از این اشاره شد) شاه و دیگر
رژیمهای مشابه را تحت فشار میگذاشت که یوغ را بر گردن مردم کمی سبکتر کنند تا
مبادا به انفجاری بیانجامد که به نفع رقیب یعنی اتحاد شوروی تمام شود.
رژیم شاه در جهت ایجاد این فضای کمی مالیمتر به تالشهای مکرری دست
زد از جمله به راه انداختن نوعی خیمهشببازی دموکراتیک؛ دو حزب ملیون و مردم
ایجاد شد که قرار بود یکی بهعنوان پوزیسیون و دیگری اپوزیسیون نقش ایفا کنند؛ اما
هیچکدام از این تاکتیکها جز بیآبرویی برای رژیم به بار نیاورد .در نتیجه ،باالجبار
فضا را اندکی باز کردند تا شخصیتهای همکار مصدق که طی هفت سال گذشته در
انزوا بهسربرده بودند ،خودی بنمایانند و در عرصۀ سیاسی حرفهای تازه و بیضرری
مطرح کنند.
این بار جبهۀ ملی بهصورت یک جبهۀ سازمانیافته تشکیل شد اما از انسجامی حزبی
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ِ
سنگ پنج منی بودند و
برخوردار نبود ،بلکه همکاری عدهای بود که هرکدام برای خود
بهندرت در برابر یکدیگر کوتاه میآمدند؛ هیچکدام گذشتۀ خود را در همکاری با مصدق
و نقشی که در آن دوران و پس از آن برعهده داشته بودند مورد انتقاد قرار نمیداد؛ همه خود
را منزه و پاک ،دارای گذشتهای بیعیب و نقص تصویر میکردند .وقوع کودتای  ۲۸مرداد
 1332و شکست نهضت ملی ،همه برعهدۀ حزب توده گذاشته میشد و اگر هم از نقش
آمریکا و انگلیس (بر اساس اسنادی که در خارج از کشور چاپ شده بود) سخنی به میان
میآمد با احتیاط تمام مطرح میشد تا مبادا آمریکا و انگلیس را برنجاند.
محافظهکاری در آنان بهحدی بود که حتی حاضر نبودند دکتر مصدق را رهبر
معنوی جبهۀ ملی اعالم کنند .جبهۀ ملی ،تجمع شخصیتهای محافظهکار و عصابهدست
بود که نه تنها در عرصۀ سیاسی و دیپلماتیک ،بلکه در پرداختن به مبرمترین مسائل
اقتصادی و اجتماعی کشور نیز هیچ حرف تازهای برای عنوان کردن نداشتند؛ بهفرض
صحبت از اصالحات ارضی در ایران موضوعی بود که بهوفور مورد بحث قرار گرفته و
قدمتش به دورۀ اولیۀ حزب کمونیست و آثار سلطانزاده بر میگشت و حتی شاه هم پس از
 ۲۸مرداد  1332ادعا میکرد که زمینهای خالصه را به دهقانان برمیگرداند ،درعینحال
این موضوعی بود که جریان نیروی سوم ،به رهبری خلیل ملکی هم بارها ضرورت آن را
گوشزد کرده بود ،اما جبهۀ ملی در رابطه با آن الل و بیزبان بود (دربارۀ موضع حزب
توده در آن دوره بیاطالع هستم) .سرانجام این دانشجویان وابسته به جبهه بودند که
شعار “اصالحات آری ،دیکتاتوری نه” را در برابر رفراندوم ششم بهمن  ۱۳۴۱مطرح
کردند((( ،اما علیرغم تمام این سکوتها ،کتمانها و کوششهایی که جبهۀ ملی در سازش
با رژیم به کار ُبرد ،نه در دستگاه دولت و نه در مجلس امتیازی به او داده نشد .با وجود
نفس به میدان آمدن جبهۀ ملی در همین چارچوب قانونی
همۀ این مسائل ،شکی نیست که ِ
و تالشی که آنها مذبوحانه برای وادار کردن دولت (و نه شاه) به رعایت مواد قانون اساسی
به کار میبردند ،تأثیر سازندهای در جو کشور داشت و من گمان میکنم که همین تجربۀ
سه سالۀ پاییز  1339تا خرداد  ۴۲مدرسۀ اجتماعی و سیاسی سازندهای برای نسل ما بود
که سرانجام توانست گامهای جسورانۀ خود را با درهم شکستن جو سیاسی کشور از طریق
عملیات مسلحانه بردارد.
یکی از مهمترین حوادث آن سالها اعتصاب سراسری معلمان کشور بود .رهبری
این اعتصابات را باشگاه مهرگان به ریاست محمد درخشش بهعهده داشت .اعتصابات
امری کام ً
ال بر حق بود و معلمان را که از نظر درآمد ،در مقایسه با دیگر کارمندان دولت
بهنوعی میتوان پرولتر به شمار آورد ،بهطور جدی و عمیق به حرکت واداشته بود .این
گرفتن این رفراندوم ،اشعاری نیز سروده شده بود
 -1همچنین قابل یادآوریست که در انتقاد و حتی به سخره
ِ
که زبانزد مخالفان بود از جمله شعر “با چشمها” اثر شاملو ،شعر “مرد و َمرکب” اثر اخوانثالث و شعری
منسوب به نعمت آزرم تحت عنوان “تندیس”.
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اعتصابات با مطالبات دیگری که در عرصۀ سیاسی از جمله آزادیهای عمومی ،آزادی
تشکل و آزادی بیان گره میخورد ،دانشآموزان ،دانشجویان و دانشگاهیان را نیز با شور
تمام به میدان میآورد .روز  ۱۲اردیبهشت  ۱۳۴۰پلیس به روی تظاهرکنندگان آتش گشود
و دکتر ابوالحسن خانعلی در خیابان اکباتان ،مجاور میدان بهارستان کشته شد .از آن سال
به بعد این روز را روز معلم نامیدند.
باری ،مهمترین و آخرین تظاهرات جبهۀ ملی در  ۲۸اردیبهشت  ۱۳۴۰در میدان
اسبدوانی جاللیه که حاال پارک الله نام دارد برگزار شد .از قراری که بعدها شنیدم ،گویا
بین سخنرانان یعنی کریم سنجابی و غالمحسین صدیقی از یک طرف و شاپور بختیار از
طرف دیگر در رابطه با موضعگیری در قبال دولت امینی هماهنگی وجود نداشته است.
این تظاهرات با حملۀ نیروهای انتظامی و درگیریهای پراکنده در خیابانها به پایان
رسید .دربارۀ کنگرۀ نارمک((( هم مطالبی در اینجا و آنجا آمده که لزومی به پرداختن به
آن در اینجا نیست .زندهیاد مصطفی شعاعیان که در آن زمان دانشجوی هنرسرای عالی
فنی تهران (دانشگاه علم وصنعت کنونی) بود نقدی بر اهداف و عملکرد جبهۀ ملی با اسم
مستعار نوشته بود که همزمان با کنگره پخش شد .متن این جزوه را در دست ندارم ولی
(((
حاوی انتقادات سختی به رهبری جبهۀ ملی بود.

فعالیت همزمان در انجمن اسالمی دانشجویان و در جبهۀ ملی
غیر از فعالیت در جبهۀ ملی ،عضو انجمن اسالمی دانشجویان هم بودم و همینطور
مسئولیت انجمن در دانشسرای عالی هم بهعهدۀ من بود .شبهای جمعه به مسجد هدایت
در خیابان استانبول میرفتم که طالقانی پیشنمازش بود و در آنجا تفسیر قرآن میگفت.
تفسیرهای او که غالب ًا با تفسیرهای سنتی از قرآن تفاوت داشت ،بعدها در  ۶جلد تحت
عنوان “پرتوی از قرآن” منتشر شد .او که از مصدقیها محسوب میشد ،بالفاصله پس
از  ۲۸مرداد  1332همراه با آقا سیدرضا زنجانی ،مهندس بازرگان ،دکتر یدالله سحابی
و عدهای دیگر “نهضت مقاومت ملی” را تشکیل داده بود (((.در صحبتهایش همیشه
گوشهای به استبداد میزد .مسجد هدایت پاتوق ما جوانانی شده بود که هم به یک اسالم
رفته باور داشتیم و هم مصدقی بودیم.
ُشسته ُ
 - 1منظور کنگرۀ اول جبهۀ ملی دوم است که در دیماه  1341برگزار شد.

“ - 2نسل جوان و جبهۀ ملی” به قلم مصطفی شعاعیان .این نوشته را برخی از جوانان نهضت آزادی تکثیر
کرده بودند با امضای چ .ن .آ (چاپ نهضت آزادی).

 - 3دربارۀ تشکیل “نهضت مقاومت ملی” نک .به“ :نیم قرن خاطره و تجربه :خاطرات مهندس ع ّزتالله
سحابی (از دوران کودکی تا انقالب  ”)57تهران ،فرهنگ صبا ،چاپ دوم،1388 :ج ،1صص  160و .161
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کسان دیگری هم بودند که از ما سنشان بیشتر بود و از اصحاب مسجد هدایت و
انجمن اسالمی دانشجویان یا مهندسین((( بهشمار میآمدند مانند مهندس علیاکبر معینفر،
مهندس مصطفی کتیرایی ،مهندس یوسف طاهری ،دکتر کاظم سامی ،محمد توسلی و نیز
محمدعلی رجایی و خیلیها که بعدها در  ۱۳۵۷در کابینۀ بازرگان بودند یا در مناصب
دیگر قرار گرفتند .شرح کاملی از عضویت و فعالیتم در انجمن اسالمی دانشجویان را در
(((
مقالهای جداگانه شرح دادهام.

ما به یک معنی ملی ـ مذهبی بودیم ،اما بهنظرم با ملی ـ مذهبیهای پس از قیام
 1357فرقی اساسی داشتیم .اینها میخواهند خط تمایزی بین خودشان و حاکمیت
بکشند درحالیکه خودشان از بنیانگذاران همین رژیم هستند ولی ما میکوشیدیم وجه
تمایزمان را از یک طرف با طرفداران کاشانی ـ بقائی و از طرف دیگر با کسانی که از
نظر فلسفی به الحاد قائل بودند روشن کنیم ،حال چه متشکل در حزبی سیاسی بودند چه
نبودند .نکتۀ مهم دیگری که در چنین مقایسهای باید در نظر داشت فضاییست که ما در
آن تنفس میکردیم یعنی فضای جهان ضداستعماری سالهای  ۱۹۶۰که در ادامۀ همین
ْ
احادیث متمایل
فصل به آن مفصلتر خواهم پرداخت؛ حتی تفسیرهای ما از قرآن و
به چپ و این مبارزات ضداستعماری بود درحالیکه گفتمان ملی ـ مذهبیهای امروز
بههیچروی چنین نیست .مسلم ًا توضیح دقیق این تمایزات با توجه به تفاوتهای موجود
در بین طیفهای ملی مذهبی مجال بیشتری میطلبد .آنچه در اینجا فهم آن از نظر من
اهمیت حیاتی دارد این است که ما توانستیم آن مرحله را چه بهلحاظ نظری و چه عملی
نقد کرده و پشت سر بگذاریم .این دستاوردی بود بسیار ارزشمند.

از همان پاییز  ۱۳۳۹فعالیت دیگری هم در زمرۀ کارهایم قرار گرفته بود .هر هفته
عصر جمعه به کتابخانهای در خیابان امیریه تهران میرفتم که به ابتکار و هزینۀ خانوادۀ
دکتر عباس شیبانی تأسیس شده بود .گویا در ابتدا این کتابخانهای شخصی بوده که بعد ًا
آن را کتابخانۀ بونصر شیبانی نامیده بودند .در اینجا جلساتی برگزار میشد که تعداد
نسبت ًا کمی در آن حاضر میشدند شاید  ۱۰-۱۵نفر ،هر جلسه به موضوعی اختصاص
مییافت که از قبل کسی حول آن تحقیق و بررسی کرده بود .به یاد دارم که مث ً
ال ابوالحسن
بنیصدر و همینطور مهندس معینفر و جواد فالطوری سخنرانیهایی کردند اما برای من

 - 1مهندس بازرگان که معتقد بود ایرانیها روحیۀ تکروی دارند تالش کرد با ایجاد تعدادی انجمن “روحیۀ
جمعی” را تشویق و تبلیغ کند .شنیدهام که او نخستین انجمن مهندسین (که در واقع سندیکای مهندسین
است) را پایهگذاری کرد که سالها دوام داشت .انجمن مهندسین مجلهای صنفی هم منتشر میکرد .در ادامۀ
همین نظر و عمل ،انجمن اسالمی دانشجویان ،انجمن اسالمی مهندسین ،انجمن اسالمی پزشکان ،انجمن
اسالمی معلمین را هم پایهگذاری یا تشویق و حمایت کرد .الهامبخش و تغذیه کنندۀ همۀ این انجمنها خودش
بود که همواره از همکاری دکتر یدالله سحابی و سیدمحمود طالقانی برخوردار بود.
 - 2نک .به :مقالۀ “زمانی که من عضو انجمن اسالمی دانشجویان بودم”.

http://www.peykar.org/articles/498-anjomaneslami.html
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محمد حنیفنژاد

سعید محسن

عبدالرضا نیکبین (عبدی)

از همه جذابتر صحبتهای کسی بود که فهمیدم محمد
حنیفنژاد نام دارد .او دانشجوی دانشکده کشاورزی
کرج بود و دربارۀ مطالعه (و نه قرائت) قرآن صحبت
کرد .برخورد او به قرآن برعکس روال معمول بود و آن
را مثل یک جزوۀ راهنما و خودآموز در نظر گرفته و تنها
منبع معتبر برای درک اسالم تلقی میکرد؛ او نه احادیث
را مورد اتکا قرار میداد و نه گفتار دیگر روحانیون را؛
در دستش قرآنی با قطع جیبی (بعد ًا فهمیدم ترجمۀ
مهدی الهیقمشهای) بود که مثل یک دفتر معمولی ورق
میزد و به آن ارجاع میداد .صراحت و صداقت و عمق
مطالعهاش آشکار بود و توجه همه را برمیانگیخت.
سر صحبت را باز کردم و با هم شروع
در پایان جلسه ِ
به قدم زدن کردیم ،تا پارکشهر و از آنجا تا ایستگاه
اتوبوسهای کرج (بهنظرم میدان مجسمه ،میدان انقالب
فعلی) راه رفتیم و گپ زدیم .او مشخص ًا از فساد و
عقبماندگی روحانیون حرف زد .در آن زمان کتاب
یکی از روحانیون اصالحطلبی را که در عراق بود به
نام شیخ محمد خالصی خوانده و از آن در نقد این رفتار
روحانیت مثال میآورد .من از همانجا نوعی نزدیکی
ایدئولوژیک و نظری به او احساس کردم که بعدها هم
تقویت شد.
در جریان جلسات هفتگی انجمن با سعید
محسن هم آشنا شدم که در دانشکده فنی تهران در رشتۀ
مهندسی تحصیل میکرد .در این جلسات غیر از بحث
دربارۀ تبیین و توضیح مفاهیم اسالمی به برخی تجارب
سیاسی هم پرداخته میشد .در آن زمان ،اوایل دهۀ ۱۹۶۰
میالدی ،سالهای التهاب در کشورهای عرب بود و
همینطور جنگ الجزایر ،کنفرانس باندونگ ()1955
و کشورهای غیرمتعهد… فکر میکنم در یکی از همین
جلسات بود که با دوست مشترک حنیف و سعید هم آشنا
شدم که او را عبدی (عبدالرضا نیکبین رودسری) صدا
میزدیم .او چندی بعد در تشکیل سازمان مجاهدین
نقش بهسزایی ایفا کرد.
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در همان زمان برای ما واضح بود که درکمان از اسالم بهکلی با درک و فهم
آخوندها و آخوندیسم بیگانه است .به گمانم حدود یک سال بعد جلسهای از انجمن
اسالمی دانشجویان در منزل لطفالله میثمی (دانشجوی دانشکده فنی و عضو انجمن)
روشن آن روزها در
بر پا شده بود و سیدمرتضی جزایری یکی از روحانیون بهاصطالح
ِ
آن سخن میگفت؛ آن روز بیش از  ۵۰نفر بودیم؛ وقتی صحبت جزایری به پایان رسید
حنیفنژاد صریح ًا گفت“ :همه بالهایی که مسلمانها میکشند از دست هملباسیهای
شماست” (یعنی آخوندها) و جزایری هم مجبور شد این گفته را تأیید کند .این درکی بود
که در انجمن اسالمی نسبت به روحانیت وجود داشت .در واقع نوعی اسالم بدون روحانیت.
انجمن اسالمی تحت تأثیر جو سیاسی داخل کشور (آزادی فعالیت جبهه ملی و
دیگر احزاب طی این دو سه سال) و نیز جو سیاسی مبارزاتی در کشورهای جهان سوم و
هیجان ناسیونالیستی و ضداستعماری کشورهای عرب و بهویژه جنگ استقالل در الجزایر
قرار داشت .ما اخبار این مبارزات را دنبال میکردیم که در مجلۀ انجمن به نام “پیکار
اندیشه” منتشر میشد .به یاد دارم که در شمارۀ اول مقالهای دربارۀ جنگ الجزایر و دولت
موقت آن به رهبری “فرحت عباس” آمده بود و ما بهطوری ابتکاری عکس رنگی بزرگ
او را به خریدار هدیه میکردیم.

از جمله فعالیتهایی که در دانشسرا داشتیم برگزاری برخی مراسم به مناسبت
اعیاد مذهبی هم بود مانند سوم شعبان تولد امام حسین ،پانزدهم شعبان تولد امام زمان
یا  ۲۷رجب بعثت .جشن بزرگی در رستوران دانشسرای عالی به مناسبت سوم شعبان
 ۱۳۴۱برپا کردیم که در آن رئیس دانشسرا دکتر محمود صناعی ،مهندس بازرگان،
مرتضی مطهری سخنرانی کردند .محور صحبتها احیای اسالم بود و تأکید بر کارآیی
آن در روزگار کنونی .عنوان سخنرانی مهندس بازرگان “اسالم جوان” بود که انجمن ما
آن را بهصورت جزوهای منتشر کرد (با همکاری شرکت انتشار) .چاپ و نشر این جزوه
نخستین تجربۀ من در کار انتشاراتی محسوب میشد که درعینحال امکان تماس مکرر
با بازرگان را هم برایم فراهم کرد؛ تماسهایی که برایم بسیار آموزنده بود و در مقالهای
به مناسبت درگذشت بازرگان از آن یاد کردهام((( .در آن مراسم من به نمایندگی از طرف
دختران دانشجو (!) مطلبی دربارۀ اهمیت جایگاه زن در اسالم قرائت کردم که روزنامۀ
کیهان در گزارش خود به آن اشاره کرد .مطلب را با همکاری محمد توسلی (که پس از
قیام شهردار تهران شد) نوشته بودیم .جالب اینکه بهرغم ادعای جمعی دائر بر اینکه ما
مسلمانان روشنفکر ،جایگاه زنان را بهحق محترم میشماریم برای هیچ یک از دختران
دانشجوی همفکر خودمان این لیاقت را قائل نبودیم که خودشان بیایند و صحبت کنند.
ِ
بودن زنان که پشتوانۀ مذهبی هم داشت در همین اقدام بهاصطالح
ارتجاعی فرودست
فکر
ِ
متمدنانۀ ما دیده میشد .بگذریم که ادعای برابری زن و مرد در اسالم چقدر واهی و
 - 1نک .به :پیوست سه :مهندس مهدی بازرگان :آیینۀ اوجو افول “بورژوازی ملی ایران”.
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فریبکارانه است؛ موضوع مربوط به  ۵۰سال پیش است و از آن روز تاکنون تحوالت
زیادی به برکت مبارزات زنان در جامعه صورت گرفته ولی هنوز راه درازی در پیش است.
س تجمع دانشجویان ،مقامات دانشگاهی را که باید پاسخگوی ساواک میبودند
ن َْف ِ
ِ
بودن ما باعث میشد که برخوردشان فارغ از
دربارۀ فعالیت ما حساس میکرد اما مذهبی
آن سختگیری همیشگیای باشد که نسبت به تجمعاتی که بوی چپ میداد روا میداشتند.
درست است که جلساتی که ما برگزار میکردیم رنگ مصدقی داشت و برایشان خوشایند
نبود ،اما شاید در مبارزهای که با کمونیسم داشتند این حداقل را تحمل میکردند.
ِ
تحمل نسبی مذهبیها از جانب رژیم امکان میداد که با برخی از
سیاست
همین
ِ
مقامات دانشسرا روابط خوبی داشته باشیم .به یاد دارم یک بار با حنیفنژاد برای گرفتن
اجازۀ برگزاری مراسمی در کوی دانشگاه به مالقات دکتر احمد فرهاد رئیس دانشگاه رفتیم.
همچنین باید برگزاری مراسم را با دکتر بهمنی سرپرست کوی دانشگاه هماهنگ میکردیم و
خوب بهخاطر دارم که شبانه قرار مالقاتی با او در خانهاش واقع در شمیران گذاشتیم.
در اینجا از استادانی نام میبرم که همیشه از ما حمایت میکردند مانند مهندس
بازرگان ،دکتر سحابی ،دکتر ناظرزادهکرمانی و شخصیتهایی که حتی در مراسم ما
سخنرانی میکردند مانند حسن صدر (وکیل و حقوقدان معروف مصدقی) و نیز روحانیونی
مانند مرتضی مطهری ،محمد بهشتی ،مکارمشیرازی و برخی طالب دیگر مانند سیدهادی
خسروشاهی و علی حجتیکرمانی…

فعالیت در نهضت آزادی ایران
تشکیل نهضت آزادی به پیش از اردیبهشت سال  ۱۳۴۰باز میگردد .برای
مهندس مهدی بازرگان و دکتر یدالله سحابی بیمعنا بود که در جمع یاران مصدق و جبهۀ
ملی از ویژگی باورهای اسالمیشان که سالها در توجیه و تدویناش کار کرده بودند در
فضای الئیک جبهۀ ملی چشمپوشی کنند .به این دلیل بود که همراه با آقای طالقانی و
عدهای دیگر از  فعاالن سابق در نهضت مقاومت ملی پایۀ جمعیتی را ریختند که خود را
ایرانی ،مصدقی و مسلمان تعریف میکرد.
من از دو سه سال پیش از آن ،به واسطۀ شرکت در جلسات سخنرانی بازرگان
در مسجد هدایت یا در کوی دانشگاه با افکار او و تعریفی که از دینداری داشت آشنا
ِ
شناخت پیشینی از بازرگان و همفکرانش باعث شد که در
شده و آن را میپسندیدم .این
پیوستن به نهضت آزادی تردید نکردم و در روزهای اولی که باشگاه نهضت در خیابان کاخ
(خیابان فلسطین) افتتاح شد در آن نامنویسی کردم.

دورﮤ  دانشجویی و آغاز فعالیت سیاسی    ۹۳
بنیانگذاران نهضت آزادی در نظر داشتند که عضویتشان در جبهۀ ملی نه
بهعنوان افراد ،بلکه بهعنوان یک هویت حزبی در چارچوب جبهه تلقی شود .ما نهضتیها
میگفتیم بین ایجاد یک سازمان که بر اصول اعتقادات مذهبی نیز پافشاری میکند و
ِ
ائتالف
عضویت در جبهۀ ملی تضادی وجود ندارد ،زیرا بنابه نظر دکتر مصدق ،جبه ْه
احزاب و گروههاست نه تجمعی از افراد؛ درحالیکه شخصیتهایی متنفذ در جبهۀ ملی
بودند که چنین نظری نداشتند مانند دکتر محمدعلی ُخنجی .بههرحال نهضتیها خود را
جبههای میدانستند و کسی مثل حسن نزیه(((که از مؤسسین نهضت بود در یک سخنرانی
در باشگاه نهضت تصریح کرد که اینجا خانۀ دوم جبهۀ ملی ایران است .با وجود این،
جبههایها خواه به این دلیل که نمیخواستند بازرگان با نیرویی متشکل خواستار ورود به
ِ
بودن
جبهه شود یا به این خاطر که رهبران جبهه بهویژه دکتر غالمحسین صدیقی ،مذهبی
ِ
درون جبهه مناسب نمیدانستند ،تقاضای عضویت نهضت در جبهۀ ملی
یک جریان را در
را در کنگرۀ نارمک ( )1341رد کردند.
تفاوت چشمگیر نهضت آزادی و جبهۀ ملی در نحوۀ برخوردشان به قدرت سیاسی
بود .نهضت صریح ًا از شاه و مداخلۀ او در امور حکومتی انتقاد میکرد و آن را خالف
قانون اساسی و پرنسیپ مصدق دائر بر اینکه “شاه باید سلطنت کند نه حکومت”
میدانست و همینطور از تصریح حمایت خود از مصدق ِابایی نداشت و او را رهبر نهضت
ملی مینامید؛ درحالیکه سران جبهۀ ملی در افشای اقدامات دولت هرگز نامی از شاه به
میان نمیآوردند آنها در کارِ چانهزنی خود با دولت برای آنکه ُپ ِ
ست وزارتی به دست آورند
به تأیید شاه نیاز داشتند و در نتیجه نمیبایست خود را تندرو نشان دهند .همچنین شاید
برای اجتناب از رنجش رژیم یا به این دلیل که برخی از آنان بر سر رهبری جبهه با مصدق
رقابت داشتند ،از رهبری او سخنی نمیگفتند .مصدق در آن زمان زنده و تحتنظر بود و
در احمدآباد به سر میبرد.
از آن به بعد ،فعالیت در نهضت آزادی هم به مشغولیات ذهنی و عملی من
اضافه شد و به جنبۀ عمدۀ فعالیتم بدل گردید .جمعیت نهضت آزادی مرامنامۀ حزبی
و ایدئولوژیک روشنی نداشت .از مهندس بازرگان شنیدهام که میگفت“ :ما نهضت را
درست کردیم ،سفرهای بود که انداختیم ،یکی با خودش چلوکباب سر سفره آورده یکی هم
آبگوشت” .وجود دو جریان ،یکی مذهبی و دیگری غیرمذهبی در نهضت آزادی آشکار
بود .در رأس جریان مذهبی بازرگان ،سحابی ،طالقانی (به همین ترتیب!) قرار داشتند .در
مقابل ،جریانی که بر مذهب و توجیه دینی تکیهای نداشت و کار نهضت را صرف ًا سیاسی
تلقی میکرد با رحیم عطائی ،عباس رادنیا ،عباس سمیعی و حسن نزیه نمایندگی میشد.
عطائی کارمند راهآهن بود و در اعتصابات راهآهن که به دورۀ حمایت از مصدق در آغاز
 - 1حسن نزیه وکیل معتبر دادگستری در آن سالها ،فعال در نهضت مقاومت ملی ،از جمله نویسندۀ نامۀ
سرگشادۀ افشاگرانهای به شاه بود که در ضمیمۀ نشریۀ “راه مصدق” به گمانم در سال  ۱۳۳۷منتشر شده بود.
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سالهای  ۳۰باز میگشت ،نقش فعالی ایفا کرده بود .او در کالسهای آموزش سیاسی هم
مرد کارآمدی بود .عالوه بر این در نهضت آزادی کسانی هم بودند که به مذهب اعتقادی
نداشته و به کلی چپ بودند مانند آقایی به نام فروغی .برای خود من با اینکه در انجام
وظایف دینی کام ً
ال متعهد بودم علت پیوستن به نهضت بیشتر صراحت آن در اعالم رهبری
مصدق و انتقاد و افشاگری علیه شاه بود تا اعتقادات مذهبی .برایم غیرقابلقبول بود که به
نخستوزیر انتقاد شود اما شاه که هر کسی میدانست عامل اصلیست از انتقاد و مسئولیت
فسادها مصون بماند .اظهارات دائمی نخستوزیران شاه ،یعنی دکتر منوچهر اقبال و اسدالله
َع َلم که خود را جاننثار و غالم خانهزاد شاه معرفی میکردند از یاد کسی نمیرود و بیان
همین فضای چاپلوسی ،تَم ُلق و ُکرنش و بهخصوص دفع مسئولیت از شاه بود.
درعینحال وجه مذهبی و وجه سیاسی نهضت هم بهخوبی قابل تفکیک بود.
نوشتههای سران نهضت یعنی بازرگان ،طالقانی و سحابی همه در تبیین و توجیه باورهای
اسالمیشان بود و اگر بهطور مشخص در جستجوی نوشتهای سیاسی میبودی ،آن را در
روزنامه و نشریه “باحاشیه و بیحاشیه” (با توزیع محدود) مییافتی که دیگران احتما ً
ال
عزتالله سحابی ،رحیم عطائی یا حسام انتظاری مینوشتند .نهضت آزادی به استثنای
دو تمایزی که با جبهۀ ملی داشت و به آن اشاره کردم ،حتی دربارۀ اصالحات ارضی شاه
نظری بهتر از همان شعار جبهۀ ملی“ :اصالحات آری ،دیکتاتوری نه!” نداده بود(((.
تالش نهضت برای سودجستن از نفوذ روحانیت به قیمت چشمپوشی آنها از اختالف دید
علمگرای خود نسبت به خشکاندیشی و َجزْمیتی که روحانیون داشتند ،سرانجام نتیجهای
برعکس تصوراتشان بهبار آورد و در زمان قیام  ۱۳۵۷دیدیم که چگونه ُکل این طیف
ِ
ابزار دست روحانیت شد؛ این مسیر سیاستی بود که نهضت نسبت به روحانیون در پیش
ِ
ِ
قدرت بسیجی که روحانیون داشتند
سیاست نهضت مبنی بر استفاده از نفوذ و
گرفته بود.
باعث اعالم حمایت بیدریغ از آنان میگشت .درحالیکه روحانیون هرگز از نهضت
بهعنوان یک جریان سیاسی مصدقی جانبداری نکردند و حمایت حسابگرانهشان عمدت ًا
به نام بردن از طالقانی و بازرگان بهعنوان شخصیتهای ُمتدین منحصر میشد .روحانیت
هیچ امتیازی به ملیون و بهطور َاخص به نهضت نداد و نمیتوانست بدهد زیرا تفسیر
از اسالم را منحصر به خود میدانست .از دید آنها هر کس که از اسالم سخن میگفت
میبایست در مقابل رهبری روحانیت سر خم کند وگرنه او را رقیب خویش میدانستند.
در زمینۀ تالش نهضت برای استفاده از نفوذ روحانیت ،مورد خاصی به یاد دارم که خالی
از آموزش نیست :یک بار نهضت اعالمیهای در تشریح اوضاع سیاسی و اجتماعی نوشت
و آن را به نام حوزۀ علمیۀ قم امضا و انتشار داد .این کار که نسبت دادن حرف خود به
 - 1برای توضیح بیشتر نک .به :نقد مرامنامۀ نهضت در کتاب “بیانیۀ اعالم مواضع ایدئولوژیک سازمان
مجاهدین خلق ایران” بخش پاورقیها ص .۶۱
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دورﮤ  دانشجویی و آغاز فعالیت سیاسی    ۹۵
دیگران بود نوعی جنگ روانی رایج به قصد تبلی غوترویج حرفهای خود محسوب میشد
و در واقع هدفی دوگانه داشت ،از یک طرف فریب دادن طالب قم و از طرف دیگر مث ً
ال
ترساندن رژیم!
اینگونه اقدامات بینام و نشان در رقابتهای سیاسی امری عجیب نیست و
سابقۀ تاریخی هم دارد .یک نمونۀ دیگر را مربوط به چند سال بعد هم به یاد دارم که
از َحد پیشنهاد تجاوز نکرد و برای من درسی ماندگار باقی گذاشت .ماجرا از این قرار
بود که وقتی در اواخر مرداد  ۱۳۴۸یعنی در اوت  ،۱۹۶۹جناح شرقی مسجد اقصی
در بیتالمقدس به دست اسرائیلیها به آتش کشیده شد و خشم و اعتراضات فراوانی در
دنیا برانگیخت ،شاه هم خواست از فرصت ُبل بگیرد و اعالم کرد که حاضر است ویرانی
ناشی از آتشسوزی را تعمیر کند .با چند نفر دیگر از اعضای اولیۀ سازمان مجاهدین
پیشنهادی بهنظرمان رسید به این ترتیب که فتوایی از طرف آیتالله سیدمحمدهادی
میالنی (مقیم مشهد) بنویسیم دائر بر اینکه این ویرانی نباید تعمیر شود و خرابیها باید
آخوندی
بهعنوان سند جنایت اسرائیل پیش چشم جهانیان باقی بماند .متن را من به زبان
ِ
آقای میالنی نوشتم و برخی از تکیهکالمهای ایشان نسبت به “حضرت ولیعصر (عج)
ارواحنا فداه” را هم در آن گنجاندم! تصور ما این بود که اگر چنین فتوایی به نام آقای
میالنی منتشر شود ،پیشنهاد شاه نقش بر آب میشود و مهمتر اینکه آقای میالنی هم
نمیتواند منکر آن گردد و این “موضع مترقی” را که برایش اعتبار میآورد از آن خود
تأمل الزمی که روی این کار کردیم یکی از رفقا گفت“ :چرا ما با این
نداند! اما پس از
ِ
کار به نیرویی که خود چنین موضعی ندارد کمک دهیم؟ چرا ما زیر بغل ُمرده چوب
بزنیم و آن را بر پا نگاه داریم؟” نتیجه آنکه ،آن پیشنهاد به کلی کنار گذاشته شد و تنها
درسش برایمان باقی ماند .نیرویی را که در مبارزۀ طبقاتی و تکامل اجتماعی غیربالنده
و میراست نباید به ضرب احساسات و منافع فوری کوتهنظرانه زنده جلوه داد ،رنگ کرد
و به تاریخ فروخت!
در دورۀ فعالیت نهضت آزادی وقتی روحانیون بهویژه خمینی با اصالحات
ارضی به مخالفت برخاستند و بر تحریم شرکت زنان در انتخابات پافشاری کردند و
با این کار عقبماندگی خود را بهوضوح نشان دادند (برای نمونه آیتالله سیدحسن
طباطباییقمی تا سالها بعد هم همین مخالفت با اصالحات ارضی را تکرار میکرد)
این نهضت آزادی و بهخصوص طالقانی بود که با مراجعه به خمینی او را از این نوع
مخالفت برحذر داشت و بهجای آن شعار مخالفت با گسترش نفوذ اسرائیل و آمریکا را
مطرح کرد .خمینی هم بهسرعت این نکته را فهمید و دیگر مواضع و حرفهای روزهای
اولش را تکرار نکرد.
واضح است که فعالیت من در این سالها بهلحاظ ایدئولوژیک نقاط مشترکی با
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“روشنفکران دینی” که در قم بودند داشت .نشریۀ مکتب اسالم((( در قم منتشر میشد
و من نه تنها خواننده آن بلکه مبلغ آن نیز بوده و باعث شده بودم که حدود چهل نفر از
دانشجویان آن را مشترک شوند! نزدیکی من به این جریان تا جایی بود که یک بار هم از
من برای حضور در جلسۀ هیئت تحریریهشان که در تهران تشکیل میشد دعوت کردند.
موضوع بحث چگونگی انطباق سیاست مجله با نیازهای جوانان دانشجو و روشنفکر بود.
در فاصلۀ این چند سال ،بارها به قم سر میزدم و در روند تغییر و تحوالتیکه در جریان
بود قرار میگرفتم .گاه برای سخنرانی در جلسات انجمن اسالمی از برخی شخصیتهای
فعال دعوت میکردیم به تهران بیایند یا ما درچارچوب فعالیتی به قم میرفتیم .به یاد دارم
دوستی
که یک بار از ناصر مکارم و یک بار هم از بهشتی دعوت کردیم که به تهران آمدند.
ِ
شخصیام با سیدهادی خسروشاهی و علی حجتیکرمانی گرمتر از آن بود که نیازی به دعوت
و قرار مالقات داشته باشد .این روابط تا سالهای  ۱۳۴۶ -۱۳۴۷هم ادامه داشت .گاه
به رفتار روحانیون انتقاداتی داشتیم که صریح ًا با آنها مطرح میکردیم ،برای نمونه مشخص ًا
یک بار برخی از روحانیون نزدیک به رژیم با موافقت و پشتیبانی مالی کامل دربار ،ضریح
نقره از اصفهان به کربال میبردند که ابتدا آن را در چندین شهر ایران چرخانده و برای دستگاه
سلطنت تبلیغات میکردند .ما شدید ًا انتقاد داشتیم که چرا روحانیون مخالف شاه ،نه فقط با
این اقدام مخالفت نکرده بلکه تا دروازه قم از آن استقبال هم کرده بودند .خوب به یاد دارم
که وقتی این انتقاد را به ناصر مکارم در خانهاش گفتم ،جواب داد که نباید با همۀ کارهای
رژیم مخالفت کرد! ما بههرحال در آن دوره ادامه دادن به این ارتباطها را از نظر اهدافمان
مفید ارزیابی میکردیم؛ مث ً
ال از همین طریق بود که توانستیم در پشتیبانی از سران نهضت
آزادی که در دادگاه نظامی محاکمه میشدند چندین نفر از مراجع تقلید را متقاعد کنیم که
در حمایت از آنها بیانیه بنویسند .ما همۀ این بیانیهها را در یک دفتر با مقدمهای تُند (که در
آن عبارت “یاوهگوییهای شاه” آمده بود) جمعآوری کرده ،در تهران چاپ کردیم و این کار
تأثیر مناسبی در افشای رژیم و تبلیغ اهداف نهضت آزادی داشت.
بهخاطرهای هم اشاره میکنم از دورانی که بهعنوان دانشجو در نهضت آزادی فعالیت
میکردم :نخستین سخنرانی عمومی من در مجلس ترحیم یک روحانی جانبدار مصدق در
سال  ۱۳۴۱بود .آقا ضیا حاجسیدجوادی یک روحانی و شخصیت ملی و در زمان مصدق
وکیل مجلس از قزوین بود .او چند روز پس از خروج از زندان درگذشت .مجلس ترحیمی
در مسجد َارگ برپا شد .برادرش پیشنماز مسجد حسنآباد بود و گرایشی به مخالفت با رژیم
 - 1نشریۀ “درسهایی از مکتب اسالم” که بعدها به “مکتب اسالم” مشهور شد ،در سال  ۱۳۳۷توسط
برخی از روحانیون “روشنفکر” حوزه علمیه مثل ناصر مکارمشیرازی ،موسی صدر ،جعفر سبحانی ،محمد
واعظزادهخراسانی ،سیدمرتضی جزائری و… پایهگذاری گردید .این نشریه زیر نظر شریعتمداری و با کمک
مالی “بازرگانان خیراندیش و روشندل تهران” تهیه میشد.
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نداشت .با وجود این یک نفر به نمایندگی از دانشجویان جبهۀ ملی (حسن حبیبی) و یک
نفر هم به نمایندگی از دانشجویان نهضت آزادی (من) در این مراسم سخن گفتند .حبیبی
تحت تأثیر استادش دکتر غالمحسین صدیقی بهجای آنکه در آغاز سخن نام خدا را ببرد،
با نقل قولی از ابوالفالسفه ُسقراط آغاز کرد .مطلب من هم که بنابه درک و فهمی که در آن
زمان داشتم و تحت تأثیر جو رادیکالتر نهضت نوشته شده بود ،نسبت ًا تند محسوب میشد
بهطوریکه با عکسالعملی که برانگیخت به سختی توانستم تقریب ًا تا اواخرش را بخوانم؛
صحبتم درعینحال که با حمایت جمع وسیعی از حضار همراه شد ،همزمان مخالفت برخی
بهویژه برادر ُمتوفی را هم برانگیخت که با از جا برخاستن تهدید به ترک جلسهکرد .سرانجام
سخنانم قطع شد و مجلس بههمخورد .من در آن نوشته نابسامانیهای جامعه را برشمرده و
گفته بودم که در چنین روزگاری وجود کسی مانند آقا ضیا چقدر اهمیت داشته است .آقای
حسام انتظاری ،عضو کمیتۀ اجرایی نهضت نوشته را همانجا قبل از تشکیل مجلس دیده
و تأیید کرده بود و من پس از این تأیید بود که برای خواندن آن آماده شده بودم .این اولین
و از معدود سخنرانیهای من در مجامع عمومیبود! وقتیخواستم از مسجد خارج شوم با
تعجب متوجه شدم که جمعی از جوانان مرا دوره کردهاند تا ساواکیها نتوانند دستگیرم کنند.
به برکت همین برخورد بود که سالم از این تجمع َجستم.

از دیگر فعالیتهای عملی ،باید به دو سفر در سالهای  1341و  ۴۲اشاره کنم
که در قم به دیدار خمینی رفتیم .در یکی از این دیدارها همراه با شماری از دانشجویان
دانشگاه تهران بودیم و به گمانم خمینی به تازگی از بازداشتی کوتاهمدت آزاد شده بود.
جمعیت فراوانی حیاط بیرونی خانه او و کوچه را پر کرده بود و مردم برای ادای احترام
به او دستش را میبوسیدند .دستش را بیرون از پنجرۀ اتاق ،روی ُمتکا گذاشته بود تا
بیعت محسوب میشد .تعداد ما نسبت ًا زیاد
دیدارکنندگان آن را ببوسند که خود نوعی َ
بود و رویهمرفته جمعیتی میشدیم و با شعار و پالکارد در این بزرگداشت شرکت کرده
بودیم .متنی هم از قبل برای سخنرانی تهیه کرده بودیم که من آن را پشت بلندگو خواندم.
در آن متن بر ضرورت عدم سازش با رژیم تأکید شده بود و معتقد بودیم که دشمنان حق
و عدالت را که به زبان قرآن ،کافر و پوشاننده حقیقت میگویند باید با برخوردی بسیار
قاطع مجازات کرد .حاال که پس از سالها تجربه و از جمله پس از قدرتگیری خمینی
و جنایات هولانگیزی که آنها مرتکب شدهاند به حرفهایی که در سال  ۱۳۴۲خطاب
به خمینی گفتهایم فکر میکنم ،رعشه بر اندامم میافتد .در آن زمان نقطۀ مشترک طبقاتی
و ایدئولوژیک ما با روحانیون مخالف شاه وادارمان میکرد به آنها صرف ًا توصیه و گوشزد
کنیم که بنابه تعبیر قرآن نباید نسبت به ُکفار رحم روا داشت؛ بماند که بهوضوح درک
واحدی از معنای آن با روحانیون نداشتیم.

قرآن میگفت“ِ :إن َّ َما َجز َاء ُ ِالَّذی َن ی ُ َح ِاربُو َن اللَّه َ َور َ ُسولَه ُ َوی َ ْسعَ ْو َن ِفی الْأَر ْ ِض ف َ َساد ًا
صلَّبُوا أ َ ْو تُقَطَّعَ أ َ ِیْد ِیهمْ وَأَر ْ ُجلُهُم ِمّ ْن ِخل َ ٍاف أ َ ْو یُنفَوْا ِم َن الْأَر ْ ِض ذ َِٰل َ
أَن یُقَتَّلُوا أ َ ْو ی ُ َ
ک لَهُمْ
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اب َع ِظیمٌ” (سوره مائده آیه  .)۳۳یعنی “همانا جزای
آخر َ ِة َعذ َ ٌ
ِخز ٌْی ِفی الدُّنْیَا وَلَهُمْ ِفی ال ْ ِ
کسانی که با خداوند و پیامبر او به محاربه برمیخیزند و در زمین به فتنه و فساد میکوشند
این است که کشته شوند یا بر دار شوند یا دستها و پاهایشان در خالف جهت یکدیگر
بریده شود یا از سرزمین خویش تبعید شوند؛ این خواری و زاری دُنیویشان است و در
آخرت هم عذاب بزرگی خواهند داشت” (ترجمۀ خرمشاهی) .حال آنکه رفتار روحانیت
گواه چنین برخوردی نبود.

سخنرانی در جمع انبوهی که در آن خانۀ بزرگ گرد آمده بودند صورت میگرفت.
تالش ما این بود که خمینی و ک ً
ِ
روحانیون مخالف رژیم بر خواستهای مردم تکیه کنند.
ال
واعظی جوان به نام سیدعبدالرضا حجازی که آن روزها در دستگاه خمینی آبرویی داشت در
کنار میکروفون ایستاده بود .او را از زمانیکه در قم بودم میشناختم .بعدها در اواخر دهۀ
 1340که او را تصادف ًا در تهران دیدم به من گفت که در زندان از او میپرسیدهاند “کسی
که از طرف دانشجویان سخنرانی کرد کی بود؟” و خود او میگفت که مرا لو نداده است.
حجازی با جاهطلبیهایش فراز و نشیبهای فراوان داشت .در دورۀ جمهوری اسالمی متهم
به ارتباط با ساواک شد .او طی سالها همواره از جریانی به سوی جریانی دیگر میرفت ،از
فداییان اسالمِ نوابصفوی گرفته تا آیتالله بروجردی ،سیدجعفر بهبهانی و در اوایل دهۀ
 1340به سمت خمینی… او سرانجام در اوایل دهۀ  1360اعدام شد.
باری ،من در آن دوره خود را آنتیکمونیست نمیدانستم زیرا مفهوم کمونیسم را
یاد نگرفته بودم ،اما تصور میکردم که با ماتریالیسم نمیتوان پدیدههای طبیعی و اجتماعی
را توضیح داد و در نتیجه همواره در جستجوی راهحلهای تازه بودم بیآنکه درکی را
که از فرهنگ سنتیمان به ما رسیده بود بیدلیل رها کنم .ما این نگرانیهای خود را در
توگو ،نوشته ،شعار و غیره به گوش روحانیونی که خود را “روشن” نشان میدادند
اشکال گف 
میرساندیم و بر ضرورت تغییر روشهای تبلیغ و لزوم تدوین اعتقادات اسالمی به زبان روز
تأکید میکردیم تا اسالم بتواند در برابر مکاتب مختلف چه راست و چه چپ عرضاندامکند.
از نظر سیاسی نیز با هرگونه سازش با دولت مخالفت کرده و خواهان افشای آن
بودیم .در جلسات آموزشی که در انجمن اسالمی برگزار میکردیم ،از معدود شخصیتهای
روحانی که بهنظرمان روشنبین بودند دعوت میکردیم تا مباحثی را مطرح کنند ،از جمله
از مطهری ،علی غفوری ،مرتضی جزایری و یکی دو نفر دیگر .اقتصاد اسالمی ،امور
اجتماعی ،مسائل فلسفی مورد بحث و مطالعه قرار میگرفت .چه نسبت به عقاید سنتی
رایج و چه نسبت به درکی که روحانیون از اسالم ارائه میکردند که در دنیای متمدن
معاصر ایدههایی غیرقابل دفاع بود پرسشهایی مطرح میشد که جنبه انتقادی داشت؛
مسائلی مانند بردهداری ،اجرای حدود و قصاص ،حقوق برابر زنان و مردان و غیره ،به
سیاست هم گاه گوشههایی زده میشد که برای شرکتکنندگان جالب توجه بود.
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در سفری به قم که از آن یاد شد گزارشی از این جلسات به خمینی دادیم و خواستار
شدیم که برای تبیین اسالم بهعنوان ایدهای که میتواند به مسائل روز پاسخ دهد نیرو
بگذارند تا بهقول خودمان اسالم از مکاتب دیگر عقب نماند .خمینی ضمن تأیید تالش
ما گفت“ :من آقای مطهری را میشناسم و مورد اعتماد است” ولی از اینکه گفته بودیم
در مقایسه با مکاتب دیگر روی اسالم بهحد کافی کار نشده انتقاد کرد و گفت“ :حتی به
شما جوانان مسلمان هم اینطور تلقین کردهاند که نظر اسالم در همۀ مسائل روشن نیست
درحالیکه اسالم همه چیز دارد” .او این پاسخ را در حضور قریب  ۴۰نفر که در مجلس
نشسته بودند (ازجمله خلخالی که یکی از شاگردان او بود) به زبان آورد ،اما ده سال بعد
از روی کار آمدن جمهوری اسالمی بهخوبی به یاد دارم که رئیس سازمان برنامه به نام
محمدتقی بانکی اعالم کرد که “برنامۀ اقتصاد اسالمی روشن نیست” (قریب به مضمون).
رفسنجانی هم زمانیکه بر سر کار آمد گفت که “دو تا خط مهم از لحاظ اقتصادی وجود
دارد یکی دخالت دولت ،یکی عدم دخالت دولت ،اما هنوز جمهوری اسالمی نتوانسته
لوفصل کند” (قریب به مضمون).
مسئله را ح 
نکتۀ دیگری که همواره مورد تأکیدمان بوده و بر آن پافشاری میکردیم عدم
سازش با رژیم شاه بود .ما معتقد بودیم که نباید روحانیون در برابر رژیم سازش کنند.
واکنش خمینی را در برابر این نکته به یاد ندارم .قدر مسلم این است که او پراگماتیستتر
از این بود که از پیش جوابی در این باره مهیا داشته باشد .اگر شرایط ایجاب میکرد او
میتوانست خود را مثل گذشته دعاگوی شاه بداند و یا همان کسی باشد که بر شعار “شاه
باید برود” پافشاری میکرد.
ارتباط ما با قم و بحث حول آنچه از اسالم و مسائل روز در ایران و جهان
عرب میفهمیدیم باعث میشد که کتابهایی هم ر دوبدل شود .به یاد دارم که سیدهادی
خسروشاهی سفری به کشورهای عربی کرده و دهها جلد کتاب با خود آورده بود که در
ایران یافت نمیشد .گونی کتابها را ساواک در فرودگاه نگهداشته بود و او با این َمحمل
که همه متعلق به آیتالله شریعتمداریست پس از چند روز آنها را به دست آورد .در بین
این کتابها خاطرات جنگ چریکی در بولیوی اثر چهگوارا که به عربی ترجمه شده بود
نصیب من شد که با ولع مطالعه کردم .در همین ایام با برخی از روحانیون و طالب مخالف
شاه در قم و تهران مانند هاشمی رفسنجانی و جواد باهنر و سیدمحمود دعایی و غیره
دیدارهای مکرر داشتیم .تماسهای ما با آیتالله شریعتمداری و میالنی زمانیکه به تهران
کل این
آمده بودند و بعدها تماس ما با خمینی در نجف رشتهای بههم پیوسته است .در ِ
مسیر تصور ما این بود که بهرغم اختالف برداشتهایی که بین ما و روحانیت از مفهوم و
نقش اسالم وجود دارد ،ما همه در زیر چتر گستردهای هستیم که اسالم نامیده میشود و
میتوانیم برای پیشبرد اهداف مبارزاتیمان نه تنها از آنان کمک بگیریم بلکه بر درک و
ْ
عمل ما را هرچه بیشتر از آنها
بینش آنها نیز تأثیر بگذاریم ،اما تجربۀ فعالیت مبارزاتی در
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دور کرد و آشکار شد که گرایشهای طبقاتی و ایدئولوژیک متناقض که بیان منافع طبقاتی
متضاد هستند نمیتوانند با یکدیگر سازگاری داشته باشند .ما هرچه بیشتر میدیدیم که
درک آنها از اسالم صرف ًا توجیهگر منافع طبقاتی آنهاست.

مجموع ًا بهنظر من مبارزۀ روحانیت یک نوع و یکدست نیست .روحانیت در
کلیت خویش علیرغم اینکه یک قشر ویژه در سطح جامعه تشکیل میدهد ،جدا از
تأثیرات ایدئولوژیک طبقاتیای نیست که در کل جامعه وجود دارد و در الیههایی از
این قشر تأثیر گذاشته و میگذارد؛ بههمینجهت در آن دوره برخی از این افراد معتقد به
بعضی شعارهای مترقی مثل آزادی و دموکراسی بودند؛ مث ً
ال به یاد دارم در بسیاری از آثار
مطهری اص ً
ال صحبت از این نیست که ما مبارزان اسالم بوده و برای آن فعالیت میکنیم،
بلکه صحبت از آزادی و عدل و ضدیت با جهل و این نوع مضامین است؛ البته بماند که
شخص مطهری نمونۀ بارزی از این تمایل نیست .بودند کسانی که به دفاع از ستمدیدگان و
حمایت از نیروهای مترقی جامعه تمایل داشته و بدون آنکه چشمداشتی داشته باشند حاضر
به مبارزه بودند ،یعنی همۀ این افراد یکدست نبوده و جهتگیریهای طبقاتی گوناگونی
میان آنها وجود داشته است؛ همۀ شعارهایی هم که میدادند ،ارتجاعی نبوده است ،برخی
بر چیزهایی تکیه میکردند که مردم عقبمانده را میتوانست تحریک کند مثل عدم
رعایت حجاب و… ولی از طرف دیگر ما با مفاسد حاصل از آن نوع تمدنی که شاهنشاه
میخواست بیاورد هم طرف بودیم که واقع ًا از دیدگاه انتقادی نیز مبارزه کردن با آن معنی
میداد ،یعنی تمام آن چیزهایی که در واقع به معنی تحقیر هرچه بیشتر مردم بود .در میان
روحانیت عدهای بودند که همان شعارهایی را در سطح جامعه میدادند که نیروهای
مترقی .بهنظر من فرقی اساسی وجود دارد میان طیفی از کسانی که از موضع ارتجاعی
صحبت میکنند مثل آیتالله ُقمی که از موضع دفاع از زمینداران و مالکین با اصالحات
ارضی مخالفت میکند تا کسی مثل حبیبالله آشوری که مبارزه میکند ،به زندان میافتد و
شعار اول و آخرش هم که به اعدام کشید بر سر خواستههای دموکراتیک است.

این مواضع درعینحال بهطرز یکسان و ثابتی با افراد باقی نمانده و قابل تغییر
هستند ،میتواند تکامل پیدا کند و یا برعکس به عقب بازگردد .بهعنوان مثال ِ
خود شخص
و جریان خمینی را در نظر بگیریم .من خودم چون این دوره را زندگی کردهام از ابتدا در
جریان اعالمیههای خمینی بودهام .اعالمیههایی که خمینی در اوایل میدهد از موضعی
بسیار ارتجاعی به مسائل مینگرد ،از این نوع که “مگر مردها حق رای دارند که حاال زنها
رای بدهند؟!” یا اینکه “با حق رأی میخواهند زنان را به فحشا بکشند” .این بهمرور و با
گذشت زمان است که مواضع او رفت ه رفته خودش را به مسائل دیگر وصل شده و خصومت
با آمریکا را مطرح میکند و غیره و میدانم که چقدر تحت تأثیر فعالیت روشنفکرانی که از
تهران به قم میرفتند و با او صحبت میکردند بود که او تغییر موضع داد .آنها به او فهماندند
که چه شعارهایی برای مردم جذابتر است :شعارهایی بر ضد اسرائیل ،دخالت و نفوذ
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اقتصادی – سیاسی و نفوذ امنیتی این دولت و همینطور نفوذ و سلطۀ آمریکا بر منطقه.
بههمیندلیل شاید بتوان گفت که شعارهایی که خمینی علیه آمریکا به زبان میآورد بیش از
آنکه ضدامپریالیستی باشد ،ضدخارجی و ضداجنبیست و الزام ًا جنبۀ مترقی ندارد.
به یک نکتۀ دیگر هم باید اشاره کنم که بیشتر بیان روحیۀ فردی من است ،عالوه
بر فعالیت همزمان در انجمن اسالمی دانشجویان ،جبهۀ ملی و نهضت آزادی و ارتباط با
فعالیت مخالفتآمیز روحانیت که این همه در مجموع با تربیت و باورهای دینیام تضادی
نداشت ،مجلۀ علم و زندگی را هم که نیروی سوم به رهبری خلیل ملکی منتشر میکرد
میخواندم و حتی اگر نوشتهای را مفید مییافتم پخش هم میکردم .من حدود  ۳۰یا ۴۰
نسخه از “غربزدگی” جالل آلاحمد را در بین دانشجویان توزیع کردم .از حضور در
مجالس افرادی هم که الزام ًا نظرشان را تأیید نمیکردم اما بهنظرم جالب میرسیدند ِابایی
نداشتم ،مث ً
ال استفاده از درسهای فلسفی محمدتقی جعفریتبریزی که مردی پرمطالعه
و دانشمند بود .گهگاه در مجلس او حاضر میشدم درحالیکه هیچ نزدیکی سیاسی با او
نداشتم .او اص ً
ال شخصی سیاسی نبود .پس از قیام هم از نظر سیاسی مورد استفاده رژیم
قرار نگرفت ،هرچند بهلحاظ ایدئولوژیک از نظریهپردازان باورهایی محسوب میشد که
این رژیم منافع و حاکمیت خود را بر آنها بنا کرده و در توجیه خود از آنها بهره میگیرد.
باری ،همواره به هنر و ادبیات و فعالیتهای فرهنگی عالقهمند بودم و به
توآمد داشتم .از فعالیتهای انجمنهای
انجمنهای ادبی ،نمایشگاههای هنری و تئاتر رف 
فرهنگی آمریکا و بریتانیا و شوروی استفاده میکردم .اینها را غنیمت میشمردم و از
دست نمیدادم .در انجمن راهنمای کتاب که مجلهای بههمین نام منتشر میکرد عضویت
داشتم و از خواندن و پیگیری مجالت روشنفکری مانند نگین و فردوسی و نقد کتاب
(انتشارات نیل) کوتاهی نمیکردم.
امروز که به آن دوران مینگرم ،بهنظرم جالب میرسد که برخی از فعالیتهایم در قالب
فکری و عملی انجمن و نهضت نمیگنجید ولی چون آنها را مفید تشخیص میدادم دنبالشان
میکردم .در تمام مراحل زندگی و در هر تشکیالتی که بودهام ،همواره باریکهای برای تحرک
خود باقی گذاشتهام که هرچند با اصول نظری و عملی سازمان در هر مرحله تضاد نداشت،
گاه مورد انتقاد رفقایم بود ،اما همین فعالیتهای حاشیهای آشناییهایی بهوجود میآورد و
امکاناتی فراهم میکرد که در شرایط بحرانی و سخت به درد سازمان هم میخورد!
حادثۀ اول بهمن ۱۳۴۰

دربارۀ این حادثه مطالب زیادی نوشته شده و من به اشارهای بسنده میکنم .پس
از  ۲۸مرداد  1332و سلب استقالل دانشگاه و سپس حادثه  ۱۶آذر همان سال ،دیگر
حادثهای به اهمیت اول بهمن  1340رخ نداده بود .ریاست دانشگاه را دکتر احمد فرهاد
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بهعهده داشت و تا حدود زیادی پرنسیپهای رایج استقالل دانشگاه را که در کشورهای
خارجی مرسوم است مراعات میکرد؛ از انتخابات رؤسای دانشکدهها گرفته تا ممنوعیت
ورود نیروهای انتظامی و نظامی به دانشگاه ،اما مخالفت مستمر دانشجویان و جو عمومی
کشور علیه سیاستهای شاه صبر رژیم را به پایان رسانده بود و تالش داشت دانشگاه را
در سکوتی مرگبار فرو برد .این بود که در اول بهمن  1340نیروهای پلیس و نظامی به
ج ْرح قرار دادند و
دانشگاه تهران حمله کردند .آنها نه فقط دانشجویان را مورد َض ْر 
بو َ
عدهای از آنان را دستگیر کردند بلکه کالسها و آزمایشگاهها نیز از صدمه در امان نماند.
دکتر احمد فرهاد در این ارتباط اعالمیهای داد و این اقدام را محکوم کرد که این کار
در نوع خود بینظیر بود .بیمناسبت نیست که به متن اعالمیۀ دکتر احمد فرهاد مورخ ۱
بهمن  ۱۳۴۰نگاهی بیاندازیم:
اعالمیۀ دانشگاه تهران

“امروز یکشنبه اول بهمن ماه ساعت یازده و ربع عده [ای] نظامی
بدون آنکه اتفاقی مداخلۀ آنان را ایجاب نماید به محوطۀ دانشگاه وارد
شده و جمعی از دانشجویان را مضروب و مجروح نمودهاند.
دانشگاه نسبت به این عمل رسما ً اعتراض و تقاضای رسیدگی و
تعقیب مرتکبین و مجازات آنان را از دولت نموده است و مادامی که نتیجۀ
رسیدگی به دانشگاه اعالم نشود اینجانب و رؤسای دانشکدهها از ادامۀ
خدمت در دانشگاه معذور خواهیم بود.
رئیس دانشگاه تهران ،دکتر فرهاد”(((.

ما مخالفان رژیم ،این اعالمیه را که در حکم تراکتی علیه رژیم بود وسیع ًا پخش
کردیم .طبعاً این آخرین دورۀ ریاست فرهاد بر دانشگاه بود .در سالهای اخیر از آقای خسرو
شاکری شنیدم که دکتر فرهاد در دورۀ دانشجویی در آلمان از دوستان و همکاران تقی ارانی
بوده است امری که یقین ًا در نحوۀ برخورد او به این حادثه نمیتوانست بیتأثیر بودهباشد.
پس از این واقعه ،دانشگاههای کشور به آشوب کشیده   شد و مورد سرکوب
وحشیانه رژیم قرار گرفت .خشونت این موج سرکوب نشان داد که رژیم شاه در پیادهکردن
رفرمهای ضروری امپریالیسم مصمم است و هیچ ِابایی از آن ندارد.
فعالیتهای نهضت آزادی همزمان با رفراندوم ششم بهمن  ۱۳۴۱و موج
دستگیری پس از آن به پایان خود نزدیک میشد .رژیم تمام مسئولین نهضت را دستگیر
کرده و چنانکه خواهیم دید روانۀ دادگاه نظامی کرد .در آن مقطع زمانی ،از میان ملیون
تنها با نهضتیها چنین برخوردی شد.
 - 1به نقل از اسناد نهضت آزادی جلد یکم .۱۳۴۴ -۱۳۴۰

دورﮤ  دانشجویی و آغاز فعالیت سیاسی

۱۰۳

دادگاه در پاییز  1342در پادگان عشرتآباد برپا میشد و از چندین ماه پیش از
برگزاری آن هفتهای یکی دو بار زندانیان را به پادگان میآوردند تا در آنجا با وکالی خود
به بررسی پرونده پرداخته و دفاعیات خود را آماده کنند .حضور آنها در عشرتآباد موقعیت
مناسبی برای مالقات نیز بود .زندانیان عبارت بودند از مهندس مهدی بازرگان ،آیتالله
سیدمحمود طالقانی ،دکتر یدالله سحابی ،مهندس عزتالله سحابی ،احمدعلی بابایی،
ابوالفضل حکیمی ،محمدمهدی جعفری ُبرازجانی و دکتر عباس شیبانی .محاکمۀ کسان
دیگری که از نهضت دستگیرشده بودند در زمان دیگری صورت گرفت.
آقای احمد صدرحاجسیدجوادی که شغل قضاوت داشت و زمانی دادستان تهران
نیز بود هرچند از سران نهضت آزادی محسوب میشد ولی گویا بهدلیل تعلق به مسند
قضاوت دستگیر نشد .او هیئتی برای دفاع از متهمان سازماندهی کرد؛ آنها از افسران
بازنشسته یا شاغلی بودند که عموم ًا به مصدق ارادت داشته و بههمیندلیل پیشنهاد
آقای صدرحاجسیدجوادی را برای دفاع در دادگاه نظامی از متهمین پذیرفته بودند.
آنها میتوانستند در دادگاههای نظامی وکالت متهمان را بهعهده بگیرند .نام این افراد
از وکالی مدافع را بهیاد دارم :سرهنگ غالمرضا نجاتی ،تیمسار علیاصغر مسعودی،
سرهنگ عزیزالله رحیمی ،سرهنگ دکتر اسماعیل علمیه (که شاغل بود) ،سرهنگ
علیاکبر غفاری و تیمسار احمد بهارمست .غالب این افسران ،بازنشسته و دارای گرایش
ملی مصدقی بودند.
ما معدودی از دانشجویان نهضت ،دفاعیات
زندانیان را با نظر آقای صدر از زندانیان گرفته تایپ
و ُپلی ُ
کپی میکردیم .تعدادی از آنها را برای وکال به
سرهنگ نجاتی میدادیم و بخشی را نیز بین طرفداران
نهضت در بازار و دانشگاه پخش میکردیم .در آن
شرایط این کار سادهای نبود و طبع ًا خطر دستگیری
همواره وجود داشت ،بهعنوان مثال لطفالله میثمی در
همین ارتباط دستگیر شد.
باری ،پس از بازگشت سعید محسن از سربازی،
برای یک دوره به ادامۀ همان کارهایی پرداختیم
که مربوط به نهضت بود ،از آن جمله تایپ و تکثیر
(پلیکپی) دفاعیات بازرگان در دادگاه نظامی .متن
دفاعیات را مخفیانه از زندانیان میگرفتیم و اصغر
بدیعزادگان (علیاصغر) آن را روی استنسیل تایپ
میکرد .یک دستگاه پلیکپی هم با مدارک جعلی و با

علیاصغر بدیعزادگان
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این مَحمل که برای یک مدرسه است به دشواری خریده و در خانه سعید محسن گذاشته
بودیم؛ آن را در طبقۀ همکف و حتی کمی گودتر جا داده بودیم تا صاحبخانۀ سعید که
در طبقۀ باال مینشست و جوانی بود تحصیل کردۀ آلمان که روزهای تعطیل و گاه شبها
به خانه میآمد ،سر و صدای آن را نشنود .او دربارۀ ما بنابه تربیت اروپایی ،کنجکاوی
خاصی نمیکرد .با استفاده از یونولیت امکاناتی فراهم کرده بودیم که سر و صدا به خانۀ
همسایهها نرود و به این ترتیب پلیکپی میزدیم .من کاغذُ ،مرکب و وسایل دیگر را
میخریدم و سعید پلیکپی میزد .حجم کاغذها بسیار زیاد بود  ،جمع ًا  ۱۰۰بسته کاغذ
 ۵۰۰ورقی میشد بهطوریکه ناگزیر شدم اتاقکی بهعنوان انبار اجاره کنم .برای این
کار خودم را کتابفروش جازدم و حتی توانستیم بدون هیچ شناسنامهای این هزار نسخه
پلیکپی را آنجا جا بدهیم ضمن ًا برای مرتب کردن صفحات و منگنه زدن ،از یک کارگاه
نجاری در بازار استفاده کردیم که متعلق به اسدالله الجوردی بود ،همان که بعدها جالد
اوین شد .یادم هست که با مهندس مهدی فیروزیان به آن کارگاه میرفتیم .او سالها با
سازمان مجاهدین به رهبری رجوی در عراق به سر میبرد .دوست دیگری که در پلیکپی
ِ
کردن دفاعیات به ما کمک میکرد جوانی بود به نام حمید ای َپکچی که خانهای در بازار
داشت .او در سال  ۱۳۴۴در ارتباط با پروندۀ سوءقصد به شاه توسط یک سرباز گارد به
نام رضا شمسآبادی که در جریان آن چندین نفر از جمله پرویز نیکخواه دستگیر شدند
به زندان افتاد.
دو سه نسخه از کتاب
دفاعیات بازرگان از طریق دوستانی
که در بازار تهران داشتیم ،البالی
فرش صادراتی به خارج ارسال
گشت که در خرداد  ۱۳۴۳توسط
نهضت آزادی خارج کشور (قطب
زاده ،یزدی ،چمران) چاپ شد(((.

به مالقات زندانیان رفتن،
خبر گرفتن از آنها و منتقل کردن
اخبار بیرون به آنها نیز یکی از
فعالیتهای ما بود .یک بار که به

 -1برای اطالع بیشتر دربارۀ دادگاه
بازرگان و… به اسناد نهضت آزادی رجوع
شود .تاریخ لینک .2013/01/10

http://www.mizankhabar.net/asnad/
archive/archive.htm
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مالقات مهندس بازرگان در زندان قصر رفته بودم از وضعی که در آن قرار داشتیم ،طبع ًا
به زبان غیر صریح (چون یک پاسبان همیشه ایستاده بود تا به حرفهای مالقاتکنندگان
گوش بدهد) انتقاد کردم .پس از ارائۀ گزارش ،مراتب نارضایتی خودمان را از شکل
فعالیت جالل فارسی مطرح کردم؛ او سرخود هر کاری میخواست به نام نهضت میکرد.
این انتقاد باعث شد بازرگان سفارش کند تا جالل را از کمیتۀ موقتی که به تازگی برای اداره
نهضت آزادی با مشارکت هاشم صباغیان و زیر نظر احمد صدرحاجسیدجوادی تشکیل
شده بود اخراج کنند .جالل هرگز این اقدام مرا از یاد نبرده و در کتابی که پس از قیام
تحت عنوان “زوایای تاریک” چاپ کرده با مبالغی دشنام به من از آن یاد کرده است.

نهضت روحانیت
ما از سالها پیش یعنی حتی در دوران مجاهدین اولیه معتقد نبودیم که روحانیت
یک کاست است؛ آنطور که عدهای پس از قیام در تئوری یا در مواضعشان گفتند،
بلکه قشریست که بهرغم امتیازاتی که دارد و کوششی که طبیعت ًا برای حفظ آن امتیازات
به عمل میآورد ،مثل هر قشر دیگری در سطح جامعه متأثر از تحوالت زیربنایی و
روبناییست؛ بهعنوان نمونه ما سالها پیش از این هم ،از بهشتی و رفسنجانی بهعنوان
روشنفکران بورژوازی نام بردهایم.

اساس ًا برای فهم یک دسته از معادالت مربوط به نقش روحانیت در تحوالت
اجتماعی این سالها و بهخصوص در ارتباط با اصالحات ارضی باید بر رابطه میان
روحانیت و مالکان ارضی تعمق داشت .این واضح است که اتحادی سنتی بین روحانیت و
زمینداران که طبقۀ حاکمۀ دوران قبل هستند وجود داشت ،اما تحوالت جامعه الزام ًا میان
آنها منعکس شده و تضادهایی ایجاد میکرد؛ آنها با تحوالت جامعه و ضرورت رفرمهای
سرمایهدارانه در معرض فشار قرار میگیرند .من بعضی از مالکان و متولیان اوقاف را
میشناختم که قب ً
ال بهطور رسمی در کلوپهایی که رژیم راه میانداخت ،مثل کلوپ الینز
(که در فارسی شیرمردان ترجمه کردهاند) یا در شورای شهرداری شرکت میکردند و به
اشکال مختلف وابسته به رژیم بودند ،حتی عکس شاه به د رودیوار خانهشان نصب بود.
با آغاز مخالفت روحانیون با اصالحات ارضی ،من خود شاهد بودهام که اینان
عکس شاه را برداشته و عکس خمینی را گذاشته بودند .در اینجا از روحانیت سنتی صحبت
میکنم ،یعنی روحانیت در قالب گذشته ،ادامۀ بروجردی و مناسبات نزدیکی که اینها با
ِ
روحانیون شهرستانها چنین بودند یعنی هم از زمینداران
زمینداران داشتند؛ خیلی از
دفاع می کردند و هم خودشان زمیندار بودند .روحانیت هنوز آنقدر “مدرن” نشده بود
که در مالکیت شرکتها یا شاخههای دیگر تولیدی حضور داشته باشد .این بعدهاست که
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ت بپردازند ،سهام داشته باشند ،در ادارات فعال
روحانیونی یاد میگیرند به تأسیس شرک 
ِ
تحول بخشی از روحانیون به نیرویی بورژوایی
باشند یا مغازه بزنند و تجارت کنند .فرایند
از همین سالها شروع شد و سرانجام در سال  ۱۳۵۷به نتیجه نشست .روحانیون سنتی
در دورۀ قبل زمین را میخریدند یا به آنها هدیه میشد یا موقوفهای بود که به آنها  ۹۹ساله
واگذار شده بود .آنها به تبع این مناسبات ،به یک نوع اتحاد اقتصادی با زمینداران رسیده
بودند که از نظر سیاسی و اجتماعی آنها را محتاط و محافظهکار نگه میداشت .بسیاری
از روحانیون که علن ًا خود را طرفدار یا مخالف دربار نشان نمیدادند ،در واقع در اتحاد با
رژیم شاه بودند ،رژیم هم هوای اینها را داشت .در هر شهری هم ،یکی دو آخوند درباری
داشتیم ،نیازی نبود که بقیه را به مالقات با شاه مجبور کنند .زمانیکه شاه به شیراز میآمد
و مثالً به زیارت شاهچراغ میرفت کافی بود تعداد معینی از آخوندها در حرم به استقبالش
بایستند؛ اینها معمو ً
ال آخوندهایی بودند که اعتباری در بین مردم نداشتند ،اگر هم داشتند با
چنین اقدامی از بین میرفت .افکار عمومی شیعیان ،آخوندهای درباری (وعاظالسالطین)
را برنمیتافت .بههمیندلیل آخوندهایی که نوعی فاصله با مقامات رسمی را حفظ کرده یا
علن ًا مخالف بودند از اعتبار ویژهای بین مردم برخوردار میشدند.
من معتقد نیستم که بتوان همه روحانیت سنتی را به یک نحو ارزیابی کرد .در
مقطع اصالحات ارضی ،بخشی از این روحانیت که زمینه را برای نوعی زورآزمایی با
قدرت سیاسی مناسب میبیند ،میکوشد در مقابل اصالحات مقاومت کند؛ برای راه
انداختن مقاومت دست به سازماندهی میزند و تماسهایی با شهرستانها میگیرد.
محافظهکارترین عناصر این بخش مثل آیتالله سیدمحمد بهبهانی (فرزند بهبهانی دورۀ
مشروطه) که در دستگاههای دولتی هم نفوذ داشتند در این مخالفت جلو افتادند .خانۀ
بهبهانی در خیابان بوذرجمهری تهران نزدیک بازار آهنگران بود که مرکز روضهخوانی و
سینهزنی و ولیمه در ایام عاشورا محسوب میشد؛ پس از این تماسها ،این خانه به مرکز
تجمع و مشورت روحانیونی که از شهرستانها آمده تا به صف مخالفان اصالحات ارضی
بپیوندند تبدیل شد .حدود  ۴۰نفر از اینگونه روحانیون جلسهای در ضدیت با اصالحات
ارضی برگزار میکنند که من اعالمیهشان را دیده بودم .بر د رودیوار شهر پوسترهای بزرگ
زده بودند و از مردم دعوت میکردند که در تجمع مسجد تُرکها (مسجد آذربایجانیها،
مسجد سیدعزیزالله) واقع در مرکز بازار تهران شرکت کنند .فلسفی که با خمینی هم در
ارتباط بود مستقیم ًا از قم به این اجتماع آمد و سخنرانی کرد .مضمون اصلی گفتار او به
نمایندگی از مراجع ،این بود که “مگر میشود زمین مردم را از آنها گرفت؟!” این موضع
مخالفین ،با اتکا به یک قاعدۀ فقهی مشهور مستدل میشد که “الناس مس ّلطون علی
أموالهم” (مردم اختیاردار اموال خویش هستند)؛ همینطور از عباراتی کمک میگرفتند
که در حقوق اسالمی از آنها تقدس مالکیت خصوصی ُمستفاد میشود .روستاییان را
تحریک میکردند که اگر در اصالحات زمینی به آنها رسید آن را نپذیرند با این توجیه
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که “نمازشان قبول نیست چون روی زمین َغ ْصبی نمیشود نماز خواند” یا اینکه “با
ِ
قنات آن نمیشود وضو گرفت”؛ “زن در خانه حرام میشود” و از این نوع اراجیف؛
آب
ِ
درحالیکه برخی دیگر از روحانیون میکوشیدند بر این مسئله زیاد تأکید نکنند و خودشان
را با شرایط جدید انطباق دهند .اینان عبارت “الناس مس ّلطون علی أموالهم” را بهنحو
دیگری تفسیر میکردند و میگفتند“ :مردم اختیاردار اموال خودشان هستند نه اموالی که
اراضی تقسیم شده توسط دولت شامل این حکم نمیشود”.
به زور از دیگران گرفتهاند؛
ِ
بههر رو ،مهمترین حادثۀ اوایل دهه  ۱۳۴۰مخالفت روحانیون با اصالحات شاه
است که بهتدریج به کلیۀ عرصههای زندگی اقتصادی ،سیاسی و قانونی کشیده میشود.
“نهضت روحانیت” در مخالفت با “اصالحات شاه” پایهگذاری شد و در آغاز ،مشخص ًا
بر چند موضع مبتنی بود :مخالفت با اصالحات ارضی ،با شرکت زنان در انتخابات،
با حذف نام قرآن در مراسم سوگند نمایندگان مجلس شورای ملی و جایگزینی آن با
کتاب آسمانی((( و… برخی از آنان مانند خمینی بهسرعت فهمیدند که اگر بر مخالفت با
اصالحات ارضی پافشاری کنند قافیه را پیش تودههای زحمتکش خواهند باخت ،لذا
موضع خود را علیه رژیم (چنانکه در سطور پیش اشاره کردیم) چرخانده و آن را برپایه
مخالفت با فساد و وابستگی حکومت به آمریکا و اسرائیل قرار دادند .اینان آنقدر درک
سیاسی داشتند که این نکته را بفهمند و تغییر جهت تاریخ را تشخیص دهند .چنین
ْ
سیاست حلقۀ اصلی و همه چیز بود ،توانست از آن نردبانی
بود که خمینی در زمانیکه
برای ارتقاء خود از یک ُکرسی استادی حوزۀ علمیه به مرجع تقلیدی بالمعارض بسازد،
طوریکه آیتالله شریعتمداری و دیگران یکی دو سال پس از شروع “نهضت روحانیت”
یعنی در سال  1342و دستگیری خمینی چارهای ندیدند جز آنکه او را همردیف خود
بهشمار آورند تا با اتکا به متمم قانون اساسی و نظارت عالیه مجتهدین بر قانون ،مانع از
محکومیت او به زندان یا احیان ًا اعدام وی شوند .بگذریم که شاه در فضای جنگ سرد و
وحشت دائمیش از کمونیسم امکان نداشت که علیه روحانیت ،شریک استراتژیک رژیم
در مبارزه با کمونیسم ،دست به چنان خشونتی بزند.
رهبری واحدی نداشت در نوعی رقابت درونی
روحانیت که پس از بروجردی
ِ
دائمی به سر میبرد .هر یک از عُ لما با ابراز وجود و اظهار لحیهای میکوشید خود را مهم
نشان دهد و در مقابل مردم ناراضی از حکومت ،اعتبار دستوپا نماید .روحانیت از نفوذ
و منافع خود ،از بازار دین و از اوقاف دفاع میکرد .همانطور که اشاره شد ،هر آخوندی
که مدتی کم یا بیش به زندان میافتاد با استقبالی که بازاریها و مریدان از وی به عمل
میآوردند و هدیههایی که تقدیم میکردند حسابی بارش را میبست .خیلی تفاوت بود بین
زندانی شدن اینان و زندانی شدن فردی از اقشار و طبقات دیگر .کار به جایی کشیده بود

  -1مجموع این اصالحات به نام “تصویبنامۀ انجمنهای ایالتی و والیتی” در مهرماه  1341از تصویب
کابینۀ دولت گذشت اما با مخالفت شدید روحانیت ،در آذرماه همانسال لغو شد.
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که بعضی منبریها “خطر میکردند” و حرفی به انتقاد از رژیم یا یکی از دستگاههایش
بر منبر به زبان میآوردند و با این اقدام ،کلی ُپز مترقیانه میدادند.

مهاجرت مراجع در سال  ۱۳۴۲به تهران در اعتراض به رفرمهای شاه
چنین بود که پس از اصالحات ارضی و رفرمهای شاه ،روحانیون از ردههای باال
یا پایین از شهرستانها حرکت میکردند و به تهران میآمدند تا مث ً
ال همراه با حضرات
علمای َاعالم دست به موضعگیری مؤثری علیه دستگاه بزنند ،البته با رعایت تمام جوانب
نفس آمدن آیتالله سیدهادی
“شرعی” مسئله تا مبادا برایشان متضمن خطری باشد!
ِ
ِ
میالنی از مشهد به تهران و آیتالله شریعتمداری از قم به تهران بهعنوان یک “هجرت!”
قلمداد میشد .یک آشیخ حسین نامی را در مدرسه َمروی تهران میشناختم که در همین
صوبیص که تلگرافهای علمای اعالم به شاه و نخستوزیر ،برای ضرورت رعایت
حی 
قوانین اسالم پخش میشد ،او هم تلگرافی زده بود .وقتی با تعجب به او گفتم که شما
چرا تلگراف زدهاید؟ گفت“ :مگر فقط آسیدمحمود باید تلگراف بزنه؟” (منظور
طالقانیست!) .یکی از علمای الرستان ،آیتالله سیدعبدالعلی آیتاللهی با چند عضو
خانواده و با مخارج قابل توجه ،چند ماه در تهران ماند و چون کاری نداشت انجام دهد،
طی سفری تابستانی به زیارت مشهد هم رفت و من از خودشان شنیدهام که میگفت“ :به
تهران آمدیم ندانستیم چرا و حاال هم به الر برمیگردیم نمیدانیم چرا!”.
در تهران آیات عظام سیدمحمد بهبهانی ،میرزاعبدالله چهلستونی و محمدتقی
خوانساری نیز که سالیان دراز با دربار در “آشتی و احترام متقابل” بهسر برده بودند با
صدای اعتراضی که از قم بلند شده بود همصدا شده ،رفراندوم شاه را تحریم نمودند.
واعظ و سخنور معروف محمدتقی فلسفی که پس از  ۲۸مرداد در تبلیغ علیه کمونیسم و
تودهایها بسیار فعال بود و سپس به کینهتوزی علیه بهائیان و دامن زدن به تعصبات کور
مذهبی مشغول شد ،در سال  ۱۳۴۱در مجلس بزرگی که در مسجد آذربایجانیها ،چنانکه
گفتم ،در اعتراض به اصالحات ارضی برپا شده بود این موضع فشرده و صریح را بر سر
زبانها انداخت که “مگر ِملک مردم را میشود از آنان گرفت؟” این بود موضع روحانیون
قم و حمایتی که از جانب روحانیون مختلف شهرستانها دریافت میکردند .این مجلس
را شیخ عباسعلی اسالمی به راه انداخته بود که خود در رأس مؤسسه تعلیمات اسالمی قرار
داشت ُمرکب از صدها دبستان و دبیرستان خصوصی اسالمی.

گفتم که اغلب روحانیون وقتی دیدند زورشان به دولت نمیرسد و شعار مخالفت
با اصالحات ارضی و علیه حق رأی زنان دیگر خریداری ندارد ،این نوع مخالفت را رها
کرده و زرنگترهاشان مانند خمینی بر شعارهای ضد آمریکا و اسرائیل پافشاری نمودند
که خود آغاز یک َخلط مبحث مهم در تاریخ سیاسی ایران است.
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باید گفت که درعینحال برخی از شعارهای روحانیون با خواستهای رادیکال
زحمتکشان همسویی داشت ،مانند خمینی که میگفت“ :شاه پرستی یعنی خیانت” یا
“امروز تق ّیه حرام است و اظهار حقایق واجب ولو بلغ ما بلغ” (یعنی اتمام حجت ،هر
پیامدی که داشته باشد) یا زمانیکه او با کاپیتوالسیون و استقرار حقوق کنسولی (معافیت
ِ
درست مرحلهای روی
آمریکایها از پیگرد قضائی) مخالفت میکرد ،از نظر طرح شعارهای
خال میزد و از جایگاه سنتی مرجعیت و نفوذ دینی ،سخنانش گسترش وسیعی مییافت،
اما این حقیقت را همگان نمیدیدند که سران روحانیت بهلحاظ طبقاتی و ایدئولوژیک
ت در دست مالکان و زمینداران و استثمارگران داشتند و چشمانداز آیندهشان شرکت در
دس 
حاکمیت و یا در بهترین حال حکومتی دینی بود و صرف ًا برخی شعارهای ضدآمریکایی باعث
میشد که جزو اردوی ضدامپریالیسم قلمداد شوند .میتوان یقین داشت که مخالفت بخش
وسیعی از روحانیون با آمریکا و اسرائیل ،از موضعی ضدامپریالیستی و ضدصهیونیستی نبود
بلکه اساس ًا مایۀ خارجی ستیزی و یهود ستیزی داشت .درعینحال بودند کسانی از ردههای
مختلف روحانیون که بر اساس جایگاه طبقاتیشان مواضعی دموکراتیک و ضدامپریالیستی
داشتند .خالصۀ کالم ،قدرت و نفوذ روحانیت را نه در کاردانی و ایمان و تقدس و غیره
که پس از رسیدن به قدرت حکومتی با تبلیغات گوبلزیشان به مردم و تاریخ ایران و منطقه
ُحقنه میکنند ،بلکه در مجموعۀ اوضاع تاریخی ارتجاعی و عقبماندهای باید دید که به
مذهب امکان میدهد در فرد و جامعۀ ما سختجانیکند.
روحانیت در غیاب نیروهای انقالبی و مردمی و در خأل تاریخیای که وجود
داشت َملجأ و پناهگاه طیف وسیعی از مردم شده بود ،آنها هم به خود اجازه میدادند
دربارۀ انواع مسائلی که هیچ تخصصی در آن نداشتند اظهار نظر کنند .همان سال 1342
تاب تمام از یکی از ملی ـ مذهبیهای امروز خطاب به آیتالله میالنی شنیدهام.
با آ 
بو ِ
برخی از علما که تا حدی محدودۀ توانایی خویش را رعایت میکردند ُمصرانه در برابر این
خواست قرار میگرفتند که “آقا اینکه شما راهنمایی کنید کافی نیست ،شما باید رهبری
تاب تمام از یکی از ملی ـ مذهبیهای امروز
کنید!” آن را خودم همان سال  1342با آ 
بو ِ
خطاب به آیتالله میالنی شنیدهام.
مشکل ما نهضتیها ،ملی ـ مذهبیهای آن روز این بود که درعینحالیکه آخوندیسم
را قبول نداشتیم و مث ً
ال تقلید از مجتهد بهنظرمان بیمعنا بود ،بهلحاظ ایدئولوژیک و طبقاتی
(((
نقاط مشترکی با آنان داشتیم و ظاهر ًا همکاری با آنها به سود هر دو طرف میبود!
چرایی رابطۀ ما (نهضتیها ،جوانان مسلمان) با روحانیت دالیل متعددی داشت:
یکی اینکه نفس اعتقادات دینی ،ما را در زیر یک چتر قرار میداد هرچند که ما بهطور
کامل و دربست ُمقلد و تابع آنها نبودیم .دیگر اینکه نفوذ روحانیت در جامعه باعث میشد
 - 1نک .به :نهضت آزادی در اعالمیۀ آبان  ،۱۳۴۱جلد اول اسناد نهضت آزادی ،ص .۱۱۱
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هر کس که به تغیی روتحول اجتماعی و سیاسی میاندیشید ،ناگزیر باید موضعی مثبت یا
منفی در برابر این نیرو میداشت .نفوذ روحانیت در جامعۀ شیعی ایران از صفویه به بعد
و ابعاد فردی و اجتماعی ،مادی و معنوی آن را نمیتوان نادیده گرفت .امروز هم اگر در
تحلیل مسائل ،نقش این قشر را به حساب نیاوریم بدون شک به بیراهه خواهیم افتاد .رابطۀ
خود من با سیاست از این مسیر مذهبی میگذشت .غیر از رابطۀ خانوادگی با روحانیت و
نفوذ و نقشی که در جامعه داشت ،سه سالی که قم بودم و همان پیوندهای مذهبی بود که بعد
به گرایش طبقاتیام رنگ و بوی مذهبی داد و فعالیت سیاسیام را رقم زد.
ی روحانیون بهویژه
جریاناتی که به پانزده خرداد  1342منجر شد و مخالفخوان 
خمینی با رژیم و برنامههای آن مانند اصالحات ارضی… اینها تجربهای بود که ما را هرچه
بیشتر به ضعفها و نقش واقعی روحانیون در تحوالت جامعه آگاه کرد و پیوند ما را که
گمان میبردیم هر دو طرف در برابر رژیم شاه زیر چتر اسالم قرار داریم هرچه سستتر نمود.
پس از فوت بروجردی ( ۱۰فروردین  )۱۳۴۰که ریاست شیعیان را نه تنها در
ایران بلکه در عراق ،پاکستان و کشورهای دیگر نیز برعهده داشت ،رژیم شاه که ایران
را پایگاه عالم تشیع میدانست و خود را حافظ و نگهبان آن ،تالش کرد کسی را برای
جانشینی بروجردی مورد حمایت قرار دهد که هماهنگی بیشتری با رژیم داشته باشد؛
درعینحال ترجیح ًا ساکن قم یا اص ً
ال ایران نباشد یعنی نتواند در کشور نفوذ مستقیمی
ِاعمال کند و مخالفت احتمالیاش در برابر تحولی که قرار بود در ایران رخ دهد ،یعنی
اصالحات ارضی مانعی به وجود نیاورد .کسی که از نظر رژیم به این شروط پاسخ میگفت
آیتالله حکیم بود .به این دلیل ،شاه فوت آیتالله بروجردی را به آیتالله سیدمحسن
حکیم که در نجف میزیست تسلیت گفت.

حکیم عنصری بود شدیدًا ضدکمونیست که درعینحال با بعثیها هم که قدرت
سیاسی را در عراق در دست داشتند روابط خوبی نداشت یعنی یک مرجع تقلید کام ً
ال
محافظهکار بود و رژیم ایران میتوانست با او بهنحوی کنار بیاید .او مزاحمتی هم برای
رژیم نداشت زیرا حتی اگر احیان ًا با اقدامات ایران مخالفتی هم میکرد ،نمیتوانست
مستقیم ًا بر مردم ایران تأثیر بگذارد.

درعینحال رژیم سعی کرد با آیتالله سیدکاظم شریعتمداری هم که در قم مرجع
تقلید بود روابطش رابهبود بخشد .پایگاه عمدۀ شریعتمداری آذربایجان و بورژوازی
تجاری تهران و تبریز بود .او بههمینلحاظ تا حدودی با طیف جبهۀ ملی  روابط خوبی
داشت ولی نسبت به رژیم هم مخالفتی نشان نداده بود؛ به همین دلیل رژیم کوشید با
شریعتمداری رابطۀ خوبی داشته باشد ،ولی مث ً
ال با آیتالله سیدهادی میالنی (مقیم مشهد)
نمیتوانست کنار بیاید ،چون میالنی با مصدقیها و شخصیتهایی مانند طاهر احمدزاده،
محمدتقی شریعتی (مؤسس کانون نشر حقایق اسالمی و پدر دکتر علی شریعتی) ،مهندس
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مهدی بازرگان و انجمنهای اسالمی دانشجویان و مهندسین ارتباط داشت .اینها دائم
با میالنی در تماس بودند و تا حدودی افکار خودشان را به میالنی القا میکردند و یا
اگر در نظر داشتند فتوایی از روحانیت بگیرند به سراغ او میرفتند؛ به این دلیل بود که
رژیم زیاد سراغ میالنی نمیرفت .سراغ خمینی هم که طبیعی بود نمیرفت ،چون خمینی
نه مرجع تقلید شناختهشدهای بود که رسالۀ َع َملیه داشته باشد و نه مورد توجه مردم بود.
ِ
روحانیون طراز اول این دوره نام ببریم ،مهمتر از همه در قم شریعتمداری،
اگر بخواهیم از
گلپایگانی و مرعشی بودند ،در مشهد میالنی و در شیراز بهاءالدین محالتی.
مجتهدین دیگری هم بودند با نفوذ محدودتر که با رژیم سر سازش بیشتری داشتند
مانند آیتالله خوانساری در تهران که نه تنها مخالفتی با حکومت از او دیده نشد ،بلکه
(بنابه تجربۀ خانوادههای مجاهدین که از او برای جلوگیری از اعدام زندانیان کمک
خواسته بودند) از طریق پسرش حتی با ساواک همکاری میکرد و طبع ًا هیچ خطری برای
رژیم نداشت .در مشهد هم آیتالله سیدحسن طباطباییقمی بود که در جریان اصالحات
ارضی صریحتر از دیگران جانب زمینداران را گرفت و بههمین خاطر چندین سال مجبور
به خانه نشینی شد.
شاید بتوان گفت که تنها آیتالله میالنی بود که صریحتر از دیگران با برخی
مخالفان عمدت ًا مذهبی تماس داشت .مشخص ًا در اینجا باید به کودتایی که سرلشکر
محمدولی َق َر ِنی در پی سازماندهی آن بود اشاره کرد و اینکه میالنی اگر نگوییم موافق
بود ،یقین ًا قب ً
ال از آن اطالع داشت ،البته پس از شکست این اقدام با میالنی کاری نکردند
و نمیتوانستند بکنند ولی سه چهار نفر که در این کار دست داشتندِ ،منجمله شخصی به
نام ق ّنادزاده و ِ
خود قرنی دستگیر و زندانی شدند.
از طرف دیگر عناصر روشنفکر مذهبی هم به تکاپو افتاده بودند با این هدف
که بهجای بروجردی مرجع تقلیدی قرار گیرد که حداقل بشود با او برخی از “اهداف
اسالمی” را به پیش برد .مرجعی که کام ً
ال محافظهکار نباشد و بتوان بر اساس ویژگیهای
روز و نیازهایی که “اسالم” در جهان کنونی دارد از او استفاده کرد.

برای این کار مجمعی تشکیل شد و حاصل آن بعد ًا در کتابی به نام “مرجعیت
و روحانیت” منتشر گشت .کتاب مجموعۀ مقاالتیست از عالمه طباطبایی ،حاج
سیدابوالفضل موسویزنجانی ،مرتضی مطهری ،مهندس مهدی بازرگان ،سیدمحمد
بهشتی ،سیدمحمود طالقانی و سیدمرتضی جزایری .جزایری از نزدیکان آیتالله میالنی
بود .یک بار که با شماری از دانشجویان انجمن اسالمی و نهضت آزادی به دیدار آیتالله
میالنی رفته بودیم که برای پیگیری اعتراضات روحانیون علیه رژیم به تهران آمده بود ،پس
توگو با ما ،ادامۀ صحبت را به آقای جزایری سپرد و اضافه
از حدود یک ربع ساعت گف 
کرد که آقای جزایری عقل ُم ْنفصل من است یعنی اینقدر خود را با او نزدیک احساس
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میکرد .هر وقت هم خودش احیان ًا نامهای میفرستاد و یا پیامی داشت ،معمو ً
ال میگفت
این نامه یا پیام را با آقای جزایری هم مطرح و بعد عمل کنید.
جزایری بعد از مرگ میالنی و پس از اوجگیری جنبش ،چه در اشکال مذهبی و
چه غیرمذهبی در اواخر دورۀ رژیم شاه ،بهخاطر یک سری موضعگیریهای خودخواهانه و
منفیبافانه از نظر کسانی که به او توجهی داشتند افتاد و مورد تنفر عناصر مبارز قرار گرفت.
بهخصوص با روی کار آمدن خمینی هم نتوانست کاری از پیش ببرد و خود را جزو حامیان
خمینی قرار دهد و عاقبت از ترس اینکه باز هم مورد غضب قرار گیرد ،گوشهگیر شد.
او همانطور که گفتم یکی از بنیانگذاران و نویسندگان مجلۀ “مکتب اسالم” بود و زمانی
بهعنوان یکی از چهرههای روشنفکری دینی شناخته میشد و حرفهای جسورانهای هم علیه
خود آخوندها میزد .در پروندۀ سرلشکر محمدولی قرنیگویا نام او هم در میان بوده ولی به یاد
ندارم که به زندان افتاده باشد و نمیدانم سرانجام او چه شد .بعد از قیام نتوانست جایی برای
خود در حکومت باز کند ،درحالیکه َق َرنی نخستین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری
(((
ی شد .شاید در میان کسانی که به قدرت رسیدند از اعتماد کافی برخوردار نبود.
اسالم 
محور کتاب “مرجعیت و روحانیت” شورای مرجعیت است .این بدعت یا
ابتکاری بود که در تاریخ شیعه سابقه نداشت و کسانی که آن را جسورانه مطرح کردند در
واقع از خأل موجود در رهبری تشیع استفاده نمودند .بهنظرم این تالشی بود برای محدود
کردن اختیارات مرجعیت و پایین آوردن ضریب خطای وی ،قاعدهمند کردن روحانیت و
حوزههای علمیه ،کنترل درآمد و هزینۀ آن ،برقراری سیستم امتحانات به سبک مدرن و در
 - 1در تجربۀ زندگی هنگامی که مراحلی را به یاد میآوری که از آنها گذشتهای ،چهبسا حیرت کنی که در چه
حماقتی دستوپازدهای .تصور کنید که ما با وجود َسری ُپرشور از آزادیخواهی و عدالتطلبی ،پای در زنجیر
اعتقادات مذهبی داشتیم و گاه به یک روحانی مانند مرتضی جزایری که حرفهای روشنفکرانه میزد و از
روحانیت انتقاداتی میکرد متوسل میشدیم تا درک بهتری از اسالم داشته باشیم .مثالی که همواره به ذهنم
میآید همان باری است که نزدیک  ۴۰-50نفر از دانشجویان در خانۀ لطفالله میثمی گرد آمده بودیم تا به
صحبتهای جزایری گوش دهیم واقع ًا متأسف میشوم .یادم هست در این جمع وقتی خیلی از فضایل اسالم
داد سخن داد و آن را کلید رهایی جامعۀ ما از مفاسد دانست ،همانطور که گفتم محمد حنیفنژاد صریح ًا به
کشند
او گفت که “نقش آخوندها را در اشاعه و استقرار مفاسد نادیده گرفته و همۀ بالهایی که مسلمانها می ِ
از دست هملباسیهای شماست” .او در پاسخ به حنیفنژاد چارهای جز تصدیق نداشت .ما بهدلیل همان
باورهای مشترک دینی ،رابطهمان را با این امامزادههای بیمعجزه نبریده و حتی ُمبلغ آنها بودیم .حیرتانگیز
است که به توصیۀ مهندس بازرگان ،جلسهای در دانشکده فنی دانشگاه تهران به نام انجمن اسالمی بر پا کنیم
و از جزایری بخواهیم که در آمفی تئاتر دانشکده دربارۀ اهمیت ظهور امام زمان سخنرانی کند! آخرین باری
که او را دیدم زمانی بود که با میثمی به خانۀ او در نزدیکی سهراه ژاله رفتیم تا ببینیم دربارۀ اوضاع سیاسی
چه میگوید .او حرفهایی علیه اطرافیان شاه زد ،سرش را نزدیک گوشمان آورد و آهسته گفت“ :سید حسن
تقیزاده اُبنهایست!” من هنوز هم پس از  50سال از این گونه مخالفخوانیها چندشم میشود و بر عمر
تلف کردهام ،هرچند زیاد طول نکشید ،تأسف میخورم و خود را شاد و مدیون فرایندی میدانم که ما را در
تحوالت سازمان مجاهدین از اندیشۀ مذهبی و طبقاتی که در اوایل دهۀ  ۴۰در آن دست و پا میزدیم ،رهانید.

دورﮤ  دانشجویی و آغاز فعالیت سیاسی    ۱۱۳
واقع اعمال نوعی نظارت از جانب “عقال” بر دستگاه روحانیت .هضم این کتاب برای
مجتهدین قم دشوار بود و حتی آیتالله گلپایگانی آن را تحریم کرد .به یاد دارم که اتفاق ًا
روزی دکتر محمدابراهیم آیتی را که فردی روحانی و استاد دانشگاه بود و مطهری به او
احترام ویژهای میگذاشت در خیابان دیدم؛ با هم دربارۀ این کتاب و تأثیرات آن صحبت
کردیم .او بسیار خوشحال بود که در قم آن را تحریم کردهاند چون معتقد بود این تحریم
باعث رواج کتاب و افزایش خوانندگانش میشود! این کتاب میتوانست مبنای رفرمی در
نهاد روحانیت باشد که آن را با ضرورتهای دیگر جامعه هماهنگ سازد و روحانیتی
متناسبتر با رشد بورژوازی بسازد .پیش از آنهم ،روحانیت پس از انقالب مشروطیت
کوشیده بود خود را با تحوالت جاری در آن زمان هماهنگ کند .حتی تأسیس حوزه
علمیۀ قم در سال  ۱۳۰۱به دست آیتالله شیخ عبدالکریم حائرییزدی هم ،پاسخی نسبی
بود به نهادینه کردن روحانیت و رسمیت بخشیدن به آن.

کتاب “مرجعیت و روحانیت” کتاب جالبی است که قاعدت ًا مراجعه به آن برای
شناخت تحوالت اجتماعی و سیاسی ایران در رابطه با دستگاه دین مفید است .شاید اگر
پیشنهاد مرجعیت شورایی پیاده میشد ،سنت تقلید شیعیان از یک مجتهد که غالب ًا پیر
و فرتوت و بیاطالع از مسائل اجتماعی و سیاسی بود زیر سؤال میرفت و دس ِ
تکم در
یکی از ارگانهای تصمیمگیری جامعه که نفوذی فوقالعاده در امور شخصی و اجتماعی
داشت به جای فتوای شخصی ،تصمیمی جمعی مینشست ،اما واقعۀ  ۱۵خرداد 1342
و سرکوب خونین و دیکتاتوری شاه به صعود خمینی بر نردبان مرجعیت و رهبری کمک
کرد .همه چیز در شخص او خالصه شد و در سال  ۱۳۵۷که او بهعنوان نمایندۀ امام زمان
و رهبر سیاسی ظاهر گشت ،شکل دیگری از مرجعیت فردی با اتوریتهای بسیار قویتر
پدید آمد که نه تنها خود را امام نامید بلکه والیت فقیه را مستقر ساخت .جالب اینکه
نویسندگان کتاب ،هر یک بهنحوی در برابر فرایندی که درست برخالف پیشنهاداتشان
ِ
تقلید واحد (نه شورایی) دولت تشکیل داد
بود تسلیم شدند .بازرگان به دستور مرجع
و عم ً
ال بیآنکه از ت ِه دل به آن اعتقاد داشته باشد ،اسب را برای والیت فقیه زین کرد.
مطهری که در مقالۀ خود از “عوامزدگی روحانیت” فریادش بلند شده بود به توجیهگر همین
نظام بدل شد و به عضویت شورای انقالب درآمد و بهشتی که به گفتۀ احمدعلی بابایی (از
مؤسسین نهضت آزادی) وقتی در اروپا بود میگفت“ :اروپاییها مسائل خود ،از جمله

مسئلۀ جوانان را بهطریق معقولی حل کردهاند ولی ما چطور میخواهیم با توضیحالمسائل
آقا مسائلمان را حل کنیم؟” (نقل به مضمون) ،زمانیکه خودش رئیس شورای عالی
قضایی جمهوری اسالمیشد در توجیه قانون قصاص میگفت“ :اینکه دست یک آفتابه
دزد را قطع باید کرد نه بهخاطر برابر بودن دست یک آدم با آفتابه ،بلکه قطع دست بهخاطر
زیر پا گذاشتن تقدس مالکیت است” (((.همین بهشتیست که “تحریرالوسیله” یعنی
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توضیحالمسائل آقا را مبنای قانون اساسی رژیم جدید قرار داد.
همانطور که گفتم روحانیت هیچگاه تافتهای جدا بافته از جامعه نبوده و منافع
اقشار و طبقات گوناگون و همینطور کشمکش میان آنها در آن انعکاس داشته است و
انعکاس مبارزۀ طبقاتی در بین روحانیون قطببندیهایی ایجاد میکرد .بخشهای
این
ِ
فرودست ،طالب جوانی که جزو اشرافیت روحانیت محسوب نمیشدند طبع ًا از امکانات
آنان نیز برخوردار نبودند و جانب مصالح طبقات و اقشاری را میگرفتند که خود از آنان
برخاسته بودند .تفسیری که از متون مذهبی میکردند نیز همین سمتوسو را داشت .بعدها
این فکر در این قشر از روحانیت و مبارزان مذهبی از نوع مجاهدین شکل میگیرد که در
حمایت از زحمتکشان میشود قرآن را تفسیر کرد و مث ً
ال میتوان زمینهایی را به زور از
(((
مالکان مصادره کرد و در اختیار کسانی قرار داد که روی زمین کار میکنند.
این واقعیتیست که در بخشی از روحانیت و طالب بهخصوص تحت تأثیر جو
رادیکال جامعه ،اینرادیکالیسم وجود داشته و حتی به آنجا کشیده میشود که مقاالت
گوناگونی به حمایت از زحمتکشان و علیه سرمایهداران یا علیه رِ با نوشته شود .این
مضامین در فرهنگ اسالمی فراوان وجود دارد که با پیگیری میتوان انواع ابوذر را در
تاریخ آن پیدا کرد؛ همانطور که مجاهدین و امثال شریعتی یا کسانی مانند طاهر احمدزاده
کردند .در بین روحانیت به کسی مثل شیخ حبیبالله آشوری از مذهبیون برمیخوریم به
کسانی که آرمان مستضعفین را بنا میگذارند و صحبتهایی که میکنند و مواضعی که در
روزهای اول قیام میگیرند چندان از شعارهای چپ متمایز نیست؛ از آن جمله است شعار
ضرورت رهبری طبقه کارگر در انقالب دموکراتیک .اینها گفتارهای رادیکالیست که تا
موحدین تکرار میکردند.
مدتها بعد هم ،برخی از افراد وابسته به آرمان مستضعفین یا ّ
پس میبینیم که این نوع انعکاس مبارزۀ طبقاتی در اسالم فقط به مجاهدین محدود نبود.
شاه و آمریکا تالش داشتند مناسبات پیشاسرمایهداری را با اجرای اصالحات
ارضی برهم بزنند و بدین نحو ،جو رادیکالی که جامعه را فراگرفته بود شکسته و با این
اصالحات در واقع خواستهای مردمی را از محتوا تهی کنند؛ اما این جو باعث شد که
نطفۀ مبارزات انقالبی و مسلحانه بهتدریج شکل گیرد .در این دورهُ ،فسیلهای احزاب
سیاسی و بازیگران دو سه دهۀ قبل همه از اعتبار افتادند؛ از جریان بقایی و کاشانی گرفته
تا حزب توده و در بین نیروهای مذهبی ،جریانهای محافظهکار مانند آیتالله گلپایگانی،
مرعشی و حتی امثال شریعتمداری .خواستهای مردمی را نمیتوانم بهسادگی و صرف ًا با
یک صفت مشخص کنم که مث ً
ال دموکراتیک ،سوسیالیستی یا لیبرالی بودند؛ با همه نوع
خواستی روبهرو میشدیم و انعکاس آنها را در مقاالت روزنامهها ،در آثار ادبی و هنری
 - 1نک .به :بیانیۀ اعالم مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین ( ،)۱۳۵۴انتشار اینترنتی ،ص .۷۸

http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/bayaniyeh-1354.html

دورﮤ  دانشجویی و آغاز فعالیت سیاسی    ۱۱۵
و در جنبشهای اجتماعی میدیدیم ولی هیچکدام به شکلی قوام گرفته عرضه نمیشد.
این سالها ،سالهای پرسش ،تالشهای گوناگون ،زایمان و بحران بود .مناسبات کهن که
زیر ضربههای موج بالندۀ جنبش متزلزل شده بود ،از باال فرو میریخت درحالیکه موج
اعتراضات و جنبشها در پی پاسخهای خود بود؛ اما استبداد شاهانه تحمل چنین جو
ُپرتالطمی را نداشت بهویژه آنکه نه با حمله به دانشگاه ،نه با دستگیری فعالین سیاسی از
کوچک و بزرگ ،نه با حمله به مدرسۀ فیضیه قم و زدن و بستن طالب ،نه با دستگیری
روحانیون از جمله خمینی جو آرام نشده ،بلکه داغتر هم شده بود.

مقطع  ۱۵خرداد 1342
در برابر چنین جوی تنها راهی که رژیم برگزید سرکوب بود .علی امینی کنار رفت
و اسدالله َعلم نخستوزیر شد تا بهقول خودش اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه را درهم بکوبد.
 ۱۵خرداد  ۱۳۴۲حاصل این سیاست است .در سالهای اخیر شنیدهام که توطئهای در آن
روز برای روی کار آوردن خمینی در جریان بوده است ولی من چیزی در این باره نمیدانم.
آنچه از تحلیل فعاالن سیاسی در آن سالها میدانم این است که  ۱۵خرداد را روز سرکوب
جنبشهای اعتراضی از هر نوع میدانستند و آن را نقطۀ عطفی در تاریخ سیاسی ایران به
حساب میآوردند .تحلیل دو سازمان چریکهای فدایی خلق و مجاهدین نیز همین بود.
از این تاریخ به بعد است که فاتحۀ انواع رفرمیسم خوانده شد و هر کس به مخالفت با
رژیم اندیشید سرنگونی آن را در دستور کار قرار داد.
گفتنی است که در این زمان روابط بین دانشگاه و بازار بسیار قوی بود و خود را
به اشکال مختلف نشان میداد .مبارزات دانشجویی و نیز بازار زیر بال جبهۀ ملی بود.
 ۱۵خرداد  ۱۳۴۲مصادف بود با  ۱۲محرم .دو روز قبل از آن ،تظاهرات و راهپیمایی
بزرگی در روز عاشورا از بازار تهران تا دانشگاه صورت گرفت .هوا بسیار گرم بود .عم ً
ال
عبورومرور در تمام طول مسیر متوقف بود و این خود نشانی بود از وسعت و ُبرد اتحاد
بازار و دانشگاه .مهمترین شعارها به نفع مصدق و خمینی بود از جمله“ :خمینی بت شکن
م ّلت تو را میخواهد” .تراکتهایی که ما ،چند تن از دانشجویان به نام نهضت آزادی
نوشته و پخش کردیم (درحالیکه سران نهضت در زندان بودند) همراه با تالشهایی که
برای سازماندهی انجام داده بودیم ما را کام ً
ال با این حادثه درگیر میکرد.
خمینی را پس از این تظاهرات در خانهاش دستگیر کرده به زندان بردند .خبر
دستگیری خمینی صبح روز  ۱۵خرداد به تهران رسید و باعث شورش و راهپیمایی از
ِ
دولت َعلم با خشونت هرچه تمامتر به
میدان تَرهبار و نیز از ورامین به سمت مرکز شهر شد.
سرکوب تظاهرات پرداخت .آمار کشتهها را کسی به دقت نمیداند؛ آنچه شایع بود سر به
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چند هزار میزد .دوستانی را میشناختم که همان روز به جمعآوری اجساد کشتگان پرداخته
بودند .ملیها را از چند ماه قبل به زندان انداخته بودند و زندان قزلقلعه از عناصر جبهۀ ملی
و نهضت آزادی پر بود .بسیاری از کسانی که به سود خمینی در بازار یا قم یا جاهای دیگر
فعال بودند دستگیر شدند .برخی طالب را به سربازی فرستادند (از جمله رفسنجانی) و از
واعظان ،مطهری و فلسفی را مدتی به زندان انداختند .وضعیت در شهرستانها هم بههمین
منوال بود و در مجموع جوی از ارعاب و ترس جامعه را فرا گرفت .کسانی را هم به اتهام
سرکردگی تظاهرات  ۱۵خرداد دستگیر ،محاکمه و اعدام کردند ،مانند طیب حاجرضایی
و اسماعیل رضایی .در اینکه واقعیت حوادث  ۱۵خرداد چه بوده و دست اندرکارانش
چه هدفهایی داشتهاند ،هنوز جای جستجو و بحث باقیست؛ اما چنانکه گفتم عُ موم
جریانهای سیاسی آن را نقطۀ عطفی در تاریخ جنبش سیاسی ایران تلقی کردهاند .با این
سرکوب دفتر “اصالحات از درون رژیم” و به طرق پارلمانی بسته شد و مخالفان رژیم
بهخصوص جوانان خود را آمادۀ فعالیتهای انقالبی و براندازانه کردند که دامنهاش بهرغم
بگیر و ببندها به سیاهکل و موج مبارزات مسلحانه در سالهای  ۱۳۵۰رسید .تا یک سال
بعد از آن هنوز جو کامالً متالطم بود و دیدیم که در  ۱۵خرداد  1343تظاهراتی از مسجد
حاج ابوالفتح در خیابان شاپور به سمت دانشگاه راه افتاد .این تظاهرات را طرفداران
نهضت آزادی سازمان داده بودند بدون آنکه رسم ًا نام آن اعالم شود .یکی از تراکتها که
بهنظرم امضا نداشت میگفت“ :آیا میدانید کسانی که در  ۱۵خرداد کشته شدند در آخرین
دَ م چه میگفتند؟ میگفتند ای کاش اسلحه میداشتیم” (نقل به مضمون) .متأسفانه من
هیچ خاطرهای از موضعگیری یک نیروی چپ در این روز ندارم .حزب توده که اصالحات
ارضی شاه را بهبهانۀ رشد نیروهای مو ّلده تأیید کرده بود ،حادثۀ  ۱۵خرداد را به گمانم
ارتجاعی میدانست .آن را در سالهای بعد شنیدم .حالکه به حوادث آن سالها بازمیگردم
از خود میپرسم از درون چنین ملغمهای که َر ّدی از یک نیروی مترقی چپ و کارگری و
دموکراتیک در آن پیدا نیست چه میتوانست بیرون بیاید؟
باری ،پس از اصالحات ارضی ،شاه تغییرات صوری زیادی در مجلس و
وزارتخانههای مختلف به عمل آورد“ .یاران غار” رژیم امثال سیدحسن تقیزاده
و قائممقامالملک رفیع از مجلس سنا حذف شدند و برخی از کسانی که ظاهر ًا از هزار
فامیل نبودند ،مانند مجید محسنی ،بهعنوان اینکه اینان نمایندۀ کارگران و زحمتکشان و
روشنفکران هستند به مجلس شورا فراخوانده شدند؛ در وزارتخانهها نیز شاه اشخاص جدید
تحصیل کرده آمریکا و اروپا را به کار گماشت؛ او هرگونه مخالفت با سیاستهای جدید را
در هر جا که بود ،از جمله بین عشایر فارس و بلوچستان بهشدت سرکوب کرد .این تغییرات
هرچند از باال انجام میگرفت ولی از آنجا که جامعۀ ایران میبایست منطبق با نیازهای
سرمایهداری پیشبرود و سیاست نوین آمریکا نیز چنین امری را ایجاب میکرد ،در سطح
جامعه محقق و عملی میشد امری که منجر به سلطۀ کامل مناسبات بورژوایی در ایران گردید.
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بهرغم آنکه ساواک برای مقابله با اعتراضات مردمی روزبهروز نیرومندتر و
گستردهتر میشد ،رژیم ناگزیر بود عناصر و اقشاری را که احتمال میرفت سر به مخالفت
جزئی یا کلی بردارند ،بهنحوی آرام و رام کند .غیر از طرحهایی که همراه با اصالحات
جوآبادانی و حق رأی
ارضی مطرح شد ،مانند سپاه دانش ،سپاه بهداشت و سپاه تروی 
زنان و… رژیم کوشید تحصیلکردههای دانشگاه را با تکیه بر کمکهایی که از غرب
دریافت میکرد به کار گمارد .بهوضوح مواردی وجود داشت که استخدام افراد ناشی از
نیاز نبود بلکه برای مشغول کردن کارمند صورت میگرفت .کسانی هم بودند که بهخاطر
فعالیتهای سیاسیشان در دورۀ دانشجویی یا عضویت در احزاب مخالف ،معمو ً
ال کاری
پیدا نمیکردند ولی در این دوره ،دولت اینها را هم در ُپستی به کار میگمارد .من
دوستان متعددی داشتم که در شهرداری تهران یا در پروژههای دولتی استخدام شده بودند
و همینطور در برخی وزارتخانهها (اینرا احتما ً
ال باید نوعی سوپاپ اطمینان در نظر
گرفت) .تصور کنید که در همین دوره است که با تشکیل “کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان” (در دیماه  )۱۳۴۴برای دهها نفر از کسانی که بهنحوی در اپوزیسیون قرار
داشتند کار فراهم شد و گفتنیست که کارهای مفیدی هم از همین طریق صورت گرفت
مانند چاپ کتاب “ماهی سیاه کوچولو” اثر صمد بهرنگی و بسیار کارهای دیگر.

مخفی شدن در تبریز
طی یک سال از تابستان  ۱۳۴۲تا  ۴۳در ابتدا با لطفالله میثمی و پس از دستگیری
او به تنهایی به فعالیتهایی پرداختم که در واقع ادامهکاری نهضت بود :حفظ ارتباط با
زندان ،با وکال از جمله سرهنگ عزیزالله رحیمی ،با عالقهمندان به نهضت و جمعآوری
کمک مالی برای هزینههایی که الزمۀ ادامهکاری بود و تماس با خانوادههای زندانیان.
طبق نامهای که میثمی در زندان نوشته و به وکیل معروف ،نصرتالله امینی داده
بود و آقای صدر آن را به من نشان داد ،نامی از من در جریان این فعالیتها لو رفته بود.
این امر مرا ناگزیر به مخفی شدن میکرد؛ بدین ترتیب در زمستان  ۱۳۴۲تا آبها از
آسیاب بیافتد از تهران به تبریز رفتم .به یاد دارم که زمستان آن سال چنان سرد بود که راه
تهران و تبریز بسته شد و نفت جیرهبندی گردید.
ِ
جریان سفر من بودند و برای
غیر از آقای صدر دو نفر دیگر از دوستان نهضت در
اقامتم در تبریز یاری دادند .یکی دکتر محمد میالنی بود و دیگری غالمرضا اصالنی ،اما
این دورۀ “تبعید اجباری” به معنی قطع فعالیت نبود .در همین تبریز بود که توانستم دو
جزوه ،نوشتۀ مهندس بازرگان را که در زندان قزلقلعه به من سپرده بود در کتابفروشی و
چاپخانۀ سروش چاپ کنم که بعدها با خود به تهران بردم و پخش کردم .یکی کتاب “اسالم
مکتب مبارز و مولد” بود که در آن میگفت “مسیحیت هم که به دین محبت معروف است با
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جنگ و شمشیر گسترش یافته است” (قریب به مضمون) و دیگری کتابی که خالصۀ کتاب
“جنگ شکر در کوبا” اثر ژانپل سارتر ،ترجمۀ جهانگیر افکاری بود .بازرگان مضمون این
کتاب را در یک سخنرانی برای زندانیان قزلقلعه روایت کرده و در پایان اضافه کرده بود
“اگر در این کتاب به جای نیشکر نفت بگذارید و به جای باتیستا (دیکتاتور کوبا) کس
دیگری را (اشاره به شاه) خواهید دید که به هرکجا که َروی آسمان همین رنگ است”.
(نقل به مضمون) هر کدام از این کتب را در هزار نسخه چاپ کرده و به تهران بردم.
در این سه ماه تبعید اجباری در تبریز ،روزها به کتابخانۀ شهر میرفتم .در آنجا
“نگاهی به تاریخ جهان” اثر جواهر َلعلنهرو ،ترجمۀ محمود ت ُ
َفضلی و چند کتاب دیگر
را خواندم .خیلی از اوقات در شهر میگشتم و در دستفروشیهای کنار خیابان کتاب پیدا
میکردم .چندین داستان کوتاه از چخوف به زبان انگلیسی از فروشندهای در کنار خیابان
خریدم و کوشیدم برخی را ترجمه کنم .در مسافرخانهای سطح پایین با کرایۀ  ۲۵ریال در
شب اقامت داشتم .مدت کوتاهی هم به کمک دکتر محمد میالنی اتاقی اجاره کردم .گاه
به کتابفروشی سروش سر میزدم که به راه و روش مهندس بازرگان آشنا و عالقهمند بود.
در تبریز با سیدهادی خسروشاهی هم که از قم آشنا بودم دیدار داشتم و به یاد دارم
که مبلغ  ۵۰تومان توسط کتابفروشی سروش به من کمک داد .خرج چاپ دو کتابچۀ
فوق را که هزار تومان شده بود با قرضی پرداختم که از برخی دوستان نهضتی گرفته بودم
و سرانجام بدهیام را به آنها پس دادم.

یک نکته هم دربارۀ پخش اوراق مربوط به دادگاه بگویم که واقع ًا کار سادهای
نبود .در این کار به مواردی از رفتار بازاریان برخورد کردهام که برایم مشمئزکننده بود.
آنها که مدعی حمایت از به اصطالح مبارزین بودند برای اندکی مایه گذاشتن از خود،
حتی در حد چند ریال ،ناخن ُ
خست نشان میدادند .از همه بدتر
خشکی بهخرج داده و ّ
تحمل بهانههای ابلهانه و مضحکشان بود .بین ما جوانان نهضت که خواستار ادامۀ
مبارزهای جدی با رژیم بودیم و اختالفات طبقاتی و رنج بیحساب زحمتکشان ما را
میآزرد و جریانهای سیاسی ملی که حتم ًا میخواستند مرزبندی خودشان و اندیشههای
چپ را حفظ کنند ،نوعی درگیری وجود داشت .امری که سرانجام به جدایی ما از جریان
ملی ناسیونالیستی و رفرمیسم بهطور کلی منجر شد و راه برای آنچه بعدها جنبش مسلحانۀ
انقالبی ایران نامیده شد هموار گردید.
با برگزاری رفراندوم ششم بهمن  ۱۳۴۱و چند ماه بعد ،سرکوب  ۱۵خرداد
 ۱۳۴۲طیفهای متعددی از افراد در زندان بودند که هر کدام محکومیتهای متفاوتی
داشتند .در این میان وابستگان به جبهۀ ملی زودتر از همه آزاد شدند درحالیکه امثال
سران نهضت آزادی تا پنج سال بعد در زندان بودند .ما طی این سالها اندیشه و خط مشی
دیگری برگزیدیم .زمانیکه آنها سرانجام از زندان آزاد شدند ،با وجود همۀ احترامی که
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برای سران نهضت قائل بودیم ناگزیر شدیم از مالقات با دوستانمان خودداری کنیم .این
امنیتی ضرور در مشی سیاسی آن روزمان ناشی میشد و چهبسا برای
امر از حفظ ضوابط
ِ
آنها در ابتدا قابل فهم نبود و آن را حمل بر نوعی بیوفایی و بیاعتنایی جوانان به خودشان
(((
میکردند ،اما واقعیت بهگونۀ دیگری بود.

برخی تحوالت در عرصۀ اقتصادی اجتماعی پس از اصالحات ارضی
ادامۀ اصالحات ارضی به تشکیل شرکتهای سهامی زراعی در مناطق مختلف
کشور انجامید و مناسبات سرمایهداری بهتدریج بر روستاهای کشور نیز حاکم شد .قبل
از این دوره ،هنوز مناطقی دوردست در ایران وجود داشت که در آنها حتی مناسبات پولی
رایج نشده بود یعنی در معامالت اقتصادی ،پول به کار نمیرفت.
پس از اصالحات و محقق شدن نتایج واقعی آن ،نه تنها دیگر چنین امری یافت
(((
نمیشود ،بلکه مناسبات استثماری سرمایهداری هرچه بیشتر جا میافتد.
اوضاع اقتصادی ایران که با افزایش درآمد نفت از ورشکستگی اوایل دهۀ چهل
فاصله گرفته بود ،در چارچوب روابطی که با آمریکا و اروپا داشت در استقرار سرمایهداری
پیش میرفت و از جمله در بخش صنایع مونتاژ و نیز بخش خدمات تغییراتی پدید آورد،
تغییراتی که ممکن بود برخی از اقشار زحمتکش را از ضرورت مبارزۀ روزمره دور کند؛
کمااینکه بهخاطر دارم چند سال بعد ،در جایی ،پویان به نوعی گفته است که طبقۀ کارگر
(((
تحت تأثیر فرهنگ خردهبورژوایی حاضر از مبارزه دور شده و به ُلمپن شدن میگراید.
رشد مناسبات سرمایهداری در ایران نیازمند ایجاد یک زیربنای مدرن بود که
شامل همۀ عرصهها میشد از ترابری و حمل و نقل تا انرژی… بدین ترتیب طرحهای
تعاون و توسعه در همۀ زمینهها به اجرا در میآمد و برنامههای توسعه و آبادانی ،سدسازی
و راهسازی… نیز در چارگوشۀ کشور به راه افتاد.
مناسبات با شوروی و خرید گاز طبیعی از ایران و ایجاد کارخانۀ ذوبآهن اصفهان،
 - 1دربارۀ خاطراتی که از مهندس بازرگان و دیگر سران نهضت داشتهام ،نک“.بازرگان آیینه اوج و افول
بورژوازی ملی ایران” ،پیوست .۳

 - 2دربارۀ نقش اصالحات ارضی نک .به :کتاب “روستا و انقالب سفید ،بررسی شرایط انقالبی روستاهای
ایران” نوشتۀ سازمان مجاهدین خلق ایران.
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/Rusta-va-Enghelabe-Sefid.pdf

و همینطور “دربارۀ اصالحات ارضی و نتایج مستقیم آن” از رفقای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران.

https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/natayej-eslahate-arzi.pdf

 - 3نک .به :کتاب “خواندن با گلوی خونین” ،مجموعه آثار امیرپرویز پویان ،نشر آلترناتیو ،ص .۴۴

http://www.peykar.org/files/pdf/safAzad/pooyan.pdf
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ماشینسازی اراک و تراکتورسازی تبریز جنبۀ دیگری از تحوالت این سالها بود .با امضای
موافقتنامۀ بازرگانی  ۱۳۴۵بین دو کشور ،صادرات ایران به شوروی افزایش یافت و یکی از
مهمترین صادرات هم گاز طبیعی بود که به جمهوریهای آسیایی این کشور فرستاده میشد.
واضح است که حزب توده با توجه به سرسپردگی خود به شوروی بهتوجیه سیاست
شاه برای نزدیک شدن به شوروی میپرداخت .اگر بهدرستی به یاد داشته باشم در برخی آثار
و دفاعیات مجاهدین در آن سالها بحثها و مثالهای خوبی از این موارد میتوان یافت.
در چارچوب همین بهبود روابط رژیم با شوروی برخی روشنفکران از جمله امیرحسین
آریانپور و جالل آلاحمد به شوروی رفتند .من چندان در این سالهای چهل با فعالین
حزب توده برخوردی نداشتم .کم نبودند از مبارزان پیشینی که با حزب توده همکاری
کرده ،پس از  ۲۸مرداد  1332به زندان و شکنجه گرفتار آمدند اما زمانیکه آزاد شدند
سیاست را بوسیدند و آن را کنار گذاشتند .رژیم هم با هشیاری آنها را استخدام کرد و به
کار گرفت .شاید آنها کام ً
ال بر خطا بودند ،شاید هم فکر میکردند که در شرایط اختناق
تنها راه برای ادامۀ حیات و درعینحال مفید و مؤثر بودن ،روی آوردن به عرصۀ زندگی
اجتماعی و فرهنگیست .داوری دربارۀ این موضعگیریها و اینکه آیا راههای دیگری هم
برای ماندن و تسلیم نشدن وجود داشته یا نه ،شایستۀ تأمل و بحث است.
فعالیت حزب توده ظاهر ًا به خارج از کشور انتقال یافته بود .رادیو پیک ایران
( )1336از آلمان شرقی پخش میشد و فعالیت حزب در تالش برای ایجاد کمیتۀ تهران
هم با نفوذ عناصر ساواک در آن به جایی نرسید.

رفرم ارضی “انقالب سفید” مقاومتهایی هم از سوی عشایر در فارس
(قشقاییها) و در کردستان برانگیخت اما تمام این مقاومتها توسط رژیم که خواهان
اجرای نقش جدید خود در تقسیم کار بینالمللی بود سرکوب شد؛ هرچند دامنۀ آن گهگاه
در اینجا و آنجا دیده میشد مثل ایرج کشکویی (از اعضای سازمان انقالبی حزب توده)
در فارس و مالآواره (مال احمد شلماشی) ،سلیمان معینی (فایق) ،اسماعیل شریفزاده
و عبدالله معینی در کردستان.

اوضاع اجتماعی و سلطۀ اندیشۀ چپ در جهان
تغییر و تحوالتی که در عرصۀ اقتصادی-اجتماعی در این سالها پیش آمد
نمیتوانست بر مجموعۀ جریانهای سیاسی و جو عمومی جامعه تأثیر نگذارد .نیمه دوم
دهه  ۴۰مصادف با اواسط دهه  ۱۹۶۰میالدیست یعنی دهۀ شورشهای اجتماعی و
ناراضی جامعه در تالش است که در چارچوب
انقالبی در سراسر دنیا .در ایران بخش
ِ
درک و مصالح طبقاتی خود ،تغییرات مورد نظر را در جامعه پدید آورد و از آنجا که اندیشه
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و عمل چپ بر سراسر دنیا مسلط است ،جریانهای سنتی و مذهبی ایران نیز میکوشند
خود را با آن هماهنگ کنند .عقاید دینی چه در کشورهای اسالمی و چه در آمریکای
التین تفسیرهای مادی و مبارزهجویانه جستجو میکنند .بههمیندلیل نه تنها در محیطهای
روشنفکری مانند دانشگاه و مطبوعات ،بلکه در محیط بازار و مساجد نیز دین بهنحوی
تعبیر و تفسیر میشود که بهاصطالح ُمد روز بوده و تضادی با اندیشۀ غالب چپ نداشته
باشد .نمونههای چنین برخوردی را خود ما حتی در محافل روحانی و بازار میدیدیم.
جلسات آموزشی بههیچرو رنگ هیئتهای مذهبی نداشت و مانند یک حوزۀ حزبی
عمل میکرد .چنین بود جلساتی که از جمله هاشمی رفسنجانی ،محمدجواد باهنر ،جالل
فارسی و دیگران در محیط بازاریان برپا میکردند و در ایجاد شبکههای فرهنگی مانند
دبیرستان دخترانه رفاه ،دبستان قدس و غیره شرکت داشتند .بین مصدقیها و طرفداران
خمینی ،بین کسانی که پایبند تعهدات دینی بودند و آنان که به سیاست و مسائل جامعه
نگرشی عُ رفی داشتند ،نوعی تفاهم ولو موقت برقرار میشد .فعالیتهای مشترک باعث
میشد که هدفها و بینشهای متفاوت تا حدودی بههم نزدیکتر شوند .فرزندان وابسته
به خانوادههای دو طرف ممکن بود به درکی رادیکال از اسالم یا حتی چپ بپیوندند و از
این رهگذر نیز نوعی احترام به مبارزان از هر جناح که بودند در جامعه شکل میگرفت.
اینکه چندی بعد ،رفسنجانی در نامه به خمینی از فرزندان طاهر احمدزاده (چریکهای
فدایی ،رفقا مسعود و مجید) دفاع کرده بود نشان از وجود همین تفاهم و نزدیکی موقتی
است .نزدیکی حوزه و دانشگاه هم تابعی از همهگیر شدن چنین جوی بود .تو گویی برای
واژگونی رژیم شاه توافقی نانوشته بین طبقات و اقشار مختلفی که دیگر تاب تحمل رژیم
را نداشتند الزم شده و خودبهخود پدید میآمد.
وجود کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی در خارج از کشور هم
ناشی از همین جو و فضا بود .اتحاد و ائتالف نیروهای حتی متضاد برای یک امر سترگ
یعنی انقالب اجتناب ناپذیر بهنظر میرسید ،اما اتحاد نیروها را نمیتوان زورکی و به میل
خود پدید آوردِ .گله و شکایتهایی که برخی نسبت به پراکندگی نیروها ابراز میدارند و
گاه آن را َحمل بر تنگنظری یا سکتاریسم این و آن میکنند گرهی را نمیگشاید .اگر
ِ
اتحاد عمومی فراهم باشد ،این اتحاد بهنحوی خودجوش شکل میگیرد؛
تاریخی
شرایط
ِ
خودجوش البته به معنی این نیست که مداخله و پیشنهاد و بحث و مبارزۀایدئولوژیک الزم
نیست ،بلکه همۀ این کوششهای انسانی جزئی از همان پروسهایست که شرایط تاریخی
مینامیم .هماهنگی غالب نیروها در جریان ملی شدن صنعت نفت (همکاری مصدق و
کاشانی) و نیز هماهنگی نیروها را در ضرورت سقوط شاه میتوان بهعنوان نمونه ذکر کرد.
در همین دوره چنانکه ذکر شد با اوجگیری و رونق بیسابقۀ فعالیت ادبی روبهرو
میشویم و مطرح شدن چهرههایی مانند احمد شاملو ،فروغ فرخزاد… دورهای که در
غیاب سازمانهای سیاسی ،شاعران ،نویسندگان و ُک ً
ال روشنفکران به زبان گویای دردها و
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امیدهای برنیامدۀ مردم تبدیل میشوند .مقاومت برخی روشنفکران در برابر استبداد حاکم
و تالش چند سالۀ آنها برای حفظ موضعی مستقل سرانجام در اردیبهشت ۱۳۴۷به تشکیل
“کانون نویسندگان ایران” انجامید .نقش جالل آلاحمد بهعنوان یک روشنفکر معترض
قابل ذکر است و انتشار “رسالۀ پولس رسول به کاتبان”((( که بهنظر میرسد پاسخیست
به تسلیم برخی از روشنفکران در برابر امتیازات مالی و ُپست دولتی که رژیم در اختیار
آنان میگذاشت .در آن زمان هرگونه کوتاه آمدن در برابر رژیم خیانت تلقی میشد .نگاهی
گذرا به لیست اعضای اولیۀ کانون خبر از سطح ادبی ،فرهنگی و هنری آن میدهد از جمله
سیمین دانشور ،م.ا .بهآذین ،نادر نادرپور ،اسماعیل خوئی ،داریوش آشوری ،سیاوش
کسرایی ،غالمحسین ساعدی ،بهرام بیضایی…
درهمینجا و پیشاپیش این را هم بگویم که در نیمۀ دوم دهۀ  ۴۰که امیرعباس
هویدا نخستوزیر بود ،هوشنگ وزیری را به معاونت خود برگزید و شنیدهام که از او
خواسته بود سه کتاب تروتسکی (انقالب ناتمام ،زندگی من…) را ترجمه کند که انتشارات
خوارزمی منتشر کرد .به یاد دارم که نظر ما ،مجاهدین ،در زمان انتشار کتابها این بود
که هدف رژیم نه طبع ًا انتشار کتب مارکسیستی در ایران بلکه ایجاد تشتت و سردرگمی
بین مبارزان چپ است .بهرغم ارزشمند بودن آثاری که نویسندگان این دوره ،در مقاومت
نسبت به فضای اختناق و رژیم شاه بهطور کلی تولید کردند باید گوشزد کرد که نیروهای
انقالبی جوان به این نویسندگان انتقاداتی داشتند؛ مانند آنچه امیرپرویز پویان دربارۀ آلاحمد
نوشت (((.همچنین در عرصۀ هنر و تئاتر ،نمایشنامههای “دیکته و زاویه”“ ،آی با کاله و
آی بی کاله” (غالمحسین ساعدی) ،نمایشنامۀ “آموزگاران” (یلفانی) و “چهارصندوق”
(بهرام بیضایی) ،تئاتر بیژن مفید… به فعالیتهای فرهنگی دیگر نیز میتوان اشاره کرد؛
از انتشارات گرفته تا فیلم و مطبوعات :کتاب ماه و کتاب هفته ،صفحه  ۶کیهان و بازتاب
جنگ ویتنام و مسائل جهان عرب و آمریکای التین ،مجلۀ نگین و فردوسی… اینها منابعی
بودند در دسترس ما و امثال ما برای باال بردن آگاهی سیاسی و اجتماعی…
در همین نیمۀ دوم سالهای  1340است که شاهد جوشیدن گروههای مبارز هستیم
که عموم ًا تحت تأثیر شرایط داخلی و نیز جو بینالمللی (مه  ۱۹۶۸و جریانات انقالبی
در منطقۀ خاورمیانه و جهان) به مبارزۀ سیاسی انقالبی میاندیشیدند و جسورانه با رژیم
دیکتاتوری و دستگاه جهنمی ساواک در میافتادند.

روحانیون هم طبع ًا با این تحوالت بیگانه نبودند .غیر از “دارالتبلیغ” (یاد شده)

 - 1برای مثال…“ :زنهار تا کالم را بهخاطر نان نفروشی و روح را به خدمت جسم در نیاوری -۱۳ .به هر
قیمتی ،گرچه به گرانی گنج قارون ،زرخرید انسان مشو!   -۱۴اگر میفروشی همان بِ ه که بازوی خود را ،اما قلم
را هرگز!   -۱۵حتی تن خود را و نه هرگز کالم خود را…” (جالل آلاحمد :رسالۀ پولس رسول به کاتبان).
“ - 2خشمگین از امپریالیسم ،ترسان از انقالب” ،امیرپرویز پویان .تاریخ لینک ۱۹ :آوریل .۲۰۱۵

http://www.ashrafdehghani.com/pdf/Tarsan-az-enghelab.pdf
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توسوی رفرم حوزه را داشت ،فراوان بودند طالب و تحصیل کردههای قم که
که سم 
میکوشیدند درک مبارزه جویانهای از اسالم در مخالفت با رژیم داشته باشند و بهلحاظ
توخیزهایی
معنوی خمینی را پشتوانۀ خود میدانستند .همینها هستند که سرانجام با اف 
که از سر گذراندند در سال  1357به قدرت دست یافتند (رفسنجانی ،باهنرُ ،مفتح،
مطهری ،بهشتی و بسیاری دیگر) .اینان اگر در دستگاههای دولتی امکانی برای اعمال
نفوذ و گسترش افکارشان مییافتند از آن استقبال میکردند .محمدجواد باهنر و بهشتی در
تدوین شرعیات کتابهای درسی با وزارت آموزش و پرورش (فرخرو پارسا) همکاری
داشتند .مفتح دبیر دبیرستانهای قم بود و مطهری سخنران در رادیو ایران و استاد دانشکدۀ
الهیات؛ چنانکه بهشتی پیش از خاتمی و با پشتیبانی آیتالله شریعتمداری رئیس مرکز
فرهنگی اسالمی در هامبورگ آلمان بود .
دو حادثۀ مهم در این برهۀ زمانی روی داد که بیانگر وضعیت جنبش اجتماعی
بود :یکی در محدودۀ روشنفکران “غرق شدن” صمد بهرنگی در رود ارس و دیگری در
سطح وسیع تودهای “مرگ تختی” .مجلۀ آرش به سردبیری سیروس طاهباز دربارۀ هر دو
نفر ویژهنامۀ خوبی منتشر کرد.

لیستی از کتابها ،مجالت و فعالیتهای فرهنگی مهم دهۀ چهل:
شاید مناسب باشد که در اینجا به کتب ،مجالت و فعالیتهایی اشاره کنم که در
شکلگیری مضامین ذهنی کسانی که به مسائل اجتماعی و سیاسی کشیده میشدند نقش
داشتند.

در زمینۀ تاریخی ،اقتصادی و اجتماعی عمدت ًا از آثار محققین و نویسندگان
روس استفاده میشد که مکتب ماتریالیسم تاریخی رایج در شوروی را تولید میکردند و
مترجمین وابسته یا نزدیک به حزب توده آن آثار را در اختیار فارسیزبانان قرار میدادند.
ایرادی که عموم ًا به برخی از این کتابها گرفته میشد ،التزام نویسندگان این آثار به رعایت
درک رایج از ماتریالیسم تاریخی بود که نمیدانم این امر تا چه حد به تحلیل آنها صدمه
وارد آورده و یا احیان ًا کتابهایی که با چنین درکی نوشته نشدهاند ،مانند آثار محققین
غربی ،در برابر اینها از چه مزیتی برخوردار بودهاند .بههرحال ،صرفنظر از تأیید یا نقد،
کتب زیر عموم ًا مرجع تلقی میشد:
تاریخ قرون وسطی :یوگنی .آ .کاسمینسکی ،ترجمۀ باقر مؤمنی ،ناصر انصاری ،نشر
اندیشه۱۳۴۲ ،؛
تاریخ ماد :ایلیا .پ .پطروشفسکی ،ترجمۀ کریم کشاورز ،انتشارات بنگاه ترجمه
و نشر۱۳۴۵ ،؛
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تاریخ اسالم در ایران :پطروشفسکی ،ترجمۀ کریم کشاورز ،انتشارات پیام۱۳۵۰ ،؛
تاریخ نوین ایران :میخائیل.س .ایوانف ،ترجمۀ هوشنگ تیزابی ،حسن قائمپناه،
۱۳۵۳؛
تاریخ اجتماعی ایران :مرتضی راوندی ،نشر امیرکبیر۱۳۴۰ ،؛
میراث خوار استعمار :دکتر مهدی بهار۱۳۴۴ ،؛
ناهماهنگی رشد اقتصادی و اجتماعی در دنیای معاصر :عبدالرحیم احمدی ،نشر
اندیشه۱۳۴۴ ،؛
کتاب سیاه گرسنگی :خوزوئه دوکاسترو ،ترجمۀ خلیل ملکی۱۳۴۲ ،؛
جهانی میان ترس و امید :تیبورمند ،ترجمۀ خلیل ملکی۱۳۴۳ ،؛
انسان گرسنه :خوزوئه دوکاسترو ،ترجمۀ منیر جزنی ،نشر امیرکبیر۱۳۴۱ ،؛
انسانها و خرچنگها :خوزوئه دوکاسترو  ،ترجمۀ محمد قاضی۱۳۴۶ ،؛
بنیاد انواع :چارلز داروین ،ترجمۀ عباس شوقی ،نشر ابن سینا۱۳۵۱ ،؛
محمود بهزاد کتاب  “داروین چه می گوید؟” را در  ۱۳۲۳تألیف و سالها بعد
خالصهای از ترجمۀ  “اصل انواع” و “نسب انسان” را به آن اضافه کرد۱۳۵۳ ،؛
دربارۀ  تاریخ تکامل انسان به این کتابها میتوان اشاره کرد:
چگونه انسان غول شد؟ :م .ایلین – النا سگال ،ترجمۀ آذر آریان پور ،نشر امیرکبیر  ،
تجدید چاپ ۱۳۵۴؛
آیا بهراستی انسان زادۀ میمون است؟ :دکتر محمود بهزاد ،نشر جیبی۱۳۴۳ ،؛
حیات ،طبیعت ،منشأ و تکامل آن :الکساندر اوپارین ،ترجمۀ هاشم بنی ُ
طرفی ،نشر
امیرکبیر۱۳۴۹ ،؛
از کهکشان تا انسان :جان ففر ،ترجمۀ فریدون بدرهای ،نشر اندیشه.۱۳۴۲ ،
از آثار ادبی:

دُ ن آرام :شولوخوف ،ترجمۀ م.الف .به آذین ،نشر نیل۱۳۴۴ ،؛
زمین نوآباد :شولوخوف ،ترجمۀ م.الف .به آذین ،نشر نیل۱۳۴۸ ،؛
ژان کریستف :رومن روالن ،ترجمۀ به آذین ،نشر نیل۱۳۳۶ ،؛ و نیز آثار دیگری
از بالزاک و دیگران از همین مترجم؛
کتابهای چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب مانند:
ایلیاد و اودیسه :اثر هومر ،ترجمۀ سعید نفیسی۱۳۳۴ ،؛
مقدمه ابنخلدون :ترجمۀ محمدپروین گنابادی ۱۳۴۵ ،و کتابهای بسیار دیگر.
همچنین انتشارات بنیاد فرهنگ ایران به سرپرستی پرویز ناتلخانلری ،بنیاد شاهنامه
به سرپرستی مجتبی مینوی و انتشارات فرانکلین بهویژه تدوین دائرةالمعارف فارسی.
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در عرصۀ شعر:

اوج کارهای شاملو ،اخوان ،فروغ در این دوره است ،همینطور شاعران دیگر مانند
شفیعیکدکنی ،نعمت آزرم ،اسماعیل خوئی ،سهراب سپهری ،حمید مصدق و دیگران.
در زمینه تئاتر:

کارهای بیژن مفید ،غالمحسین ساعدی ،اکبر رادی ،محسن یلفانی ،سعید سلطانپور
و… عالوه بر اینها نمایشنامههای نویسندگان بزرگ جهانی نیز ترجمه و کارگردانی میشد
و روی صحنه میرفت .مانند کارهای چخوف ،شکسپیر ،برشت ،بکت و…
مجالت:

مجلههای نقد و بررسی کتاب ،شامل راهنمای کتاب به همت احسان یارشاطر و
ایرج افشار که بسیار مهم بود و میتوان گفت که به طیف محققین و نویسندگان محافظهکار
تعلق داشت .هرچند مقاالت مفصل مصطفی رحیمی دربارۀ اگزیستانسیالیسم هم در آن
چاپ میشد؛
مجلۀ ِ
نقد کتاب که نشر نیل منتشر میکرد؛

مجلۀ تحقیقات اقتصادی که مقاالتش دربارۀ عشایر و نیز شرکتهای سهامی
زراعی بسیار پر اهمیت بود؛
مجلۀ جهان نو به سردبیری آل احمد و براهنی؛
مجلۀ نگین به سردبیری محمود عنایت؛

مجلۀ سخن ادبی و سخن علمی به سرپرستی پرویز ناتلخانلری؛

کتاب هفته که هر هفته روزنامۀ کیهان منتشر میکرد؛
نشریۀ الفبا به مدیریت غالمحسین ساعدی؛
نشریۀ آرش به مدیریت سیروس طاهباز.

در رابطه با این حرکتهای فکری و ادبی که می توان آنها را برآمد موجی از ادب
و هنر تلقی کرد که طلیعۀ طوفان بودند ،در چارچوب تجربۀ شخصی نکاتی بهنظرم میرسد
که شاید گفتنی باشد .همیشه به حرکتهای فکری و ادبی بسیار عالقهمند بودم و همواره
سعی داشتم آنها را بین محافل و فعالین مذهبی سیاسی که در آن موقع با آنان س روکار
داشتیم ،مطرح کنم.

    ۱۲۶از فیضیه تا پیکار

یک نکته که عموم ًا از یاد میرود این است که خود رژیم پهلوی پس از تغییرات
اقتصادی-اجتماعی پدید آمده میخواست انتقال از شرایط پیشاسرمایهداری به سرمایهداری
را با حداقل دردسر برای خودش عملی سازد .همین امر رژیم را بر آن میداشت که به
سیاست جدیدی برای “مدرنیزه کردن” جامعه و رایج کردن فرهنگ غربی سرمایهدارانه
دست بزند در عین آنکه مخالفین را هم مشغول کرده و شعارها و برنامههایشان را از
محتوای انقالبی تهی کند ،ولی این سیاست سوراخهایی را هم باز میکرد که اپوزیسیون
ِ
دستکم آمال و آرزوهای
بالندۀ آن روزها میتوانست از البالی تورهای آن گذر کرده و
خود را هرچند با زبانی ُگنگ ،زنده نگه دارد.
در چنین وضعیت ُپرتناقضی است که شاهد تولید برخی فیلمهای روشنفکرانه یا
مجالتی هستیم که در آنها با احتیاط فراوان قلم زده میشد و از این طریق غذای اندکی
هم برای ناراضیان فراهم میآمد .نمایشنامههایی که در تئاتر سنگلج (سابق ًا به نام ۲۵
شهریور) یا در سالنهای دیگر به نمایش درمیآمد مانند کارهای غالمحسین ساعدی،
اکبر رادی ،محسن یلفانی ،سعید سلطانپور و… از این نمونه بودند.
بهطور کلی میتوان گفت دهۀ  ۱۳۴۰که با حذف فعالیتهای سیاسی از زندگی
اجتماعی ایران رقم خورد ،شاهد شکوفایی ادبیات و هنر در عرصههای مختلف آن بود.
جالب اینکه همۀ این فعالیتها که عرصههای نگارش ،ترجمه ،نقد کتاب ،شعر و فیلم
را در بر میگرفت با تشدید سانسور همراه بود ولی این جوشش از پا نیفتاد که هیچ ،بلکه
تأثیر تعیینکنندهای در حیات فرهنگی ایران داشت.
دهۀ بیست با سقوط رضاشاه و برداشته شدن یوغ استبداد و سانسور رژیم ،همراه با
پیروزی اتحاد شوروی بر فاشیسم ،جوی از امید و تالش را در بین انواع گرایشهای فکری،
پسلرزههای
اجتماعی و سیاسی بهویژه ملی و چپ به دنبال داشت .دهۀ سی ،بالعکس ْ
ال زمینههای کام ً
کودتای بیست و هشت مرداد را تا سال  1339تحمل میکرد و عم ً
ال باز
و مستعدی را در اختیار کوشندگان فرهنگی و سیاسی قرار نمیداد ،اما دهۀ چهل پس از سه
علنی سیاسی و فضای نسبت ًا باز که هم ناشی از ضرورتهای داخلی بود و هم
سال فعالیت
ِ
هماهنگ با سیاستهای آمریکا در ایران و کشورهای مشابه ،فضایی متفاوت را به روی
تالشهای فرهنگی گشود .یک بار دیگر نشان داده شد که در غیاب فعالیتهای سیاسی
و ممنوعیت احزاب و تشکلها ،هنر و ادبیات چگونه میتواند بازتاب اعتراضات و نیز
آرمانهای مردمی باشد .در دهۀ چهل نه تنها شعر و ادبیات رونق چشمگیر و دورانسازی
یافت و زمینه را برای فعالیتهای سیاسی از نوع دیگر ،یعنی مشی مسلحانه و بازتاب و
تأثیرات آن را در جامعه فراهم کرد ،بلکه حتی میتوان گفت زمینهساز انقالبی بود که
رژیم شاه را نیز واژگون کرد .ادامۀ شکوفایی شعر فارسی در این وضعیت است که منجر به
دورهای میشود که استاد شفیعی کدکنی آن را ذیل عنوان “شعر سیاهکل” طبقهبندی کرده

دورﮤ  دانشجویی و آغاز فعالیت سیاسی    ۱۲۷
است و من فکر میکنم که مجموعۀ “در کوچه باغهای نیشابور” اثر خود او نیز نمونهای
از همین شعر سیاهکل باشد .آثاری که در رابطه با زندگی تهیدستان جامعه نوشته میشد،
از کارهای صمد بهرنگی گرفته تا امین فقیری و علیاشرف درویشیان و بسیاری دیگر به
غنای فرهنگ مردمی که الزمۀ تحرک سیاسی انقالبیست کمک کرد .اگر بخواهم تعبیر
کاتب یاسین نویسندۀ الجزایری را به کار ببرم ،جامعۀ ما در غیاب فعالیتهای سیاسی،
ْ
به “نویسندۀ مردم” احتیاج داشت :تو در کوچه راه میروی ،یکی آستینت را میگیرد و
(((
میگوید تو نویسندهای؟ پس بنویس! دهۀ چهل ،سالهای پیش از طوفان است .دورۀ
ادبیات متعهد و هشداردهنده .چه فراوانند نمونههای شعر و نوشتۀ متعهد سیاسی که فرا
رسیدن طوفان را پیش بینی میکنند .برای نمونه“ ،عروسک کوکی” از فروغ فرخزاد:

“بیش از اینها ،آه  ،آری
بیش از اینها میتوان خاموش ماند
(((
میتوان ساعات طوالنی…”

نکتۀ شایان بحثی که دربارۀ این دوره میتوان گفت این است که آنچه بهاصطالح
“روشنفکری دینی” میگویند نیز در این دوره شکوفا گشت .گرایش به روشنفکری دینی
یعنی کوشش برای ارائه تعبیری نوین از دین که از دو سه دهه قبل شروع شده بود و عمدت ًا
رنگ مخالفت با ماتریالیسم و کمونیسم داشت ،پس از  ۲۸مرداد  1332رنگ سیاسی
هم به خود گرفت و بازیگرانی از نوع بازرگان و طالقانی به خود دید که کارشان هم جنبۀ
ایدئولوژیک دینی داشت و هم سیاسی مصدقی .دیکتاتوری شاه بهتدریج برای عموم
مخالفان تبدیل شد به تنها دشمنی که باید از پا در آید .اختالفات و تمایزات طبقاتی
و ایدئولوژیک کمرنگ شد و بیان دردها و درمانها به یکدیگر هرچه شبیهتر گشت.
جستجوی رهایی از شرایط حاکم از طریق احیای دین نیز ممکن تصور گشت .احیای
شمشیر دولبهای بود که هم به درد آنتیکمونیسم میخورد و هم مبارزۀ برخی اقشار
دین،
ِ
متوسط و سنتی جامعه را توجیه میکرد.

نتیجهگیری کلی حول روحانیت
عملکرد جمهوری اسالمی در طول حیات ننگین خود ،ما را از هر توضیح بیشتری
بینیاز میسازد و نشان میدهد که سوداگران دین بنابر ماهیت طبقاتی خود جز در خدمت
استثمارگران نیستند .تصفیهها و توطئههای قتل که دامن آیتالله منتظری و حتی احمد
 - 1نک .به :طاهر بنجلون :نقش نویسنده در جهان سوم.

http://www.peykar.org/old/article/arti.pdf/Ben-Jelloun.pdf

 - 2نک .به“ :فروغ فرخزاد :شاعری که صدای انفجار را میشنید” اندیشه و پیکار شماره  3خرداد .1370
http://peykar.org/books/368-andeeshevapeykar3.html
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خمینی را هم گرفت مشتیست نمونۀ خروار از اینکه دستگاه روحانیت چقدر با تبلیغات
دروغینش قرنهاست زحمتکشان را به اسارت کشیده است .اگر تجربۀ دردناک و سیاه
حاکمیت جمهوری اسالمی تنها این فایده را داشته باشد که به اندیشههای ُخرافی که
همواره جزئی از زرادخانۀ طبقات ستمگر بوده ،تیر خالص زده باشد ،شاید بتوان آن را
در مسیر تکامل تاریخ همچون داغ کردنی دانست که در طب قدیم آن را “آخرین دوا”
بهشمار میآوردند .بهقول حافظ:

“به بانگ مطرب و ساقی اگر ننوشی می

عالج کی کنمت؟ آخر الدواء الْکی”

(((

حرفهای سست و بیپشتوانهای که دربارۀ  کارآیی اسالم از سوی روحانیون و
کسانی امثال بازرگان طی سالها شنیدیم ،ما را بهتدریج آگاه کرد که در مبارزه با امپریالیسم
و ارتجاع و استبداد باید به ایدهها و روشهای دیگری روی آورد و بیش از این نباید
خود را در بند توهمات مذهبی نگهداشت؛ توهماتی که با مصالح نیروهای بالندۀ جامعه
خوانایی ندارد.

نکتهای که باید بدان توجه داشت این است که اگر از این بینش مذهبی گسست
صورت نگیرد ،حتی بیآنکه بخواهی ،آثار اندیشههای کهنه و ارتجاعی با تو زنده و فعال
خواهد ماند و در عمل مرتکب خطاهای سنگینی خواهی شد که انتظارش را نمیکشیدی.
برخی از شعارها و ایدهها که ما در قالب اسالم مطرح میکردیم،از همان نوع بود که پس
از روی کار آمدن خمینی چه خونها که به راه انداخت .آنچه ما بدان مشغول بودیم از
رابطۀ حوزه و دانشگاه و پیچیدن احکام دینی در لفاف علم و تجدد به همانجا میرسید
که جلوههایی از آن را پس از قیام دیدیم .فکر نمیکردیم که اینقدر مرتجع باشیم ولی در
واقع مبنای اندیشهمان یا خطی که تعقیب میکردیم ،آخرش بههمین جمهوری اسالمی و یا
در بهترین حالت به برداشتی میانجامید که بازرگان حامل آن بود یا مسیری که مصطفی
چمران پیمود .روابط ما با بازاریان نیز همینطور بود و بدون گسست کامل از آنها ،گسست
از این اندیشهها ناممکن بود .گسست ما از این طبقات و اقشار و ایدهها و آرزوهاشان یکی
از مهمترین دستاوردهای عمر ماست.

هرچند اعتقادات عمومی اسالمی در نظر ما با خرافات و برخوردهای ارتجاعی
تداعی میشد اما دچار این توهم بودیم که اگر ُمجهز به درکی از اسالم باشیم که خود را
با علم وفق داده ،میتوانیم از سنتهای عقبماندهای که وجود داشت فاصله بگیریم ولی
تجربه به ما نشان داد که از این طرف راهی نیست .ما چارهای نداشتیم جز قطع امید از
آنان ،یعنی کسانی که حامل این درک از اسالم بودند و تکیه بر آنچه خودمان در پرتوی
مطالعه و تجربهمان از ایران و جهان میتوانستیم به دست آوریم .چنین بود که سازمان
مجاهدین چند سال بعد ،بدون اتکا به راهحلهای گذشته شکل گرفت و کوشید بینش و
 -1الکی به معنی داغ کردن.

دورﮤ  دانشجویی و آغاز فعالیت سیاسی    ۱۲۹
ایدئولوژی خود را تدوین کند امری که در ُکنه و باطن خویش با اسالم رایج هرچه بیشتر
فاصله میگرفت و از آن گسست میکرد.

دربارۀ تأثیر پذیری ما از انقالب الجزایر
انقالب الجزایر یکی از منابع الهام ما و مصادف با تغییر و تحوالت ذهنیمان بود.
الجزایر که سرزمینی حاصلخیز و دارای تنوع جغرافیایی و اقلیمی از کوه و دریا گرفته تا
صحرا و معادن و ثروتهای زیرزمینی از جمله گاز طبیعیست ،از اوایل قرن نوزدهم در
معرض آزمندی استعمارگران فرانسوی قرار گرفت .در  ۱۸۳۰ارتش فرانسه این سرزمین را
تسخیر کرد و مقاومتهای جانانهای را که در برابر آن صورت گرفت در هم کوبید .جالب
اینکه ،این سرزمین آنقدر هوسانگیز بود که فرانسویان از ابتدا آن را از ِآن خود دانستند و
شعار “الجزایر ِ
مال فرانسه است” هنوز هم در ذهن دستراستیهای فرانسه نمرده است و
گاه با حسرت و زمانی با تأسف از آن یاد میکنند .این دورۀ استعماری تا سال  ۱۹۶۲یعنی
حدود  ۱۳۲سال ادامه یافت و سرانجام پس از هفت سال جنگ خونین و میتوانم بگویم
دورانساز بود که استعمار فرانسه ظاهر ًا از آنجا اخراج شد ،هرچند به شکل نواستعماری در
آنجا باقی ماند .اینکه فرانسویان برای جنگهای استعماری خود از جمله در هندوچین و
یا در جنگهای اول و دوم جهانی از الجزایر سرباز بگیرند ،امری بسیار عادی بوده و تاریخ
مردم الجزایر و تحوالت سیاسی فرانسه بسیار در هم آمیخته است.
بد نیست در ضمن اشاره کنم که عملیات اشغال این کشور را فرهنگ الروس
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چاپ  ۱۹۲۵چنین معنا میکند“ :کوشش فرانسه برای آرامسازی منطقه از دست راهزنان
دریایی”! (قریب به مضمون).
تالش مردم الجزایر برای رهایی از استعمار فرانسه تجربههای متعدد رفرمیستی و غیره
را از سر گذراند ولی با شرایط آمادهای که پس از جنگ جهانی دوم و استعمارزدایی فراهم
شده بود در نخستین روز نوامبر سال  10(۱۹۵۴آبان  )1333انقالب مسلحانۀ تودهای
در الجزایر آغاز گشت .تخمیر تجاربی که با شرکت جوانان الجزایر در همۀ جنگهایی که
فرانسه در آنها درگیر بوده ،راه به تشکیل ایجاد جبهۀ آزادیبخش ملی الجزایر  FLNبرد .ابعاد
وسیع این جنبش ،تأثیر بسیاری در زندگی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مردم فرانسه برجای
گذاشت و شدت سرکوب باعث بیداری وجدانهای بسیاری در درون فرانسهگشت؛ جامعهای
که خود نیز از سنتی دموکراتیک و رزمنده برخوردار بود .اگر ارتش استعماری در الجزایر به
شکنجههای وحشتناک دست میزد و دولت در داخل فرانسه افشای این شکنجهگریها را
ممنوعکرده بود ولی تالش عدالتطلبان فرانسوی سرانجام سرنیزۀ سرکوب را در ه م شکست.
حزب سوسیالیست فرانسه که مدتها کارگزاری بورژوازی را برعهده داشت و در قدرت
سیاسی سهیم بود ،کوشید در سرکوب آزادیخواهان الجزایری بیشترین نقش را ایفا کند(((.
شخص می ِتران در این سرکوبها نقش بسزایی داشت بهطوریکه در مه  1981زمانیکه چپ
و میتران پس از دهها سال بهقدرت رسیدند ،برعکس عموم مردمکه خوشحال بوده و پایکوبی
میکردند ،بسیاری از الجزایریهای مهاجر بر سر خود زده و میگفتهاند“ :بیچاره شدیم!”.

مقاومت مردم الجزایر و ادامۀ جنگی که در آن فقط فرانسویها نبودند ،بلکه
نیروهای ناتو نیز شرکت داشتند در دل مردم عرب و دنیای مسلمان ،احساس غرور و
همبستگی فراوان ایجاد کرد .در همه جا کمیتههای همبستگی برپا شد و این انقالب برای
مبارزان مناطق دیگر همچون الگویی به حساب آمد.

در ایران که رژیم شاه ،بنابر ماهیتش برخوردی کینهتوزانه نسبت به انواع انقالبها
داشت در مورد الجزایر نمیتوانست جلوی همبستگی مردم را بگیرد .حمایت از انقالب
الجزایر باال گرفته بود ،بهویژه تحت تأثیر مطبوعات فرانسه که نظر روشنفکران این کشور
را کمابیش منعکس میکرد و سیاست نیمبند شاه در رابطه با عدم اعمال سانسور شدید
حول مطالب مربوط به الجزایر .نزدیکی شاه به سیاست ُ
دوگل که پس از  ۱۹۵۸بر سر کار
آمده بود و میخواست مسئلۀ الجزایر را “حل” کند ،شاه را ناگزیر کرده بود که تا حدودی
اجازۀ انعکاس اخبار انقالب را در روزنامهها و مطبوعات بدهد.
برای ما که در آن دوره دانشجو بودیم ،چهرۀ انقالب الجزایر چهرهای مأنوس،
خودی و بسیار شورانگیز بود؛ در دانشگاه مراسم برپا میشد ،در پارک شهر نمایشگاه

 - 1در دورۀ  نخستوزیر سوسیالیست فرانسه گی موله بین سالهای  ۱۹۵۶و  ۱۹۵۷حزب سوسیالیست
فرانسه بیاعتباری تاریخی خود را به اوج رساند( .به نقل از .)Pierre Vidal Naquet

دورﮤ  دانشجویی و آغاز فعالیت سیاسی    ۱۳۱
عکس و روزنامۀ کیهان نیز سالن اجتماعات خود را به نمایشگاه و جلسات سخنرانی
پیرامون انقالب الجزایر اختصاص داده بود .کتابهایی که حاصل کار ژورنالیستی بود در
ایران منتشر میشد و یکی از دوستداران مصدق به نام حسن صدر که نویسندۀ پاسخ دولت
ایران به دادخواست انگلستان در دادگاه الهه نیز بود ،کتابی تحت عنوان “الجزایر و مردان
مجاهد” نوشت .در مقدمهای از دکتر محمد مصدق بر این کتاب چنین آمده بود که “مردم
ایران هم اگر میخواهند آزاد شوند ،باید راه الجزایر را بروند” .سفر آیت شعالل یکی از
نمایندگان جبهۀ آزادیبخش الجزایر به ایران که برای تماس با محافل دوستدار انقالب
الجزایر و احتما ً
ال تماس رسمی با مقامات دولتی آمده بود ،جلوۀ دیگری از همبستگی بین
مردم ایران و انقالب الجزایر بود.

باری ،در اوایل  1960در فرانسه برای نجات مبارزِ معروف الجزایری ،جمیله
بوپاشا که تحت تجاوز و شکنجه ارتش قرار داشت ،کمیتهای با مشارکت خانم ژیزل
حلیمی ،ژانپل سارتر ،لویی آراگونِ ،ا ِمه ِس ِزر… و با ریاست خانم سیمون دوبووار برپا
شده بود؛ این کمیته گزارشی از فعالیتهای خود را در کتابی گرد آورده بود با طرحی از
چهرۀ جمیله اثر پیکاسو روی جلد که عین ًا در ایران ترجمه و چاپ شد .شکی نیست
که چنین ُبعدی از همبستگی روشنفکران و هنرمندان فرانسوی با الجزایریها در میان
روشنفکران ایرانی تأثیر بهسزایی
بر جای میگذاشت .در سالهای
بعد کتابهایی از فرانتس فانون
که روانپزشکی اهل مارتینیک
بود و زندگی خود را وقف
پیروزی انقالب در الجزایر
کرده بود ،تحت عنوان “نفرین
شدگان زمین” با مقدمهای از
ژانپل سارتر به فارسی ترجمه و
منتشر شد .آثار این روانپزشک
در تحلیل روحیۀ استعمارگر
و استعمارشده ،هنوز هم
خواندنیست و از آثار کالسیک
حول پدیدۀ استعمار به شمار
میآید .کتاب دیگری که بعدها
مورد توجه مجاهدین بود اثر
عمار ُازگان“ ،برترین جهاد”
ّ
نام داشت که در همان سالها

    ۱۳۲از فیضیه تا پیکار

( )1348ترجمه و پس از قیام در ایران چاپ شد .این کتاب برای مجاهدین قبل از
عمار ُازگان یکی از کادرهای حزب کمونیست فرانسه در
سال  ،۱۳۵۰متنی آموزشی بودّ .
الجزایر بود که در مرحلۀ آزادی ملی از استعمار فرانسه ،به جبهۀ ملی آزادیبخش پیوسته
بود .کتاب دیگری که در همان سالها نوشته و بعد توسط مجاهدین منتشر شد ،زندگی
احمد بنبال نخستین رئیس جمهور الجزایر پس از آزادی بود .این کتاب نوشتۀ روبر ِم ِرل
بوده ( )1965و با ترجمۀ خلیل کوشا منتشر شد .چه بسیار اشعار که با یاد مقاومت در
الجزایر سروده شده و برسر زبانها بود .محمد کالنتری (پیروز) بر اساس “نامهای از
جمیله دختر صحرا” اثر عبدالقادر حمده چنین سروده بود:

“به نام نامی مردم
به نام آرزوهای طالیی رنگ و نورانی
(((
به تو ای دشمن خونخوار آزادی…”

دکتر مظاهر ُمصفا استاد دانشگاه نیز دربارۀ جمیله شعری سروده بود که تنها آغاز
و پایانش به یادم مانده است:

“بهپروردگاه جمیله سالم
به آوردگاه جمیله سالم
سالم من با غم آموخته
سالم من تشنۀ سوخته
…
ولی ننگ و نفرین بر آن دیو و دد
ِ
گریزان جویای بد
ز نیکی
که کردند نام المارتین تباه
و زین ننگ شد روی روسو سیاه
شکستند قانون منتسکیو
سر افکنده کردند ِ
جان هوگو”.
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دورۀ چهار سالهای که از پاییز  ۱۳۳۹تا پاییز  ۴۳گذراندم دورهای بود غنی
و سازنده :آشنایی با معنای دانشجویی و زندگی دانشگاهی ،آمادگی برای پرداختن به
مذهبی متشکل در
حرفۀ معلمی و یافتن کاری شایسته در جامعه ،فعالیت روشنفکری
ِ
مذهب رایج و تالش برای
نوچرا کردن در ابعاد مختلف
انجمن اسالمی دانشجویان و چو 
ِ
دستیافتن به آنچه اسالم راستین مینامیدیم.

روحیۀ مبارزین پس از  ۱۵خرداد ۱۳۴۲

سرکوبی که در  ۱۵خرداد رژیم با شعار مقابله با ارتجاع سرخ و سیاه و با به خون
کشیدن شماری فراوان (که تعداد قربانیانش هرگز دقیق ًا معلوم نشد) به راه انداخت ،نقطۀ
عطفی شد برای مبارزۀ مردم ایران علیه دیکتاتوری و وابستگی رژیم به استعمار و امپریالیسم.
برعکس آنچه تصور میشود که گویا شورش  ۱۵خرداد از ابتدا ُمهر خمینی برخود داشته،
ِ
باید گفت که آن شورش نمایشگر خشم تودههای وسیع مردم از هر دسته و جریان بود که
دیگر راهحلهای سازشکارانه را برنمیتافتند و به هر بهانهای آمادۀ انفجار بودند .سوءاستفادۀ
طرفداران خمینی از این روز بهعنوان آغاز “انقالب اسالمی” جز تحریف تاریخی نیست.
اجتماعی رنگی سنتی ،مذهبی یا ملی داشته باشد ،نباید ما را از
اگر الیۀ بیرونی یک حرکت
ْ
درک مایههای اصلی آن حرکت یعنی علل مادی ،اجتماعی و سیاسی آن باز دارد.
ن رژیم شاه پس از  ۱۵خرداد طیف وسیعتری از مبارزین را در خود
دیوارهای زندا 
میفشرد .پیش از آن ،محکومین عمدت ًا مبارزان تودهای از  ۲۸مرداد  ۳۲به بعد بودند
و نیز مبارزان ُکرد و دیگر اقلیتهای مبارز قومی؛ اما پس از  ۱۵خرداد فعالین مخالف
دولت ،از بازاری گرفته تا دانشجو و روحانی به زندان افتادند؛ از مذهبیهای سنتی گرفته تا
روشنفکران دینی تا عناصر الئیک و حتی کسانی که صرف ًا بهلحاظ فرهنگی ایدههای چپ
داشتند؛ میگویم بهلحاظ فرهنگی ،از این نظر که در آن ُبرهه هیچ فعالیت سازمانی چپی را

۱۳۶
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سراغ ندارم .در آن زمان فعاالن سابق حزب توده یا سازمانهای وابسته به آن ،زیر پوشش
جبهۀ ملی کار میکردند .در دانشگاه دانشجویان متعددی را میشناختم که بهلحاظ فکری
چپ بودند مانند بیژن جزنی ،حسن ضیاء ظریفی و بسیاری دیگر اما آنها هم ،در چارچوب
سطح تعهد
جبهۀ ملی فعالیت میکردند .در رابطه با زندانیان باید اضافه کرد که همه در یک
ِ
نبودند و تحمل هر کسی یا هر جریانی با اهدافی که ب هخاطر آن به زندان افتاده بودند تناسب
ِ
سرسخت چندین ساله ،ناشکیبایی و ُسستی نیز
داشت .بههمیندلیل در کنار مقاومتهای
به چشم میخورد .گویا در سال  ۱۳۴۲در زندان قزلقلعه جمع قابل توجهی از رهبران
جبهۀ ملی (مانند اللهیار صالح ،دکتر مهدی آذر و…) ،مهندس بازرگان و نیز بسیاری از
دانشجویان جبههای و نهضتی دست به اعتصاب غذا زده بودند .در مقطعی اللهیار صالح
طرفدار قطع اعتصاب غذا میشود .او مورد احترام همه بود چه بهخاطر رهبر جبهۀ ملی
بودن وزیر و سفیر بودن در زمان مصدق و چه طبق سنت فئودالی و ُمسن بودن؛ بنابراین
کسی قاعدت ًا روی حرفش حرفی نمیزده درحالیکه در اینجا جوانترها و دانشجویان با او
مخالفت میکنند .صالح بسیار ناراحت میشود که چرا حرفش را نمیخوانند و میگوید:
“هر روز از بازار تهران و جاهای دیگر میآیند و اظهار اطاعت و انقیاد میکنند ولی معلوم
نیست چرا برخی نمیپذیرند!” .محمد حنیفنژاد که در آن زمان ،هم در جبهۀ ملی فعال
بود و هم در نهضت آزادی وقتی  این سخن صالح را میشنود و میفهمد که او میخواهد
اعتصاب را بشکند ،جلوی همه برخاسته میگوید“ :آقای صالح شما االن حرفهایی میزنید
که معنای قطع اعتصاب میدهد .شما فکر میکنید ما برای شوخی اعتصاب غذا کردهایم؟
ما بهخاطر اهداف معینی اعتصاب کردیم و خیلی هم جدی هستیم .این هم وصیتنامۀ
من!” و وصیتنامهاش را در دست نشان میدهد .برای رهبران نهضت غیرقابلباور بود که
کسی وصیتنامهاش را هم نوشته و واقع ًا به پای مرگ برود.
دکتر آذر هم ،به گفتۀ دوستانی که در زندان قصر همبند او بودند ،هر روز صبح
اظهار تأسف میکرده که باز هم یک روز دیگر در زندان است و در این فاصله مطب او
دوباره چند صد تومان ضرر خواهد کرد .حالآنکه وقتی مهندس بازرگان به  ۱۰سال
زندان محکوم شد ،یکی از همبندان او میگفت که پس از بازگشت به زندان رفتارش هیچ
فرقی با روزهای دیگر نکرده بود ،در گوشهای نشسته و به کارِ هر روزه خود مشغول شده
است .در بین زندانیان برخی پزشک بودند ،از میان آنها کسانی مثل دکتر کاظم سامی برای
رسیدگی به همبندان خود هیچ دریغی نداشتند اما درعینحال کسان دیگری هم بودند که
برعکس ،بدون حق ویزیت حاضر به رسیدگی به زندانیان بیمار نمیشدند .حق این است که
در مورد دکتر کاظم سامی اضافه کنم که حتی در سالهای بسیار سخت و پلیسی دهۀ ،۵۰
رفقایی را که در فعالیتهای مسلحانه مجروح شده بودند بهرغم خطراتی که برایش داشت
وقتو بیوقت میپذیرفت .او پس از قیام  ۵۷وزیر بهداری کابینۀ بازرگان شد و در سال
 ۱۳۶۷به دست آدمکشان وزارت اطالعات (ساواما) در مطب خود با چاقو به قتل رسید.

دورﮤ  معلمی و شکلگیری مجاهدین ۱۳۷

رژیم شاه برای اینکه کام ً
ال تسمه از ُگردۀ مردم بکشد ،نه تنها خبر سرکوبها را
منتشر میکرد بلکه ِ
تیر خالص به جسد اعدامیانی که روی زمین افتاده بودند را به
زدن ِ
َاشکال مختلف به نمایش میگذاشت تا رعب ایجاد کند؛ چنانکه عکس این صحنهها در
روزنامههای وقت نیز منتشر میشد که بهنظرم از سال  ۱۳۳۲تا آن زمان امری بیسابقه بود.
ی را در روزنامهها به یاد دارم.
بهعنوان نمونه چاپ صحنۀ اعدام طیب و اسماعیل حاجرضای 

این موج سرکوب در متن جریان اجتماعی آن زمان ،پس از  ۱۵خرداد  ۱۳۴۲جو
خاصی از رکود نسبی در جنبش پیش آورد .برخی از افراد به زندانهای درازمدت یا تبعید
محکوم شدند و بسیاری تحت پیگرد قرار گرفتند .ما با کسانی روبهرو میشدیم که دیگر
توان ادامۀ فعالیت گذشته را نداشتند و هر یک توجیهی برای کنار کشیدن خود میجستند.
یک دورۀ سهساله از وعدۀ آزادی بهطور کامل بهسر آمده بود و برای کسانی که هنوز حاضر به
قبول شکست نبودند ،نقد روند گذشته و جستجوی راهی که به شکست نیانجامد در دستور
کار قرار داشت .دیگر برای همه محرز بود که راه مسالمتآمیز و قانونی مبارزه به پایان رسیده
است؛ آن را همانطورکه گفتم مهندس بازرگان هم فهمیده بود .او بهخوبی حس کرده بود
که از آن پس ،اپوزیسیون رژیم راهی جز شورش و انقالب نخواهد داشت ،هرچند ِ
خود او
ظرفیت طبقاتی و ایدئولوژیک الزم برای گام گذاردن در راه نوین را نداشت.

در مورد همسن و سالهای خودمان باید بگویم که تجربۀ عینی ما از سیاست ،مربوط
بههمین سالهای  ۳۹تا  ۴۲بود .پیش از آن یعنی پس از  ۲۸مرداد  ،32تمام تالش رژیم
حول دور کردن هرچه بیشتر مردم از سیاست متمرکز بود ،همان بینش و روشی که همۀ
رژیمهای سرکوبگر به کار میبرند .مشغولیتهایی که برای مردم در مطبوعات فراهم میشد
هرچه کمتر رنگ سیاسی داشت .جنجالهای فراوان بر سر کشف داروی سرطان توسط
شخصی به نام شیخ حسن ،قتل مرموز یک فاحشۀ لوکس ،انتشار مجالتی که صرف ًا شرح
خصوصی هنرپیشههای ایرانی و خارجی بود (مثل مجلۀ آتش که آن را شمسالدین
احوال
ِ
قناتآبادی که آخوندی بود نزدیک به کاشانی منتشر میکرد) و داستانهای سکسی و روابط
نانگیز در محیطی بسته و سنتی و امثال آن .رژیم شاه جوانان را با این نوع خوراک فکری
هیجا 
تغذیه میکرد .به این اوضاع ،سانسور همهجانبۀ مطبوعات و رسانهها را هم باید اضافه کرد تا
ت زندگیاش در دستکیست.
معلوم شودکه چرا یک جوان دیپلمه سر در نمیآورد که سرنوش 

درک از اسالم  آخوندی و نقد آن
داشتن آن افتخار کردُ ،املی بود و
اسالم رایج آخوندی چیزی نبود که بتوان به
ِ
ِ
بیان عقبماندگی و مایۀ تمسخر .از قول نظامی گنجوی میخواندم که“ :بس که ببستند بر
او برگ و ساز  /گر تو ببینی نشناسیش باز” ،اما وابستگی تاریخی ،طبقاتی و فرهنگی ما
به روحیه ،فکر ،زبان و بیان مذهبی چنان بود که نمیگذاشت به آسانی از آن ناامید شویم.
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همیشه گمان میبردیم که با غور در اعماق و معانی و ُبطون آن میتوان به مروارید نیز دست
یافت و به درکی از اسالم رسید که در عصر علم و صنعت و پیشرفت خریداری داشته باشد
و به نیازهای مادی ،معنوی ،فردی و اجتماعی ما که به اشکال مختلف هر لحظه احساس
و حتی لمس میکردیم ،پاسخی به همراه بیاورد.
محوری بودن متن قرآن و نفوذ بالمنازع آن در بین جمیع مسلمانان ،بسیاری از
اندیشمندان اصالح دینی را واداشته است که تفسیرهای جدیدی از قرآن ارائه کرده و آن را
درخور تحوالت معاصر نشان دهند .اتکا بر قرآن بهعنوان شالودۀ آنچه میخواستند بهمثابۀ
فکر نو عرضه کنند باعث شده است که در بین بسیاری از ملتهای مسلمان تفسیرهای
گوناگون و مختلف نوشته شود .اگر صرف ًا به ایران توجه کنیم ،در همین صد سال اخیر یا
کمتر ،مث ً
نگ َلجی که روحانی معروفی در دورۀ رضاشاه بود برمیخوریم.
ال به آثار شریعت َس ِ
ِ
خوانندگان مردد و کنجکاو را شاید تا
تفسیرهایی که او از قرآن ارائه میداد بهنحوی بود که
شعار در تبریز ،محمدتقی شریعتی در مشهد
مدتی میتوانست قانع کند؛ یا جعفر و یوسف ِ
و سیدمحمود طالقانی در تهران و مهمتر از همۀ اینها عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی در
قم که “تفسیر المیزان” را نوشت .این امر ویژۀ اسالم و قرآن نیست و در ارتباط با دیگر
کتابهای بهاصطالح آسمانی یا متون دینی هم وجود دارد .میدانیم که برای کتاب اوستا
دو تفسیر زند و پازند وجود داشته و بودند کسانی که طرفداران تفسیر زند را کافر به شمار
آورده و “زندیک” مینامیدند .همان واژهای که بعدها بهصورت “زندیق” رایج شد.
پرداختن به این موضوع از این لحاظ حائز
اهمیت است که تا حدودی ما را به چرایی روی کار
آمدن جمهوری اسالمی آشنا میکند .پدیدهای که غیر
از شرایط تاریخی و فرهنگی با تدارک وسیع و طوالنی
همراه بوده است.

اختالفات نهضت آزادی و روحانیون
شریعت سنگلچی

در دورهای که نهضت آزادی فعال بود (از
اردیبهشت  ۱۳۴۰تا بهمن  ۴۱که سران آن دستگیر و
دادگاهی شدند) و ک ً
ال در جلسات مذهبی که قبل از
این دوره یا پس از آن بر پا میشد ،مثل انجمن توحید،
جلسات ماهانۀ دینی که بحثهایش را بهصورت کتاب
منتشر میکردند ،در تهران و شهرستانها موجی از
“روشنفکری دینی” دیده میشد که هرچند گسترش
زیادی نداشت اما مسلم ًا مؤثر بود .این تأثیر را در زمان
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ال آشکار دیدیم یعنی وقتی که عم ً
انقالب بهنحوی کام ً
ال گردانندگان همین موج ،قدرت را
به دست گرفتند .در این دوره ( )1340-41بود که نمایندگی دین عم ً
ال بهتدریج از دست
روحانیت خارج میشد .روحانیت از اینکه تفسیر دین از دستش خارج شود خوف داشت
زیرا در این روند منافع مادی خود را از دست میداد؛ منظور از منافع مادی همان مشارکت
دیرین در قدرت سیاسیست .به یاد دارم حتی کسی مانند مطهری تالش میکرد زبان دین
را به زبان تحصیلکردههای دانشگاهی نزدیک کند و بهاصطالح تفسیری مدرن از اسالم و
قرآن ارائه دهد؛ او خود در جلساتی که دوستان بازرگان برپا میکردند حضور پیدا میکرد؛
درعینآنکه بهشدت از تفسیرهای “مادی” از اسالم میهراسید و نسبت به نوآوریهای
شریعتی ،یا حتی بعدها به برخی از مطالبی که مجاهدین پخش میکردند حساسیت داشت
و شنوندگان خود را از آنها برحذر میداشت .این بعد از قیام بود که دیدیم روحانیت دیگر
بههیچوجه چنین رقیب یا حریفی را برنمیتابد و شعارهای “مرگ بر ضد والیت فقیه” و
ِ
نمود بارز آن بود .برخوردی که با بازرگان و
محکوم کردن تز “اسالم منهای روحانیت”
علی شریعتی و امثال آنها شد ادامۀ همین انحصارطلبی روحانیت در بازار دین بود.
ائتالف و مشارکت سیاسی برخی ملیون و برخی شخصیتهای روحانی سوابق

دیرین دارد .از دورۀ مشروطیت گرفته (میرزای نائینی ،سیدعبدالله بهبهانی ،سیدمحمد
طباطبایی ،ثقةاالسالم و غیره) تا دورۀ ملی شدن صنعت نفت (سیدابوالقاسم کاشانی،
سیدمحمدتقی خوانساری و غیره) و نیز در مبارزه با رژیم شاه پس از  ۲۸مرداد (سیدرضا
و سیدابوالفضل زنجانی ،آیتالله حاج سیدرضا فیروزآبادی ،سیدمحمود طالقانی و غیره)،
همواره این ائتالف و همکاری وجود داشته است .نهضت آزادی ادامۀ همین سنت را
پی میگرفت و آنقدر در اینرابطه جلو رفت که اسب حاکمیت را برای خمینی زین کرد.
بچههای مجاهدین که از همان  43-44متشکل شدند ،هرچند با درک و عمل نهضت
آزادی فاصلۀ زیادی داشتند ،اما در عمل میپنداشتند که در مبارزه با رژیم شاه برخی از
روحانیون مخالف میتوانند با آنها همراه شوند .این ایده که در واقع از سختجانی سنت
در بین ما ریشه میگرفت تا مدتها و حتی میتوانم بگویم بیش از حد ،در مجاهدین
(((
فعال بود .این نکته را هم گفته باشم که وضع ایران استثنا نبوده و نیست .از آنجا که
روحانیت از هر دینی ،کاست نیست که هویت واحد و تجزیهناپذیری داشته باشد ،برخی
از افراد وابسته به آن میتوانند تحت تأثیر تحوالت اجتماعی ،جانب این یا آن جریان
سیاسی  -اجتماعی را بگیرند؛ در بسیاری از کشورها شاهد نقش برخی از شخصیتهای
روحانی در همراهی با جنبشهای مترقی اجتماعی در زمان خودشان بودهایم؛ از توماس
مونتسر (آلمان) گرفته تا کشیش گئورگی گابون (روسیه)،کامیلو تورز (کلمبیا) ،یان
ِ
کورتینا (السالوادور) ،اسقف هیالریون کاپوچی (فلسطین) و غیره.
 - 1برای اطالع بیشتر از جزئیات رجوع شود به فایل صوتی “رابطه مجاهدین با روحانیون”.

http://peykar.org/files/voice/article/haghshenas_rohaniat.mp3
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خاطرات این دوره
هنگام نوشتن این سطور به یاد مراسم سینهزنی اخیر ( )1393در یزد افتادم که
برای ما حضرات مارکسیست هیچ لزومی به تأمل و تحلیل دربارۀ اش نیست؛ از خود
نمیپرسیم که چرا در مخالفت با نتیجۀ انتخابات رژیم ،پس از  36سال این همه آدم ،باز
(((
از طریق سینهزنی اقدام میکنند؟
باری ،همانطور که گفتم ،در این دوره ،شبهای جمعه پای تفسیر قرآن آقای
طالقانی به مسجد هدایت در خیابان استانبول میرفتم که پاتوقی بود برای بهاصطالح طیف
ملی-مذهبیها .اشارههای ضمنی طالقانی علیه حکومت ،با اینکه میدانست کسانی در
مجلس هستند که آنها را به شهربانی یا ساواک گزارش کنند ،بر شور و عالقه شنوندگان
ی مانند رهایی از قید بندگی و بردگی و غیره به
میافزود .تعبیراتی که او از فرهنگ مبارزات 
وام میگرفت یا وقتی بر اوهام و خرافات و ُبتها میتاخت ،این تصور را در شنونده ایجاد
میکرد که گویا با همین دین و قرآن میتوان از ستم رها شد و به خوشبختی دست یافت.
خالصۀ کالم اینکه با شنیدن این صحبتها در رضایت خاطر و نوعی خلسه فرومیرفتی
و با توجیهاتی که از زبان او پیرامون زنده و جاوید بودن اسالم میشنیدی از مسلمانی خود
شاد میشدی .مثالهای فراوانی از مضامین این صحبتها به یاد دارم مث ً
ال وقتی اسالم و
قرآنخوانی رایج را که مورد سوءاستفاده حکومت بود به تمسخر میگرفت و یا تعریف
میکرد که در جنگ جهانی دوم زمانیکه ایران در اشغال نیروهای بیگانه بود چطور مردم به
جای شناختن موقعیت خویش و مقابله با دشمن ،عزاداری عاشورا برپا کرده ،بر سر و روی
خود میکوفتند و نتیجهگیری میکرد که این نه به سود مردم بلکه به سود قدرتهای اشغالگر
بود و طبع ًا خالف اهداف واقعی دین .او با تفسیر قرآن و سخنانش چیزی را پرورش
میداد که به روشنفکری دینی معروف شده است .عمدت ًا کسانی در مجلس او حضور پیدا
میکردند که تحصیلکرد ه دانشگاه بودند ،چه استاد چه دانشجو .این امر که او را گهگاه
دستگیر کرده به زندان میبردند نیز بر محبوبیتش و اعتماد مردم نسبت به او میافزود .مسجد
هدایت در این دوره سرپوشی شد برای فعاالن نهضت آزادی و نزدیکان به آن.
جوانانی که درک انتقادی داشتند

در طیف جوانانی که تجربۀ یک دوره از فعالیت سیاسی نسبت ًا آزاد را از  39تا
 42پشت سر گذاشته و تا حدودی با مبارزه آشنا شده بودند ،عدهای از دیدن واقعیت شانه
خالی نکرده و به تحلیل این شکست و نقد آن پرداختند .آنها تالش کردند سرخوردگی
خود را از مبارزۀ پارلمانی ،علنی ،مسالمتآمیز و رفرمیستی که تابع ملموسات و احساسات
 -  1نوحه و سینهزنی اعتراضی در یزد در اعتراض به تقلب در انتخابات .تاریخ لینک 19 :آوریل .2015

https://www.youtube.com/watch?v=VK8nydlF3tQ
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مستقیم خود در مبارزۀ سیاسی بود نقد کرده و به دنبال راهی باشند که پاسخگوی مبارزهای
قاطع و پیروز است ،اما از کجا باید آغاز کرد؟ از کجا میتوان آموخت؟ در آن دوره برای
ما هیچگونه مکتب و مدرسهای برای این کار وجود نداشت؛ هیچگونه امکان شرکت در
مبارزۀ سیاسی مشخصی نبود که بتوان در آن ،روند تحوالت اجتماعی را آموخت و یا از
آن باالتر ،تدوین نمود .الجرم همه به دنبال نوعی ُمدل بودیم و مدل آن روز را در ویتنام،
الجزایر و کوبا مییافتیم .در آن موقع جنگ ویتنام بهشدت جریان داشت .ادامۀ این جنگ
و انعکاس آن در روزنامهها به احساسات و امیدهایی که در ما وجود داشت دامن میزد
و بهوضوح نشان میداد که سرکوب نمیتواند ابدی باشد؛ نیرویی که امروز مسلط است تا
ابد مسلط نمیماند؛ آن را در مقاالت ،در اشعار ،در نمایشنامهها و در اشکال مختلف
نثر میدیدیم.
برای طیف مذهبی نظیر ما ،تجربۀ جنبش الجزایر از همه نزدیکتر و زندهتر
بود ،یعنی پیروزی جنبش الجزایر نه فقط بر ارتش فرانسه بلکه بر چیزی که با پشتیبانی
ناتو حکم میراند ،برای ما بسیار با ارزش بود بهخصوص که جنبش الجزایر یک جنبش
کمونیستی هم محسوب نمیشد! جنبشی بود آزادیخواهانه و کام ً
ال ملی؛ آنهم نوعی ملی
بودن که مذهب صرف ًا وجهی از آن است ،یعنی در قالب ایدئولوژیکی مثل ما نیست که
مذهب اصل باشد ،بلکه جزئی از هویت ملی تلقی میشود ،جزئی از شناسنامه در برابر
اسالم
“عربی زبان ما،
استعمار فرانسه .شعاری که جنبش الجزایر مطرح میکرد این بود
ْ
ْ
الجزایر وطن ما” .این شعاری بود که هویت یک الجزایری را در برابر فرانسوی
دین ما،
ْ
ً
مشخص میکرد و تقریبا همین احساس است که تا امروز دوام دارد؛ مهاجرین الجزایری
و مغربی در فرانسه هنوز همان احساس را نسبت به اسالم بهعنوان جزئی از هویت ملی
خود دارند .بههمیندلیل برای فرانسویها سخت است که بفهمند میتوان مسلمان بود ولی
عرب نبود (مث ً
ال ترک یا ایرانی) یا عرب بود و مسلمان نبود (مثل اعراب مسیحی)؛ آنها
در واقع عرب و مسلمان را یکی میدانند.
گفتم که کتابهای مربوط به انقالب الجزایر برای ما خیلی امیدوار کننده بود.
تبلیغی ما بود؛ ما
چندین کتاب پیرامون این جنبش جزو کتابهای خواندنی و آموزشی و
ِ
به این کتب بهخصوص از این زاویه دسترسی داشتیم که در اوایل دهۀ  ۶۰میالدی ،ژنرال
دوگل رئیس جمهوری فرانسه میخواست مسئلۀ الجزایر را حل کند و از آنجا که شاه با
دوگل رابطۀ نزدیکی داشت ،ایران از طرح دوگل برای صلح الجزایر پشتیبانی میکرد.
بههمیندلیل مطبوعات ایران اجازه داشتند که راجع به جنبش الجزایر (بهنحو مثبت)
مطلب بنویسند .چنانکه گفتم ،یکی از نمایندگان جنبش الجزایر هم به نام دکتر آیت شعالل
به ایران آمد تا به جلب حمایت مردم و جمعآوری کمک مالی بپردازد؛ او هم با نیروهای
مردمی ایران تماس گرفت و هم با مقامات رسمی یعنی با نظارت و قبول رژیم آمده بود.
به یاد دارم که به دعوت آقای طالقانی در مسجد هدایت سخنرانی کرد .جلسات و مراسم
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دیگری نیز در دانشگاه و برخی مساجد در حمایت از انقالب الجزایر برپا میشد که عمدت ًا
همفکران مهندس بازرگان برگزار میکردند.
بنابراین سمبلهای ما الجزایر بود و ویتنام که هرچه بیشتر اوج میگرفت و نیز
کوبا .هر کدام از اینها اهمیت خاصی برای ما داشت .در ویتنام ملتی فقیر ،عمدت ًا
مرکب از دهقانان توانسته بود ابتدا ژاپنیها و سپس فرانسویها را (با شکست تاریخی
دیِ نبیِ نفو) از کشور بیرون کند و حاال نوبت آمریکاییها رسیده بود .جنبش ضداستعماری
الجزایر ،گذشته از وجۀ مذهب که اشاره کردم ،از لحاظ سازماندهی و تاکتیکهای نظامی
هم برای ما بسیار جالب توجه بود .تجربۀ چین و کوبا نیز جنبۀ الهامبخش و آموزشی
داشت؛ بهخصوص که از بحران بین آمریکا و شوروی که ناشی از استقرار موشکهای
اتمی در کوبا بود ۳-۴ ،سال بیشتر نمیگذشت.
توجه ما به این کانونهای انقالب مانع از آن نبود که به وضع انقالبی و پر هیجان
در کشورهای عرب و مسلمان هم توجه داشته باشیم .در عراق پس از سقوط سلطنت در
 ۱۹۵۸مسائلی مانند اصالحات ارضی و ملی کردن نفت و اصالحات دیگر مطرح بود
و این امر در ایران نیز تأثیر میگذاشت .در مصر نیز تحوالت زیادی رخ داده و میداد؛
سقوط سلطنت در  ،۱۹۵۲ملی شدن کانال سوئز که حملۀ سه جانبۀ انگلیس ،فرانسه و
اسرائیل را به دنبال داشت و نیز تحوالت فراوان دیگر در عرصۀ اقتصادی و سیاسی ،برای
ما ایرانیها الهامبخش بود .در  ۱۹۵۶برخی از مقالههایی که در مطبوعات ایران منتشر
میشد ،بسیار با ارزش بوده و در یادها مانده است مثل مقاله“ :آنچه در کانال سوئز و در
قلبهای ما گذشت” نوشته محمود تفضلی در مجله تهران ُمصور.
ادامه تحوالت در کشورهای عربی در دهۀ ۵۰و ۶۰میالدی بهرغم همه کاستیهای
آن که ما غالب ًا چهبسا از آنها خبر هم نداشتیم ،جنبههای مترقیانه و رزمندهای داشت که
مبارزان ایرانی را به سوی خود جلب میکرد .تحوالت سیاسی و حرکتهای مردمی و
اندیشههای نو در کشورهای عربی زودتر از ایران مطرح میشد زیرا کابوس سلطنت در
ایران سختجانتر بود .تمام این وقایع عالوه بر آنچه در مناطق دیگر دنیا میگذشت ،نوید
سنبهای دنبال میکردیم و تا آنجا که
تحولی مهم برای ما بود .اخبار آنها را در هر سوراخ ُ
بهلحاظ تاریخی برایمان امکانپذیر بود از آنها درس میگرفتیم.
در همین فاصله و به ُیمن این اوضاع پرتالطم بود که با اوضاع کشورهای عربی بیشتر
آشنا شدیم؛ این آشنایی برای ما جنبۀ حیاتی داشت ،بهخصوص که در آیندۀ نزدیکی به یک
سری فعالیتهای عملی هم منجر گشت ،اما شرایط ذهنی در کشورهای عرب چگونه بود؟
جنبش کمونیستی در این کشورها در برهههای معین تاریخی امکان رشد و نمو
داشت ه است .نخستین حزب کمونیست در فلسطین شکل گرفت آنهم بر اساس مشارکت
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یهودیان و اعراب .در عراق حزب کمونیست نیرویی قوی محسوب میشد و کسانی که با
کودتا به قدرت رسیدند بهرغم ادعاهای ترقیخواهی به سرکوب آنها پرداختند؛ چه در زمان
عبدالکریم قاسم و چه پس از او که بعثیها به قدرت رسیدند .مهمترین آن ،کشتار وسیع
ِ
عراق آن روز
کمونیستها در موصل است .با وجود این ،تأثیر کمونیستها در جامعۀ
مشهود بود .گفتنیست که یکی از پایگاههای مهم کمونیستها نجف محسوب میشد.
شعرا و نویسندگان معاصر یا مدرن عراق عموم ًا وابسته به این جریان بودند .از محمدمهدی
جواهریگرفته (مشابه ملکالشعرای بهار) تا البیاتی ،بدر شاکر السیاب و دیگران .همزیستی
بین شیعه و سنی و یهودی و مسیحی امری عادی بوده؛ در تاریخ عراق کشتار یهودیان از آن
نوع که در غرب سراغ داریم پیش نیامده؛ حضور مسیحیان و مشارکتشان در ارگانهای
(((
رسمی (حتی در سطح وزارت) چشمگیر بوده است .حالآنکه در ایران هیچ نمونهای
از این نوع سراغ نداریم .در مصر اتحادیههای کارگری نیرومند وجود داشتند و بیهوده نبود
که عبدالناصر برای نشان دادن قدرت خود و ارعاب مخالفین ،در همان آغاز حکومت،
چهار تن از رهبران جنبش کارگری را اعدام کرد .در واقع گربه را جلوی حجله کشت .بد
نیست به رشد سرمایهداری در مصر و به شهر کارگری حلوان و به نفوذ مزاحم کمونیستها
برای دولت مصر و اهمیت آن اشاره شود؛ آنچنانکه ناصر مجبور شد از خروشچف بخواهد
تا از نفوذ خود استفاده کرده ،حزب کمونیست مصر را به انحالل و ادغام در حزب دولتی
“االتحاد االشتراکی” وادار سازد .دولت سودان که با بزرگترین حزب کمونیست عرب و
بزرگترین اتحادیههای کارگری روبهرو بود ،در اوائل سالهای  1970بهانهای پیدا کرد
تا به قتلعام کمونیستها و کشتار وسیع فعالین سندیکایی دست زند از جمله احمد شفیق
(((
رهبر کارگری و خواهرش که در رأس سازمان زنان بود اعدام شدند.
در سال  ۱۹۷۱کودتایی علیه جعفر نُمیری رخ داد که گفتند رهبری آن را افسری
به نا م هاشم العطا برعهده داشته و نزدیک به حزب کمونیست بوده است .هاشم العطا در
زمان وقوع کودتا حتی در سودان نبود .او در راه بازگشت به سودان از آسمان لیبی گذر
میکرده که هواپیماهای جنگی لیبی هواپیمای غیرنظامی او را مجبور به فرود کردند و پس
از دستگیری وی را تحویل سودان دادند .در آن زمان ،مصر (انور سادات) ،سودان و لیبی
جمهوری متحد عرب را تشکیل میدادند .اتحادی ارتجاعی برای مقابله با جریانات بالندۀ
چپ که در آن روزها فضای سیاسی را تحت تأثیر خود داشتند .پس از دستگیری و اعدام
(((
هاشم العطا ،سادات گفت“ :همه باید بدانند که جمهوری متحد عرب دندان هم دارد”.
ت زنان در مصر اشاره شود و نقش
همچنین باید به مبارزات اجتماعی از جمله فعالی 

 - 1برای اطالع بیشتر  نک .به کتاب “ذاکره النخیل” نوشته عزیز الحاج.

 - 2برای اطالع بیشتر نک .به :کتاب “الحزب الشیوعی السودانی نحروه أم إنتحر؟” (حزب کمونیست

سودان“ :شکست یا خودکشی؟” نوشتۀ  فواد  مطر روزنامه نگار معروف لبنانی.

 - 3نک .به :همان کتاب“ :الحزب الشیوعی السودانی ،نحروهام انتحر؟”.
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هدی شعراوی که در دهۀ  ۱۹۳۰رهبری جنبش زنان را برعهده داشته است .قوانین نسبت ًا
پیشرفته در رابطه با زنان در تونس هم شایستۀ یادآوریست .تاریخ کشورهای عرب سرشار
(((
از مبارزۀ حاد طبقاتیست .بهویژه بین کمونیستها و ضدکمونیستها  .کمونیستها و
ک ً
ال مخالفان دولتهای ایران یا عراق به کشور همسایه فرار میکردند .همانطور که ایرانیان
مخالف رژیم شاه در عراق بودند ،برخی از مخالفین عراق هم به ایران فرار میکردند و حتی
پیش میآمد که به زندان هم بیافتند؛ مث ً
ال کسانی که در دهۀ  ۵۰در زندانهای ایران بودهاند
با برخی از زندانیان عراقی از جمله شخصی به نام عادل برخورد کردهاند.

فارغالتحصیلی از دانشسرای عالی
حال بازمیگردم به وضع خودم :در  ۱۳۴۲از دانشسرای عالی با لیسانس زبان
انگلیسی فارغالتحصیل شدم .از آنجا که برای ادامۀ فعالیت نهضت آزادی کارهای زیادی
بهخصوص در رابطه با دادگاه نظامی وجود داشت ،ناگزیر یک سال سرکار نرفتم و
تماموقت به این فعالیتها پرداختم .تماس ما معدود جوانان نهضت ،با تشکیالت از
طریق آقای احمد صدرحاجسیدجوادی برقرار میشد .در آن دوره او از کار در وزارت
دادگستری برکنار شده بود ولی اندکی پس از آن ،بهعنوان مشاور قضایی به وزارت آبادانی
و مسکن منتقل شد .اشاره کردهام که پس از اصالحات ارضی در بهمن  ،۱۳۴۱سیاست
رژیم بر این بود که عناصر ناراضی را تا جای ممکن با استخدامشان در نهادهای وابسته
به دولت سرگرم کرده و بهقول معروف دستشان را به کاری بند کند ،برای مثال کسی
مثل سیاوش کسرایی در وزارت آبادانی و مسکن پست مهمی داشت .باری ،در روابطمان
با آقای صدرحاجسیدجوادی واقع ًا تعجب میکردم از اینکه میدیدم برای فعالیتهای
ما چه اهمیت زیادی قائل بود .در آن زمان  و پس از دستگیریها دیگر فعالیت نهضت
تقریباً داشت به صفر میگرایید ،با وجود این ،من سعید محسن را به محل کار او در همان
توگو
وزارتخانه بردم تا دربارۀ وضعیت نهضت و احتمال فعالیت مجدد آن ،با وی گف 
کنیم .برای ما ایشان تنها اتوریتۀ بازمانده از رهبری نهضت آزادی محسوب میشد.
برخورد احترامآمیز او برای ما دلگرم کننده بود؛ نجابت و حوصلۀ او برایمان درس بود.
این خصلتها را که نزد افراد زیادی پیدا نمیشود و بندرت دیدهام ،غالب ًا از دید دوستان
و رفقای مبارزمان در سالهای بعد پوشیده میماند و کمتر دیدهام کسی که بهرغم اختالف
نظر سیاسی ،این مزیتها را ،به جای خود ،همواره به یاد داشته باشد.
من مدتهاست با نظرات آقای احمد حاجسیدجوادی از بسیاری جهات مخالفم،
 - 1در رابطه با یکی از بزرگترین احزاب عربی یعنی حزب بعث (رستاخیز) که حزبی الئیک ولی بهشدت
ضدکمونیست بود ،نک .به :نشریۀ پیکار شماره .۷۷
http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-077.pdf
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همینطور در رابطه با مهندس بازرگان؛ ولی این مانع از آن نیست که نقاط قوت آنها را
هم ببینم .میدانم که بازرگان شاید دستش در بسیاری از اقداماتی که در رژیم جمهوری
اسالمی ایران رخ داده آلوده باشد و چه چیز فاجعهبارتر از کمک به استقرار همین رژیم ولی
معتقد هستم که او را باید در جایگاه خودش سنجید .نمیتوان بهصورت یکجانبه با افراد
برخورد کرد؛ من در بین رفقای خودمان هم دیدهام ،چه در تشکیالت پیکار و چه بعد از آن
دوره ،مبارزانی که به نقد پیکار هم میپرداختند ،زمانیکه به کسانی مانند بازرگان برخورد
میکنند ،از لحاظ ذهنیت و متد برخورد ،هیچ دیالکتیکی بهکار نبرده و افراد را بهنحوی
مطلق میسنجند .همین کافیست که اقدام یا نظری را از کسی قبول نداشته باشند تا به کلی
او را طرد کرده و هیچ تأثیر مثبتی در چارچوب شرایط تاریخی مشخص برایش قائل نباشند.
بهنظر میرسد که در تاریخ معاصر ایران پس از مشروطیت ،شخصیتهایی پدید
آمدهاند که بهرغم وابستگی طبقاتی و ایدئولوژیکشان به مناسبات ماقبل سرمایهداری،
توانستهاند دارای چنان کیفیتی در اخالق و منش باشند که در کشاکش حوادث سترگ
مانند کوتاه کردن دست استعمار انگلیس از ایران و ملی کردن صنایع نفت ،نقشی مترقی
و ملی در چارچوب شرایط تاریخی ایفا کنند .مصدق و پارهای از یاران او دارای چنین
کیفیتی بودهاند که نباید نادیده گرفت .این سخن بههیچرو نافی تحلیلی نیست که میتوان
از نقش بورژوازی نوپای ایران داشت و جایگاه ضدانقالبی آن در سرکوب کارگران و
زحمتکشان و همدستیاش را با امپریالیسم بهخوبی نشان داد .متأسفانه جنبش انقالبی
که در سالهای  ۱۳۴۰و  ۵۰در ایران پاگرفت و با فداکاریهای کمنظیر همراه بود،
نتوانست از خود سنتی مردمی که ریشه در اعماق جامعه و بهخصوص در بین زحمتکشان
ِ
معلول شرایط
که اکثریت جامعه را تشکیل میدهند باقی بگذارد .شک نیست که این
جنبش
مادی و تاریخی جامعۀ ماست .سطحینگری ،شتابزدگی ،الگوبرداری و خامی این
ِ
انقالبی باعث شد نتواند این همه فداکاری و ابتکار را به ثمر رساند و آن تأثیری را که
انتظار میرفت بر جامعۀ ما بگذارد .ضعف این جنبش در تأثیرگذاری بر تاریخ جامعۀ ما
را نمیتوان کام ً
ال به حساب سرکوبی گذاشت که چپ با آن مواجه بوده است ،هرقدر هم
که این سرکوب فجیع و تحملناپذیر بوده باشد.

بازگشت از تبریز به تهران
پس از دورهای که در تبریز مخفی بودم به تهران بازگشتم و با سعید محسن
فعالیتمان را ادامه دادیم .حنیفنژاد چندی پس از او از سربازی برگشت .در این اوضاع
بود که میدیدیم با بنبستی روبهرو هستیم؛ به این مفهوم که آشکار میشد مسئله صرف ًا
تشکیالتی نیست؛ نهضت آزادی دیگر نمیتوانست فعالیتی داشته باشد ،حتی اگر رهبران
و کادرهایش در زندان هم نمیبودند؛ شرایط اجتماعی تغییر کرده و نوع دیگری از
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فعالیت سیاسی را ایجاب میکرد .بازرگان خود در دادگاه خطاب به رژیم گفته بود:
“ما آخرین گروهی هستیم که در چارچوب قانون اساسی با شما حرف میزنیم” (نقل به
مضمون)؛ چنانکه در زندان قزل قلعه شرایط ایران را با کوبا مقایسه کرده ،درد و درمان
(((
را در هر دو کشور یکسان تصویر کرده بود.

در همین دوره چون به زبان انگلیسی آشنایی داشتم ،کوشش میکردم مطالبی را هم
ترجمه کنم .از موضوعاتی که در آن زمان برای ما اهمیت داشت افشاگریهایی بود که در
خارج از کشور علیه رژیم شاه منتشر میشد .نمونهای که به یاد دارم ،مقالۀ بلندی بود در
مجلۀ “نیشن” چاپ آمریکا نوشتۀ شخصی به نام خیبرخان گودرزی که سابق ًا با دربار پهلوی
ارتباط داشته و مورد خشم رژیم شاه قرار گرفته بود .در مقاله به پولهایی اشاره میشد که
آمریکا بعد از کودتای  ۲۸مرداد به مقامات ایرانی داده بود ،منجمله به دکتر علی امینی و
دیگران با لیست اسامی و میزان پولی که به هر کسی داده شده ،همراه با سند بانک ملی…
مبالغ هنگفت دو میلیون ،سه میلیون دالر و… همه را با جزئیات آورده بود .بعدها پس
از چند سال که امکان چاپ و نشر برایمان فراهم شد ،آن را در سازمان مجاهدین منتشر
کردیم (((.این کارها حاصل مشورت با جمع رفقا و تحت تأثیر تفکر حاکم بر جریان ما
بود ،هرچند تا حدودی به ابتکار فردی انجام میشد.

زمینههای تأسیس سازمان مجاهدین 1342-1343
دیدیم که رژیم پهلوی پس از  1342شدید ًا به سرکوب ادامه میدهد و حسابی هم
هوشیار است ،البته این هوشیاری و حساسیت هرگز به حد سال  ۴۹و حادثۀ سیاهکل و
شروع مبارزۀ مسلحانه و غیره نمیرسید .رژیم بهخصوص در رابطه با مشاغلی که در ارتباط
با فضای روشنفکری بود حساسیت بسیاری نشان میداد؛ برخی از عناصر فعال جمع ما
معلم بودند؛ خیلی از افراد دورۀ سربازی را گذراند ه و از آن تجربه اندوخت ه بودند .در آن
زمان ما سعی میکنیم به اشکال مختلف از هر جایی که میتوانیم برای تدارک مرحلهای
که بعد ًا به آن خواهیم رسید ،تجربه ذخیره کنیم .چه ما و چه رفقایی که بعدها “فدایی”
شدند ،تجربۀ مشابهی داریم؛ ضمن ًا کسی از مطالعه و ترجمۀ منابع خارجی هم غافل نیست.
در آن موقع ما هنوز نمیدانیم که جریان یا جریانهای زیرزمینی دیگری هم در حال بهوجود
آمدن هستند .ما حدس میزدیم و تا حدودی میدانستیم که خیلیها ممکن است به فکر
فعالیتهایی نظیر ما باشند .آن را از این لحاظ میگویم که مث ً
ال در بازار تهران کسانی را
میشناختیم که به فکر ترور برخی مقامات دولتی افتاده بودند .ما کوشش میکردیم حرکتی
 - 1نک .به :مقالۀ “زمانیکه من عضو انجمن اسالمی دانشجویان بودم”.

http://www.peykar.org/articles/498-anjomaneslami.html?start=1

 - 2نک .به“ :راز بیلیون دالر” ،سازمان مجاهدین خلق ایران ،شهریور .۱۳۵۳

http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/Raze_Bilyun_Dolar.pdf
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که در سطح جامعه برای تدارک فعالیت انقالبی آینده جریان دارد در نطفه خفه نشود .یعنی
کسی قبل از آنکه شرایط فراهم شده باشد ،دست به اقدامی نزند که به رژیم امکان دهد عدۀ
زیادی را دستگیر کند .همه غالب ًا کوشش میکنند تا آنجا که ممکن است خودشان را حفظ
کرده و به دام نیافتند .از نظر ما برخی شاید بهخاطر محدودیت بینش سیاسیشان ،شتابزده
دست به عمل زدند ،مانند گروهی که حسنعلی منصور نخستوزیر را در  ۱۳۴۳ترور کرد
که از کارگران بازار تهران بودند (محمد بخارایی و رضا صفارهرندی) .گروهی که به ترور
منصور دست زد با هیئت مؤتلفه در ارتباط قرار داشت که مجموعهای بود از هئیتهای
عزاداری در بازار تهران؛ این جریان در ابتدا هیچ جنبۀ سیاسی نداشت ولی بعدها در حمایت
از خمینی خصلت سیاسی به خود گرفت و پس از قیام با حضور کسانی مانند حبیبالله
عسگراوالدی به یکی از ستونهای جمهوری اسالمی تبدیل شد .اینجا بد نیست گفته شود
طرح ترور منصور در ارتباط بود با الیحۀ اعطای مصونیت قضایی (کاپیتوالسیون) به
مستتشاران آمریکایی .در این زمان تنها صدایی که در مخالفت با این الیحه بلند شد صدای
خمینی بود که بسیار مؤثر واقع شد .وی در سخنرانی در مدرسۀ فیضیۀ قم پس از نصیحت
به شاه ،خطاب به او گفت“ :گوشَ ت را میگیرم و بیرونت میکنم” (نقل به مضمون) .این
سخنرانی بهلحاظ تاریخی شنیدنیست.
در همین دوره عدهای هم ،حدود  ۵۰نفر ،به اتهام عضویت در تشکلی به نام “حزب
مللاسالمی” دستگیر شدند .عنصر اصلی این جریان سیدمحمدکاظم موسویبجنوردی
بود؛ آنها بعد از خرداد  ۴۲به این نتیجه میرسند که باید به مبارزۀ مخفی و قهرآمیز روی
آورد و برای این کار دست به تدارک نظامی و عضوگیری مخفی زدند .آنها در حین فعالیت
تدارکاتی خود و قبل از هرگونه عملیات بیرونی
ضربهای کاری میخورند؛ اعضای این گروه ک ً
ال
مذهبی هستند ،یعنی بهمراتب مذهبیتر از ما؛

روزنامۀ اطالعات ،پنجشنبه  ۳۰دیماه ۱۳۴۴
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بیشتر تحت تأثیر خمینی بودند و کمتر تحت تأثیر افکار ملی ناسیونالیستی مصدق .آن
را هم باید بگویم که همواره بین ما و پیروان خمینی مرزبندی وجود داشت؛ آنهایی که
بیشتر طرفدار خمینی بودند و صحبتهای خمینی را بهعنوان مرجع تقلید میپذیرفتند با
ما کام ً
ال فرق داشتند .ما در درجۀ اول سیاسی بودیم .هیچوقت خمینی برای ما کسی نبود
که از وی دستور بگیریم یا مرجع ما باشد .این مرزبندی که از همان آغاز وجود داشت،
در دورۀ مجاهدین هم ادامه پیدا کرد و حتی دقیقتر و مشخصتر شد .درعینحال طیفی
وجود داشت از افرادی که در دانشگاه هم حضور داشتند و کار سیاسی میکردند ،اما بنابه
اجازه و خواست مجتهد و مرجع تقلیدشان.

ک ً
ال طیفهای گوناگونی که از جریانهای مبارز گذشته باقی مانده بودند به این
نتیجه میرسند که باید مخفیانه در جهت براندازی رژیم فعالیت کنند .آنها عموم ًا دورۀ
درازمدتی را بهعنوان تدارکات در نظر میگرفتند و فکر میکردند ابتدا کار سیاسی تئوریک
ویژهای الزم است تا صالحیت دستزدن به عمل را پیدا کنند؛ هرچند برخی هم بودند که
میخواستند سریع ًا وارد عمل شوند.

بههرحال ،تالش ما برای بازسازی نهضت آزادی به جایی نکشید .شرایط تاریخی
جامعه که در حال هضم کردن رفرمهای شاه بود ،جوی از رکود و افت مبارزات را ایجاد
میکرد؛ اما بودند مبارزانی مصمم که در همین شرایط رکود و شکست به فکر چاره
و دست زدن به نوع دیگری از مبارزه بودند .این درسی بود که جامعه به ما داده بود و
درسی که خودمان گرفته بودیم؛ از تجربۀ مبارزات گذشته به ذهنمان رسیده بود که باید به
دنبال تشکیالتی از نوع دیگر رفت .ویژگیهای چنین تشکیالتی بعد ًا چنین تئوریزه شد:
علنی نباشد ،مخفی باشد ،اصالحطلبانه نباشد ،انقالبی باشد .چه کاری میتوان کرد؟
ِ
جهان دو قطبی و
از چه شرایطی میتوان درس گرفت؟ ما تحت تأثیر مجموعۀ شرایط
شرایط خود ایران بودیم .در آن زمان تجربۀ کوبا را داشتیم ،تجربۀ الجزایر را همراه با
امواج استقاللطلبی در کشورهای آسیا ،آفریقا و آمریکای التین .جنگ ویتنام هم بود و
مقاومت قهرمانانۀ خلق آن در برابر تجاوز آمریکا و هم پیمانهایش .مبارزۀ چین نیز بود و
(((
گردنکشی آن در برابر اتحاد شوروی.
با در نظر داشتن همۀ این تجارب به این نظر نزدیک شدیم که باید سازمانی،
تشکیالتی مخفی وجود داشته باشد استوار بر ایدئولوژیای که ِ
خود ما بایست فراهم کنیم
ْ
و به آن باور داشته باشیم .ما با تجربه و زمینۀ تفکر اسالمی که از بازرگان الهام میگرفتیم
و مبتنی بر مداخلۀ درک علمی در پذیرش اعتقادات دینی بود ،میکوشیدیم اعتقادات
 - 1اختالفات دو کشورِ ظاهر ًا متعلق به “بلوک سوسیالیستی” از کنگرۀ بیستم حزب کمونیست شوروی
( )1956و برآمد خروشچف در سالهای  60باال گرفت و چین در مبارزهاش با رویزیونیسم ،سیاست
مسالمتجویی اتحاد شوروی در جنگ سرد را زیر سؤالبرد.
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اسالمیمان را تا حدودی که میتوانستیم و امکان داشت با علل و عوامل مادی توضیح دهیم
و برای قشر تحصیل کرده قابل قبول کنیم .برخی از صاحبنظران دینی مانند محمدتقی
ِ
ایمان
شریعتی (پدر دکتر علی شریعتی) این گرایش را بهعنوان خطری تلقی میکردند که
ی َب َرد .بهنظرم مرتضی مطهری هم همین هراس را داشت.
دینی مبنی بر وحی را زیر سؤال م 
ِ

واقعیت این است که وارد کردن دانش نوین و دخالت آن در ایمان دینی مایۀ اصلی
ایمان را که اعتقاد به غیب و عبودیت است ،دستکم خدشهدار میکرد و شاید بتوان
آن را با “زیانی” مقایسه کرد که در تاریخ اسالم ،نظر ُمعتزله دائر بر حادث (نه قدیم)
بودن قرآن به اسالم نخستین وارد آورد که به تعبیر برخی از مورخین ،نخستین میخ را در
تابوت الهیات اسالمی کوبید .زمانی اعتقاد را بر این مبنا میگیری که خدا گفته است ،اما
زمانی دیگر میگویی نه ،اعتقاد بر این مبناست که این امر (نماز ،روزه…) فایدۀ فردی
یا اجتماعی دارد ،مث ً
ال اگر از پرداخت زکات صحبت میشود ،اساس ًا برای بهبود اوضاع
جامعه است یعنی باید از ثروتمند گرفته و به فقیر داده شود؛ به عبارت دیگر برقرار کردن
تعادلی در ثروت و توزیع عادالنۀ آن .ما توزیع عادالنۀ ثروت را قبول داشتیم ،به این دلیل
زکات هم پذیرفته میشد ،ولی کسی که مذهبیست اص ً
ال کاری به توزیع عادالنۀ ثروت
ندارد .به او چه مربوط است؟ مهم این است که خدا گفته باید زکات بدهی .ما سعی
میکردیم برای اینها دلیل پیدا کنیم یا دلیل بتراشیم.

مهندس بازرگان از خود میپرسد چرا آب ُکر طاهر است؟ اما یک آخوند هرگز
چنین سؤالی از خود نمیکند .مهم این است که مجتهدی آن را تصریح کرده؛ جاییکه
مقدارِ آب در آن ،سهونیم وجب طول و سهونیم وجب عرض و سهونیم وجب ارتفاع داشته
و آب صاف باشد و بهاصطالح ُمضاف نباشد ،یعنی رنگ و بو و طعمش از چیز خارجی
که در آن میریزند تغییر نکرده باشد ،این آب نهتنها طاهر و پاک است بلکه طاهرکننده
هم محسوب میشود .بازرگان میخواهد برای یک حکم شرعی دلیل علمی بیاورد .این
در واقع بخشیست که بهقول جالل آلاحمد در کتاب “خدمت و خیانت روشنفکران”،
روشنفکر اگر چنانچه میخواهد به ُکر هم اعتقاد داشته باشد ،اول باید حساب کند که این
میکروب وارد شده
کر مجموع ًا چقدر آب هست یعنی چه مقدار آب میتواند باکتری یا
ِ
جسم خارجی را در خود مستحیل کند .روشنفکر میکوشد به جای اطاعت از یک
از یک
ِ
حکم شرعی ،آن را با علم ،با فیزیک-شیمی ثابت کند.

در واقع از نظر ما راسیونالیسم و علمگرایی خود یک اصل بود .ما معتقد بودیم که
قرآن با علم هیچ تناقضی ندارد ،البته این یک دعوای دیرین است که آیا دین و علم با هم
تناقض دارند یا نه و قدمتش به فلسفۀ یونان باستان میرسد .در کتاب “تاریخ فلسفه در
(((
جهان اسالمی” که در دو جلد در ایران منتشر شده به این دعوای قدیم و جدید اشاره
“ - 1تاریخ فلسفه در جهان اسالمی” نوشتۀ حنا فاخوری و خلیل الجر ،ترجمۀ عبدالمحمد آیتی ،نشر زمان .1355
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شده است .ما معتقد بودیم که میتوان از قرآن تبیینی ارائه کرد که تضادی با علم نداشته
باشد ،البته به مواردی برمیخوردیم که چنین تبیینی امکان نداشت ،اما از آنجا که پرداختن
به آن مسئلهای سیاسی ـ اجتماعی را برایمان حل نمیکرد ،از آن میگذشتیم ،مث ً
ال زمانیکه
در قرآن صحبت از هفت طبقۀ آسمان و هفت طبقۀ زمین میشد و علم چنین چیزی را ثابت
نمیکرد ،ما هم به این مبحث کاری نداشتیم .میگفتیم اینها بر اساس بینشیست که در
گذشته از کیهانشناسی وجود داشته و رایج بوده است؛ در واقع هیئت بطلمیوسیست که
در قرون وسطی و حتی قبل از اسالم رواج داشته :یا مث ً
ال در برخورد به موجودی به نام ِجن
(پریان) که در قرآن از آن یاد شده توجیهی پیدا میشود؛ جن یعنی ناپیدا (واژۀ جنین هم
از همین ریشه است زیرا در شکم مادر است و ناپیدا) .بازرگان کتابی دارد به نام “ذرۀ
بیانتها” که در آن میکوشد خدا را نوعی انرژی ارزیابی کند ،چنانکه فرشته و جن را نیز
نوعی انرژی دانسته است ،یعنی کوشش کرده “زبان علمی” برای آنها بیابد .از قدیم قاعده
بر این بود که مجهوالت بشر در حوزۀ قدرت الهی قرار میگرفت و علم هرچه پیشرفت
میکرد ،دین یک سنگر عقب مینشست؛ همه چیز کار خدا بود .در قرآن داریم “هُ َو
ام َک ْی َ
ف َیشَ اء” ،یعنی خداوند کسیست که چهرۀ شما را در َر ِحم
ا َّل ِذی ُی َص ِ ّو ُر ُک ْم ِفی ا ْل َأ ْر َح ِ
مادران آنطور که بخواهد تصویر میکند؛ از اینجا گرفته تا برسیم به مواردی که او مث ً
ال ابر
را میفرستد و باران بر شما میبارد؛ علم نشان میدهد که این بخار است که باال میرود
و در نتیجۀ کنش و واکنشهای َجوی بهصورت قطرات باران یا برف به زمین میریزد.
کسی میپرسید خدا اینجا چه کاره است؟ یعنی در جایی که میشود مانع تولید فرزند شد
یا عمر کسی را با دارو و مداوا طوالنی کرد؛ و از طریق تنفس مصنوعی چهار روز بیشتر
زنده نگهداشت؛ یا کسی را مث ً
ال از غرق شدن نجات داد ،خدا دیگر چه نقشی دارد؟! این
پرسشها مسائلی هستند که اصل “مرگ و حیات در دست خداست” و قوانینی از این
نوع را زیر سؤال می ُبرد .خدا که قرار بود عا ِل ْم به همه چیز باشد ،قادر به همه چیز باشد،
به حیطۀ مجهوالت رانده میشد ،میرفت به جایی که تو دیگر نمیتوانی برایش علت و
معلولی جستجو کنی؛ خدا سنگر به سنگر عقب مینشست تا جاییکه در واقع خداوند
ِ
مجهوالت بشری یعنی بزرگی خداوند میشد بهاندازۀ بزرگی مجهوالت
میشد مساوی با
بشر .وقتی مهندس بازرگان میخواست وحی را ثابت کند ،آن را بهصورت پدیدهای خاص
تفسیر میکرد مثل نوعی دستگاه گیرنده .او معتقد بود وحی در طبیعت وجود دارد و آدمی
(پیغمبری) وجود داشته که گیرندهاش قوی بوده و وحی را میگرفته است! اما این چندان
معقول نبود ،یعنی باید پذیرفت که بعد از او دیگر فردی نبوده که گیرندهاش قوی باشد و
وحی را بگیرد! هرقدر مسئله را جستجو میکردی به جوابهای علمی نمیرسیدی ،ولی ما
فرهنگمان در آن موقع ایجاب میکرد که از این جلوتر نرویم و وارد مقوالتی نشویم که ما
را از مبارزۀ سیاسی باز میداشت؛ یعنی صاف و ساده وادار میشدیم به آنها نپردازیم .این
است که تمام تالش ما متوجۀ مبارزۀ سیاسی بهعنوان یک اصل بود؛ مبارزهای که بر اساس
جایگاه طبقاتیمان و تبیینی که میتوانستیم از شرایط اجتماعی بکنیم تعیین میشد .ما
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فقط تالش داشتیم جایگاه خودمان را در مبارزه تعیین کنیم .فرهنگ اسالمی را تا جایی
امپریالیستی ما را توجیه میکرد .ما قرآن میخواندیم
میپذیرفتیم که مبارزۀ انقالبی و ضد
ِ
اما نه برای ثواب بردن از آن! ما قرآن میخواندیم ولی به جزئیاتی کار نداشتیم که به فهم
و تصور هزار سال پیش بشر از جهان مربوط میشد ،اما مواردی بود که به سادگی نمیشد
از آنها طفره رفت یا نادیده گرفت ،بهطور مشخص بهلحاظ فلسفی ناگزیر بودیم مرزبندی
با ماتریالیستها را جدی بگیریم .بههرحال در ذهن ما یک قدرت الهی وجود داشت که
ِ
مطلق هگلی تصور کرد .خدایی که مورد
در بهترین حالتش ممکن بود آن را نوعی ایدۀ
اعتقاد ما بود ،در واقع عاملیست که اولین ِاستارت را زده است؛ بقیهاش را خود طبیعت
ِ
تضاد درونی پدیدههاست.
قوانین
تعیین میکند با تکامل و قوانین خود .آنچه عمل میکند
ِ

تالش برای نقد بازرگان در تدوین ایدئولوژی
در سالهای  ،1343-44در چارچوب تدوین ایدئولوژی مشخص ًا قرار شد
کتابهای بازرگان نقد بشود؛ اما برخیکتابهاییکه جنب ۀ ایدئولوژیک داشت دستنخورده
ماند ،چون ما چیز زیادی نمیتوانستیم علیه آنها بگوییم؛ کتابهایی مثل “راه طی شده” و
“ذرۀ بیانتها” .همانطور که اشاره کردم مؤلف در این کتابها و عموم آثار خود میکوشید
عقاید دینی را از طریق برخی استداللها و شباهتهایی که با دستاوردهای علمی مییافت،
برای خواننده مستدل کند .از یک لحاظ میتوان گفت که نگاه به اعتقادات دینی از دریچۀ
علم ،گام مهمی به سوی شکستن دگمهای مذهبی بود و بههمیندلیل هم بود که روحانیت
سر سازش داشته باشد و آن را همیشه رقیب خود دانسته و
نمیتوانست با افکار بازرگان ِ
در تخطئه او میکوشید .دو کتاب اخیر ،کتابهای اصلی ایدئولوژیکی بود که نه تنها مورد
نقد رفقا قرار نگرفت ،بلکه مبنای طرح سؤالهایی برای کالسهای آموزشی بود و مرتب در
سازمان به آنها ارجاع داده میشد و مورد مطالعه قرار میگرفت؛ ولی بچهها همۀ کتابهای
ی بازرگان را نقد کردند؛ بههمینمنظور خود من کتاب “آزادی هند” را مطالعه کردم؛
سیاس 
“آزادی هند” را بازرگان حدود یک سال بعد از دو کتابچۀ “کوبا” و “اسالم مکتب مبارز
تغییر نظر او را نشان میداد .او زمانی در زندان ،در نتیجۀ
و مولد” نوشته بود و بهنحو فاحشی
ِ
شرایط پس از  ۱۵خرداد یعنی در َجوی که مسالمتجویی و راهحلهای قانونی پیشین کامالً
ِ
بیمعنی شده بود راه کوبا را تحسین میکرد و اسالم را “مکتب مبارز و مولد” تبیین مینمود
و میگفت“ :حتی مسیحیت که شعار محبت میدهد بدون جنگ و خونریزی پیش نرفته
است” (نقل به مضمون) .با گذشت حدود یک سال ،زمانیکه برای او و طالقانی ده سال
زندان بریدند (شش سال احمدعلی بابائی ،چهار سال جعفری ،شش سال مهندس سحابی،
چهار سال دکتر سحابی) ،نظرش به سوی قانونگرایی دیرین و راهحلی که گاندی برای
هند در پیش گرفته بود چرخید ،البته بازرگان در زندان بهطور مستمر کار میکرده است؛
منظم ،مرتب ،بیتأخیر و بدون اتالف وقتی که در زندان معمول است ،به وضوح میبینیم
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ِ
اعمال
که این دو اثر (راهحل کوبا و هند) تا چه حد از یکدیگر متمایزند! یکی الگوی
قهر است ،دیگری الگوی ضد اعمال قهر ،ولی بههرحال این انتخاب او بود .اتفاق ًا این
کتاب “آزادی هند” که در آن بازرگان الگوی گاندی را برای ایران مناسب میدانست،
روی دست ناشر ماند! کتابفروشی محمدی (خیابان شاه آباد) به حساب نام بازرگان آن را
چاپ کرده بود ،اما کسی آن را نخرید .جو سیاسی چیز دیگری طلب میکرد زیرا همهجا
را هالهای از جنبش انقالبی فرا گرفته بود.
موردی را به یاد دارم که به آقای علیاصغر حاجسیدجوادی مربوط میشود و گویای
وضعیت آن روزهاست :او در مقاالتش و همینطور نامههای سرگشادهای که خطاب به
شاه مینوشت به افشاگری صریح رژیم میپرداخت اما بههیچرو راهحلهای بهاصطالح
خشونتآمیز را توصیه نمیکرد .یک روز در سال  ۱۳۴۷که در دفتر کارش در روزنامۀ
کیهان بودیم به من گفت“ :جالل آلاحمد دربارۀ  مقاالتی که من با امضای آگاه در کیهان
مینویسم میگوید“ :چه فایده دارد که اینها را مینویسی؟” به او جواب دادم“ :بابا کی
زده به کوه که من نزدم باهاش؟ من آن را میتوانم بنویسم که مینویسم ،ولی میدانم که مردم
تکان نمیخورند مگر اینکه ببینند پاسبان یا آن کسی که سرکوبشان میکند ،فردا صبح
سرکوچه جلوی چشمشان افتاده زمین( ””.نقل به مضمون).
ِ
معنای این چیست غیر از مؤثر بودن ترورِ پاسبان؟ او به یک معنی کار چریکی را
تجویز میکرد یعنی این مأمور ستمگر دولت را بزن ولو اینکه شاخۀ پیشپاافتادهایست،
بزن .مردم تکان میخورند.
خود مصدق هم در نامه به حسن صدر ،نویسندۀ کتاب “الجزایر و مردان مجاهد”
مبارزۀ الجزایر را سرمشقی برای آزادی ایران توصیه میکند(((.
جو عمومی تنها راه مبارزه با رژیم را شیوۀ قهرآمیز میدید .بهنظر من بسته شدن همۀ
راهها در دیکتاتوری شاه را نباید دستکم گرفت .این جو عمومیست و رادیکالیسمی که
به این امر جواب میداد برنده میشد .چنین بود که مجاهدین و گروههای دیگری که پس
از خرداد  ۴۲شکل میگرفتند عموم ًا به راهحل مسلحانه میاندیشیدند؛ از گروه موسوم
به حزب مللاسالمی گرفته تا گروه جزنی و باالخره فداییان و مجاهدین همه در راستای
مبارزه مسلحانه بودند.
درعینحال همیشه در بین بچهها تمایل به مطالعۀ آثار سایر جریانها وجود داشت
و از این جهت ذهنیت ما واقع ًا آزاد و باز بود؛ این امر بهخصوص از این واقعیت ناشی
میشد که ما معتقد بودیم سازمانیکه باید پیریزی شود هنوز فاقد ایدئولوژی مبارزۀ
انقالبیست و این ایدئولوژی باید به دست خود ما تدوین و فراهم گردد .بهطور کلی
“ - 1الجزایر و مردان مجاهد” ،نوشتۀ حسن صدر ،نشر مهرآیین .1340
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میخواهم به این نکته اشاره کنم که برای نمونه این گفتۀ میثمی که “ما از روحانیونی مانند
بهشتی کمک فکری میگرفتیم” بههیچوجه صحت ندارد .من حتی به یاد میآورم هنگامی
که مطلبی تحت عنوان “چگونه قرآن را مطالعه کنیم” نوشته بودم و به همراه سعید محسن
نزد آقای مطهری بردیم ،از طرف ایشان بسیار تشویق شدیم ولی از همان هنگام یعنی تقریب ًا
اوایل سال  44میدانستیم که آن روحانیون در این باره چیزی نداشتند که به ما بیاموزند.
ما درصدد بودیم که برای تدوین ایدئولوژی انقالبی سازمان ،مستق ً
ال با استفاده از قرآن و
نهجالبالغه ،متون سیاسی ،تاریخی ،علمی و مارکسیستی تالش کنیم .ما مدرسهای نداشتیم
که در آن علم مبارزۀ انقالبی زمان را بیاموزیم.
در همین دوره است که فعالیت بخش دیگری از جنبش که گرایش مذهبی نداشت،
سرانجام به تشکیل سازمان چریکهای فدایی خلق ایران انجامید .از آنجا که ِمالک همگان
مخفیکاری و مخفی بودن است ،طبیعیست که دو جریان از وجود یکدیگر اطالعی
ندارند .هر کس فکر میکند که بقیه پاسیو شد ه و به دنبال کار خود رفتهاند؛ مث ً
ال درهمین
فاصله چند بار رفیق امیرپرویز پویان را در خیابان و جاهای دیگری دیدم .او را از دورۀ
نهضت آزادی میشناختم .زمانیکه در مشهد به دبیرستان میرفت هوادار نهضت آزادی
بود و برایش اعالمیه و نشریات برده بودم .طی سالهای  1344-45چند بار برای انجام
مأموریت تشکیالتی به مشهد رفتم (ما هنوز نام مجاهدین نداشتیم ولی سازمان بودیم ،روش
عمومی این بود که باید به شهرها سرکشی کرد ،میبایستی کار رفقا را دید و برایشان برنامه
دو ماهه ،سه ماهه ریخت و غیره) .بعد ًا که او به تهران آمد ،در دانشکدۀ ادبیات نامنویسی
کرد ،یکی دو مرتبه همانجا دیدمش ولی در هیچکدام از این دیدارها از فعالیتهای مخفی
صحبت نمیکردیم .نه فقط ما ،هیچکس در مورد فکر و فعالیت مخفی خود نم پس نمیداد.

جایگاه حنیفنژاد
گفتم که از اولین جلسهای که محمد حنیفنژاد را در انجمن اسالمی دیدم،
خصلتهایی در او یافتم که فکر کردم خیلی از چیزها را میشود با او در میان گذاشت؛
بهخصوص در رابطه با مسائلی که آن روزها مطرح بود مثل مسائل آموزشی ،سیاسی،
تاریخی ،مذهبی و غیره.
برجستگی و قاطعیت حنیفنژاد بین خود ما زبانزد بود .دوستانه به او لقب بولدوزر
داده بودیم و این نوعی شوخی میان ما بود .یک بار به منزل آقای حاج محمد مدیرشانهچی
رفته بودیم .شانهچی از مبارزان مصدقی و جبهۀ ملی بازار تهران محسوب میشد که به
نهضت آزادی هم سمپاتی داشت و به ما کمکهایی میداد ،مث ً
ال چاپخانههایی را به
ما معرفی میکرد که اعالمیهها و نشریات مخفی را در آنها چاپ میکردیم و غیره .در
باغچهشان یک درخت بود .شانهچی به شوخی به حنیفنژاد گفت“ :آقا این درختی که
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اینجا کاشتی بدرد نمیخورد” .حنیفنژاد جواب داد“ :اینرا باید بولدوزر انداخت و
صاف کرد” .از اینجا بود که او را بولدوزر خطاب کردیم ولی واقع ًا در کار تشکیالتی یک
بولدوزر بود .طرح میداد ،نقشه میریخت و پیگیری و اجرا میکرد .طوری رفتار میکرد
که همه خود را ُملزم به اجرا کردن آن حس میکردند ،یعنی واقع ًا رهبر بود .جا دارد دربارۀ  
شانهچی هم اشاره کنم که پس از قیام نقش مهمی در دفتر آیتالله طالقانی داشت و از آنجا
که چهار فرزندش عضو چریکهای فدایی خلق بودند و خودش هم نظر مثبتی به فداییان
داشت ،در انتخابات مجلس در سال  ۱۳۵۸از سوی سازمان چریکهای فدایی خلق
کاندیدا شد .از فرزندانش رفیق زهره در رژیم شاه و سه رفیق دیگر شهره ،محسن و حسین
مدیرشانهچی در رژیم جمهوری اسالمی به شهادت رسیدند .خود او در سال  ۶۰از ایران
فرار کرد و سالها در پاریس در تبعید به سر برد .اصول و پرنسیپهایی داشت که با مناعت
طبع بر آنها پای میفشرد .در روزگاری که حتی بین مبارزان سابق کسانی یافت میشوند که
برای کسب مال و مقام به انواع َپستیها تن میدهند و وجدان خود را میفروشند ،فراموش
نمیکنم که شانهچی در قبال سکونت در یک اتاق کوچک زیرشیروانی در منطقۀ پاریس
 ۱۷پذیرفته بود که از سگ صاحبخانه نگهداری کند و روزی دو سه بار آن را به گردش
میبرد .تصور کنید دشواری چنین کاری برای یک مرد مؤمن .از سوی دیگر بر حسب
عادت خریدوفروش که در بازار تهران داشت ،در فرانسه هم میکوشید از طریق معامالت
جزئی مانند خریدوفروش جوراب و پوشاک زندگی خود را اداره کند .پس از روی کار
آمدن خاتمیبود که با دشواریهایی به ایران بازگشت .باری ،رابطۀ دوستی ما بسیار قدیمی
بود .در پاریس با پوران بارها به دیدنش رفتیم .با اینکه به ما احترام میگذاشت ولی بابت
ترک مذهب و کمونیست شدن از ما دلخور بود و همانگونه که ذهنیت مذهبی ایجاب
میکند ،نصیحت میکرد و مالمتگرانه میپرسید“ :مگر اسالم چه اشکالی داشت؟”.
در فاصلۀ تابستان  ۱۳۴۲تا تابستان سال بعد که هنوز سعید محسن و حنیفنژاد
دورۀ نظام وظیفه را طی میکردند ،فعالیتهای نهضت آزادی ک ً
ال تعطیل بود و سرکوب
جنبش مسئلۀ چه باید کرد را بهنحوی جدی مطرح میکرد .من که زندگی مخفی داشتم
و میتوانستم تماموقت برای فعالیتهای دفاعی ضروری در رابطه با دادگاه نظامی نیرو
بگذارم با این شرایط جدید کامالً آشنا بودم؛ در نتیجه زمانیکه سعید و محمد به تهران
بازگشتند ،تمام اطالعات الزم را برای ازسرگرفتن فعالیت در اختیارشان گذاشتم .در پرتو
شناختی که از افراد گوناگون داشتیم به سراغشان میرفتیم تا اگر ممکن است همکاری
فکری و عملی آنها را در شرایط جدید جلب کنیم .این افراد از فعالین سیاسی سابق گرفته
تا دانشجویان ،بازاریان ،کارمندان و برخی عناصر کارگری و نیز برخی روحانیون جوان
را شامل میشد .طبیعیست که در این کار از همه یک توقع نداشته و برای هر کسی در
چارچوبی مشخص تصور همکاری داشتیم .بر اساس این اطالعات و مثبت یا منفی بودن
نتایج تماسها بود که طرح یک سازماندهی در گامهای نخستینش زاده شد.
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حنیفنژاد در این عرصه پیشگام و مبتکر و صاحب تخیل و اندیشۀ الزم بود .یک
بار مرا صدا زد تا آنچه به فکرش رسیده بود با من در میان بگذارد .روی کاغذ چند ستون
مشخص کرده بود :آموزش ،تدارکات ،تماس تودهای ،سازماندهی ،داشتن روحیۀ انقالبی
و جمعی و غیره .این مورد به دورهای بر میگردد که هنوز از مجاهدین خبری نیست .او
در امیرآباد ،کوی دانشگاه که عم ً
ال مسکن ما بود اینها را طرحریزی کرده بود ،یادش
به خیر .در دورۀ نظاموظیفه که در پادگان توپخانه اصفهان گذراند و من یکی دو بار در
آنجا به مالقاتش رفتم ،هیچ فکر و ذکری جز استفاده از موقعیت نظامیاش برای کسب
اطالعات رزمی نداشت .این کار را نه تنها در عمل و تمرینات نظامی انجام میداد ،بلکه
از کتابخانۀ ارتش هم بهخوبی استفاده میکرد و دانش خود را در این عرصه ارتقاء میداد.
خصلتهای ضروری برای کار نظامی را میآموخت و موبهمو رعایت میکرد و خود را
آموزش میداد .در همین دوره بود که کارآییهایش بهعنوان یک افسر چنان چشمگیر بوده
که عکسش را روی جلد مجلۀ ارتش چاپ کرده بودند .با چنین تجربهای بود که او خود را
آماده میکرد تا با کمک رفقایی دیگر بنیانگذار سازمانی انقالبی شود که بعدها “سازمان
مجاهدین خلق ایران” نام گرفت.
یک دیدار دیگر هم بهخاطرم مانده که اطالعات الزم را به او منتقل میکردم:
فکرکنم حدود ده ،دوازده ساعت طول کشید تا بتوانم تمام ریزهکاریهای کار و کسانی
که احتما ً
ال تماس با آنها مفید خواهد بود و امکاناتی که تالش کرده بودیم نگه داریم را
برایش شرح دهم .بهنظرم تا صبح نشستیم .تابستان بود .در یکی از پشتبامهای همان
کوی دانشگاه امیرآباد .چقدر هوا خوب بود .میبایست او را در جریان میگذاشتم تا ببینیم
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چکار میخواهیم بکنیم .من محمد را از همان اول بهعنوان رفیقی که از من َسر است و باید
از او یاد بگیرم ،قبول داشتم .خوشبختانه او و چند تن امثال او بودند که قبولشان داشتم.

او کاغذی از جیب درآورد و طرحی را که ترسیم کرده بود نشانم داد .بر اساس
صحبتهایی که از قبل با او کرده بودم مبنی بر اینکه چه کسانی شایستۀ تماس هستند
وضعیت شغلی و جایگاه اجتماعی هر کدام چیست ،چگونه میاندیشند ،چه جنبههای
مثبت و منفیای دارند و همچنین بر پایۀ اطالعاتی که خودش داشت یا از رفقای دیگر
کسب کرده بود ،لیستی از افرادی که شاید بتوان همکاری آنها را جلب کرد تهیه کرده و از
آنها یک ارزیابی مقدماتی ارائه داده بود ،مث ً
ال فالن کس چه امکانات و چه لیاقتی دارد.
فرض کنید اگر مطالعۀ تئوریکش خوب بود ،نمرۀ خوبی میداد ولی اگر نظم نداشت،
صفر میداد .معیارهایی که در این ارزیابی در نظر میگرفت از جمله جدیت در امر مبارزه،
ابتکار داشتن ،جسارت داشتن ،از خود مایه گذاشتن و غیره بود .شناخت ،دانش و تجربۀ
مجاهدین برای اینکه بتوانند طرح تشکیالتی و مبارزاتی خود را جلو ببرند ،از پیش تعیین
نشده بود .مدرسهای نبود که ما در آن این امور را فرا بگیریم .گامبهگام از تجارب اولیه و
رو به تکامل خویش کمک میگرفتیم .از انواع مقاالت و کتابهای علنی دانشگاهی و
غیردانشگاهی که در دسترس بود ،از جمله کتاب روانکاوی اثر ابراهیم خواجهنوری برای
شناخت روحیات و خصلتهای فردی خودمان ،یا کتاب شناخت روش علوم یا فلسفۀ
علمی ترجمۀ دکتر یحیی مهدوی استاد دانشگاه برای منظم کردن مطالعات و تدوین
نتیجهگیریها استفاده میکردیم .کتابهای مخفی بهندرت گیرمان میآمد .آنهم غالب ًا
کتابهای حزب توده بود که چه بهلحاظ امنیتی و چه بهلحاظ سیاسی و ایدئولوژیک ،در
آن موقع با احتیاط با آنها برخورد میکردیم .با وجود این میکوشیدیم که از همانها هم
(((
چیزهایی یاد بگیریم و کاری را که میخواهیم انجام بدهیم ،تئوریزه کنیم.
به این ترتیب با افرادی که طی چند سال فعالیت سیاسی در جبهۀ ملی و نهضت
آزادی میشناختیم و به وفاداری و اعتقادات اسالمی آنها ،آنطور که خودمان هم داشتیم،
مطمئن بودیم تماس گرفته شد .برخی مثل خود ما تازه از دانشگاه فارغالتحصیل شده بودند
و برخی دیگر ،از ما چندین سال بزرگتر و شاغل بودند و آرمان و افکار مشابهی داشتند.
نقطۀ مشترک همۀ اینها ،از نظر اعتقادی افکار اسالمی بازرگان بود و از نظر سیاسی
مصدقی بودن .طبیعیست که ما در شرایطی از آنها همکاری فکری و عملی میخواستیم
که پاسخ مثبت به آن مستلزم خطراتی برای شغل و زندگیشان بود و این برای خیلیها
آسان نبود .تنها تعداد کمی از آنها بهتدریج با ما همداستان شدند و به درجات مختلف
 - 1بهعقیدۀ من عملکرد حزب توده آنطور که میگویند “فقط خیانت” نبود ،بلکه حاوی دستاوردهایی هم
در زمینههای مختلف تئوریک ،تشکیالتی ،اجتماعی ،ادبی و فرهنگی میشد که هنوز هم نمیتوان از تاریخ
معاصر ایران حذف کرد .نادیده گرفتن آنها ،حتی شکستها و اشتباهاتش ،برای مبارزۀ انقالبی و کمونیستی
ایران زیانبار خواهد بود.
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همکاری کردند .انتظار ما از آنان از نظر طبقاتی نمیتوانست موجه باشد .روشنفکرانی
که بار خود را در محدودۀ همان رژیم بهخوبی میبستند ،البته به صالحشان نبود که کار
اداری خوب و پردرآمد خود را به خطر بیاندازند و احتما ً
ال در معرض دستگیری و زندان
قرار گیرند .ادامۀ مبارزه پس از  ۱۵خرداد و در جو یأسآلود و پلیسی موجود ،نیاز به
َس ُبکباری و جسارت و فداکاری داشت .این عبارت را که در مقدمۀ کتاب ُ
“گلهای
بدی” اثر شارل بودلر ،شاعر فرانسوی ،ترجمه محمدعلی اسالمیندوشن ،خوانده بودم و
زبان حال ما بود ،هنوز هم به یاد دارم“ :در راهی که در پیش داریم باید َس ُبکبار باشیم،
نه با کولهبارهای سنگین ثروت و شهرت و رفاه” .من گمان میکنم که این تنها وضع ما
مجاهدین نبود بلکه همه گروههای انقالبی که در دهۀ  ۱۳۴۰شکل گرفتند چه با درک
مذهبی و چه مارکسیستی با زندگی خود و آیندۀ شخصیشان همین برخورد را داشتهاند:
برای مبارزه همه چیز ،برای منافع فردی خودمان هیچ چیز .چنین بود که خانواده و شغل
و اعتبارات دلخوش ُ
ک ِ
نک اجتماعی به راحتی زیر پا گذارده میشد و افراد با آرمانخواهی
کمنظیری خود را آمادۀ مبارزۀ سرنوشتساز با رژیمی میکردند که هیچ مشروعیتی نداشت
و امید میرفت که با سقوط آن راه آزادی و عدالت اجتماعی گشوده شود.
مفاهیمی نظیر خوب و بد ،نسبی و مطلق و مباحثی مثل علمیبودن مبارزه ،جمعبندی
مبارزات گذشته در ایران و نیز کشورهایی که انقالب و مبارزات ضداستعماری در آنها
جریان داشت ،در تماسهایی که با آن افراد داشتیم مطرح میشد .همینطور نقد مبارزات
مردم ایران از مشروطیت به بعد مورد بحث قرار میگرفت و کتابهایی که در دسترس بود
برای مطالعه توصیه میشد .در ادامه توضیح میدادیم که آنچه انجام شده بهخصوص در
محافل ملی ،مبارزهای بوده عاطفی و نه علمی زیرا مبارزۀ علمی باید برایناساس صورت
بگیرد که هر تاکتیک و استراتژیای که اتخاذ میشود ،در چارچوبی جلو برود که امکان
موفقیت آن وجود داشته باشد و بر این تحلیل استوار باشد که در عرصۀ جهانی و عرصۀ
ملی تضاد اصلی چیست .تضاد اصلی را امپریالیسم میدانستیم .چطور میشد امپریالیسم
را با داشتن فرهنگ و زبان مذهبی توضیح داد؟ نحوۀ توضیح ما چنین بود که مهمترین
مانع راه تکامل ،یعنی چیزی که در قرآن بهعنوان ُکفر (که ما آن را پوشانندۀ حقیقت
معنا میکردیم) گفته شده ،امپریالیسم است .آنچه از امپریالیسم و مناسبات ظالمانۀ آن با
خلقهای ستمدیدۀ جهان میفهمیدیم در نظرمان واژۀ کفر را که در قرآن میخواندیم تداعی
میکرد و بر آن انطباق داشت .درک ما این بود که امپریالیسم مهمترین مانع در راه تکامل
انسانهاست و به این دلیل باید امپریالیسم را شناخت .باید جوامع وابسته به امپریالیسم
را شناخت و اینکه عُ مال امپریالیسم چه نیروهایی هستند .در آن زمان تزهای مربوط به
مبارزات ضدامپریالیستی امری جهانگیر بود؛ دورۀ مبارزه با وابستگی به امپریالیسم بود.
غالب نظریات به این تز ختم میشد و طبیعیست که دوستان و دشمنان انقالب و آرایش
نیروهای سیاسی و اجتماعی در پرتو همین ت ْز دستهبندی میشدند .اگر برخی مفاهیم قرآنی
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برای توجیه آنچه در عرصۀ اقتصادی و سیاسی فهمیده بودیم به یاریمان میآمد ،از کتاب
“نهجالبالغه” نیز استفاده میکردیم که یکی از منابع دینی شیعیان (و مورد احترام اهل
سنت) است .ما حتی تعابیر رزمجویانهتری را در “نهجالبالغه” مییافتیم .از جمله ،نامۀ
علی به مالک َاشتر با آن تفسیری که از آن میکردیم ،خیلی جنبۀ تودهای و آرمانخواهانه
علیه ظلم ،علیه نابرابریهای اجتماعی داشت یا همچنین وظایفی که یک حاکم در برابر
مردم برعهده دارد :مسئلۀ نظر مردم ،رأی مردم و وجود شورا ،البته این تذکر الزم است که
مفهوم شورا که در قرآن و اسناد اسالمی به آن اشاره شده ربطی به مفهوم مدرن آن ندارد.
باری ،در دورۀ بسیار کوتاهی ،زمانیکه قصد تدوین ایدئولوژی خودمان
(مجاهدین) را داشتیم فکر کردیم که در حل بعضی از این مسائل ممکن است برخی
از روحانیون مترقی بتوانند کمک مؤثری باشند ،مث ً
ال فکر میکردیم مطهری میتواند به
نوعی همکاری کند .در طی چند تماسی که با این افراد گرفتیم ،که من نیز در جریان آن
بودم ،به این نتیجه رسیدیم که آنها نمیتوانند در یاری رساندن به ایدئولوژی اسالمیای
که میبایست بدرد ما بخورد کمکی محسوب شوند ،چون اص ً
ال چنین چیزی در توانشان
نبود .جمعبندی ما در آن لحظه چنین بود .یک بار مطلبی نوشته بودم با این مضمون که
چگونه باید قرآن را مطالعه کرد و آموخت .با سعید محسن به دیدن آقای مطهری رفتیم و
او مقاله را خواند و بسیار تعجب کرد؛ از مطلب خوشش آمد و بعد ًا در یک سخنرانی هم
گفت که یکی از جوانان پیش من آمده و یک چیزی نوشته بود که من َح ْظ کردم و… ولی
همین تعجب او گویای دوری نظری او نسبت به ما بود.
آن روزها قرآن و اسالم از نظر همین روحانیون در واقع در حال نَزع و احتضار
بود و خودشان هم باور نداشتند که عدهای جوان و روشنفکر پیدا شوند و از اسالم با
منطقی نوین دفاع کنند .به این دلیل بود که در ابتدا از ما حمایت میکردند .ما به یک
معنی از ایدئولوژیشان دفاع میکردیم .به عبارت درستتر ما از ایدئولوژی آنها بهطور
کامل دفاع نمیکردیم اما به تعبیر موالنا از “مغز قرآن” و محتوایی دفاع میکردیم که آنها
میتوانستند خودشان را به آن بچسبانند .روحانیت که هیچ جاذبهای برای جوانان تحصیل
کرده نداشت ،از دهۀ  ۱۳۳۰کوشیده بود بهنحوی در تبلیغ اسالم زبان روز را به کار برد
ولی در این کار کمتر موفقیتی به دست آورده بود.
برگردیم به دورهای که سازمان مجاهدین شکل میگرفت .اشاره کردیم که جوانانی
به این کار همت گماشتند که همۀ فعالیتهای سیاسی سالهای  ۱۳۳۹تا  ۴۲را از سر
گذرانده و آماده بودند که با نقد جوانب فکری و عملی آن دوره ،راه مناسبی برای شکستن
بنبست سیاسی موجود جستجو کنند .همگی دورۀ دانشگاه و خدمت نظام وظیفه را تمام
کرده بودند .نه تنها حاضر نبودند مسیری را بپذیرند که رژیم و جامعه برای امثال آنان
تعیین کرده بود بلکه با تمام وجود میکوشیدند در برابر چنان سرنوشتی ایستادگی کنند؛
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امر خطرناک بودنش مسلم
حتی به این قیمت که راهی را در پیش گیرند که از آغازِ ْ
بود .آنان هیچ تجربۀ سیاسی را از قلم نمیانداختند .از انقالب مشروطیت و قیام تبریز و
انجمنهای مخفی آن دوره گرفته تا مبارزات مردم ایران برای ملی شدن نفت تا حوادث
دهۀ  ۳۰و  ۴۰و تغییراتی که در عرصۀ سیاسی و اقتصادی رخ داده بود ،همه مطالعه میشد
و با نقد و بررسی در اختیار همفکران معدودی که داشتند قرار میگرفت .تجربۀ مبارزات
ضداستعماری در کشورهای آفریقا و آمریکای التین و همچنین تجربۀ انقالبهای بزرگ
دورانساز فرانسه و روسیه و چین بدون توجه به اینکه موافق یا مخالف مذهب بودهاند
مطالعه و بررسی میشد .آزاد بودن مطالعه بیهیچ تعصبی ویژگی ارزشمند این دوره بود.
خصوصیتی که در دورههای بعد تا این اندازه مشهود نبود.
در این دورۀ اول تدارکات ،جمعی که بعدها مجاهدین شد ،جز مطالعه و برخورد
نظری و ایدئولوژیک ،به وظایف دیگری هم توجه میکرد از جمله:
 خودسازی یعنی آموزش نظری و عملی و پرورش خود برای تحمل سختیها؛ جامعهگردی برای آشنا شدن با وضع زندگی و معیشت تودهها؛ تالش برای شکستن روحیۀ ُحجب و حیایی که زادۀ تفکر و فرهنگ مذهبیست؛برای مثال مجبور کردن بچههای مذهبی به فروختن مداد و لوازمالتحریر برای شکستن
َکمرویی ،خجالت و از خود بیرون آمدن و برخورد با مردم؛

 توجه و نقد آیین زندگی خصوصی و مبارزه با خصلتهای خردهبورژوایی(انتقاد از خود) با استفاده از برخی کتابهای در دسترس ،از رمانهای تودهای ،آثار مائو
و کتابهای روانکاوی گرفته تا برسد به برخی متون مذهبی بهویژه قرآن و نهجالبالغه؛
درعینحال باید یادآوری کرد که پس از یک دوره به عمل رساندن این رهنمودها
جوانب منفی و انتقادی آنها هم بروز میکرد؛ از جمله:
 افراطهایی که در رفتار برخی رخ میداد و باعث نوعی دورویی میشد؛ برنامه خودسازی و انتقاد از خود تا زمانیکه جنبۀ طبیعی داشت نوعی سازندگیرا در فرد ایجاد میکرد ولی موقعی که بهحالت افراطی و تصنعی در میآمد حالت مسخره و
قابل انتقاد پیدا میکرد؛ مث ً
ال اینکه بهنحوی تصنعی نافی وجود مسئلۀ جنسی برای جوانان
شویم و طوری وانمود کنیم که گویا مسئلۀ جنسی برایمان وجود ندارد.

تشکیل مجاهدین و انتقادی که به من وارد است
باری ،در دورهای که سازمان مجاهدین در شرف تأسیس بود ،در اوائل امر من
بین رفقا بودم ولی پس از مدتی بهخاطر کار معلمی و تعهدی که داده بودم به شهرستان
رفتم .امروز فکر میکنم که باید آنجا و با آنها میماندم؛ ولی مهمتر ایناست که فکر
میکنم پتانسیل سعید محسن و محمد حنیفنژاد و امثال آنها را برای چنان کار ِس ُترگ و
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صبورانهای که به پایهگذاری یک سازمان انقالبی منجر شود ،نداشتم ،البته رابطه با آنها را
همیشه حفظ کردم و برخی مسئولیتهایی که به من محول میکردند بهعهده میگرفتم .هر
هفته که به تهران میآمدم در خانۀ سعید میماندم و در فعالیتها مشارکت داشتم اما سهمی
که آنها در تأسیس سازمان داشتند از نیروی من فراتر بود .مجموع ًا از برخورد غیرفعالی که
برای مدتی داشتم متأسفم و آن را یکی از اشتباهات زندگیام میدانم.

تدوین ایدئولوژی
تدوین ایدئولوژی مجاهدین فرایندیست حماسی ،زیرا خروج از چارچوبهای
بستۀ عقاید مذهبی کوشش نظری و عملی سترگی میطلبید ،اما پیششرطهای این کار
وجود روحیۀ جسور برای شکستن قالبها بود .درست است که تحت تأثیر افکاری که
مهندس بازرگان در رابطه با اعتقادات مذهبی پیش کشیده و پای علم را در عقاید اسالمی
به میان آورده بود ،مجاهدین یاد گرفته بودند تا حدی از اسارت دگمهای مذهبی بیرون
بیایند اما از آموزههای بازرگان فراتر رفتن و عرصۀ مبارزات اجتماعی و طبقاتی را پیمودن
و برای آنها انطباق با عقاید اسالمی فراهم کردن کار دشوار دیگری بود .باید مذهبی باشی
تا معنای زیر پا گذاشتن دگمها را که خواب از چشمت میرباید حس کنی .این فرایند
بهتدریج و با صداقتی میسر گشت که مجاهدین در عمل از خود نشان دادند .در همان
دهۀ چهل ما با برخی از دانشجویان و روشنفکران معتقد به مبانی اسالمی سروکار داشتیم
که ذهنشان اجازه هیچ تخطی از قالبهای مذهبی را نمیداد .یک دانشجوی پزشکی را
میشناختم که پس از پذیرفته شدن در کنکور دانشگاه به مجتهد شهرشان مراجعه کرده بود
تا بپرسد آیا میتواند در رشتهای درس بخواند که یکی از درسهایش تشریح جسد مرده
س م ّیت کند یا نه! از همینها کسانی
است و اگر دستش به کالبد مرده خورد آیا باید ُغ ِ
سل َم ّ
بودند که طبق تربیت مذهبی استکان چای دوستشان را که اعتقاد مذهبی نداشت آب
میکشیدند .کسانی بودند که باز بنابه تربیت مذهبی صورتشان را نمیتراشیدند .کسانی
بودند که در روز عاشورا ِگل یا کاه برسر میریختند ،نذر میکردند ،به دعا و زیارت اعتقاد
داشتند .اگر به فعالیتی فرهنگی یا اجتماعی میپرداختند ،حتم ًا باید زیر پوشش و بهانهای
دینی صورت میگرفت که آن روزها مهمترین این دستآویزها مبارزه با بهاییگری بود.
انجمن ضدبهائیت را شیخ محمود حلبی((( ساکن مشهد به راه انداخته بود ،با سازماندهی
گستردهای که همۀ ایران را فرا میگرفت و بسیاری از جوانان را سرگرم میکرد و از مبارزۀ
سیاسی دور میداشت و بههمیندلیل مورد حمایت ساواک بود .فراوان بودند کسانی که
 - 1شیخ محمود حلبی بنیانگذار این انجمن با هدف فعالیت و مبارزه علیه بهائیت بود .او در دهۀ  ۲۰تا ۴۰
شبکۀ نسبت ًا گستردهای داشت ،مخالف دخالت در سیاست ،حتی در حمایت از خمینی بود و از نظر ساواک
بدیلی محسوب میشد برای منحرف کردن جوانان مذهبی از فعالیت سیاسی به سمت فعالیتی بیخطر و چهبسا
مفید .اعضای این انجمن از نخستینکارگزاران رژیم جمهوری اسالمیشدند از حسن آیت تا علی اکبر پرورش و…
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بهرغم داشتن تربیت و آموزشهای سنتی مذهبی بهتدریج عادات و اعتقادات خود را از
دست میدادند ،همرنگ جماعت میشدند بیآنکه اعتقادات ضدمذهبی پیدا کنند و مث ً
ال
رهری میشدند.
به درکی از الئیسیته ،ماتریالیسم یا فراتر از آن برسند .بهقول معروف ِه ِ
اسالم رسمی که در حوزههای علوم دینی تدریس و ترویج میشد و حکومت نیز تا حد
زیادی از آن پشتیبانی میکرد (شاه در این زمینه از هیچ عوامفریبی مضحکی کوتاهی
نمیکرد :به زیارت مشهد و سفر حج میرفت؛ ضریح نقره به کربال ارسال میکرد؛ به
دستبوس آیتالله بروجردی میرفت؛ در کتابش مینوشت که حضرت عباس دست او را
گرفته؛ میخواست که امام جمعۀ تهران دعای سفر در گوشش بخواند و…) چهرهای کام ً
ال
ارتجاعی و ُاملی از مذهب ارائه میداد .تالشی که برای مدرن کردن مذهب طی سالها
صورت گرفته بود (از شریعتسنگلجی ،کسروی ،راشد تا بازرگان و…) بهرغم تأثیرش
نمیتوانست حاکمیت خرافی دین را که مورد حمایت رژیم هم بود خنثی کند.
مجاهدین در این دور باطل نماندند و راه نجات از عقبماندگیهای فکری و
بهویژه اجتماعی و سیاسی را در پاسخ گفتن و همراه شدن با مبارزۀ طبقاتی دانستند .توجه
ِ
طبقات ستمدیده و استثمارشدگان و رسیدن به تحلیلی مادی از تحوالت جامعه
به مبارزۀ
و جهان که از تجربۀ جهانی چپ مایه میگرفت ،باعث شد که آنها بتوانند بهتدریج خود را
از زیر یوغ خرافات حاکم رها کنند و تا آنجا که در توان طبقاتی و ایدئولوژیکشان بود
سنتزی فراهم کردند که در عین پذیرش ماتریالیسم تاریخی همچنان پیوند نازکی ،هرچند
جدی با آنچه “اسالم راستین” مینامیدند حفظ میکرد .رهایی از منجالب سنتی((( و
تاریخی دین برای آنکه راه نوینی در مبارزۀ طبقاتی گشوده شود ،امری ضروری بود که
با ارادۀ جسورانه و فکر و عمل فردی و جمعی امکانپذیر شد .من آن را حماسۀ تدوین
ایدئولوژی مجاهدین مینامم .مرحلهای مهم که درعینحال خود صرف ًا آغاز راهی صعب
و دشوار بود .تالشهایی از این دست که در مبارزات ملتهای دیگر مانند “االهیات
رهاییبخش” در آمریکای التین صورت گرفته شباهتهایی با کار مجاهدین دارد ولی
بهنظرم رادیکالیسم در اندیشۀ مجاهدین از آنان فراتر است .اضافه میکنم که برخورد باز و
جستجوگر این دوره ،که میتوان گفت بدون تعصب و هراس ،افکار و اندیشههای مخالف
ِ
برخورد باز را ما متأسفانه
را نیز مورد مطالعه و بررسی قرار میداد ،بسیار سازنده بود .این
در دورۀ مارکسیستی مجاهدین تا حدودی از دست دادیم؛ یعنی در این دوره برخالف آنچه
باید سرمشق مارکسیستها باشد ،افکار و متدهای تحلیل ،عم ً
ال َجزمی و بسته باقی ماند.

در کنار فعالیت سیاسی (که در واقع آموزش و تفکر سیاسیست) از مطالعه و
دنبال کردن روزنامهها ،کتابها و متنهایی که برای شناخت بیشتر و بهتر جامعه مفید

 - 1من در قم شاهد بودم که چگونه ُفضالی حوزه در توضیح و توجیه  ۴۰۰۰مسئله دربارۀ نماز درمانده بودند
نجاست و طهارت که برخی از مؤمنین را به وسواسهای دیوانهکننده میانداخت و
و نیز مسائل دستوپاگیر
َ
دهها مسئلۀ اجتماعی که پاسخی دربارۀاش نداشتند و غیره.
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میدانستیم ،غافل نمیماندیم .این مطالعات جدا از مباحث مربوط به ایدئولوژی،
عرصههای سیاسی اقتصادی را نیز در بر میگرفت .برای مطالعات اقتصادی عموم ًا از
کتابهای کالسیک دانشگاهی که در بازار وجود داشت ،استفاده میکردیم مانند کتاب
“عقاید بزرگترین علمای اقتصاد” اثر جرج ساول ،ترجمۀ دکتر حسین پیرنیا ،کتاب
“اقتصاد” اثر علیاصغر پورهمایون“ ،مزد ،بها ،سود” اثر مارکس که کتاب “اقتصاد به
زبان ساده”((( ،جزوۀ آموزشی سازمان ،بر اساس آن نوشته شده بود و ما چند سال بعد آن
را در خارج از کشور پس از ویرایش منتشر کردیم.
طی همین فرایند سازماندهی و مطالعه بود که از  ۱۳۴۴تا  ۴۷یعنی در طول سه
چهار سال تدارک عملی و نظری ،بهتدریج ،ایدئولوژی سازمان مبنی بر برداشتی گزینشی و
انقالبی از اسالم (اساس ًا قرآن و نهجالبالغه) از یک سو و تئوریها و ایدههای مدرن در
عرصههای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی از سوی دیگر شکل گرفت و جهتگیری عمومی
و قاطع سازمان را به سمت مصالح کارگران و زحمتکشان و خلقهای تحتستم تثبیت
(((
کرد .شاهد این سخن ،دفاعیات مجاهدین در دادگاه و آخرین پیام حنیفنژاد است.

سازماندهی
طبیعیست که در بدو امر مسائل تا حدود زیادی ساده تصور میشد ،مث ً
ال اگر
صحبت از تدارکات ،عضوگیری ،آموزش و یا حل مسائل امنیتی در میان بود ،مستقیم ًا
به همان امر پرداخته و فور ًا پیگیری میشد .کمی بعد در جریان عمل معلوم شد که هر
یک از وظایفی که در نظر گرفته میشود را باید در یک مجموعه تصور و بررسی کرد و نه
بهصورت تنها و جداگانه ،مث ً
ال در سطح عضوگیری از جوانانی که تربیت مذهبی داشتند و
عالقهمند به فعالیت سیاسی و اجتماعی بودند الزم بود برخوردهای متمایزی انجام گیرد و
نمیشد همۀ گرایشهای مذهبی را یکسان تصور کرد .با در نظر گرفتن این تمایزات بود
که به هر کسی بنابر وضعیت اعتقادی و نظری و تربیتیاش برخوردی متمایز میشد ،مث ً
ال
برای فارغالتحصیالن مدرسۀ علوی برخورد ویژهای تدوین شده بود.
مدرسۀ علوی دبستان و دبیرستانی خصوصی بود (تأسیس  )۱۳۳۵که عالوه
بر آموزش رسمی دولتی ،اهتمام خاصی به آموزش و تربیت مذهبی داشت .خانوادههای

 - 1نک .به“ :اقتصاد به زبان ساده”:

http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/Eghtesad-be-zabane-sadeh.pdf

 - 2متن کامل دفاعیات دو تن از سازمان مجاهدین خلق ایران ،سعید محسن و مهدی رضایی .نک .به:

http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/Matne-Kamel-Defaiiyat-Saieed_MohsenMehdi_Rezai.pdf

آخرین پیام حنیفنژاد“ ،باختر امروز” ،شماره  .۳۷نک .به:

http://peykar.org/Niruhaye-Digar/bakhtare-emrooz/bakhtare-emrooz-37.pdf
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مرفه و یا نیمهمرفه که به آموزش مذهبی فرزندانشان عالقهمند بودند ،با پرداخت شهریۀ
قابل توجهی این مدرسه را دائر کرده و در ادارۀ آن دست داشتند .خیلی از کادرهای
کنونی جمهوری اسالمی از این مدرسه بیرون آمدهاند ،برخی از مجاهدین هم ،سابق ًا در
همین مدرسه درس خوانده بودند و بههمینجهت برای آنکه از دگمهایی که به گوششان
خوانده شده بود رها شوند نیاز به آموزش ویژهای داشتند تا از جمود مذهبی بیرون بیایند.
ناصر صادق ،محمد صادق ،علیرضا زمردیان ،مرتضی آالدپوش ،مهدی ابریشمچی ،محمد
حیاتی ،محمود احمدی ،علیاصغر منتظرحقیقی ،علیرضا تشید ،علیمحمد تشید ،مهدی
خداییصفت ،زینالعابدین حقانی (تقی روزبه) و شماری دیگر که بعدها به مجاهدین
پیوستند و غالب ًا مارکسیست شدند ،در همین مدرسه تحصیل کرده بودند ،اما چنانکه اشاره
کردیم برخی از فارغالتحصیالن این مدرسه هم پس از قیام  ۱۳۵۷در دورهای به کادرهای
باالی رژیم بدل شدند ،مانند عبدالکریم دباغ (سروش) ایدئولوگ رژیم ،محمد بانکی
رئیس سازمان برنامه ،هادی کالهدوز ،مهندس محمود قندی ،حسن میرزاغفوری رئیس
سازمان تربیت بدنی ،کمال خرازی وزیر امور خارجه و غیره .بنیانگذاران این مدرسه
(علیاصغر کرباسچیان ،هادی مقدستهرانی ،رضا روزبه ،علی گلزادهغفوری…) معتقد
علمی دانشآموزان و باال بودن میزان قبولیهای این
بودند که از طریق ارتقای سطح
ِ
مدرسه در کنکور دانشگاهها میتوانند کادرهای مورد نظر خود را برای آینده تربیت کنند
تا مسئولیتهای دولتی و اجتماعی به دست چنین افرادی باشد و نه کسانی که توسط رژیم
شاه و “گرایشهای غربی و بیبن دوبارش” تربیت شده بودند .تز محافلی از این دست ،که
کم هم نبودند ،این بود که نباید با مخالفت با رژیم شاه خود را به دردسر بیاندازیم بلکه
باید از طریق کسب درجات عالی تخصصی در درون رژیم نفوذ کرده و آن را از داخل
تصرف کنیم .اینکه شیخی به نام علی گلزادهغفوری خود را به فرانسه رساند تا از دانشگاه
سوربن مدرکی تحصیلی بگیرد ،ناشی از همین تفکر بود.
بخشی از بورژوازی ایران که منافع خود را در رژیم شاه تأمین شده نمیدید ،از
سالها پیش از قیام ،در تدارک برپایی جمهوری اسالمیبود .در بین اینان فعالیت کسانی
مانند رفسنجانی ،بهشتی ،باهنر ،مفتح و غیره چشمگیر بود .رژیم کنونی زادۀ یک شب و
یک روز نبوده است.
باری ،چنین مؤسساتی منحصر به مدرسۀ علوی نبود و نمونههای دیگری از چنین
تالشی وجود داشت مثل دبیرستان کمال ،رفاه ،قدس و غیره؛ از جملۀ این مؤسسات باید
به جامعۀ تعلیمات اسالمی اشاره کرد با شبکۀ وسیع مدارسش در تهران و شهرستانها
( ۱۸۳مدرسه تا سال  )۱۳۵۶که به گسترش آموزشهای اسالمی به دور از غربزدگی و با
گرایش ضدکمونیستی اختصاص داشت ،امری که مورد رضایت رژیم شاه نیز بود .مدیریت
این نوع مدارس ،کنترل مؤثری بر دانشآموزان ِاعمال میکرد که چه در کوچه و خیابان و
چه حتی در ِ
خود خانه اجرا میشد و این یعنی برقرار شدن نوعی سیستم پلیسی مذهبی .بد
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نیست به حادثهای اشاره کنم که در مدرسۀ علوی جنجالی به پا کرد .دانشآموزی هنگام
تیم خود را که ُگل خوبی زده بود ،در آغوش
بازی فوتبال در مدرسه ،یکی از بازیکنان ِ
گرفته و میبوسد .مدیر مدرسه واکنش بسیار شدیدی نشان داده و با فراخواندن اولیای
دانشآموزان و هشدار و اخطار به آنان که “باید جلوی بچههایشان را بگیرند” ،نمونهای
از میرغضبهای جمهوری اسالمی را که در سالهای بعد مستقر شدند به نمایش گذاشت.

باری ،از آنجا که بستر عمومی عضوگیریهای سازمان از بین جوانان و روشنفکران
مسلمان بود ،تدوین ایدئولوژی هم ،طبع ًا از آموزشهای اسالمی تأثیر میپذیرفت .سیر
تدوین ایدئولوژیای که ترکیبی بود از آنچه اسالم راستین مینامیدیم و تجربۀ تئوریک و
(((
عملی جنبشهای انقالبی و کمونیستی ،با جنبههای مثبت و منفیاش.

ما در درجۀ اول مبارز سیاسی بودیم و در فکر خروج از بنبستی که کشور ما پس
از  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲و بهویژه پس از  ۱۵خرداد  ۱۳۴۲در آن گرفتار شده بود .از نظر
سیاسی ،گسست از گذشته بهطور قطعی رخ داد .ما دیگر هیچ امید و باوری به فعالیتهای
علنی و پارلمانی نداشتیم؛ فعالیتهایی که جبهۀ ملی و نهضت آزادی نمایندۀ آن بودند.
برای ما مبارزۀ مخفی و انقالبی تنها راه مبارزه بود ،اما بهلحاظ ایدئولوژیک ما از گذشتۀ
خود نمیتوانستیم کام ً
ال گسست کنیم .آثار مهندس بازرگان که اعتقادات دینی را همواره
با معیارهای علمی تطبیق میداد یا توجیه میکرد ،در بینش ما جای خود را بهخوبی باز
کرده بود .به ُیمن این آثار بود که ما خود را از جمود مذهبی و خرافاتی که در جامعۀ
متدین وجود داشت خالص میکردیم و گمان میبردیم بیآنکه باورهای مذهبیمان را
ِ
تمدن روز نیز همآوا باشیم .اگر مهندس
به دور بریزیم ،توانستهایم با حاکمیت علم و
بازرگان برای قورت دادن برخی از اعتقادات و احکام دینی ،آن را در کپسول علم و
ترمودینامیک میپیچید و کسانی دیگر بنابه تخصص خود گرایشهای دیگری داشتند ،ما
که از همان روزهای نخست به کارِ سیاسی در خدمت اقشار تهیدست جامعه و ستمدیدگان
باور داشتیم ،از دانش و تجربیاتی که جنبش جهانی چپ تولید کرده بود بینیاز نبودیم و از
آنها استفاده میکردیم .ایدئولوژی مجاهدین در تالش برای آشتی دادن “درکی روشنگرانه
از اسالم” و تجارب عملی و نظری جنبش چپ شکل گرفت و بهنظرم گام مهمیبود چه
برای اعتالی سطح مبارزه و فرهنگ جامعۀ خودمان و چه برای دور شدن هرچه بیشتر از
فرهنگ دینی که همواره مورد سوءاستفادۀ طبقات ستمگر و دوام جهل و استثمار تودهها
بوده است .تجارب کشورهایی که انقالب در آنها پیروز شده بود مانند شوروی ،چین ،کوبا
و غیره برای ما بسیار قابل مطالعه بود.

باید توجه داشت که ما یک جمع َعلنی نبودیم .افرادی بودیم که ظاهر ًا کار سیاسی
نمیکردیم .اینکه چند نفر اولیه یکدیگر را میشناختند با پیریزی یک سازمان مخفی

 -1برای اطالع بیشتر نک .به :فصل سوم از کتاب بیانیۀ اعالم مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران.
http://www.peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/bayaniyeh-1354.html

دورﮤ  معلمی و شکلگیری مجاهدین ۱۶۵
تناقض ندارد .این حداقلیست که برای چنین طرحی باعث اعتماد افراد نسبت بههم
میشود .با افراد ناشناس که نمیتوان کار تشکیالتی کرد؛ اما این شناسایی فقط به هستۀ
ِ
هدف پیریزی سازمان
اول محدود میشود .یک هستۀ بسیار کوچک .هر گام که به سوی
برمیداشتیم ،ابعاد ،خطرات ،امکانات و فرصتهای مناسب برایمان روشنتر میشد.
اطالعات دربارۀ افرادی که به جمع میپیوستند بههیچرو در اختیار کسانی قرار نمیگرفت
که در فعالیتشان ضرورت نداشت .

بد نیست اشاره کنم که برای برخی از دوستانی که صریح ًا یا تلویح ًا از طرحی که
در ذهن داشتیم مطلع میشدند ،این طرح غیرواقعی ،خطرناک و غیرقابل تحقق بهنظر
میرسید .پا جای تجربۀ کاسترو و چهگوارا گذاشتن برایشان دیوانگی بود ولی درعینحال
کسانی هم بودند که این صحبتهای کام ً
ال خودمانی و محرمانه را بسیار جدی ،امیدبخش
و تعهدآور تلقی میکردند .یکی از رفقا که کارمند شرکت نفت بود و از نظر فکری به ما
نزدیک ،داستان مالقاتش با حنیفنژاد را برایم چنین شرح داد“ :او برایم حرف زد و
مطالبی به میان آورد که هرگز با چنین عمق و قاطعیتی نشنیده بودم ،فهمیدم که در برابر
راهی قرار دارم که شوخی نیست و فرصتیست تا صداقت و وجدان خودم را برای تحقق
آرزوهایی که سالها داشتهام به آزمایش بگذارم .این بود که خودم را قاطعانه با این جریان
همراه کردم” .مجاهدین با چنین آمادگی و روحیهای بود که همۀ امور زندگی از مادی گرفته
تا عاطفی و غیره را تحتالشعاع این هدف قرار میدادند و از درآمد و امکانات خود ،به
اندکی که ضروری بود بسنده کرده و بقیه را در اختیار سازمان میگذاشتند.

عمق و ابعاد ایدئولوژی بهتدریج در نتیجۀ مطالعات و درجۀ مشکالت و
بحثهایی که پیش میآمد بیشتر روشن میشد و شکل میگرفت .برخی تربیت مذهبی
داشتند و برخی هم نداشتند .هر دو دسته به دالیل سیاسی و مبارزاتی به جمع میپیوستند
و خود را با ایدئولوژی جمع هماهنگ میکردند .برای دستۀ اول ،افکار دگم و متحجر
فرهنگ دینی ،عقب زده میشد و برای دستۀ دوم نوعی آشنایی و التزام به اعتقادات دینی
از نوع مجاهدین فراهم میگشت؛ مث ً
ال بهرام آرام ،تقی شهرام ،بهمن و محمد بازرگانی
بهنظرم تربیت مذهبی نداشتند و با برداشتهای مذهبی صرف ًا در سازمان آشنا شدند .اینها
استدالالت جمع را برای کار مبارزاتی میپذیرفتند .آنچه برای آنان مهم بود یافتن راهی
برای خروج از بنبست مبارزۀ سیاسی بود .اگر ایدئولوژی میتوانست این مبارزه را توجیه
کند ،پذیرفته میشد .در آن دوره برای بسیاری از جوانان ناراضی ،شورشی و فداکار که
نفس عمل انقالبی مالک بود و نه الزام ًا توجیهات آن.
به سازمانهای انقالبی پیوستندِ ،
رفیقی به نام علیاصغر دروس میگفت“ :من میخواستم مبارزه کنم .ارتباطم با هر کدام
از دو سازمان که وصل میشد به آن میپیوستم؛ حاال مجاهدم”.

ِ
تعداد افراد شایسته و مطمئنی که با آنها تماس گرفته میشد و آمادگی خود
به
را برای همکاری نشان میدادند بهتدریج افزوده شد .شک نیست که همکاری ،معنای
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مشخص فکری و عملی داشت .برای پیاده کردن این همکاری ،دستکم جلسات یا
مالقاتهای هفتگی الزم بود .برای جلسه یا مالقات کوتاه ،خوراک آموزشی الزم بود.
مالقاتها نمیتوانست به سال موعلیک دوستانه بسنده کند یا به تبادل اخبار معمولی و یک
رشته ِ
درد دلهای عاطفی نسبت به امور اجتماعی و سیاسی اکتفا شود .برای مالقاتها
برنامه الزم بود .برنامهای جدی کام ً
ال متمایز از آنچه پیش از آن رایج بود .همۀ ما تجربۀ
کار سیاسی محفلی را دیده و از آن ُبریده بودیم .برنامۀ کارِ
انقالبی هدفمند و قابل اجرا در
ِ
شرایط پلیسی حاکم میبایست از تجارب انقالبی که در آن سالها میشناختیم ُملهم بوده
و با شرایط خاص ما هماهنگ باشد .برنامهای که آنقدر در ذهن رفقا جا باز کند که به
فداکاریهای الزم بیارزد .این برنامه ،برنامهای نبود که مثالً گفته شود پس از سقوط رژیم
شاه باید چنینوچنان مناسباتی حاکم باشد .ما هنوز خود را در این مرحله نمیدانستیم.
منظور از برنامه ،برنامۀ مطالعاتی برای شناخت وضعیت موجود در ایران و جهان ،شناخت
از خودمان ،امکانات مبارزاتی مردم ،چگونگی بسیج برای مبارزهای انقالبی و پیروزمند
بود .همه در چارچوب براندازی فکر و عمل میکردیم .مجاهدین در همان آغازِ کار معتقد
بودند که در آن مرحله ،صالحیت طرح استراتژی مبارزه را ندارند اما تأکید میکردند که
این بدین معنا نیست که این صالحیت را نمیتوانند کسب کنند؛ لذا با همت و جسارت
فوقالعادهای دستبهکار شدند تا نه تنها استراتژی مبارزه بلکه ایدئولوژی توجیهگر این
استراتژی را نیز بدون اتکا به ایدئولوژیهای حاضر و آماده ،چه مارکسیستی ،چه مذهبی،
خود تدوین کنند .مجاهدین با آنکه باور به ماوراءالطبیعه را از فرهنگ مذهبی حاکم
در جامعه گرفته بودند و برای تفسیر و توجیه آن از کتابها و مقاالت مهدی بازرگان
استفاده میکردند و این خود فاصلۀ آنها را با درک دگم روحانیت هر روز زیادتر میکرد،
از آنجا که هدف آنها بههیچرو چیزی شبیه روشنفکری دینی از نوع بازرگان و شریعتی
و بسیاری دیگر نبود و خود را قبل از هر چیز مبارز سیاسی علیه امپریالیسم و همدستان
داخلیاش میدانستند ،بهتدریج با اندیشههایی که مبارزات ضدامپریالیستی آن سالها را
رهبری میکرد و پیروزی انقالبیون را در چین ،کوبا ویتنام و… ممکن ساخت آشناتر
شدند .اخبار ،تفسیرها و کتابهایی که از هر جای دنیا به دست میآمد برای مجاهدین
خوراک فکری و عملی بود ،نه برای آنکه بخواهند آن تجارب را تقلید و ُکپی کنند بلکه
از آنها بیاموزند و تجربۀ خاص خود را بیافرینند .بهنظر من مجاهدین با آنکه نتوانسته
بودند خود را از زنجیرهای سنت و باورهای مذهبی بهطور کامل رها کنند ،در تدوین
ایدئولوژی و استراتژی خود ،برخوردی باز ،نقاد و خالق داشتند .باز بودن و وسعت نظر،
قدرت انعطاف و سمتگیری فعالیت تودهای در مجاهدین نقطه قوتیست که من بهندرت
در سازمانهای مارکسیستی دیدهام .این نکته را در آینده نشان خواهم داد.
برایناساس بود که حوزههای دو نفره و سه نفره یا کمی بیشتر شکل میگرفت .در
این حوزهها کسی متکلموحده نبود .همه باید شرکت میکردند ،نظر میدادند .از هیچکس
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پذیرفته نمیشد که فقط گیرندۀ خوبی باشد .کتابهایی در زمینههای اقتصادی ،سیاسی،
تاریخی (تاریخ ایران و جهان) ،فلسفی ،اجتماعی دقیق ًا مطالعه و بحث میشد .گاه
جمعبندی همین مطالعات بهصورت مقاالت آموزشی مستق ً
ال در حوزهها آموزش داده
میشد .مسائل کلی با مسائل مشخص روز ،چه سیاسی و چه اجتماعی مقایسه میشد و
مورد برخورد قرار میگرفت .نمونهای از این نوع برخورد را ذکر میکنم :زمانیکه هویدا
نخستوزیر وقت گفت“ :به امید روزی که هر ایرانی یک اتومبیل پیکان داشته باشد” ،نه
اقتصادی سیاست دولت مورد بحث قرار میگرفت حتی به مشکل عبورومرور
تنها دالیل
ِ
اتومبیلها در خیابانهای تنگ تهران نیز برخورد میشد و چندوچون این مشکل و بنبستی
که رژیم در آن قرار داشت مورد مطالعه قرار میگرفت ،با سؤاالت فراوانی در عرصههای
مشابه که افراد حوزه باید روی آن فکر میکردند و پاسخی مستدل مییافتند .هیچ عرصهای
را که بهنحوی مربوط به مبارزۀ انقالبی آینده تلقی میشد نادیده نمیگرفتند .برای شناخت
اوضاع روستاها پس از اصالحات ارضی سال  ۱۳۴۱و تشکیل شرکتهای سهامی زراعی،
غیر از مطالعات دانشگاهی که در دسترس بود ،افرادی به مناطق روستایی از کردستان
گرفته تا دیگر مناطق ایران سفر تحقیقاتی میکردند و نتیجه کارشان در حوزههای سازمان
(((
مورد بحث قرار میگرفت.
زمانیکه حوادثی مانند زلزله پیش میآمد نیز همین برخورد صورت میگرفت.
برای آشنایی هرچه بیشتر اعضا به اختالفات طبقاتی در جامعه و رنجی که طبقات محروم
جامعه میبرند ،برنامههای هفتگی “جامعه گردی” داشتیم که گزارش آن به مسئول حوزه
داده میشد .این کوششی بود برای عینی کردن دید اعضا نسبت به آنچه در اعماق جامعه
جریان دارد؛ در کورهپزخانههای جنوب تهران ،گودها و حلبیآبادها ،کشتارگاه تهران و
محلهایی از این نوع سعی میشد با زحمتکشان ساکن این محلهها مراوده داشته باشیم؛
با آنها نشست و برخاست کنیم ،پای درد دل آنها بنشینیم و احیان ًا از دید و تصورات
روشنفکری طبقۀ متوسط که برخی از اعضا پروردۀ فرهنگ آن بودند فاصله بگیریم؛ این
خود باعث میشد که برخی توهمات از ذهن افراد زدوده شود و بهتدریج این توانایی برای
آنان بهوجود آید که بتوانند از جامعهای که میخواستند در جهت تحول آن تالش کنند
تحلیلی عینی داشته باشند .گفتنیست که در دهۀ چهل برخی از نویسندگان متعهد نیز بودند
که زندگی سخت مناطق فقیرنشین را سوژۀ داستانهای خود میکردند ،از جمله نویسندهای
به نام امین فقیری و همینطور علیاشرف درویشیان (در اینجا الزم نیست به گرایشی که
در ادبیات مدرن ایران نسبت به زندگی تودۀ فقیر و زحمتکش دیده میشود بپردازیم،
بهویژه در آثار صادق هدایت ،صادق چوبک ،محمود دولتآبادی و دیگران).
آشنایی با زندگی محرومان با پشتوانۀ تحلیل اقتصادی و سیاسی از اختالفات
 - 1نک .به :کتاب “روستا و انقالب سفید ،بررسی شرایط انقالبی روستاهای ایران” ،آبانماه .51
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طبقاتی موجود ،باعث گرایش هرچه بیشتر سازمان به ایدهها و تجارب جهانی چپ شد،
چنانکه در عرصۀ تدارک فعالیت نظامی نیز تجاربی مانند آنچه به انقالبهای شوروی،
دشواری
چین ،کوبا ،الجزایر و فلسطین مربوط میشد در دستور مطالعه قرار گرفت .با
ِ
تمام ،کتابها و مقاالتی را که الزم میدانستیم و به فارسی نبود ،به دست آورده و ترجمه
میکردیم .به یاد دارم مجلۀ اینترکنتینانتال را که به مبارزات خلقها در آسیا ،آفریقا
و آمریکای التین اختصاص داشت و در کوبا منتشر میشد و بههیچرو بدان دسترسی
نداشتیم (انتشار نسخۀ فرانسۀ آن بهواسطۀ رابطۀ فرانسوا ماسپرو با کاسترو و انقالب کوبا،
بهعهدۀ انتشارات ماسپرو در پاریس بود) یکی از رفقا توانسته بود از کتابخانۀ یکی از
وزارتخانهها مخفیانه به دست آورده و به سازمان برساند.
بهلحاظ عملی نیز آموزش کاراته ،جودو و کارآییهای دیگر رزمی در دستور کار
بود .از آنجا که مث ً
ال تمرین تیراندازی امکان نداشت ،افراد اگر شرایطشان ایجاب میکرد
به خدمت نظام میرفتند تا در آنجا آموزش ببینند .انواع کارآییهای دیگر نیز که در
امر مبارزۀ انقالبی به کار میآید در دستور آموزش قرار میگرفت ،از جمله رانندگی،
کمکهای اولیۀ پزشکی ،کوهپیمایی ،یادگیری زبان خارجی ،کارهای فنی ،ساختن بمب
و طرق گوناگون عملیات تخریبی…

مطالعاتی مجاهدین
کتابهای
ِ
کتابهاب مرجع

در ابتدای تشکیل مجاهدین دو کتاب بود ،یکی “راه و رسم زندگی” و دیگری
“انسان موجود ناشناخته” هر دو به ترجمۀ دکتر پرویز دبیری ،او از فعالین مصدقی
محسوب میشد شنیدهام که سالهایی هم در زندان بهسر برد .این دو کتاب نوشته دکتر
آلکسیس کارِ ل فرانسوی ،برندۀ جایزۀ نوبل در پزشکی سال  1912بود .تا دهۀ ۱۹۸۰
او مورد احترام محافل علمی فرانسه بوده و حتی یک آمفیتئاتر هم گویا در دانشگاه لیون
به نام او وجود داشت ولی در تحقیقاتی که بعدها حول اندیشههای او انجام شد ،گویا به
رگههایی از رویکرد نژادپرستانه برخوردند بهطوریکه نامش را از روی آمفیتئاتر مذکور
برداشتند .جالب اینکه من به یاد ندارم کسی از ما که هر دو کتاب او را میخواندیم متوجۀ
این جنبه از اندیشههای او شده باشیم .این دو اثر بهخاطر آنکه در عین اتکا بر اصول
علمی قرن بیستم ،بر ضرورت حفظ معنویت و اخالق اصرار میورزید و راه و رسم تمدن
غرب را به انتقاد میگرفت نظر ما را بهخود جلب میکرد .کتاب دیگری هم از آلکسیس
کارِ ل داشتیم به نام “نیایش” به ترجمۀ دکتر علی شریعتی که چیزی از آن به یاد ندارم.
کتاب دیگری هم بود به نام “سرنوشت بشر” اثر ِل ُکنت دونویی ،ترجمۀ عبدالله انتظام.
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طی  ۵۰سال گذشته هرگز به این کتابها برنخوردهام و بنابر تصور مبهمی که از آنها
در خاطرم مانده ،یقین ًا به مسائلی عام از علم و دین ،تکامل ،غایتشناسی و فلسفه ،آنهم
عمدت ًا ایدهآلیستی مربوط بودند و از تحلیلهای چپ بهدور .بهدرستی نمیدانم که تأثیر این
کتابها در ذهن و اندیشۀ ما مجاهدین چه بوده است ،فقط میدانم در آموزشهایی که یکی
دو سال بعد از تأسیس مجاهدین در دستور قرار گرفت دیگر از هیچ یک از اینها خبری نبود.
از دیگر کتابهای در دستور مطالعه از ابتدای شکل گیری تا ۱۳۵۰

“در آزادی” :جان استوارت میل ،ترجمۀ محمود صناعی ،نشر جیبی۱۳۴۰ ،؛
“کشورهای توسعه نیافته” :ایو الکوست ،ترجمۀ هوشنگ نهاوندی ،نشر مؤسسۀ
مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران۱۳۴۴ ،؛
“اقتصاد” :علیاصغر پورهمایون ،نشر دانشگاه تهران۱۳۴۸ ،؛
“اصول علم اقتصاد” :شین پرتو (جلد سفید) ،عبدالحسین نوشین ،کتابفروشی
حیدری۱۳۳۰ ،؛
“مالک و زارع در ایران” :خانم آن ک .س لمبتون ،ترجمۀ منوچهر امیری ،بنگاه
ترجمه و نشر۱۳۳۹ ،؛
“تاریخ اسالم در ایران” :ایلیا .پ .پطروشفسکی ،ترجمۀ کریم کشاورز ،انتشارات
پیام۱۳۵۰ ،؛
“میراثخوار استعمار” :دکتر مهدی بهار ،نشر امیرکبیر۱۳۴۴ ،؛
“روانکاوی” :ابراهیم خواجهنوری ،نشر ابن سینا۱۳۳۶ ،؛
“سرگذشت فلسطین یا کارنامۀ سیاه استعمار” :نوشتۀ اکرم زعیتر ،ترجمۀ علیاکبر
هاشمیرفسنجانی ،نشر بوستان۱۳۴۲ ،؛
“متد تحقیق” :دکتر مهدوی (از انتشارات دانشگاه تهران) ؛
“متدلوژی تحقیق و مأخذشناسی” ،امیرحسین آریانپور ،دانشگاه تهران1334 ،؛
“آیا بهراستی انسان زادۀ میمون است؟” :محمود بهزاد ،نشر جیبی۱۳۴۳ ،؛
“چگونه انسان غول شد؟” :م.ایلین و النا سگال ،ترجمۀ محمدتقی بهرامی و آذر
آرینپور ،نشر سیمرغ ،تجدید چاپ ۱۳۵۴؛
“از کهکشان تا انسان” :جان ففر ،ترجمۀ فریدون بدرهای ،نشر اندیشه۱۳۴۲ ،؛
“ابوذر غفاری” :جودة السحار ،ترجمۀ علی شریعتی ،کانون نشر حقایق ۱۳۳۴ ،؛
“امام علی صدای عدالت انسانی” :جرج جرداق ،ترجمۀ سیدهادی خسروشاهی،
نشر بوستان۱۳۴۲ ،؛
“آنجا که حق پیروز است” :پرویز خرسند ،کانون نشر حقایق۱۳۴۲ ،؛
“فلسفۀ انقالب مصر” :جمال عبدالناصر ،ترجمۀ دکتر مهدی سمسار ،نشر موج،
۱۳۳۴؛
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“زندگی و مرگ قهرمان ،پاتریس لومومبا” :پیردو وو ،ترجمۀ دکتر غالمرضا
نجاتی ،شرکت سهامی انتشار۱۳۴۳ ،؛
“یک ویتکنگ ،میلیون دالر” :ژان الرتگی ،ترجمۀ دکتر غالمرضا نجاتی،
شرکت سهامی انتشار۱۳۴۶ ،؛
“جنگ شکر در کوبا” :ژانپل سارتر ،ترجمۀ جهانگیر افکاری ،پاورقی روزنامۀ
کیهان ،۱۳۴۰ ،تجدید چاپ امیرکبیر۱۳۵۷ ،؛
“دوزخیان روی زمین” :فرانتس فانون ،ترجمۀ علی شریعتی ،کانون نشر حقایق،
۱۳۳۶؛
“جنگ بیپایان ،طراحی آمریکایی برای ویتنام بعدی” :مایکل .ت .کلر ،از
انتشارات نهضت آزادی خارج از کشور ،تجدید چاپ ۱۳۵۴؛
“جنگ خلق ،ارتش خلق” :ژنرال جیاپ ،سچفخا۱۳۵۱ ،؛
“دربارۀ تضاد” :مائو تسهدون؛
“دربارۀ عمل” :مائو تسهدون؛
“مسائل استراتژیک جنگ انقالبی چین” :مائو تسهدون؛
“مسائل استراتژیک جنگ مقاومت ضدژاپنی” :مائو تسهدون؛
“کتاب سرخ” :مائو تسهدون؛
“چگونه میتوان یک کمونیست خوب بود؟” :لیو شائوچی ،ترجمۀ نوذر ،نشر
هنر پیشرو؛
“از یک جرقه حریق برمیخیزد” :مائو تسهدون (یک بحث سازمانی هم از روی
آن تهیه شده بود)؛
“اصول مقدماتی فلسفه” :ژرژ پولیتزر (و تالش برای بحث و پاسخ دادن به او)،
ترجمۀ جهانگیر افکاری ،نشر جیبی۱۳۴۵ ،؛
“چه باید کرد؟” :لنین؛
“دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقالب روسیه” :لنین؛
“بیماری کودکی چپ روی در کمونیسم” :لنین؛
“مزد بها سود” :کارل مارکس ،ترجمۀ احمد قاسمی ،نشر حزب توفان۱۳۵۱ ،؛
“شورشگری و ضدشورشگری” :ترجمۀ نهضت آزادی ایران خارج از کشور۱۳۴۲ ،؛
کتابی از ژنرال تایر ،دربارۀ اینکه چطور میشود اقداماتی به کار بست تا جلوی
انقالب گرفته شود؛
آثار مهندس بازرگان بهویژه “راه طی شده”“ ،ذرۀ بیانتها” (سؤاالت و پاسخ
دربارۀ مباحث آنها)؛
آثار طالقانی بهویژه “پرتوی از قرآن”“ ،جهاد و شهادت” و…؛
مطالعۀ قرآن و تفسیر برخی از سورهها؛
برخی کتابهای ارانی؛

دورﮤ  معلمی و شکلگیری مجاهدین ۱۷۱
“تاریخ ایران باستان” :حسن پیرنیا (که طبع ًا مرجع دائمی ما بود)؛
“تاریخ مشروطه” :کسروی؛
“تاریخ  ۱۸سالۀ آذربایجان” :کسروی؛
“عینالدوله و رژیم مشروطه” :مهدی داودی ،شرکت سهامی کتابهای جیبی،
انتشارات امیرکبیر؛
“تاریخ  ۲۰ساله” :حسین مکی؛
تاریخ جبهۀ ملی (بهصورت دست نوشته).
در کنار این کتابها البته روزنامه خواندن و تفسیرهای سیاسی و اقتصادی با
مطالعۀ انواع روزنامهها و مجالت در دستور بود؛ همینطور دنبال کردن مستمر اخبار
فلسطین و کشورهای عرب و مطالعۀ نشریۀ داخلی ،اخبار و مقاالت فلسطین که مقالۀ “آیا
فتح یک انقالب مستمر است یا مقاومت مرحلهای؟” از جمله مورد بحث و مطالعۀ خاص
قرار داشت؛ سپس توجه خاص به تجربیات انقالب الجزایر ،از مقاالت و روزنامهها تا
کتاب “جمیله بوپاشا”“ ،برترین جهاد” و “الجزایر و مردان مجاهد”.
مطالعات نظری سیاسی و تئوریک تنها منبع تغذیۀ ما نبود و به رمانها و آثار ادبی
هم توجه داشتیم؛ چند رمان که هنوز به یاد دارم ،اینها هستند:
“برمیگردیم گل نسرین بچینیم” :ژان الفیت ،ترجمۀ حسین نوروزی ،نشر هنر
پیشرو۱۳۴۰ ،؛
“مادر” :ماکسیم گورکی ،ترجمۀ محمد قاضی۱۳۴۹ ،؛
“بشردوستان ژندهپوش” :رابرت ترسال ،ترجمۀ رحیم نامور ،نشر فرخی۱۳۲۵ ،؛
“محمد پیغمبری که از نو باید شناخت” (رمان تاریخی) :کنستان ویرژیل
گیورگیو ،ترجمۀ ذبیحالله منصوری ،نشر مجلۀ خواندنیها.۱۳۴۲ ،

حاوی  جوانب  آموزشی
های  درونی
از مقاالت و جمعبندی
ِ
ِ

چه میکنیم؟؛
چشمانداز پر شور ؛
مبارزه چیست؟ (که بر علمی بودن مبارزه تأکید میکرد)؛
مبارزۀ حرفهای (معروف به پروفسیونل) که فرق مبارزۀ حرفهای و آماتوری را
بحث میکرد و چهگوارا را بهعنوان مبارز حرفهای مثال میزد؛
از لیرۀ محتضر تا پاریس شورشی ،نوشته شده در سال ( ۴۷مه )۶۸؛
شناخت (متدولوژی)۱۳۴۸ ،؛
(((
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تکامل (که شرح و تلخیص نظرات و تئوریها و فرضیات تکامل از المارک و
داروین و… بود)۱۳۴۸ ،؛
راه انبیا۱۳۴۸ ،؛
(((
“سیمای یک مسلمان” (زندگی امام حسین) ؛
“اقتصاد به زبان ساده” :محمود عسگریزاده(((.

برگردیم به تدوین ایدئولوژی
روند تدوین ایدئولوژی برای مجاهدین پروسۀ پیچیدهای از نقد و دروننگری و
مطالعه بر زمینۀ فعالیت سیاسی بود .ارجاع به اسالم با توجه به گذشتۀ اعتقادی و مذهبی
ما امری طبیعی بهنظر میرسد ،اما این نگرش خودش در پرتو مبارزۀ طبقاتی جنبۀ انتقادی
شدیدی داشت که به تمام بینش ما شکل میداد؛ بههمیندلیل در عرصۀ تدوین ایدئولوژی
در برخورد به اسالم و قرآن یا دیگر منابع ،ما بر جوانب خاصی از آنها تکیه داشتیم و
تفسیرهای ویژهای میکردیم؛ مث ً
ال تفسیر ویژهای که از برخی آیات سورههای قرآن داشتیم
مانند سورۀ توبه ،سورۀ محمد ،سورۀ احزاب و… باید در نظر داشت که توجهمان عمدت ًا بر
جنبۀ مبارزاتی آنها متمرکز بود؛ همینطور در تفسیر برخی از صفحات نهجالبالغه ،مانند
قشقیه؛ مطالعات عمومیمان هم این بینش را حفظ میکرد،
نامه به مالک اشتر و خطبه ِش ِ
مث ً
ب شناخت یا تکامل که هر کدام محصول مطالعۀ چندین کتاب و اثر است ،از
ال کتا 
چنین نگرشی جدا نیست .همین جا اضافه کنم که اعتقاد به تکامل انسان محور ایدئولوژی
مجاهدین بود .حتی وقتی میخواستیم مبارزۀ ضدامپریالیستی خود را تعریف کنیم از
این زاویه وارد میشدیم که امپریالیسم مانع راه تکامل بشریت است .نکتهای که شایان
یادآوریست اینکه پشت سر گذاشتن جزمهای سنتی و خرافی با پرداختن و پذیرش ایدۀ
(((
تکامل آغاز میشود؛ مبارزان چینی نیز در اوایل قرن بیستم فرایندی مشابه را طی کردهاند.

کتاب “راه انبیا” را گروه ایدئولوژی با مسئولیت محمد حنیفنژاد و عضویت
علی میهندوست و حسین روحانی و کمی بعدتر مسعود رجوی تدوین کرد .کتاب “سیمای
یک مسلمان” که به زندگی امام حسین اختصاص دارد اما با روایت و تحلیل ویژۀ
مجاهدین که سرشار است از استنادات مذهبی و نیز مارکسیستی تدوین شد .کتاب اخیر
کاری جمعیست به تحریر مسعود رجوی (دربارۀ این کتاب و واکنش خمینی پس از
خواندن آن در جای دیگر سخن گفتهام((().
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نگاهی به موضوع التقاط و معنای آن

در رابطه با ایدئولوژی اولیۀ مجاهدین ،آنچه قبل از هر چیز به ذهن میآید ،مسئله
التقاط در شکلگیری این ایدئولوژی است .کتاب “تاریخ فلسفۀ اسالمی” در این مورد
نکتهای دارد که به اخوانالصفا مربوط میشود (((.ک ً
ال در شرایط بحرانی برای خروج از
بنبست امکان دارد یک جریان به التقاط و به ملغمهای از افکار و نظراتی که با همدیگر
همخوانی ندارند روی بیاورد و تالش کند این همخوانی را جذب کرده و از آن برای خود
یک سیستم فکری بسازد .ک ً
ال بخش اخوانالصفا خواندنیست و قابل استفاده؛ چه در
رابطه با مسئله التقاط ایدئولوژیک مجاهدین ،چه در رابطه با مسئله تشکیالت (التقاط در
تشکیالت نکتۀ جالبیست بهویژه وقتی به سیستم تشکیالتی سازمانهای انقالبی فلسطینی
نگاه کنیم که مخلوطیست از مناسبات قبیلگی ،سانترالیسم دموکراتیک ،دموکراسی پارلمانی
و غیره .شاید در زاپاتیستها و جنبشهای آمریکای التین نیز به چنین التقاطی بربخوریم
که همه مولود شرایط تاریخی خویش هستند) و چه در رابطه با آموزش (کنار هم گذاشتن
“مذهب و مارکسیسم”) .باری شباهتهایی بین تجربۀ ما و اخوانالصفا در مسئلۀ آموزش
و تشکیالت وجود دارد؛ ولی هیچ تقلیدی از جانب مجاهدین در کار نیست؛ تا جایی که
به یاد دارم مسئلۀ اخوانالصفا اساس ًا در بین ما شناخته شده نبود .دربارۀ آنها و تجربههای
دیگری که ک ً
ال در تاریخ اسالم وجود داشته مثل اسماعیلیان یا حسن صباح و… چه بسا
اطالعاتی به شکل محدود همراه با نوعی شگفتی در میان بعضی از افراد وجود داشت؛
ولی چنین نبود که کسی بخواهد از آنها آگاهانه تقلید کند؛ در عینحال نباید انکار کرد که
ما مجاهدین بدون اینکه خودمان بخواهیم از فرهنگی متأثر بودیم که در جامعه و میراث
آن وجود داشت ،و ما هم در آن بزرگ شده بودیم .واقعیت این است که اساس ِ
فلسفی
نقد
ِ
ِ
تحول مجاهدین در سال  ۵۴همین موضوع التقاط در ایدئولوژی پیشین بود که در کتاب
(((
ً
“بیانیۀ اعالم مواضع مجاهدین” مفصال بیان شده است.
مفهوم فلسفی التقاط هم که در فرهنگ فلسفی روسی آمده و بههمینجهت باید
محتاطانه به آن رجوع کرد چنین است“ :اکلکتیسم (التقاطگرایی) از واژۀ یونانی eklego
یعنی انتخاب روشیست مبنی بر ادغام بینشها ،مفاهیم فلسفی ،طرحهای تئوریک،
ارزیابیهای سیاسی و… تنها در یک سیستم ،بهرغم اختالفها و تضادهایی که با یکدیگر
دارند .بنابر این تمام تالشهایی که به کار میرود تا ایدهآلیسم را با ماتریالیسم وفق دهد،
التقاطی به شمار میآید ،همانند کوششهای رویزیونیستها برای پیوند دادن بین مارکسیسم
و آمپیریوکریتیسیسم (نقد تجربهگرایی) ،ماتریالیسم دیالکتیک با کانتیسم و غیره.
 - 1تاریخ فلسفۀ اسالمی هانری کوربن ،ترجمۀ اسدالله مبشری ،نشر امیرکبیر ۱۳۵۲ ،ص .191
 - 2نک به“ :اسلوب شناخت التقاطی و تناقضات آن در جریان عمل انقالبی”.

http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/bayaniyeh-1354.html
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التقاطگرایی ،بهویژه خصلتنمای فلسفۀ بورژوایی معاصر است .مهمترین
ِ
جهان
اشکاالت متدولوژیک التقاطگرایی عبارتند از اینکه در مجموع ،پیوندها و روابط
عینی نمیتوانند روابط ذاتی یک شیء یا پدیده را عیان سازند ،خصلت تاریخ ًا مشخص
و تعینیافتۀ این روابط را نشان دهند ،بلکه جوانب و ویژگیهای مختلف را بهصورت
مکانیکی کنار هم مینهند .در فعالیت عملی و بهخصوص در سیاست ،التقاطگرایی منشأ
اشتباهات و بدفهمیهاست زیرا مانع از آن میشود که در زنجیرۀ حوادث ،حلقۀ اصلی را
ببینیم و از این طریق اقدامات خاصی را که برای انجام فوریترین وظایف در یک دورۀ
تاریخی مشخص برعهده داریم محقق کنیم” (از کتاب فرهنگ فلسفی چاپ مسکو به
ِ
مفهوم منفی التقاط است .مفهومی اثباتی از آنهم وجود دارد که
زبان فرانسه  .)۱۹۸۰این
ِ
(((
سابقۀ دیرینهاش به یونان باستان بازمیگردد که مجال بحث آن اینجا نیست”.
گاه دربارۀ التقاط مجاهدین از این زاویه بحث میشود که گویا آنان مرتکب گناهی
شدهاند که اندکی از سوسیالیسم و اندکی از مذهب را با هم جمع کردهاند و از دو یا چند
امر ناسازگار معجونی ساختهاند .التقاط به آن معنی که در ادبیات ما به کار برده میشود،
مفهومی مستهجن و عامیانه پیدا کرده است .باید گفت که او ً
ال هیچ یک از مکاتب فکری
نیست که مادرزاد بوده یعنی از کسی چیزی اخذ نکرده باشد .آنها کوشش کردهاند که حتی
از منابع متناقض ،یک رشته از دستاوردها را گرفته ،یک سیستم فکری بسازند؛ مث ً
ال
تالشی که فالسفۀ اسالمی به کار بردند تا بتوانند دو مکتب مهم اشراق (افالطون) و َمشاء
(ارسطو) را که در فلسفۀ یونان وجود داشته در فلسفۀ شرق با هم تلفیق کنند؛ نمونۀ آن
کار فارابی است؛ فارابی این نقش خیلی مهم را داشته که بین فلسفه و منطق یونان و دین
(اسالم) ترکیبی بهوجود آورده و علم کالم از آن زاده شده است .تضادهایی که بین فالسفۀ
اسالمی و فقها پدید آمده و گاه منجر به تکفیر فیلسوفان شده ،ناشی از همین ناسازگاری
فلسفه و دین است .تکفیر ابنسینا ،قتل سهروردی یا آوارگی مالصدرا نمونههای این
ناسازگاریست ،اما اینها مانع از پیدایی سیستمهای نظری التقاطی نشدهاند .شاید بتوان
ترکیبهایی از ایدههای مختلف یافت که در یک مقطع تاریخی با هم سازگار باشند،
مانند آنچه دربارۀ اندیشۀ مارکس میگویند که در واقع سنتزیست از سوسیالیسم فرانسوی،
اقتصاد انگلیسی و فلسفۀ آلمانی .مفهوم التقاط آنجاست که سیستمی ساخته میشود
از منابعی که با یکدیگر متناقضند و در مواقع بحرانی تضادشان بارز میگردد ،یعنی
دیگر نمیتوانند یک سیستم همگن یا منسجم بسازند .این امر است که میتواند حامل
ِاشکالی باشد وگرنه هر کسی میتواند دستاوردهای گوناگون را اخذ کند .مهم این است
که سیستمی که پدید میآید همگن باشد .سیستم مجاهدین با وجود آنکه برای گسست از
درکی خشک و محافظهکارانه از اسالم ،برای دورهای پاسخگوی نیازهای جنبش بود،
 - 1نک به“ :مصاحبهای با تراب حقشناس :از گذشته تا آینده” ،یحیی ـ خالد ،انتشارات اندیشه و پیکار.

http://peykar.org/articles/745-mosahebetorab.html
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اما در نهایت جهانبینی همگنی نبود و با حاد شدن تضادهای جامع ْه محدودیتهای خود
را آشکار کرد؛ یعنی اعتقاد به اینکه سازندۀ تاریخ ،حرکت تودههاست با اعتقاد به وحی
سازگاری ندارد (هرچند “وحی” را بنابه توجیهی که بازرگان در کتاب “راه طی شده”
آورده “پدیدۀ خاص” بنامیم) .مجاهدین ماتریالیسم تاریخی را میپذیرفتند بدون آنکه
مبنای فلسفی آن ،ماتریالسم دیالکتیک را بپذیرند .چنین ترکیبی از دو امر متناقض را
نمیتوان کنار هم گذاشت و یک سیستم کامل ساخت .ممکن است گفته شود که اعتقاد به
وحی و ک ً
ال وجود ایدهآلیسم در اندیشۀ سازمان تأثیر عملی نداشته ولی در واقع باید اعتراف
کرد که این حرف درست نیست ،این امر تأثیر خود را داشته هرچند ما به آن آگاه نبودهایم؛
برای مثال نکتهای هست که فراموش شده یا ک ً
ال زمینۀ بحث آن پیش نیامده ،مانند :مسئلۀ
تأثیر دعا! توضیح اینکه در سازمان قبل از سال  ،۴۸اگر کسی میگفت دعا تأثیر مهمی
در زندگی دارد ،شاید باعث خنده هم میشد؛ ولی زمانیکه ادامۀ برنامههای آموزشی
خستهکننده شد و همۀ اعضا در انتظار شروع عملیات مسلحانه بودند ،سازمان دچار بحران
گشت .در دستور قرار گرفتن برنامۀ آموزش نظامی و سفر به پایگاههای فلسطینی ،بهطور
موقت این بحران را تخفیف داد ،اما بهسرعت این بحران ایدئولوژیک که رهبری با آن
مواجه بود ،باال گرفت .رهبری شاهد گرایش هرچه بیشتر اعضا به آموزشهای مارکسیستی
و فاصله گرفتن از آموزشهای دینی بود و برای پاسخیابی به این بحران و نجات سازمان
از بنبست واقع ًا دچار مشکل شد .ابتدا رهبری بهویژه حنیفنژاد کوششی ناموفق به کار
برد تا تکیه بر آموزشهای مذهبی را افزایش دهد و از این طریق در ایدئولوژی سازمان
توازن بین اسالم و مارکسیسم محفوظ بماند .در ادامۀ همین موضع است که موسی خیابانی
در زندان ،جزوۀ “شعائر” را مینویسد (حتی پس از قیام در سال  ۵۸آن را بهصورت
سخنرانی عرضه میکند) .این جزوه را من در سال  ۵۲دریافت کردم و به یاد ندارم که
کسی از اعضای سازمان به آن توجهی کرده یا آن را خوانده باشد .باری ،حنیفنژاد در آن
وضعیت بحرانی مریض شده بود و برخی از بچهها از قول او شنیده بودند که “من تا حاال
متوجه اهمیت مسالۀ دعا نبودم”؛ فکرش را بکنید دعا کردن! باید دید چگونه میشود که
آدمی مثل او که این همه تالش میکند تا درک علمی را در سازمان جا بیاندازد ،در شرایط
سخت ،دعا کردن را مهم تلقی کند! دلیل چنین امری را باید در همان التقاط ایدئولوژیک
ِ
دست آن به آسانی عملی نیست .در انواع دیگر التقاط نیز ،از تشکیالتی
ُجست که فرار از
گرفته تا سیاسی و غیره همین دوگانگیها خواهناخواه بروز میکند .مثالهای فراوان در
زندگی سیاسی خود و دیگران سراغ دارم ،از مواضع غیرمترقبه رفرمیستی یک کمونیست
دوآتشه گرفته تا برخورد ارتجاعی به مسئلۀ زن در اغلب سازمانهای چپ.
به یاد دارم که در عین احترامی که سازمان برای طالقانی قائل بود و بسیاری از
برداشتهای “نوین” او را از قرآن قبول داشت ،یعنی تفسیر مادی ،اجتماعی و سیاسی وی
را از قرآن مؤید برداشتهای انقالبی خود از تحوالت جامعه میدانست ولی اینکه طالقانی
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ثواب خواندن سوره را مینوشت ،همیشه
در پایان سورههای قرآن ،طبق سنت برخی مفسرین،
ِ
باعث تعجب رفقا بود .سعید محسن به شوخی میگفت“ :باالخره آقا آخوند هم هست!”
ما آن را به حساب زیرکیها و توجیهات آخوندی میگذاشتیم که طالقانی برای خود به آنها
متوسل میشد و از آن میگذشتیم؛ اما بعدها همان بقایا و یا بگویم پرنسیپهای ایدهآلیسم
که در ذهن ما مانده بود ،ما را به جایی میکشاند که مسئلۀ دعا برای کسی مثل حنیفنژاد
مهم تلقی شود؛ هرچند نمیدانم که تا چه مقطعی این مهم بودن اعتبار خود را حفظ کرد.
التقاط ،یعنی سیستمی که مجاهدین در دهۀ  ۴۰درست کرده بودند ،خود بهعنوان
یک دورۀ گذار میتواند ضروری تلقی شود .به گمان من ،رسیدن به این تلفیق یا التقاط
برای ما که از سنتهای دگم و عقبافتاده نشأت گرفته بودیم اقدامی جسارتآمیز و
حماسی بود که تا مرحلۀ معینی میتوانست مبارزۀ ما را توجیه کند ولی شکی نیست که این
امر نقطهای شکننده در تفکر ما محسوب شده و همانطور که دو بار در حیات سازمان
پیش آمد باالخره این بحران دامنگیر ما شد که آیا مذهب را مالک قرار میدهیم یا
مارکسیسم را ،مارکسیسمی که ناگفته نماند در آن دوره “علم زمانه” مینامیدیم.
در آن دوره برای ما کام ً
ال طبیعی بود که چهگوارا و هوشیمین را در کنار بزرگان
دین مانند علی و حسین تصور کنیم .بینشی که ما برای تبیین مبارزۀ خود یافته بودیم تا
مدتی میتوانست کارآیی داشته باشد .در همان زمان در آموزشهای سازمان این بحث
مطرح بود که تئوریها هر یک در محدودۀ معینی کارآیی دارند مانند نظریۀ جاذبه نیوتن
که تا مدتی میتوانست پاسخگوی مسائل مطروحه باشد ولی فراتر از آن باید تئوری
نسبیت اینشتین به کار گرفته میشد .اینکه تئوریها مانند پوست پیاز یکی دیگری را
تکامل علم باید به آن توجه
در بر میگیرد و کاملتر از پیشینۀ خویش است و در فهم
ِ
داشت امری مسلم بود .تصور سازمان در آن زمان بر این بود که مارکسیسم میتواند
بهدرستی پدیدههای مختلف اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و تاریخی را تحلیل کند ،اما
عرصههایی در معنویات وجود دارد که برای تحلیل آنها مارکسیسم توانا نیست و لذا این
آموزشهای درست قرآنیست که میتواند در این عرصهها پاسخگو باشد .در ادامۀ همین
روند است که سازمان طی مسیر انقالبی خود ناگزیر ایدهآلیسم را از اندیشه سیاسی خود
کنار میزند و میکوشد مارکسیسم را در کلیۀ ابعاد فلسفی ،اجتماعی و سیاسیاش بهعنوان
تئوری راهنمای عمل خود برگزیند .بخش التقاط“ ،کتاب بیانیۀ اعالم مواضع…” گویای
(((
موقعیت فکری سازمان در این دوره است.

انعکاس التقاط فوق در ذهن پایههای سازمان بدین نحو دیده میشد که مث ً
ال
بههیچرو کسی فکر نمیکرد که اگر قیامتی هست ،رهبران انقالبی جنبش جهانی کمونیستی
 - 1نک .به“ :بیانیۀ اعالم مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران” -۱۳۴۵ ،ص  :۵۳اسلوب
شناخت التقاطی و تناقضات آن در جریان عمل انقالبی.
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/bayaniyeh-1354.html
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عکس معروف چهگوارا با کاله بِ ِره و ستارۀ سرخ نگاه
را به جهنم ببرند .دوستی که به
ِ
میکرد با شیفتگی میگفت“ :اگر پیغمبری برای زمانۀ ما وجود داشته باشد همین است!”
محسن فاضل که در اواسط سال  1353به بغداد آمده بود میگفت“ :خوب است برنامۀ
رادیویی ما با پخش سرود انترناسیونال و آیهای از قرآن شروع شود” .او متوجه نبود که
این پیشنهاد به نوعی تأیید اصطالح “مارکسیست اسالمی”ست که رژیم دربارۀ ما به کار
میبرد .این واقعیتیست که در کارهای بزرگ و کوچک ما چنین گرایشی وجود داشت،
گرایشی التقاطی که تضاد را در درون خودش حمل کرده و کوششی در جهت همخوانی
بین عناصر برگزیدهشدۀ تئوری نمیکند که یک سیستم منسجم ساخته شود .این جهانبینی
ِ
نتیجۀ کارِ
خود مجاهدین است که بهنظر من یک جنبۀ مثبت دارد و آن اینکه خودشان
کمر به تدوین ایدئولوژی جدید میبندند که سه مشخصۀ اصلی دارد -1 :بر فرهنگی
بومی متکی است؛  -2به مبانی مذهب اعتقاد دارد؛  -3برای سوسیالیسم مبارزه میکند.
ْ
گسترش بین
مجاهدین این سه مشخصه را از ابتدا با هم درمیآمیزند؛ بومی بودن بهلحاظ
تودۀ مردم اهمیت بسیار دارد ،اما درعینحال تکیه بر فرهنگ بومی ،حتی اگر در حد
استفاده از برخی جنبههای آن باشد (مانند استفادۀ زاپاتیستها از فرهنگ و اساطیر بومیان
مکزیک) باعث میشود که یک پای جنبش همچنان در ِگل بماند و در بزنگاههای سخت،
جنبش را از پیشروی بازداشته حتی به عقب بکشاند و ارتجاع را حاکم کند .یکی از فعالین
ملی-مذهبی که چند سال پیش به فرانسه آمده بود با نوعی “مالمت” از من میپرسید که
چرا با توجه به اینکه اسالم قدرت بسیج عمومی چشمگیری دارد ،شما به مارکسیسم روی
آوردید؟ جواب دادم که اگر بسیج به استقرار قدرت خمینی منجر شود نه تنها امری مثبت
نیست بلکه بسیار هم منفیست و ما خواستار چنین بسیجی نبوده و نیستیم.

ِ
کسان دیگر از یک
از سوی دیگر در دهۀ  ۴۰ما معتقد بودیم که نباید مانند برخی
ایدئولوژی حاضر و آماده استفاده کنیم ،حتی اگر آنچه به دست میآوریم حاوی اشکاالتی
هم باشد .به یاد دارم که مقدمهای هم بر کتاب “شناخت «م ُتدولوژی»”((( نوشته بودیم که
سرانجام چاپ نکردیم ،زیرا نمیخواستیم نوشتۀ ما ،ارگان خارج کشور ،اضافهای بر سند
سازمانی باشد هرچند طبع ًا اجازۀ ویراستاری داشتیم و در مواردی به آن عمل میکردیم.
گویا یک نسخۀ خطی از آن مقدمه را حسین روحانی در پاریس به دکتر ابراهیم یزدی
داده بود .یزدی که با گرایشهای چپ سازمان موافق نبود بعد ًا که دید ما آن را چاپ
پیش خود فکر کرده بود که آن مقدمه نوشتۀ داخل کشور بوده و گمان میکنم
نکردهایمِ ،
آن را چاپ کرد.
کوشش سازمان در تدوین ایدئولوژی میتوانست از یک نظر پیشروانه باشد
چون تالش داشت از دُ گم و کلیشهبرداری اجتناب کند یعنی تالش میکرد راه مستقل
 - 1نک .به :کتاب “شناخت «متدولوژی»” ،سازمان مجاهدین خلق ایران.۱۳۵۱ ،
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خود را بیابد؛ درعینحال کلیشهبرداری در درک مارکسیستی هم میتواند وجود داشته
باشد کمااینکه بین نیروهای چپ نیز فراوان نمونه دارد .واضح است که این برخورد از
دیالکتیک به دور است ،البته این اقدام مجاهدین بدین معنی نیست که آنها کلیشهبرداری
نکردند ،برعکس تالش آنها برای حفظ ایدهآلیسم جنبههای منفی فراوان داشت؛ برخی
تصوراتی که آنان از قرآن و صدر اسالم داشتند و الگوهایی که هنوز بهنظرشان کارآیی داشت،
غالب ًا عاری از عناصر پیشرو و بالنده بود ،اما بههرحال این مسیری بود که آنها پیمودند.

زندگی اجتماعی رفقای مجاهد
شغل بهعنوان محمل امنیتی

اشاره کردم در جمعی که بعدها بهعنوان سازمان مجاهدین رسمیت یافت ،همه
طبع ًا باید شغلی برای امرار معاش و البته بهعنوان َمحمل امنیتی میداشتند ،هرچند کنترل
ِ
میزان اشتغال و مقدار زمانیکه به این امر اختصاص میدادند در اختیار خودشان بود.
هر کس میکوشید هرچه س ُبکبارتر باشد و بتواند حداکثر وقت آزاد خود را در خدمت
جمع و اهداف آن صرف کند .معمو ً
ال بیش از نصف حقوق یا درآمد افراد ،برای سازمان
و نیازهای آن کنار گذاشته میشد.

اصل این بود که همه باید کار میکردند؛ مث ً
ال حنیفنژاد مهندس کشاورزی در
شرکت عمران قزوین بود و سعید محسن مهندس تأسیسات در ساختمان وزارت کشور؛
اصغر بدیعزادگان در آزمایشگاه دانشکدۀ فنی تدریس میکرد و علی باکری در دانشگاه
صنعتی؛ نصرالله اسماعیلزاده در شرکت تلفن بود ،ناصر سماواتی رئیس شرکت برق در
میدان ژاله و لطفالله میثمی در شرکت نفت الوان مشغول بود؛ محمد سیدیکاشانی
در شرکت نفت کار میکرد و پرویز یعقوبی ریاست یکی از شعبههای بانک صادرات
را بهعهده داشت؛ مهدی فیروزیان در شهرداری تهران بود ،حسن راهی به شغل مهندسی
میپرداخت و… کسانی هم مثل منصور و پوران و حوری بازرگان ،رفعت افراز ،ابراهیم
آوخ ،نبی معظمی و من معلم بودیم .غالب رفقای اولیۀ ما کارمند یا دانشجو بودند .رفقایی
هم داشتیم در تهران و شهرستانها که کارگر بودند .در سالهای بعد طبع ًا تنوع بیشتری در
شغل و جایگاه اجتماعی رفقای ما به چشم میخورد.
زندگی خانوادگی

تعهدات خانوادگی به حداقل میرسید و حتیاالمکان هیچ بار تازهای از جمله
ازدواج و تشکیل خانواده بهعهده گرفته نمیشد.
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سازمان مجاهدین اولیه در واقع سازندۀ ما بود و من بیشترین تأثیر را از آن دوره
گرفتهام و همین مضمون را از بچههای دیگر هم شنیدهام؛ حتی در میان کسانی که امروز
دیگر مباحث مربوط به مجاهدین مذهبی را بهلحاظ ایدئولوژیک ،طبقاتی و غیره قبول
ندارند و حتی دورۀ بعد از آن را هم بهصورت چپروانهای مردود میشمارند ،از نظر
پرنسیپهای آموزشی ،اخالقی ،بزرگمنشی و فداکاری ،دورۀ اول را خیلی ُپربار ارزیابی
میکنند .این مسئله همواره در سازمان مطرح بود که باید هرچه میتوان نه تنها بار تازهای
به دوش خود نگذاشت بلکه بارهای موجود را هم سبک کرد؛ مسئولیتهایی از نوع شغل
و خانواده و تبعات آن ،روابط چش موهمچشمی ،گرفتن همسر (چه برای زن یا مرد)،
ماشین جدید ،خانۀ جدید ،مبلمان خانه ،بچهدار شدن و غیره که خانوادهها طبق ُمد و
شرایط روز به فرزندان جوان خود تحمیل میکردند.
این سیستمی بود که در بین قشر روشنفکر و متوسط در آن روزها وجود داشت
و کولبار زندگی دائم سنگینتر میشد ،مث ً
ال برای دانشگاه اگر فالن رشته را بخوانیم
ِ
خود این پست با خودش مشکالت تازهای
یک پُست بهتر در انتظار خواهد بود که
به بار میآورد .از این لحاظ تالش همۀ بچهها مدام این بود که یک کاری بکنیم تا
مهم این سبکتر شدن ،مسئلۀ
سبکتر باشیم .طبیعیست که یکی از مسائل خیلی
ِ
ازدواج بود و بچهدار شدن .ازدواج همانطور که گفتیم ممنوع نبود ولی سؤال این بود
که آیا این کار با فعالیت سیاسی مغایر نیست؟ چرا؟ چون محیطی که مبارزه در آن
جریان داشت از نوع محیطی نبود که فرض کنیم مثل ویتنام“ ،زندگی جنگ و دیگر
هیچ!” مثل فلسطینیها هم نبود که باز “زندگی جنگ و دیگر هیچ!” در آنجا مردم
زندگی میکنند ،کار میکنند ،راه میروند ،شب میآیند و در کنارش مبارزه هم میکنند.
در ایران چنین نبود؛ سازمان ما یک سازمان متشکل از انقالبیون حرفهای در شرایط
بسیار سخت بود .ما باید روابطی منطبق با شرایط ویژۀ جامعۀ خودمان میساختیم که
ِ
مشکالت همین
این با خودش یک عالم دشواری به بار میآورد .خیلیها زیر فشار
وضع میشکستند .این شکستن گاهی در درگیریها با رژیم یا در زندان رخ میداد
یا به رها کردن منجر میشد .بچهها واقع ًا فشارهای بسیاری را تحمل میکردند .من
نمونههای بسیاری دیده بودم از کسانی که بهخاطر همین َس ُبک شدن ،مث ً
ال از طریق
ُسنن خانوادگی نامزد داشتن ،دختر عمو را گرفتن… روابط خوبی هم پیدا کرده بودند
ولی برای َادای وظایفی که در سازمان بهعهدهشان بوده ،روابطشان را رها کرده بودند،
از جملۀ این بچهها شهدا علی باکری و سیدجلیل سیداحمدیان بودند .کسانی هم بودند
که پنچ سال مبارزۀ مخفی را به پیش بردند ،در ایران ماندند ،هیچوقت هم دستگیر
نشدند و در طول این مدت نامزد داشتند ،عشقشان را هم حفظ کرده بودند ولی
نتوانستند ازدواج کنند از جمله محمد نمازی.
به کتاب ُ
“گلهای بدی” شارل بودلر که اشاره کردم ،میخواستم بگویم که برای ما
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در آن دوره ،هر چیزی که میخواندیم به معنی و مضمون اهدافی که داشتیم آغشته میشد؛ با
عینک مبارزه خوانده میشد ،یعنی ما از دین ،از قرآن ،از مارکسیسم ،از تاریخ ،از سعدی،
از ادبیات و غیره معنای مبارزه با رژیم شاه را میفهمیدیم .خودم یک عالم از این شواهد
دارم ،مث ً
ال از شعر شاملو ،فروغ… یک نمونۀ بسیار ساده ذکر میکنم :حنیفنژاد اهل
شعر و شاعری نبود؛ خیلی آدم منطقی ،جدی و جسوری بود ،یادش به خیر! واقع ًا یکی از
بهترین رزمندگانیست که من در عمرم سراغ دارم.
میخواستم از جدیت حنیف بگویم و شنیدهام یک بار در زندان قصر یکی از
افسران در حضور عدۀ بسیاری از زندانیان به یکی از رفقای زندانی توهین میکند و او
را زیر ضرب میگیرد .از بین همه کسانی که آنجا ایستاده بودند و از ترس اینکه مبادا
اگر حرفی بزنند همه را برای تنبیه بهقول معروف ببرند “زیر هشت” و شالق و غیره،
حنیفنژاد با صدای بلند میگوید که “ای زِ َب ْر ِ
ْ
گرم تا کی بماند این
دست
زیردست آزار ْ /
بازار” .این شعری از سعدیست .همه جاخورده بودند نه فقط بهخاطر بجا بودن این
بیت ،بلکه به این جهت که این محمد حنیفنژاد است که شعر میخواند! البته خودش هم
خجالت کشید و بالفاصله بیرون رفت.
میخواستم بگویم که ما از هر منبعی میتوانستیم برای اهدافی که داشتیم معنی
خاصی بیرون بکشیم .گفتم مثالً از قرآن ،از روایات امام حسین برای مبارزه مواردی
بیرون میکشیدیم .از چهگوارا ،از هوشیمین و از شاملو و کسان دیگر؛ فرقی نمیکرد نقل
قولهاشان را فوت آب بودیم.
مسئلۀ جنسی و کیفیت برخورد به آن

نکتهای که کمتر به آن پرداخته شده ،مسئلۀ جنسی و کیفیت برخورد با آن در
انقالبی حرفهایست .نیاز طبیعی جنسی را اگر بهنحوی خردمندانه حل
یک سازمان
ِ
نکنند به عُ قده بدل میشود و میتواند در عرصههای دیگری پیامدهای زیانباری داشته
باشد .رفقا از همان آغاز متوجه اهمیت این مسئله و ضرورت حل آن بودند؛ هرچند
چارچوبهای فکری و سنتی و مذهبی مانع از آن میشد که بهنحوی علمی و مدرن به
حل این مسئله بپردازند .در برابر این مشکل تنها ما مجاهدین نبودیم که باید راهحلی
درست مییافتیم بلکه سازمانهای انقالبی دیگری نیز چه در ایران و چه در دیگر
کشورها با آن مواجه بودهاند و بسته به اندیشه و سنتهای خود ،با سادگی یا دشواری
به “حل” آن پرداختهاند.
تا زمان علنی شدن سازمان مجاهدین در اواخر سال  ،۱۳۵۰تعداد زنان سازمان به
شمار انگشتان یک دست هم نمیرسید .بنابراین موضوع بحث تنها شامل مردان میشد.
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برخورد اولیه این بود که نباید به این نیاز چندان بها داد یعنی میتوان آن را با فعالیتهای
دیگر جسمی و فکری دور زد؛ البته این برخورد کارآیی کاملی نداشت و میتوانست
پیامدهایی ناخواسته در تحقیر عشق جنسی و جنس مخالف داشته باشد .تجربۀ اجتماعی
نشان میداد که هر اندازه ،آنطور که در رسانههای رسمی هم مطرح بود ،به این نیاز
اهمیت و بالو َپر داده شود ،ابعاد گستردهتری به خود میگیرد .در رسانههای آن روز
همزمان با تحول افکار و انقالب جنسی در نیمۀ سالهای  ،۱۹۶۰اهتمام زیادی برای
پرداختن به مسئلۀ جنسی وجود داشت ،حالآنکه پروژۀ ما برای تأسیس و قوام گرفتن
سازمان انقالبیون حرفهای درست راه عکس را میپیمود یعنی باید به این نیاز بهعنوان
ِ
جوانان عضو به
امری درجه چندم و حتی قابل چشمپوشی نگاه میکرد .نیروی سرشار
فکری فشرده ،هدایت و کانالیزه
سمت فعالیتهای بدنی (از نوع کوهنوردی) و تالش
ِ
میشد که برای سازمان در آموزش و خودسازی دستاوردهای جدی به بار میآورد ،اما
تجربه نشان داد که مسئله از این طریق بهطور کامل حل نمیشود و بسته به شخصیت و
انگیزههای مبارزاتی افراد ،تأثیر این نوع برخورد در همگان یکسان نیست .در سنت
مذهبی-اجتماعی و اندیشۀ ما در آن روزها رابطۀ جنسی صرف ًا با ازدواج متصور بود ولی
خود قید و بندهایی را در روابط اجتماعی به همراه میآورد که برای مبارز
ازدواج با
ْ
ِ
برکف آن روز مانعی بزرگ ایجاد میکرد .تصور کنید آداب و رسومی که در ازدواج
جان
ْ
رعایت میشود و مداخلۀ خانوادههای دو طرف و انتظاراتی که از یکدیگر دارند چقدر
با س ُبکبار بودن یک مبارز انقالبی مخفی تضاد دارد .تازه این اول کار است .پس از
چند ماه بحث بر این خواهد بود که این زوج جوان در چه زمانی واقع ًا تشکیل خانواده
خواهد داد یعنی دارای فرزند خواهد شد یا پس از گذشت مدتی اگر نداشت ،چرا ندارد؟
مشکالت از همین مسئلۀ بچهدار شدن آغاز میشود تا برسد به تعهدات مالی ،بهبود وضع
خانه و ُمبلمان و هزار داستان دیگر (دستوپا گیر بودن سنتهای رایج از مهریه و مهمانی
و مراسم عروسی…) .آن روزها وقتی کسی از آشنایان ما بهطور عادی ازدواج میکرد عم ً
ال
از نظر فعالیت مبارزاتی “بایگانی” میشد و ما دیگر نمیتوانستیم روی او حساب کنیم.
ِ
دستکم بهلحاظ امنیتی
ازدواج بین دختر و پسری که هر دو عضو یا هوادار سازمان یا
بسیار مورد اعتماد بودند در سازمان مجاهدین ممنوع نبود .قبل از سال  ۵۰چند تن از رفقا
انقالبی دیگر ،این امر ممنوع بوده
متأهل بودند؛ هرچند شنیدهام که در برخی سازمانهای
ِ
است .یکی از مجاهدین که گویا میخواسته با خواهر رفیقی دیگر ازدواج کند ،مسئله را با
مسئولش در میان میگذارد؛ پاسخی که دریافت میکند این است که اگر به تمام جوانب
مسئله فکر کردهای و پس از ازدواج میتوانی به فعالیت خود ادامه دهی اقدام کن ،ولی
او که موضوع را مجدد ًا بررسی میکند از ازدواج منصرف میشود .اگر بخواهیم حال و
هوای فکری و احساسی خودمان را فشرده و روشن بیان کنیم ،شاید شعر زیر از هوشنگ
ابتهاج نمونه خوبی به دست دهد:
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“دیر است ،گالیا!
در گوش من فسانۀ دلدادگی مخوان!
دیگر ز من ترانۀ شوریدگی مخواه!
دیر است ،گالیا! به ره افتاد کاروان.
عشق من و تو؟ … آه!
این هم حکایتی است
اما در این زمانه که درمانده هر کسی
از بهر نان شب
دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست…”
مسائل امنیتی

رعایت مسئلۀ امنیتی در عین تقویت جسمی و روحی افراد مهمترین شرط تشکیل
و استمرار سازمان بود .کوهنوردی هفتگی و آمادگی هرچه بیشتر جسمی و روحی برای
روبهرو شدن با شرایط دشوار آینده در دستور کار قرار داشت و میتوانم بگویم ،بهنحوی
نظامی به وظایف عمل میشد .رعایت مسائل امنیتی چنان با جدیت دنبال میشد و مورد
بررسی و انتقاد قرار میگرفت که بهصورت ملکۀ ذهنی افراد در میآمد .از آنجا که انجام
این وظایف امری خالف جریان معمول جامعه بود ،باید نهایت تالش صورت میگرفت
تا ذهن خانواده ،دوستان و همکاران متوجۀ غیرعادی بودن زندگی و گرایشهای ما نشود؛
چون کافی بود کسی غیرعادی تلقی شود تا بالفاصله به او بهعنوان مخالف رژیم مظنون
شوند .مقابله با کنجکاویها و زدودن سوءظن دربارۀ طرز زندگیمان کاری بس دشوار
خطر نهایی افتادن به دام ساواک را
بود ولی با هشیاری و ابتکار امکان داشت بتوان
ِ
از خود دور کرد .چنین بود که سازمان توانست نه تنها عناصر رزمندۀ بیشتری جلب کند
بلکه تا شش سال (اوایل  )۱۳۵۰بهخوبی دوام آورد .وضع طوری بود که معتقد بودیم
پیشاپیش ساواک حرکت میکنند ،یعنی
اگر پدر و مادر از کار ما خبر داشته باشند ،خود
ِ
به ساواک میگویند که اینها مشغول کارهای عجیبوغریبی هستند؛ مث ً
ال متأسفانه علی
ِ
رفیق شهید نسترن اخالقی در
میهندوست توسط پدرش لو رفت ،همینطور بود سرنوشت
دورۀ پیکار .بهنظر میرسد که تربیت و زندگی در جو مذهبی و معنویات آن ،که ما همگی
در آن قرار داشتیم امکان کنترل روحیات افراد را بهتر فراهم میکرد .شاید بههمیندلیل
بود که عضوگیریهای ما با گذشتن از فیلترهای اخالقی و معنوی ،دقیقتر انجام میشد و
ساواک تا چندین سال نتوانست در ما نفوذ کند .چنانکه بعد ًا خواهیم دید ،تنها وقتی به
کار خرید اسلحه پرداختیم دچار اشتباه سهمگینی شدیم که منجر به افتادن در دام ساواک
و ضربۀ اول شهریور  ۱۳۵۰گردید.
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هرکدام از رفقا به نوعی بهخاطر فعالیتهای گذشتهشان ممکن بود مورد تعقیب
ساواک قرار داشته باشند؛ مثالً سعید محسن و محمد حنیفنژاد سابقۀ زندان داشتند؛
عبدی (عبدالرضا نیکبین رودسری) مورد پیگرد ساواک قرار گرفته بود .ما همیشه
مواظب بوده و حواسمان به مسائل امنیتی جمع بود .ساواک هر از چند گاهی حاضر
غایب میکرد که اینها کجا و مشغول چه کاری هستند؟ باید محملهای موجه وجود
میداشت تا رد تعقیب و مراقبت را گم کند .حتی برای دوستان و آشنایان مختلف باید
محملهای کافی میداشتیم .در آن شرایط کافی بود “ ِقرتی” نباشی تا بگویند چریک
است! اگر چریک نمیگفتند ،میگفتند سیاسیست ،کلهاش بوی قورمهسبزی میدهد .در
چنین وضعی باید رفتار خودمان را در جامعه توجیه میکردیم .این کارِ بسیار دشواری
بود .چطور میتوان کنجکاوی افراد را دور زد و از آن برحذر ماند؟ اگر کوچکترین
اطالعی از فعالیت فکری و عملی تو به گوش دوستی یا خویشاوندی میرسید ،دیگر تو
ما ِلکش نبودی و احتمال قریب به یقین داشت که دهنبهدهن به گوش ساواک برسد .ما
باید سیاست نعل وارونه زدن را دربارۀ شغل و سلیقه و خانه و سفر و حتی عالیق عاطفی
خود بهخوبی به کار میبردیم .کوچکترین ناشیگری در این موارد ما را عم ً
ال لو میداد.
حتی قطع رابطه با خانواده مسئله را حل نمیکرد زیرا به شایعات و تصورات عجیبی بین
خانواده و آشنایان دامن میزد که “معلوم نیست یارو چشه” .باید حتم ًا با خانواده رابطه
نم پس نمیدادی .در دست گرفتن
را حفظ میکردی ولی از آنچه در درونت میگذشت ْ
یک کتاب یا رمان ،حساسیت به یک خبر ،خواندن روزنامه یا نشریهای معین و… همه
بهاصطالح “بو میداد” و میتوانست ردپایی از فکر و عمل تو باشد .آنچه در زبان عامیانه
و سنتی با این عبارت عربی بیان میشد “ ُاس ُتر َذه َبک و ِذهابِ ک و َمذهَ بک” (از چشمها
توآمد خودت و مذهب خودت را) به تمام معنی باید در همۀ
پنهان کن ثروت خودت و رف 
جوانب زندگی ما به کار بسته میشد تا نزدیکانت هم سر از کار تو در نیاورند .به یاد دارم
به دعوت دوستی که در تحقیقات مربوط به جنگلهای ایران فعالیت میکرد به مازندران
رفته بودم .اکیپ آنها متشکل از جمعی از مهندسین و دانشجویان بود .از راه که رسیدم ،در
هتل محل اقامتشان جایی به من داده شد .عصر بود و دستهجمعی میخواستند به تفریح
توگذار بروند .من به بهانۀ خستگی با آنها نرفتم و در محل ماندم .همین کافی بود
و گش 
تا رئیس اکیپ به دوست من بگوید“ :این آقا بهنظرم سیاسیست” و در برابر انکار جدی
“آدم عادی که فرصت تفریح عصرانه را بیجهت از دست نمیدهد” .من
دوستم گفته بود:
ِ
از حدود یک سال قبل از واقعۀ سیاهکل در خارج بودم ،بین دوستانی که در بازار تهران
داشتم و برخی از خویشاوندانم شایع شده بوده که “فالنی یا در سیاهکل بوده یا رفته به
الفتح پیوسته”.
همین روش مخفی کاری برای رفقای فدایی هم که میشناختم وجود داشت:
امیرپرویز پویان را در یک قهوهخانه دیدم با ریش و پیپ و قیافۀ غلطانداز یک روشنفکر
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آالمُد .محسن فاضل میگفت“ :یک روز لباس کهنهای پوشیدم تا همراه با یکی از رفقا
به محالت جنوب تهران و زاغهها برویم .خودم فکر میکردم که قیافهام به حد کافی
غلطانداز است .عینک هم نزده بودم .وقتی وارد منطقۀ گودها شدیم ،چیزی نگذشت
که چند تا بچه دور مرا گرفتند و میگفتند“ :هِلو مستر!”” (محسن فاضل موهای بور و
چهرهای روشن داشت).

با شروع عملیات مسلحانه ،رعایت موارد امنیتی ضرورت ُمبرم و بیشتری پیدا کرد
که تا سال  ۵۵به اوج خود رسید .چه خسارتهای سنگین جانی که از رهگذر عدم رعایت
اکید مسائل امنیتی بر ما وارد شد .از سال  ۵۱به بعد یک نشریۀ نظامی-امنیتی هم در سازمان
(((
منتشر میشد که مسئولیت آن بهعهدۀ شهید شریفواقفی بود.
ما آنچنان با این مسائل امنیتی درگیر بودیم که برخی کارها ملکۀ ذهن و طبیعت
ثانوی ما شده بود و بدون آنکه الزم باشد به آن توجهی بکنیم ،انجام میدادیم ،از جمله
موج رادیو
برخی از جاسازیها ،یا پاک کردن ْ
رد هنگام بازگشت به خانه یا عوض کردن ِ
پس از گوش کردن…

حل مسئلۀ مرگ
نکتۀ مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم ضرورت “حل مسئلۀ مرگ” بود .ما باید
هر لحظه آگاه میبودیم که در راهی پرمخاطره گام گذاشتهایم که در آن احتمال دستگیری،
زندان و مرگ بسیار باالست .بهقول حافظ:

“عشقبازی ِ
کار بازی نیست ،ای دل سر بباز
ِ
چوگان هوس”
زان که گوی عشق نتوان زد به

دست از جان شستن برای رسیدن به هدفی دورانساز و قبول مشکالتی که در
ِ
ماندن
راه است بههیچرو استقبال از مرگ نیست .ما در شرایطی میزیستیم که زنده
مطلوب ما نمیتوانست باشد .در سالهای اخیر ،گفتمان لیبرالی ،تسلیمطلبانه
خفتبار،
ِ
و ارتجاعی ،مبارزۀ انقالبی و رادیکال را مرگطلبی و شهیدپرستی جا میزند؛ حالآنکه
وقتی میخواهد از جانبازیها و اقداماتی یاد کند که در چارچوب منافعش صورت گرفته
زندگی خود
است ،آنها را قهرمانانه مینامد و تقدیس میکند .مبارز انقالبی نمیبایست به
ِ
ِ
امکان انسانی را
و حتی سالمت خویش کمبها دهد بلکه باید این عزیزترین و گرانقدرترین
صرف بهترین راه کند .به گفته شاملو در همان سالها:
 - 1نک .به“ :جزوۀ امنیتی” ،سازمان مجاهدین خلق ایران:

http://peykar.org/PeykarArchive/jozveye-amniyati.html
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“چه مَردی! چه مردی!
که میگفت
قلب را شایستهتر آن
که با هفت شمشیر عشق
در خون نشیند
و گلو را بایستهتر آن
که زیباترین نامها را بگوید…”

برخالف تصوری که در سالهای اخیر رایج شده است ،انقالبیون مسلح یا
غیرمسلح دهۀ چهل و پنجاه مجاز نبودند که جان خود را بیدلیل به خطر بیاندازند .به
یاد دارم که در سال  ۱۳۵۱مسئول سازمان مجاهدین ،رضا رضایی طی نامهای به ارگان
خارج کشور نوشته بود“:شرایط مبارزه و زندگی مخفی برای برخی از افراد بسیار دشوار و

غیرقابل تحمل است .ازاینرو ،هستند کسانی که میکوشند بهانهای به دست آورده خود را
با مأمورین رژیم درگیر کرده ،کشته شوند و بدین وسیله به رنج زندگی مخفی پایان دهند.
از نظر سازمان این برخوردیست اپورتونیستی و ما تمام تالش خود را برای جلوگیری از
چنین برخوردهایی به کار خواهیم برد” (نقل به مضمون).

پنج سال کار معلمی در صومعهسرا (فومنات ،گیالن)
پس از یک سال مخفی بودن و انجام وظایفی که بیشتر به پایان فعالیت نهضت
آزادی مربوط میشد (همانطور که گفتم ،فعالیت در رابطه با دادگاه سران نهضت ،تهیه و
تکثیر دفاعیات آنها ،چاپ دو جزوه نوشتۀ مهندس بازرگان و…) در شهریورماه ۱۳۴۳
خود را به ادارۀ آموزش و پرورش گیالن معرفی کردم که مرا به شهرستان صومعهسرا
(فومنات) فرستادند .بدین ترتیب از ماه مهر با پایۀ ِ
یک دبیری استخدامشدم.
قبل از این کار که بهلحاظ شغلی مسیر مشخصی به من تحمیل میکرد تالش کردم
خود را بهنحوی با اتفاقات و رویدادهایی که در جهان عرب رخ میداد همگام کنم .از
آنجا که با زبان عربی آشنایی داشتم و با توجه به فارغالتحصیلی در رشتۀ دبیری کوشش
کردم در صورت امکان خود را به وزارت فرهنگ در بخش کشورهای عرب منتقل کنم
یعنی در یکی از این کشورها مث ً
ال در عراق معلم بشوم .با این هدف ،این مسیر را پیش
گرفتم ولی ظاهر ًا چون از ساواک نظرخواهی میکردند درخواستم رد شد .سپس کوشش
کردم که در امتحان “دانشکدۀ آمریکایی بیروت” ( )AUBشرکت بکنم که در امتحان
کتبی قبول شدم ولی به دالیلی در امتحان شفاهی مرا نپذیرفتند؛ بماند که اگر چنانچه
قبول هم شده بودم ساواک نمیگذاشت .این هم کوششی بود که اجازه میداد در عین آنکه
شغلم را داشته باشم خودم را به کشورهای عربی منتقل کنم .این ایده همیشه در ذهنم بود؛
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از همان زمان یعنی در سال  1342مسئلۀ رفتن به قاهره برایم مطرح شده بود .زمانیکه
چمران و یزدی و… از نهضت آزادی خارج کشور به قاهره رفته بودند گویا بین آنها دربارۀ
توگو شده بود.
سفر من به آنجا گف 
گروه چمران و یزدی بیشتر از طریق آلمان به قاهره میرفتند .در آلمان ،سفارت
مصر ویزا را روی کاغذ جداگانهای ثبت میکرد تا روی پاسپورتشان ُمهر مصر دیده نشود
زیرا سفر ایرانیها به مصر ممنوع شده بود و اگر پاسپورت ُمهر مصر میخورد در ایران
دردسر ایجاد میکرد .با این تدبیر به مصر میرفتند ،آنجا میماندند و هنگام بازگشت کاغذ
را پس میدادند و دوباره وارد آلمان میشدند .هیچ مسئلهای نبود .اینکه سفر آنها به چه
نتیجهای رسید را نمیدانم ولی چمران در آنجا با آموزشهای نظامی آشنا شده بود .در
آغاز دهه  ۱۳۵۰وقتی به لبنان رفت تا در دستگاه امام موسی صدر (رئیس شورای عالی
شیعیان لبنان) برای راه انداختن یک مدرسۀ حرفهای شبانهروزی در شهر صور فعالیت
کند ،به امور دیگری نیز پرداخت از جمله سازماندهی گروه سیاسی نظامی َا َمل (حزبالله
کنونی لبنان انشعابیست از گروه امل).
باری ،آنها برای شرکت در برنامۀ فارسی رادیو قاهره نیاز به کسی داشتند و در
اینرابطه از من هم نام برده شده بود .یکی از دوستان نهضتی که با آنها در ارتباط بود،
بیآنکه از برنامۀ آنها در سفر به مصر چیزی به من بگوید ،از من پرسید که آیا حاضرم
به مصر بروم .من موضوع را قابل فکر دانستم و آن را با رفقای خودم یعنی حنیفنژاد و
دیگران مطرح کردم و آنها مسئله را موکول به کسب اطالعات بیشتر دانستند .من دیگر
صحبتی در این باره از آنها نشنیدم؛ امری که قاعدت ًا نشان میداد روند کار ادامه نیافته
است .بههرحال این طرح به جایی نرسید .تا آنجا که میدانم یک نفر از گویندگان رادیو
قاهره شخصی بود به اسم ضرابی و فرد دیگری معروف به “آقا موسی سید” که فرزند
سیدابوالحسن اصفهانی مرجع بزرگ تقلید شیعیان بود.
بههرصورت تمام تالشهای من برای اعزام شدن از طرق رسمی به کشورهای عربی
بینتیجه ماند و  اجبار ًا راهی صومعهسرا شدم .از این تاریخ تا مدت تقریب ًا یک سال تماسم
با حنیف ،سعید ،عبدی و دیگران فرعی بود و درست در همین فاصله آنها به تأسیس
سازمان پرداختند .پس از این برهه رابطهام دوباره کام ً
ال فعال شد و هر هفته به تهران و
پیش آنان میرفتم و کام ً
ال در چارچوب تشکیالت وظایف محوله را انجام میدادم .گفتم
که همین یک سال ضعیفشدن رابطه تا چه حد مرا متأسف کرده است.
در زمان استخدام حقوقم با ِ
حق خارج از مرکز تنها  ۵۴۶تومان میشد ،البته
اگر در وزارتخانۀ دیگری به من کار داده میشد حقوقم میتوانست تا دوهزار تومان هم
برسد .حقوق فرهنگیان پایینترین حقوق کارمندی بود و شاید هنوز هم هست .تازه همین
استخدام را هم ساواک باید تأیید میکرد .هشت ماه طول کشید تا این تأییده برسد و فقط
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آن موقع بود که حقوقم را دادند .طی این مدت بایستی برای ساواک وانمود میکردم که
وضعی عادی دارم و اص ً
ال سیاسی نیستم؛ بههمینجهت به فکر محمل صوفیگری افتادم.

داستان صوفی شدن (رشت)
برای منحرف کردن تعقیب و مراقبت که چند نمونهاش را در همان شهر شاهد
بودم ،با برخی از معلمین که مشْ َرب صوفیانه داشتند طرح دوستی ریختم و با آنها به خانقاه
میرفتم بهطوری که گویا اص ً
ال صوفیام .این ماجرای خانقاه رفتن و صوفی شدن من هم
خودش داستانیست.
در آنجا یک طایفۀ صوفی (نعمتاللهی) فعالیت داشت که به آنها پیوستم .قطب
این طایفه در آن زمان دکتر جواد نوربخش ،استاد دانشکدۀ پزشکی بود و بهنظرم روانپزشکی
تدریس میکرد .او پس از درگذشت قطب معروف این طایفه به نام ذوالریاستین ،قطب
این طایفه شده بود .دقیق ًا نمیدانم که رابطۀ این جریان با طایفۀ ُگنابادی چه بود .چون پس
از مرگ ذوالریاستین دو دسته شده بودند .یکی طایف ۀ نعمتاللهی و دیگری طایفۀ گنابادی.
من برای رد گم کردن و اینکه وانمود کنم اصال سیاسی نیستم و نبودهام و آشکارا نشان
دهم مشغول چه کاری هستم ،در صومعهسرا با برخی همکاران دبیرستان محل کارم که خود
صوفی بودند به خانقاه این طایفه میرفتیم .روزهای پنجشنبه عصر که مدرسه و دبیرستان
تعطیل میشد با این آقایان دستهجمعی به رشت میرفتیم و شب در خانقاه نعمتاللهی
میماندیم؛ یادم نیست که نماز را همانجا میخواندیم یا نه ولی کسی نبود که بگوید من اهل
جمع اینها ،بیشتر صحبت از تصوف و تاریخش بود و برخی اگراشعاری
نماز نیستم .در
ِ
در اینرابطه داشتند میخواندند ولی عمدت ًا شعرهای خود آقای نوربخش خوانده میشد که
در کتابی جمعآوری شده بود .یکبار خود آقای نوربخش برای سرکشی به پیروان یا کسانی
که مریدش بودند به رشت آمد .در این فرقه ،افراد جدید مثل من باید بهاصطالح “پذیرفته
میشدند” .اصطالحی که برای پذیرفته شدن وجود داشت “دستگیری شدن” بود .این بعد
محل تأمل
توگویی بود که در خلوت ،با آقای نوربخش در اتاق کوچکی که به آن
از گف 
ِ
خده ،با آن شکل و
گفته میشد ،انجام میگرفت .ایشان اتاق کوچکی داشت و بر یک ُم ّ
شمایلی که صوفیان بهخود میگیرند ،نشسته بود؛ کاله خاصی که کمی کج گذاشته شده بهسر
داشت ،با تسبیح و چهار زانو به شکل الی مکرر ،یعنی الاله االالله .من هم رفتم آنجا و زانو
زده نشستم و او از من چیزهای زیادی پرسید ،مث ً
ال چرا به تصوف رو میآورید و… من هم
که زبان آنها را از قبل میدانستم و فکرش را کرده بودم ،صحبتهایی کردم که ممکن است
امروز مضحک بهنظر برسد و از آنها خندهام بگیرد :سرگشتگی در عالم مادیات و بیفایدگی
تالشی که انسان در خارج از دنیای معنویات میکند و اینکه چگونه هویت انسانی خود را
زیر سؤال میبرد و از این قبیل خزئبالت که ایشان خیلی خوشش آمد .شاید نیم ساعتی با هم
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صحبت کردیم و خودش هم چیزهای زیادی گفت .در طول صحبت ،ما دست در دست هم
داشتیم .من “دستگیری شدم” و از آن به بعد عنوان “فقیر” به من دادند ،اسم من شد “فقیر
حقشناس” ،البته باید چند سال طول میکشید تا بعضیها بگویند “رفیق حقشناس!” چندی
بعد یک دفتری هم به من دادند که اسمم در اولش نوشته شده بود با تاریخ تولد ،عکس
تاریخ فالن “دستگیری” شد و به طایفۀ نعمتاللهی پیوست .در
و مشخصات و اینکه در
ِ
این دفتر در ضمن یک سری پرنسیپهای طایفۀ نعمتاللهی به زبان زیبای ادبی هم آمده
بود با خط بسیار خوش نستعلیق؛ در آن ترجمۀ خوبی هم از دعای ُکمیل بود .یک نکتۀ
جالب در رابطه با دعای کمیل این است که حضرت علی گویا آن را به یکی از اصحابش به
نام کمیل ابنزیاد یاد داده است .دعای کمیل مندرج در کتاب “مفاتیحالجنان” در غالب
خانوادههای شیعه وجود دارد که بیشتر در ما ه رمضان و شبهای جمعه خوانده میشود.
این دعا مضمون روانشناسانهای دارد که به اعترافات َس ْ
نت آ گوستین شبیه است .نکتۀ خیلی
عجیبی از قول حضرت علی در آن ذکر شده که پرد ْهدَ ر و آبِ رو ریز است مثل پناه بردن به
خدا از گناهان؛ یعنی از گناهانی سخن میگوید که باعث مصیبتهای بزرگ میشود .این
خیلی عجیب است که حالت اعتراف دارد ،آنهم درحالیکه شیعیان معتقد به معصومیت
حضرت علی هستند؛ در اینجا ظاهر ًا خود او نزد خدا به گناهانش اعتراف میکند و آنهم
گناهانی که آثاری شوم برای فرد یا جامعه به دنبال دارد.
باری ،این دعا که فکر کنم چهار یا پنج صفحۀ یک کتاب معمولی را در بر
میگیرد ،در ده دوازده صفحۀ این دفترچه ترجمه شده بود .ترجمۀ خیلی زیبای فارسی
داشت.
ما شب را در خانقاه تا دیروقت میگذراندیم .بعضی وقتها از شب تا صبح آنجا
بودیم .در بین جمعی که حضور داشت فکر میکنم ده بیست نفری پیرو این طایفه بودیم.
بعضی وقتها احیان ًا برای کمک به صندوق خانقاه ،باید کمک مادی میکردیم .یک بار
هم به یاد دارم که وقتی آقای نوربخش آمده بود ،شنیدم برنامهاش این است که چند خانقاه
در شهرهای دیگر استان گیالن و مازندران افتتاح کند.
یک روز به شهر رودسر رفتیم تا به مقصد برسیم ،در اتوبوس اشعار صوفیانه
میخواندیم و بهقول معروف “دم میگرفتیم” .ما در مراسم افتتاح خانقاهی تازهتأسیس
در رودسر شرکت میکردیم .در آنجا چند نهال سپیدار کاشته شد که همگی در کاشتن این
نهالها شرکت داشتیم .حتم ًا امروز بزرگ شدهاندَ .جو موجود آن روز چنین بود که برخی
از کسانی که اهل رودسر و به این طایفه منسوب بودند ،بین خود پولی جمعآوری کرده و
مهمانی خوبی ترتیب داده بودند و غذا و غیره تهیه شده بود .سر سفره ،آقای نوربخش
نشسته بود که غذا را میکشید و به دیگران میداد و به این ترتیب غذا ُمتبرک میشد .ایشان
در میان “دستگیری شدهها” از احترام بسیاری برخوردار بود .برای جفت کردن کفش
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ایشان ،خوب بود که چند نفر از یکدیگر سبقت بگیرند یا از آقای نوربخش پول متبرک
شده دریافت کنند ،مث ً
ال یک سکه یک ریالی که ایشان در جیب آنها میگذاشت .به چشم
خود پزشکی را دیدم که در رودسر مطب داشت و آمده بود از آقا تقاضا کند که یک سکه
یک ریالی را برای برکت جیبش مرحمت فرماید .جالب اینجا بود که فعالیت صوفیان و
خانقاهها در زمان شاه آزاد و مورد حمایت رژیم بود و بههمیندلیل عم ً
ال َمحمل خوبی
برای پنهان ماندن از ساواک شد.
یک بار هم در تهران در مراسمی به مناسبت هیجدهم ربیعاالول مصادف با عید
غدیرخم شرکت کردم؛ شیعهها معمو ً
ال جشن بزرگی در این شب برپا میکنند .در خانقاه
نعمتاللهی هم جشن بزرگی برگزار شد .این خانقاه در کوچۀ سعادت قرار داشت ،به
موازات خیابان شاپور که به تشکیالت ژاندارمری در خیابان مولوی میرسید .در کوچۀ
سعادت یک طاق بود که ما به آن میگفتیم ساباط .زیر این طاق ،یک خانۀ بزرگ قدیمی
به سبک قاجار یا پیش از آن وجود داشت که خانقاه نعمتاللهی در آنجا بود .این خانقاه
متشکل از حجره و اتاقهای مختلفی پر از عکس بزرگان تصوف از دوران قدیم بود.
وقتی به آنجا وارد میشدی ،چه دلت میخواست یا نمیخواست ،تحت تأثیر آن جو قرار
میگرفتی .در مراسم آن شب شاید هزاران نفر در آن خانقاه جمع شده بودند و هر کسی هم
به کاری مشغول .درست به سبک قدیم که شما در کتاب سعدی یا امثال آن میخوانی.
ُگله به ُگله افراد در حال ذکر یا نمازند یا دست ه جمعی نشسته ،دور هم ِوردی میخوانند ،یا
شعری زمزمه میکنند ،یا در حال َخلسه هستند .در اتاقهای مختلف هر کسی مشغول دعا
و ثنا بود .من هم آنجا بودم ،به آنها مینگریستم و میدانستم که این نوع کارها به من ربطی
ندارد و اساس ًا جوابگوی من نیست؛ من برای این نیامدهام ولی دیدن آن برایم جالب بود
ِ
پایان مراسم و هنگام خروج از خانقاه ،آقای
و خود را همرنگ جماعت جامیزدم .در
نوربخش ایستاده بود برای خداحافظی با مهمانان و یک نفر هم بغل دستش بود و به هر
کسی بهعنوان تبرک برای جیب ،یک سکه یک ریالی نقرهای تمیز که از بانک گرفته شده
بود ،میدادند که من هم بنوبه خود گرفتم .همراه با ما شاید بیست تن از افسران شهربانی با
ریالی تبرک شده به صف
درجههای مختلف حضور داشتند که آنها هم ،برای گرفتن یک
ِ
ایستاده بودند .این ماجرا در واقع جزئی از حیات چندگانهایست که داشتهام.
بعدها در سال  ۱۳۴۴-۴۵من دیگر کاری با این داستان صوفیگری نداشتم.
همین که ادارۀ آموزش و پرورش گزارش داد که این شخص را ول کنید ،این اص ً
ال اهل
سیاست نیست و صوفیست و… برایم کافی بود ،البته گویا ساواک چندبار دیگر دنبالم
سرک کشیده بود اما از آنجا که به چیزی منجر نشد به آناشارهای نمیکنم .خودم مطمئن
بودم که تحت کنترل قرار دارم؛ در کالس و خانه و به بهانههای مختلف مث ً
ال گهگاه
میآمدند و روی میز کارم نگاهی میانداختند که من چه مقاله یا کتابی همراه دارم یا رادیو
را ورانداز میکردند که کجا و کدام موج را گرفتهام ولی به حد کافی زرنگ بودیم که به
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فرض اگر رادیو پیک ایران را گرفتیم ،بالفاصله موج رادیو را عوض کنیم و یا زمان گوش
دادن از یک گوشی استفاده میکردیم که صدایی بیرون نرود .بههرصورت ،آنها یادشان
نرفته بود که من سابقۀ فعالیت سیاسی داشتهام .در تعقیبم بودند ،اما نتوانسته بودند گیرم
بیاندازند .من کماکان رابطۀ دوستیام را با بعضی از نعمتاللهیها حفظ کردهبودم ولی
دیگر به خانقاه نمیرفتم چون در واقع هدفی که از پیوستن به این داستان داشتم تمام شده
ِ
ِ
خاص آنها را و
خواندن
سبک
بود .هنوز آن شعرهایی که آنجا میخواندیم را به یاد دارم،
ِ
طوریکه دست روی زمین گذاشتهَ ،کله را تاب میدادیم و در نتیجه گیج شده و به حالت
خلسه فرو میرفتیم و… آن را هم اشاره کنم که تا مدتها فکر میکردم فقط من یک نفر،
برای آنکه ساواک َردَ م را گم کند به این نوع کارها دست زدهام .بعد ًا فهمیدم که دو سه نفر
از تودهایهای تحت تعقیب هم ،از همین روش صوفی شدن استفاده کرده بودند .منظور
اینکه این کار ظاهر ًا امر بدیع و تازهای نبود.
من پنج سال یعنی تا سال  ۱۳۴۸که تعهد تدریس داشتم به کار ادامه دادم .هر
هفته به تهران میرفتم تا در حد امکان بتوانم به روند کاری که رفقا شبانهروز مشغول آن
بودند کمکی بکنم و طبع ًا از نظرات و برداشتهای رفقا هم سهمی به دست بیاورم .ناگفته
پیداست که همین سفر هفتگی به تهران نیز برای همکارانم باید توجیهی میداشت :ادامۀ
تحصیل در دانشکدۀ حقوق ،دیدار با نامزد (که نداشتم) ،رسیدگی به خانواده و امثال آن.
بهخاطر زیستن در شرایط دیکتاتوری ،طی پنجاه سال به ندرت به یاد دارم که بدون محمل
و پوشش امنیتی زندگی کرده باشم .چه در ایران و چه در خارج.
این پنج سال کارِ دبیری ،آموزش و تجربۀ جالبی برای خودم بود .صومعهسرا هنوز
حالت َق َصبهای بزرگ داشت .نه جادهای که به آن منتهی میشد آسفالته بود و نه خیابانهای
ِ
خود شهر .بیش از نیمی از سال در ِگل و باتالقهای کوچک راه میرفتیم .بسیاری از

خانهها و مغازهها سقف پوشالی داشتند بهطوری که اگر آتشسوزی در میگرفت ،یک محله
و بازار به کلی میسوخت و یک بار هم چنین شد .اقتصاد شهر عمدت ًا بر ِکشت برنج و چای
و توتون استوار بود و وضعیت عمومی بسیار فقیرانه مینمود .آن را میشد در بازارهایی که
بهطور متناوب در بین دهات اطراف تشکیل میشد بهخوبی دید .زحمتکشان و بهخصوص
شالیکاران از فقر غذایی رنج میبردند .من در هیچ جای دیگر ندیده بودم که قوزِ پشت
افراد ،نه از دوش و گردن بلکه از کمر باشد؛ درست مثل اینکه کسی را از کمر تا کرده
باشند .مصرف برنج نامرغوب و ارزان (چمپا) رایجترین غذای زحمتکشان بود .آنهم
بهصورت کته سرد (سرده پال) که کارگر شالیزار آن را با خود سر مزرعه میبرد و با باقالی
خام میخورد .خاصیت چنین خوراکی این بود که گرسنگی را حس نمیکردی از بس هضم
آن سخت بود .وضع بهداشتی بسیار بد بود .آب آشامیدنی را از چاهی بر میداشتند که در
هر خانه با عمق  ۲متر در زمین حفر شده بود .از انواع دردها و بیماریها مانند روماتیسم
و غیره اطالع درستی ندارم ولی میتوان حدس زد که کام ً
ال رایج بوده باشد .شهر یکی دو
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پزشک عمومی داشت و یک دندانپزشک و یک داروخانه و دو دبیرستان ،یکی پسرانه با
حدود  ۸۰۰دانشآموز و دیگری دخترانه با تعدادی کمتر .عموم ًا اوضاع مدیریت آموزشی
خراب بود و تعداد معلمان ناکافی و فقیرانه که از سطح کیفی خوبی هم برخوردار نبودند؛
تعداد زیادی از دبیران ،صرف ًا دیپلمه بودند و همین امر در فقر فرهنگی عمومی نقش
ِ
همکاران خود فخر
بازی میکرد و موجب چه رقابتهای احمقانهای که نمیشد! برخی بر
میفروختند که لیسانس دارند و دیگرانی را که دیپلمه بودند ،فرودست به شمار میآوردند!
هیچ بودجهای برای گرم کردن کالسها در زمستان در نظر گرفته نشده بود و مدیر مدرسه
مجبور بود از اولیای دانشآموزان (که دستشان کمی به دهانشان میرسید) دعوت کند
که در انجمن خانه و مدرسه گرد آیند و بهجای پرداختن به مسائل تحصیلی شاگردان،
هدفشان جمعآوری اندکی کمک مالی برای را ه انداختن بخاریها باشد .بخاریها را گاه
امتحانی سالهای پیش روشن میکردیم! به یاد ندارم هرگز ِ
کف کالسها
با سوزاندن اوراق
ِ
واقع ًا تمیز و جارو شده باشد .تا آنجا که بهخاطر دارم جو غالب بر تمام معلمین ،صرف ًا رفع
تکلیف بود و نه آموختن چیزی به دانشآموزان .زمانیکه در دفتر مدرسه در فاصلۀ ساعات
تدریس جمع میشدیم ،هیچ صحبتی جز موعد پرداخت حقوق و اضافهکار و احتماالت
و امیدهای مربوط به آن در کار نبود .از وسائل بازی و ورزش و آزمایشگاه و کتابخانه هم
خبر درستی نبود؛ رسم ًا کتابخانه کوچکی وجود داشت که چند سال بسته مانده بود .از
همان سال اول ۱۳۴۳ ،که به آنجا رسیدم ،تمام کوششم را برای راهاندازی دوبارۀ آن بهکار
بستم .کتابهایی از تهران میخریدم یا از این و آن میگرفتم و به کتابخانه میبردم .یکی
از دبیران عالقهمند را بهعنوان مسئول کتابخانه معرفی کردیم و بهخاطر ساعاتی که عصرها
در آنجا میگذراند حقوق اندکی هم به او تعلق میگرفت .بهنظرم ساعتی هفت تومان یعنی
معادل یک ساعت تدریس در دورۀ راهنمایی (سیکل اول) .لیست کتابهای خواندنی و
برخی مطالب دیگر را برای تشویق دانشآموزان به مطالعه بهصورت یک بولتن مینوشتم
و با یک پلیکپی الکلی که در کتابخانه بود تکثیر میکردم .استقبال دانشآموزان بسیار
دلگرم کننده بود .همین باعث شد که چند نفر از آنان پیشنهاد کنند که برخی نمایشنامهها
را که خوانده بودند به اجرا درآورند و تا آنجا که به یاد دارم ،کوشیدند نمایشنامه “چهار
صندوق” (بیضایی) و یکی دو تای دیگر را اجرا کنند ،آنهم با امکانات صفر .اجرای
نمایش در انجمن ادبی صورت میگرفت که به موازات راه انداختن کتابخانه تشکیل داده
بودیم .بهخاطر دارم که چند تن از دانشآموزان به ابتکار خودشان شعر معروف ایرج میرزا:
“ابلیس شبی رفت به بالین جوانی…” را اجرا کردند که در آن بهخوبی توانسته بودند فقر
مادی و معنوی حاکم بر محیطی که در آن به سر میبردیم را بازگو کنند .از این فعالیتهای
محدود فوقبرنامه یکی هم روزنامۀ دیواری بود که هر هفته یکی از دانشآموزان که خط
خوشی داشت مأمور نوشتن و طراحی آن میشد؛ مطالب هم با مشارکت برخی دانشآموزان
و گاه دبیران تهیه میشد .در تمام این تماسها با دانشآموزان باید نهایت هشیاری را به
کار میبردم تا توجه ساواک جلب نشود .با صد حیله میکوشیدم تا از زیر تقاضاهای ادارۀ
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آموزش و پرورش برای نام بردن از شاهنشاه در انجمن ادبی شانه خالی کرده یا از حضور
در مراسم دعا و ثنا طفره بروم.
کالسها نه تنها پر از دانشآموز ،بلکه تاریک هم بود .در فضای ِمهزده ،تنها از
المپ کمنورِ اتاق نه فقط کمکی نمیکرد،
پنجرۀ اتاق روشنایی کمی بهدرون رخنه میکرد و
ِ
بلکه دیدن تختهسیاه را هم برای بچهها دشوارتر مینمود .یکی دو خاطره از این دوره دارم
ِ
میز آخر
که شاید نقل کردنشان مفید باشد :یک بار متوجه شدم که سه دانشآموز که
پشت ِ
کالس نشسته بودند ،حواسشان اص ً
ال به درس نیست .پرسیدم“ :چه میکنید؟” یکیشان
گفت“ :آقا ،محمودی گریه میکنه”؛ گفتم“ :چیه؟”؛ گفت“ :گشنهست آقا” .ناگهان مثل
آن بود که یک ُپتک به سرم بکوبند .محمودی را صدا زدم و با خود به خارج از کالس
بردم .دو تومان به او دادم تا برود نان و شیر یا چیز دیگر بخرد و بخورد .پس از نیم ساعت
برگشت و از من خواست که به بیرون از کالس بروم .فقط یک ِ
نان لواش خریده و خورده
بود و بقیۀ  پول را برگرداند .گفتم“ :چرا شیر یا چیز دیگری نگرفتی؟”؛ گفت“ :آقا ،بس
بود” .هنوز از مناعت طبع او در عجبم!
یک بار دیگر هنگام ظهر ،آخرین معلمی بودم که از مدرسه برای ناهار به بیرون
میرفتم .مردی روستایی را دیدم که دنبال مدیر یا ناظم میگردد .از من سراغ مسئول را
گرفت .گفتم“ :چه کار داری؟” گفت“ :پسرم صبح چیزی نخورده ،آمدهام به او پول بدهم
تا ناهار بخورد”؛ سه ریال در دست داشت تا به پسرش برساند.
زمانی دیگر ،یکی از دانشآموزان چند روز غایب بود .فهمیدم مریض است .یک
روز جمعه به ده او رفتم تا ببینم چه وضعی دارد .اتاقک روستاییشان که با سوزاندن چوب
و خاشاک در اجاق گرم میشد ،چنان پر از دود بود که هنگام گذشتن از درگاه اتاق باید
کام ً
ال خم میشدم تا از دود که نیمۀ باالی درگاه را گرفته بود فاصله بگیرم ،چه تعجبی
که بچه در این محیط مریض شود!
یک بار دیگر ،از یکی از دانشآموزان که درس انگلیسیاش خوب بود و بابت
اجرای یک نمایشنامه به انگلیسی (فشردۀ قسمتی از “بینوایان” ویکتور هوگو) نمرۀ خوبی
گرفتهبود ،خواستم روی تختهسیاه چند تمرین را حل کند .دوست نداشت جلوی تخته بیاید
و پیشنهاد کرد کس دیگری این کار را بکند .من که دلیل امتناعش را نمیدانستم مجدد ًا از
او خواستم که خودش بیاید؛ باالخره آمد .درحالیکه با گچ روی تخته چیزهایی مینوشت
احساس کردم دستش آزاد نیست؛ ناگهان از شکاف کتش مقداری پنبه بیرون افتاد .معلوم
شد که نمیخواسته پارگی لباسش آشکار شود .طبیعیست که شرمنده شدم ولی نمیشد
کاری کرد .این در حالی بود که وضع خودم هم چندان خوب نبود و یک بار متوجه شدم
که دو تن از دانشآموزان جای سوختگی و ترمیم لباسم را آرام به یکدیگر نشان میدهند.
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حال تصور کنید که در چنین وضعی یک آمریکایی وابسته به سپاه صلح که به مدرسۀ
توآمد میکرد ،پوستر انتخاباتی نیکسون در آمریکا را آورده به دیوار راهرو مدرسه
ما رف 
چسبانده بود! من برای بهتر شدن زبانم ،با او انگلیسی صحبت می کردم و همین باب آشنایی
شده بود .برای من که به تعهدات سیاسی و انقالبی خود وفادار بودم و با سازمان (مجاهدین)
فعالیت میکردم ،مشاهدۀ هر یک از این تناقضات فاحش روزانه ،انگیزهای بود برای
شورش علیه وضعیتی که فقط گوشۀ کوچکی از آن را میدیدم .تضاد بین آنچه وظیفۀ کسی
مثل خودم تلقی میکردم با آنچه در مدرسه مجبور به انجام آن بودم ،بر من هرچه بیشتر فشار
میآورد .چطور در برابر دانشآموزانی که در صبح سرد و بارانی چندین کیلومتر را پشت سر
گذاشته و خود را با بدبختی به مدرسه رساندهاند و به محض ورود به کالس از خستگی
خوابشان میبرد ،یا بهتر بگویم غش میکردند ،بایستم و از آنها بخواهم به انگلیسی یاد
بگیرند که ِمس ِتر و میسیز براون چگونه در ِک ْنزینگتون ِ
گاردن قدم زدهاند! این چیزها مرا از جا
ی ُبرد و حس میکردم که عملۀ ظلم شدهام؛ آخر سال هم وقتی بهعنوان ممتحن در سالن
در م 
قدم میزدم ،صدای پای خودم مثل صدای پای گشتاپو در گوشم طنین داشت!
باری ،در روزهای تعطیل هفته یا هر وقت فرصت میکردم پیاده یا با موتور
کرایهای به دهات اطراف میرفتم .گوراب زرمیخ ،بهویژه ماسال و ماسوله را که یادآور
تاریخ نهضت جنگل بود و کتابهایی دربارۀ اش خوانده بودم ،میگشتم و دور میزدم.
تأثیر اصالحات ارضی و کیفیت آن را جستجو میکردم .شرکتهای سهامی زراعی و برخی
طرحهای عمرانی را دنبال میکردم .روزهای “جمعه بازار” ساعتها بین مردم میگذراندم
با غذاهای خوشمزۀ محلی و سنتی و تفریحاتی مانند تماشای معرکهگیری و پردهخوانی.
خندهدار بود که یک بار ،پردهخوان وقتی مجلس یزید را تعریف میکرد که چطور سر امام
حسین جلویش بوده و مهمانان داخلی و خارجی هم حضور داشتهاند ،گفت یک طبیب
نَصرانی هم بوده و خواست شکل او را برای مردم خوب مجسم کند به اطراف خود نگاهی
کرد و هیچکس را نیافت که شکل روستایی نداشته باشد ،انگشت را به سمت من گرفت
و گفت“ :شکل این آقا!”.

در این گشت و گذارها ،اگر احیان ًا نکتهای گفتنی به ذهنم میرسید آن را یادداشت
میکردم .رابطهام با همکاران از هر دستهای که بودند (یهودی ،بهایی ،مسیحی ،بیدین)
دوستانه بود و میکوشیدم از هر کدامشان چیزی بیاموزم .با سه نفرشان که بر خالف من
مذهبی نبودند و گهگاه مشروب میخوردند هم بسیار دوست بودم .مخرج مشترکمان
ِ
دیروقت شب در خانهام میماندند ،آثار
عالقه به ادبیات بود .چقدر هنگامی که تا
نیما ،شاملو ،فروغ ،آتشی و دیگران را با هم میخواندیم و لذت میبردیم .یکی از این
همکاران آسوری بود .مست به خانهام میآمد و جمالتی را بهعنوان شعر در حمایت از
مردم ویتنام ،بارها و بارها تکرار میکرد .در آن سالها حوادث مهمی بهلحاظ سیاسی
رخ میداد .ترور حسنعلی منصور نخستوزیر ،مخالفت خمینی با الیحه کاپیتوالسیون
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و تبعید او به ترکیه ،همینطور مرگ فروغ فرخزاد ،غالمرضا تختی و صمد بهرنگی هر
یک بهنحوی ذهن ما را شدید ًا به خود مشغول میکرد و در چارچوب مناسبات محدود
و محتاطانهای که با هم داشتیم به گفتوگو و همدردی وامیداشت .یکی از دوستان
به ترجمۀ انگلیسی برخی از اشعار فروغ پرداخته بود؛ چنانکه من هم ،پنهان از آنها به
ترجمۀ مطالبی مربوط به جنبش فلسطین و نیز مقاالتی از چهگوارا مشغول بودم .مجالت
ادبی و روشنفکری آن روزها را هم مرتب دنبال میکردم :فردوسی (عباس پهلوان)،
نگین (محمود عنایت) ،اندیشه و هنر (ناصر وثوقی) ،راهنمای کتاب (ایرج افشار)،
نقد کتاب (داریوش آشوری) ،آرش (سیروس طاهباز) ،جهان نو (رضا براهنی و جالل
آ لاحمد) ،بازار ویژۀ ادبیات و هنر ،سخن و سخن علمی (پرویز خانلری) ،کتاب ماه،
کتاب هفته ،علم و زندگی (خلیل ملکی) و…
ناگفته نگذارم که تفکر مجاهدینی در فکر و عمل من وجود داشت .برخی از
کتابهایی که برای کتابخانۀ مدرسه میبردم رنگ نواندیشی دینی داشت ،مانند کتابهای
مهندس بازرگان؛ همچنین مضمون صحبتهایی که برای دانشآموزان میکردم جدا از
این نوع تفکر نبود .بهخاطر دارم در تعطیالت تابستان که شاگردان به مسافرت میرفتند،
برایشان لیستی از یک سری کتابهای خواندنی و آگاهکننده مینوشتم ،بهخصوص
کتابهایی که در آن دوره باب شده بود و مطالعهشان را پراهمیت تلقی میکردم .از
جمله کتابهایی که مؤسسۀ تحقیقات اجتماعی در زمینۀ مردمشناسی به ابتکار جالل
آلاحمد به صورت تکنگاریهای متعددی منتشر میکرد؛ مانند “تاتنشینهای بلوک
زهرا” ،یا “جزیرۀ خارک دُ ر یتیم خلیج فارس” (هر دو به قلم خودش) .غالمحسین
ساعدی “اهل هوا” و سیروس طاهباز “یوش” را نوشت .این کتابها بهخصوص از
نظر من اهمیت داشتند زیرا به یک نوجوان یاد میداد اگر به جایی میرود ،نزد خانواده
یا حتی تعطیالت ،چه چیزهایی را ببیند ،به چه اموری حساس باشد ،چطور مردم را
بشناسد و به چه مسائلی توجه کند .بههرحال کتابهایی را که بهرغم سانسور و خفقان و
به همت نویسندگان و پدیدآورندگان و ناشران منتشر میشد ،برای مطالعه توصیه میکردم
تا با شرایط اجتماعی ،تاریخی و فرهنگی ایران بیشتر آشنا شوند .همینجا در ارتباط با
تجربۀ تدریس ،بجاست به برخوردی اشاره کنم که بهنظرم آنروی سکۀ اعتقادات مذهبی
آن روزمان بود :وقتی که در مدرسۀ دخترانه درس داشتم ،بهخاطر دارم که در روزهای
اول از دانشآموزان خواستم که سرکالس من روسری داشته باشند .میدیدم که بچهها با
چه دشواری از شاگردهای کالسهای دیگر روسری قرض میکردند تا خواست مرا در
کالس خودم اجرا کنند .اکنون که پس از حدود  ۴۵سال به این موضع قابل انتقاد خود
برمیگردم ،برایم مسلم است که ایدئولوژی مجاهدین ،هرقدر هم که با هفت آب شسته
شده باشد ،نمیتواند باز مواضعی ارتجاعی از این دست ببار نیاورد .من به یقین نمیدانم
که اگر آن روزها ،دیگر مبارزان مجاهد بهجای من بودند ،آیا همین کار را میکردند یا نه،
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اما میتوانم بگویم که اگر با آن ایدئولوژی و گرایش طبقاتی ،قدرت به دست ما میافتاد
چهبسا ما هم مرتکب اقدامات ارتجاعیای میشدیم که بیشباهت به برخی از کارهای
جمهوری اسالمی نمیبود!
گفتم که در تمام این مدت ساواک به من مشکوک بود و چند بار کوشید اطالعاتی
ِ
کارمندان
از وضع من به دست آورد که با هشیاری ناکام ماند .بعدها فهمیدم که یکی از
آشنا در ادارۀ فرهنگ بیآنکه به من بگوید ،اوراقی را که ساواک در پروندهام گذاشته بوده
از الی پرونده برداشته است .در تجربۀ سالیان اینگونه محبتهای بینامونشان و بیمنت
را فراوان دیده و هرگز از یاد نبردهام.

تحوالت درونی  ۱۳۴۴-48
من تا سال  1348بنا به تعهدم به کار معلمی ادامه دادم .در اواخر این دوره ،کار
تبیین ایدئولوژی سازمان و عضوگیریها کامل شده بود و سمتگیری ما مجاهدین به سوی
مبارزۀ قهرآمیز تصریح شده و در شرف شکلگیری نهایی بود .بههمین دلیل تصمیم گرفته
شد که موجودیت سازمان و محتوای ایدئولوژیک آن با قطبهای سیاسی آن زمان که ما
خود را به آنها بالنسبه نزدیک میدانستیم در میان گذاشتهشود.
خاطرهای در همین ارتباط در ذهنم نقش بسته است :در اردیبهشت  47روز مسابقۀ
فوتبال ایران و اسرائیل ،یعنی همان روزی که تیم ایران توانست با گل پرویز قلیچخانی تیم
اسرائیل را شکست داده و قهرمان آسیا شود ،همراه با محمد حنیفنژاد ،سعید محسن و
علیاصغر بدیعزادگان به دیدار مهندس بازرگان در منزل آقای ابراهیم مازندرانی رفتیم؛
آقای مازندرانی آن زمان هوادار جمع محسوب میشد و بعدها در خارج از کشور با شورای
ملی مقاومت و رجوی فعالیت کرد.
در آن زمان سیاست سازمان این بود که با شخصیتهای سیاسی نهضت ،تیپ
بازرگان و طالقانی نشست داشته باشد تا بهطور خصوصی موجودیت خود را به اطالع آنها
برساند که اگر در آینده نامی از بچهها در ارتباط با عملیاتی انقالبی سر زبانها افتاد ،این
افراد بتوانند مسئولین این فعالیتها را شناخته و احیان ًا از آنها حمایت کنند.
در این نشست به بازرگان گفتیم که طی این سالها ما ساکت و منفعل نبوده و
جمعی تشکیل دادهایم .محتوای ایدئولوژیک جمع را هم اعتقاد به اسالمی انقالبی و
حقیقی ،جدا از خرافات و آالیشهایی که طبقات حاکمه به آن افزودهاند تعریف کردیم
که توانایی گرهگشایی از معضالت فکری و مشکالت اجتماعی بشر امروز را داشته باشد
و تودههای تحتستم را بهسمت آزادی و رهایی رهنمون گردد .روش محقق کردن این

۱۹۶

از فیضیه تا پیکار

اهداف هم از نظر ما دست زدن به یک فعالیت قهرآمیز و انقالبی از طریق تشکیالتی
مخفیست که از سازشکاریها و جستجوی رفرم و اصالحات به سبک گذشته گسست
کرده باشد.

طبع ًا بازرگان نمیتوانست نه تحلیل ما را از جامعه بپذیرد و نه لحن و زبان ما
را .درست است که ما نام مارکس و انقالبیون کمونیست را به زبان نیاوردیم اما کالم و
تحلیلمان سراسر آغشته به این تفکر بود؛ ما با صراحت از واژگان بورژوازی ،طبقه کارگر،
تضاد طبقاتی… استفاده میکردیم و همین کافی بود که بازرگان شستش باخبر شود .او با
ذکاوتی که از قبل در او سراغ داشتیم بالفاصله پس از شنیدن سخنان ما و ابراز خوشحالی
از اینکه ما پراکنده نشده و جمعی تشکیل دادهایم (که بیشتر جنبۀ تعارف و ادب داشت)
گفت که “اینها همه حرفهای کمونیستهاست” (نقل به مضمون) و به این ترتیب
موضع و مرزبندی خود را با ما بهروشنی تصریح کرد .او که در جزوات گوناگون از کنار
آمدن اربابورعیت بهنحوی مساعد سخن میگفت چطور ممکن بود مفهوم استثماری
را که مجاهدین تدوین کرده و مورد اتکا قرار داده بودند بپذیرد؟ از نظر او مهمترین امر
اجتناب از دامن زدن به تضادهای طبقاتی بود ،امری که دقیق ًا ما نه تنها از آن پرهیز
نمیکردیم که قصد داشتیم با مبارزهمان به آن جهتی انقالبی هم بدهیم.
بچهها با طالقانی هم مالقات کرده بودند و او برعکس بازرگان از این تحول
استقبال کرده بود .او خیلی بیشتر از بازرگان به این جهانبینی مجاهدین احساس نزدیکی
میکرد ،بهخصوص که بهخاطر مبادالت نظری در نزدیکی بیشتری با ما قرار داشت؛
مشخص ًا بچهها کتابهایی را که در دستور مطالعه داشتند به او هم میدادند؛ مث ً
ال کتاب
“تضاد” اثر مائو را طالقانی خوانده و حتی در تفسیر سورۀ والفجر از آن متأثر شده بود.
پس ،استراتژی جدیدی در سازمان مطرح گشته بود که تدارکات خاص خود را
هم میطلبید .نتیجۀ اصلی این استراتژی (که بهصورتی سربسته و در لفافه با بازرگان
مطرح شده بود) عملیات نظامی علیه رژیم شاه و امپریالیسم بود .طبیعیست که
سازماندهی تشکیالت میبایست اساس ًا تغییر میکرد .این کار به امکانات زیادی نیاز
داشت و سازمان در همۀ زمینهها فعالیتش را حول آن بسیج کرد ،مث ً
ال برای آموزش
نظامی تالش شد تا کتابهای استراتژیک نظامی به دست بیاید؛ امری که در شرایط
ایران ناممکن جلوه میکرد ،اما این کار انجام شد؛ کتابی ارتشبد بهرام آریانا بهعنوان
گزارش سرکوب عشایر فارس در اوایل دهۀ  ۴۰نوشته بود که رفقا از کتابخانۀ ارتش
“کش رفتند” و پس از فتوکپی کردن ،دوباره سر جایش گذاشتند .همینطور به قصد
شناسایی و برای کارهایی دیگر ،نقشههای سازمان جاسوسی ارتش را گیرآوردند .انواع
کارهای تدارکاتی در این زمینه انجام میشد ،بهعالوۀ اسناد و آثاری که از خارج به
دست میآوردیم.
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نکتۀ مهم دیگر ،برخورداری از سیستم اطالعاتی و ضداطالعاتی بود که بهنظرم
هیچ سازمان انقالبی از آن بینیاز نیست .این وظیفه آنچنان جدی گرفته میشد که
سازمان مجاهدین زمانیکه در سال  ۵۰ضربه خورد ،شمارۀ پالک دوهزار خودرو از
ماشینهای ساواک را شناسایی کرده بود و نشانی بسیاری از خانههای مخفی ساواک را
در اختیار داشت .این سنت پس از سال  ۵۰نیز ادامه پیدا کرد بهطوریکه ما در خارج از
کشور ،بر اساس اطالعاتی که رفقا از داخل فرستاده بودند ،جزوهای منتشر کردیم مشتمل
بر نام بیش از صد شرکت که با صهیونیستها کار میکردند یا متعلق به آنها بودند .اینها
را به زبان عربی هم چاپ و منتشر کردیم که مورد استقبال رفقای عرب قرار گرفت.
سازمان در زمینۀ امنیتی که انقالبیون باید هم خود را از نفوذ دشمن در امان
دارند (ضد اطالعات) و هم حداکثر اطالعات را از دشمن و تحرکات او به دست آورند
(اطالعات) کام ً
ال فعال بود .نقشههای دقیق نظامی که “سازمان جغرافیایی ارتش” تهیه
کرده و با عکسهای هوایی از جنگلها و کوهها و شهرهای ایران همراه بود با زیرکی
فراوان تهیه میشد .بهاختصار میتوان گفت که توجه جدی به رعایت مسائل امنیتی طی
شش سال فعالیت تشکیالتی و خودسازی باعث شد که سازمان مجاهدین بهرغم حاکمیت
همهجانبۀ ساواک بر کلیه ارگانهای کشور ،بتواند به حیات و فعالیت خود ادامه دهد.
گفتنیست که طی همین دوره متأسفانه حدود  ۱۴گروه مبارز دیگر در نطفه دستگیر
شدند از جمله گروه جزنی ( ،)1346راد ( ،)1347فلسطین (اسفند  ،)1348لشگری
(((
(فروردین …)1349
برای اعضای اولیۀ مجاهدین که بهخاطر شرکت در مبارزات سیاسی سالهای
 ۱۳۳۹تا  1342برای رژیم شناختهشده بودند و برخی هم در زندان پرونده داشتند ،پاک
کردن ردهای امنیتی سابق کاری دشوار بود ولی با دقت و وسواسی ضروری که به این امر
اختصاص یافت ،آنها توانستند پنهان از چشم ساواک کار خود را به پیش برند .در این
دورۀ شش سالۀ از  ۱۳۴۴تا  ۱۳۵۰میتوان به اختصار به فعالیت مجاهدین در عرصههای
زیر اشاره کرد:
 عضوگیری برای سازمان؛ با مسائل و مشکالت متعددی که میتوانست به همراهداشته باشد که به برخی از آنها اشاره کردم؛
 پرورش کادرهای همهجانبه یعنی تربیت کسانی که اگر در شرایط سخت،خود هستهای برای برپاکردن شاخهای از سازمان باشند؛
تکوتنها بمانند ،باز بتوانند
ْ
 - 1نک .به :کتاب “سازماندهی و تاکتیکها” از انتشارات مجاهدین .ص  20تا  22که به نقد سازماندهی
“محفلی” میپردازد که در آن ضربه بهصورت “دانههای تسبیح” به همۀ افراد جمع منتقل میشود.
http://www.peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/Sazmandehi-Va-Taktikha.pdf
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 تدوین و تهیۀ چند کتاب آموزشی (شناخت ،تکامل ،راه انبیا ،روستا و انقالبسفید…)؛

ضمن ًا به ترجمۀ چندین کتاب هم دست زدیم که در آموزش مورد استفاده بود (مانند
برخی از آثار مائو تسهدون ،یا مقاالت مربوط به انقالب کوبا ،یک کتاب در دفاع حقوقی از
مقاومت ویتنام علیه جنگ تجاوزگرانه آمریکا)؛ ترجمۀ مقاالت متعددی پیرامون انقالب در
فلسطین ،کتاب “جنگ بیپایان” و کتابی نوشته ژنرال تایر که موضوع این دو کتاب اخیر
تالشهای امپریالیسم آمریکا در کشورهایی بود که احتمال داشت در آنها انقالب رخ دهد و
دستزدن به یک رشته رفرم برای جلوگیری از انفجار و افتادن این مناطق در دست رقیبی که
اتحاد شوروی نام داشت؛ برای مثال اصالحات ارضی در یونان ،قبرس ،فیلیپین و باالخره
ایران .گویا در سال  ۱۹۷۳بود که گزارشی محرمانه در سنای آمریکا مطرح شده بود مبنی بر
اینکه خطر کمونیسم در ایران بیش از عراق است زیرا در عراق مشارکت کمونیستها را در
قدرت سیاسی آزمودهاند و در نتیجه باید برای ایران فکری کرد .من این گزارش را که بهطور
کامل از دکتر ابراهیم یزدی دریافت کرده بودم پس از تهیۀ ترجمۀ عربی آن ،به مجلۀ لبنانی
“البالغ” دادم که آن را منتشر کردند .اینگونه اقدامات پیشگیرانه که بهویژه آمریکا به اجرا
میگذاشت ،در اصطالح ما مجاهدین به “اقدامات ضدانگیزهای” معروف بود.
باری از بین ترجمهها باز به کتاب “برترین جهاد” اشاره میکنم که نویسندهاش
عمار ُازگان عضو حزب کمونیست بود و به جبهۀ آزادیبخش الجزایر پیوست .اهمیت
کتاب اخیر از جمله این بود که تدارک ،بسیج و تئوری انقالب الجزایر را بیان میکرد
و نه تنها بهلحاظ استراتژیک الهامبخش سازمان بود ،بلکه برای ما چهبسا نوعی تأیید
ایدئولوژیک هم محسوب میشد؛ یعنی اینکه شخصیتی از حزب کمونیست به جبهۀ ملی
الجزایر روی آورده بود .کتابهای دیگری هم بودند که قب ً
ال ذکر شد ،مثل کتاب “بن
بال” و نیز ترجمۀ جزوهای به نام “راز بیلیون دالر” و غیره.
در همین فاصله توجهمان هرچه بیشتر به مسئلۀ فلسطین جلب شد و دست به تهیۀ
نشریهای زدیم که جلوتر به آن خواهم پرداخت.

بهتدریج با توجه به پیچیده بودن کار مبارزاتی و ضرورت وجود هستههایی که
خوراک آموزشی میخواستند ،کار متراکم بیشتری الزم بود .تمام فعالیتهای زندگی رفقا
نسبت به فعالیت محوری مبارزاتی در حاشیه قرار میگرفت ،از تحصیالت دانشگاهی تا
اشتغال و تشکیل خانواده و حفظ یا قطع روابط خویشاوندی و دوستی و حتی گذراندن
تعطیالت همه چیز بهصورت داوطلبانه و فداکارانه در خدمت تشکیالت بود .گاه کاری را
خود هزینهاش را بهنحوی فراهم کنند
که به آنها محول میشد و هزینهای داشت ،میکوشیدند
ْ
تا بهعهدۀ سازمان نیافتد .این روال تا جای ممکن در سازمان جا افتاده بود و خواهیم دید
که چطور یکی از افراد مرکزی کل زندگیاش را فروخت تا عملیاتی ممکن گردد .نمونههای
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فراوان دیگر از این دست وجود داشت که اکنون از آن میگذریم؛ اما درهرحال همۀ نیرو
و توجه رفقا مصروف قوام گرفتن سازمان ،استحکام ،افزایش امکانات برای شروع مبارزۀ
مسلحانه و ادامۀ فعالیت انقالبی میگشت .همۀ جنبههای نظری و عملی و امنیتی باید به
نحو احسن رعایت میشد و این همه مستلزم هشیاری و شهامت رفقا بهویژه مسئولین بود.
قبالً اشاراتی کردم به توجهی که جمع ما نسبت به روحیات افراد داشت و برای
جبران و اصالح کاستیهایی که ناشی از تربیت خانوادگی و وابستگیهای طبقاتی و
ایدئولوژیک بود تالش میکرد و از کتاب روانکاوی اثر ابراهیم خواجهنوری یا برخی
کتابهای روانشناسی که در دسترس بود یاد کردم تا نقاط قوت و ضعف خودمان را بهتر
بفهمیم و مجهز به روحیهای باشیم که پروژۀ انقالبی ما ایجاب میکرد :مبارزه با کمرویی،
خودکمبینی ،حسادت ،خودنمایی ،رفاهطلبی ،ترس از ابتکار و نوآوری ،ترس از زیر پا
گذاشتن رسوم سنتی و از طرف دیگر کسب روحیۀ جسور ،عادت به نظم و انضباط،
جسارت انتقاد و انتقاد از خود ،کنار گذاشتن کنجکاوی ،مبارزه با راحتطلبی و تنبلی،
ِ
اطالعات غیر ضروری و درعینحال هشیاری و سرعت انتقال در
تمرین به یاد نگرفتن
کسب اطالعات الزم ،عادت به مطالعۀ منظم و بهخصوص به فکر کردن دربارۀ آنچه
میخواندیم ،میشنیدیم یا میخواستیم بگوییم .نمونهای را نقل میکنم :در یک حوزۀ
آموزشی ،مسئول جلسه از افراد خواست که نظرشان را دربارۀ مطلب هفتۀ گذشته اظهار
کنند .نوبت به یکی از ما که رسید ،شروع کرد به گفتن جمالتی که معلوم بود صرف ًا برای
رفع تکلیف است .مسئول جلسه حرف او را قطع کرد و گفت“ :ببین ،روی مطلب فکر
کردهای یا نه ،اگر فکر نکردهای بهتر است حرفی نزنی و بگذاری برای بعد”.

افراد باید گزارش گذران وقت خود را از یک جلسه به جلسۀ دیگر به مسئول نشان
میدادند که مث ً
ال چند ساعت به کار شغلی یا دانشگاهی پرداختهاند ،چند ساعت مطالعه
کردهاند ،چند ساعت اخبار از رادیو یا روزنامهها دنبال کردهاند و غیره و بهخصوص چند
ساعت فکر کردهاند .این برنامۀ خودسازی که البته با تذکر و گاه انتقاد نیز همراه بود،
جزئی از حیات سازمانی محسوب میشد و نقشی بهسزا در تکامل فرد و جمع داشت ،البته
در تمام این موارد این خطر وجود داشت که به افراط دچار شویم که حالت خندهداری
به خود میگرفت مث ً
ال پیش آمده بود که رفیقی پس از لیست کردن همۀ مشغولیتها و
فعالیتهای روزانه متوجه شد که روزش از  24ساعت تجاوز کرده است!

کنارهگیری عبدی
در این دوره است (سال  )1347که یکی از بچههای مؤسس ،یعنی عبدی از
سازمان کناره گیری کرد .تا جاییکه فهمیدم برای او مسائل عاطفی پیشآمد و به فکر
ازدواج و تشکیل خانواده افتاد .امری که بهوضوح با تعهدات زندگی مبارزاتی ما متناقض
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بود .از همینجا مسئلۀ کنارهگیری از سازمان برایش مطرح شد .محمد حنیفنژاد از این
امر بسیار ناراحت بود .او جدایی عبدی را نوعی خنجر از پشت به خودش تلقی میکرد،
نوعی نارو به خودش .در همین ارتباط بود که به یاد دارم یک بار با سعید گپ میزدیم
و او گفت“ :اگر محمد روزی بگوید که مرا ول کنید دیگر من نیستم ،چه کنیم؟” عین
جملۀ سعید در ذهنم مانده“ :اگر گفت که همتون برید! ما چه کنیم؟” .آن روز اگر بدون
عبدی هنوز ممکن بود سازمان حفظ شود ،بدون محمد چنین چیزی غیرممکن بهنظر
میرسید .او بهعنوان عنصر مسلط ،غیرقابل جایگزینی بود .بههرحال عبدی ازدواج کرد و
همه با دستهگل به خانهاش رفتیم و در شادی او و همسرش شریک شدیم؛ محمد ،پوران،
سعید و من .او بعد از ازدواج و جدایی از سازمان به زندگی عادی رویآورد .شاید در
این تصمیم عوامل ایدئولوژیک و عقیدتی هم نقش بازی کرده باشد .من چون در تهران
با بچهها نبودم ،در جزئیات ماجرا نیستم .میدانم که پس از ضربه  1350و بازپرسیها،
ساواک سرانجام رد او را پیدا میکند و در دی  1352بازداشت شده و مورد بازجویی
قرار میگیرد .ساواک بهوضوح نمیتواند ثابت کند که او در تدارک مبارزۀ مسلحانه سهمی
داشته است ولی بههرحال به  18ماه زندان محکوم میشود .پس از آنکه محکومیتش را
میکشد ،ساواک از او میخواهد که در تلویزیون علیه جنبش انقالبی لجنپراکنی کند.
او به این خواسته تن نمیدهد و در نتیجه یک سال بیشتر در زندان میماند .باالخره در
مرداد  1355آزاد میشود.
به مرور پیشرفت مطالعات ما بهخصوص در رابطه با جنبشهای آزادیبخشی
که مایۀ چپی بیشتری داشتند ،ممکن بود وضعیتی پیش بیاید که تعادل به نفع درک
مارکسیستی بههم بخورد و ضرورت سنگینتر کردن کفۀ مذهبی احساس شود.
به یاد دارم که حدود سال  ،1348هنگامی که اعضای سازمان با افکار و افرادی
برخورد میکنند که دارای نظرات و آموزش ماتریالیستی بودند و ایراد و انتقادات آنها را
نسبت به اندیشۀ مذهبی میشنوند ،ضرورت مطالعۀ نوشتههای آنان را درک میکنند و در
جریان این مطالعات گاه چهبسا افکار خودشان هم متزلزل میشود .اینجاست که در یک
دوره بهنظر رسید که برای جلوگیری از بهاصطالح “انحراف ایدئولوژیک” الزم است بر
آموزش عقاید اسالمی تأکید بیشتری صورت گیرد ،اما این امر کارساز نبود .روند مبارزۀ
انقالبی ضرورت گرایش هرچه بیشتر به اندیشه و تجارب چپ را به ما نشان میداد.

رویآوری به مشی چریکی از طریق قضیۀ فلسطین
گرچه از بدو شکلگیری هستۀ کوچکی که بعدها سازمان مجاهدین شد،
سمتگیری ضدرفرمیستی و رادیکال در گسست از روالهای سیاسی سنتی او را به سمت
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مشی مسلحانه میکشید ،اما در ابتدا چندوچون این تمایل ،بهصورت یک مشی مشخص
برایمان روشن نبود؛ اوضاع عمومی بینالمللی و شرایط منطقه طبع ًا در این مرحله بر
ما تأثیرات مهمی گذاشت و از همه مهمتر ،در کنار تعلق خاطری که به انقالب الجزایر
داشتیم ،درگیریهای خاورمیانه و خصوص ًا قضیۀ فلسطین نقش ایفا میکرد.
گفتم که در دهۀ  1950و  1960میالدی ،شاهد یک صفآرایی جدی بودیم
بین دولتهای جانبدار آمریکا در منطقه و دولتهایی که بههردلیل جانب اتحاد
شوروی را داشتند .وقایع حادی در منطقه جریان داشت که بیان این صفآرایی بود:
کودتای  ۲۸مرداد  )1953( ۱۳۳۲در ایران به دست آمریکا و انگلیس ،کودتای
افسران آزاد در مصر و سقوط سلطنت ملک فاروق در  ۲۳ژوئیه  ،۱۹۵۲انعقاد قرداد
سنتو (بین عراق ،ترکیه ،پاکستان و انگلیس در  ۵اسفند  ۱۳۳۳که ایران نیز بعد ًا با
هدف محاصرۀ اتحاد شوروی به آن پیوست) و مخالفت شدید عبدالناصر با آن ،تجاوز
تفنگداران دریایی آمریکا به لبنان در حمایت از رژیم دست راستی کامیل شمعون
 ،۱۹۵۸کودتای عبدالکریم قاسم در عراق و سقوط سلطنت ملک فیصل در  ۱۴ژوئیه
 .۱۹۵۸صفآرایی بین نیروهای محافظهکار جانبدار یا دست نشاندۀ غرب از یک سو
و نیروهای “تحولطلب” از سوی دیگر مناقشات دیپلماتیک گستردهای ایجاد میکرد
که با حمالت تبلیغاتی در رسانههای گروهی علیه یکدیگر همراه بود .این نیروهای
“مترقی” برنامۀ اصالحات ارضی داشتند؛ با استعمار ،اشغال فلسطین و تشکیل دولت
اسرائیل مخالف بودند و در چارچوب جنگ سرد ،اتحاد شوروی را همپیمان خود
میدانستند ،بیآنکه الزام ًا از گرایشات ضدکمونیستی خود بکاهند .در ایران بهشدت
علیه عبدالناصر که رهبری جهان عرب را بهعهده داشت تبلیغات میشد و تظاهرات
فرمایشی به راه میافتاد و متقاب ً
ال رژیمهای جدید در مصر و عراق در بخش فارسی
رادیوهای خود به تبلیغ علیه رژیم ایران میپرداختند .رژیم شاه حتی کمی بعد ،پا را از
تبلیغات فراتر گذاشته همراه با عربستان سعودی علیه رژیم جمهوری در یمن ،کمک و
تسلیحات نظامی فرستاد؛ یعنی علیه رژیمی که مورد حمایت عبدالناصر هم بود.
در زمستان ( ۱۳۴۳اول ژانویه  )۱۹۶۵انقالبیون فلسطینی مبارزۀ مسلحانۀ خود
را علیه اسرائیل آغاز کردند و جو مبارزاتی در منطقه گرم و گرمتر میشد و خبرهایش
اینجا و آنجا به گوش ما که برای این نوع اخبار و تحوالت تیز بود ،میرسید .جنگ ژوئن
 ۱۹۶۷رخ داد و خشم و عصیان ،نه تنها منطقۀ عربی بلکه جهان را کمابیش فرا گرفت.
سیاست رژیم شاه جانبدار اسرائیل بود و محافلی از روشنفکران و نیز برخی از سرمایهداران
متنفذ با آن همداستان بودند .طبیعیست که ما جانبدار حقوق تودههای عرب بودیم که
تحت اشغال اسرائیل قرار داشتند.
در ایران این شرایط بینالمللی که درعینحال به موج انقالبهای رهاییبخش هم
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میرسید ،در اتخاذ مشی مسلحانه در مبارزه سیاسی از سوی سازمانهای مبارز تعیینکننده
المللی مساعد نیز همراه میشد.
بود؛ یعنی این روند ،عالوه بر علل داخلی با شرایط بین
ِ
در دهۀ  ۱۹۶۰نه تنها جنبشهای بزرگ همراه با ارتشهای رهاییبخش   بهویژه در
آسیا ،آفریقا و آمریکای التین فعال بودند و مورد حمایت دو قدرت بزرگ آن روز یعنی
اتحاد شوروی و چین قرار داشتند (از ویتنام تا موزامبیک ،آفریقای جنوبی و چندین
قهر ضدانقالب نصبالعین همۀ
قهر انقالبی در برابر ِ
کشور آمریکای التین) ،بلکه ِاعمال ِ
مبارزین قرار داشت .مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی در ایران نیز از این َجو برکنار
نماند .در این دهه و پس از آن ،ما گروههای کوچکتری سراغ داریم که حتی در اروپا و
آمریکا دست به عملیات مسلحانه میزدند (در ایتالیا ،آلمان ،فرانسه ،بلژیک و ایاالت
(((
متحده …) که فع ً
ال کاری به آنها نداریم.

 - 1در رابطه با تجربۀ ایران مراجعه شود به :بازتاب انقالب کوبا و چه گوارا در جنبش انقالبی ایران در
سالهای  ۱۹۶۰-۷۰در کتاب “ ۴۸سال پس از چه گوارا ،از او و دربارۀ  او” ،انتشارات اندیشه و پیکار،
اکتبر .۲۰۱۵

فصل پنجم:
تماس با فلسطین،
ضربۀ شهریور  ۱۳۵۰و بازسازی سازمان
()13۴۹ - ۵۳

شکلگیری  جنبش  مقاومت فلسطین
جنبش مقاومت فلسطین بهلحاظ رسمی با تشکیل سازمان آزادیبخش فلسطین
(ساف) در  ۷خرداد  1343مصادف با  28مه  1964آغاز شد .این سازمان ،تشکیالتی
اداری بود که با هدف نمایندگی مردم فلسطین و دفاع از حقوق آنان در محافل بینالمللی
ایجاد شده بود .در اول ژانویۀ  ۱۱(1965دیماه  )۱۳۴۳سازمان فلسطینی “الفتح”
موجودیت خود را بهعنوان جنبش مسلحانه علیه اشغالگری اسرائیل اعالم کرد؛ ولی این
جنبش هنوز نتوانسته بود خود را بهحد کافی مطرح کند ،زیرا که دولتهای عرب چندان
توجهی به جریان جدیدی که فلسطینیها مستقل از اراده و نظارت آن دولتها ایجاد کرده
بودند ،نداشتند .فلسطینیها میخواستند این بار روی پای خودشان بایستند و به شخصیت
مستقل فلسطینی خود شکل دهند.
نیم اول حیات خود ،هنوز جنبۀ فعال و رزمندهای
سازمان الفتح در دو سال و ِ
نداشت و در مطبوعات و اذهان عمومی ،بیشتر بهعنوان قضیهای انسانی و در حمایت
از آوارگان مطرح میشد .در جریان جنگ ژوئن ( ۱۹۶۷خرداد )۱۳۴۶کل سرزمین
فلسطین به اشغال اسرائیل در آمد و این امر مسائل و مشکالت بسیاری برای کشورهای
عرب برانگیخت؛ این جنگ ،آنگونه که خود فلسطینیها مطرح میکردند“ ،تودههای
عرب را در سینی طالیی تقدیم به مقاومت فلسطین کرده بود” (نقل به مضمون) .موج
بزرگی سراسر کشورهای عرب را فرا گرفت و نیروهای مردمیوسیعی آماده رزم و پیوستن
به مقاومت فلسطین شده و فداکاری برای آزادی فلسطین از همه جا میجوشید .وضعیت
بهگونهای بود که شخصیت آکادمیکی مثل ادوارد سعید تدریس خود را در دانشگاهی در
آمریکا رها کرد و راهی منطقه شد ،به اردن و کشورهای همجوار فلسطین رفت تا بتواند
مستقیم ًا با مبارزۀ روزمرۀ مردم فلسطین در ارتباط و هماهنگی باشد.
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در فاصلۀ ژوئیۀ  ۱۹۶۷تا سپتامبر  ۱۹۷۰جنبش فلسطین بهتدریج بزرگتر و
قوام یافتهتر شده بود و عالوه بر الفتح چندین سازمان مبارزاتی دیگر نیز پا به عرصۀ
وجود گذاشته بودند .این جنبش افکار عمومی جهان عرب را به سوی خود جلب کرده و
دولتهای عربی ناگزیر شده بودند به حمایت از آن بپردازند .گروههای مختلف مبارز به
وحدت هرچه بیشتر گراییدند .سازمان الفتح با دستیابی به رهبری ساف به ستون فقرات
کل جنبش فلسطین بدل شده و یاسر عرفات به ریاست سازمان آزادیبخش فلسطین
برگزیده شد .ساف نه تنها ارتش چریکی بلکه ارتش منظم نیز داشت که در کشورهای
مصر ،عراق ،سوریه و اردن پایگاه و پادگان داشت.

آشناییام با قضیٔه فلسطین
آشنایی شخصی من با قضیٔه  فلسطین به حدود سال  ۱۳۴۰در نهضت آزادی
بازمیگردد .در آن زمان یکی دو بار مشکل فلسطین و اشغال آن را از طرف معدود کسانی
مثل آقای طالقانی شنیده بودم .در نهضت آزادی سخنرانیهایی انجام میگرفت که در آنها
شرکت میکردم ،از جمله از جانب مهدی مظفری که در آن موقع بهنظرم دانشجوی سال
آخر حقوق بود و از فعالین نهضت شمرده میشد؛ او که در سالهای بعد از قیام ،استاد
دانشگاه در دانمارک شد میگفت“ :اگر آقای طالقانی بیشتر راجع به فلسطین صحبت
میکند بهخاطر آخوند بودنش است” (نقل به مضمون) ،در این زمان مسئلۀ فلسطین بیشتر
از زاویۀ مذهبی مورد توجه قرار میگرفت.
بهتدریج گاهی به مسئلۀ فلسطین برخورد میکردم و موضوع برایم روشنتر میشد تا
اینکه در همان سال  ۴۰پیشنهاد میشود آقای طالقانی در رأس هیئتی در کنفرانس اسالمی
شرکت کند که در بیتالمقدس تشکیل میشد؛ بیتالمقدس آن زمان در خاک اردن بود
و جزو آن به حساب میآمد .این امر در زمانیانجام گرفت که دکتر علی امینی نخستوزیر
بود و نهضت آزادی رابطه خوبی با دولت او داشت مث ً
ال آقای احمد ص درحاجسیدجوادی،
عضو نهضت آزادی که در سمت دادستان تهران با دولت همکاری میکرد.
طالقانی پس از بازگشت از بیتالمقدس ،در مسجد هدایت گزارشی از سفر خود
داد و طی این سخنرانی مسائلی در رابطه با اشغال فلسطین مطرح شد که خیلی جالب و
آموزنده بود .موضوع اسرائیل برای ما روزبهروز روشنتر میگشت .شرکتهای اسرائیلی
در ایران فعال بودند .اسرائیل یک سفارت بینا مونشان داشت و علنی نبود .اسم کسی که
بهاصطالح سفیر غیررسمیاسرائیل شمرده میشد ،مئیر ِعزری است که در مقالۀ “آشنایی
و برخورد ایرانیان با قضیۀ فلسطین” و در کتاب “شکوه انتفاضه و تنهایی یک ملت”
هم نام او ذکرشده؛ او کوشش میکرد با ایجاد مناسبات فرهنگی بین ایران و اسرائیل،
مراوداتی میان روشنفکران دو کشور در این عرصه برقرار کرده و آن را گسترش دهد .از

تماس با فلسطین… ۲۰۹
بعضی روشنفکران ایرانی مثل جالل آلاحمد ،سیمین دانشور ،داریوش آشوری… دعوت
میشد که به اسرائیل سفر کنند و آنها هم در بازگشت عمدت ًا گزارشهای مثبتی از این
کشور مینوشتند .دولت اسرائیل گاهی به بعضی دانشجویان ایرانی هم بورسیه میداد که
در آنجا ادامه تحصیل داده و پس از دورۀ دانشگاهی به دوستان اسرائیل تبدیل شوند.
گاهی اوقات آنجا کنفرانسهایی تشکیل میشد و دانشجویانی را دعوت میکردند؛ یک
بار ابوالحسن بنیصدر هم در آن شرکت کرده بود .از دیگر دانشجویانی که برای تحصیل
به اسرائیل رفتند یکی هم ناصر تکمیلهمایون بود که به جبهۀ ملی یا حزب پان ایرانیست
داریوش فروهر نزدیک بود.
پس از سخنرانی طالقانی ،کتاب اکرم زُ عیتر را که سفیر اردن در تهران بود
خواندیم؛ این کتاب “سرگذشت فلسطین یا کارنامٔه سیاه استعمار” نام داشت و بهنظرم
شامل  40فصل میشد که اکبر هاشمیرفسنجانی آن را ترجمه کرده بود؛ متنی 400-450
صفحهای که با مقدمۀ نسبت ًا مفصلی علیه استعمار همراه بود .این کتاب ،تاریخ فلسطین
توخیزهای دیپلماتیک
را در جزئیات آن بررسی میکرد؛ از ِس ِیر تکوین اقوام گرفته تا اف 
آن زمان و مبارزات خلق فلسطین .لحنی که رفسنجانی در مقدمه به کار برده بود بههیچوجه
جنبه اسالمی و مکتبی نداشت و ک ً
ال سیاسی بود با مضمون افشاگری کارنامۀ سیاه استعمار
ال همان مقدمه مفص ً
در فلسطین؛ مث ً
ال از رابطه استعمار و مذهب میگوید از جمله:

“دیپلماتها درس تقلب و کلک خوانده ،به همه مفاهیم و
ِ
ِ
آبرودار عالم سری زدند و اساسیترین ضامنی که برای
واقعیات مقدس و
لفظ استعمار یافتند مذهب بود… در ممالکی که به چنگال
حفظ آبروی ِ
استعمارگران میافتاد ،همراه پیشقراوالن غارت س روکلۀ کشیشها و
اسقفها و… پیدا میشد؛ … اینجاست که سرنوشت “مذهب” و کلمۀ
(((
“استعمار” بههم مربوط میشود…”

تعدادی از این کتاب را سفارت اندونزی در تهران در همان سال ،اوایل ۱۹۶۰
(زمانیست که سوکارنو هنوز در اندونزی حاکم است) خریده و مجان ًا در اختیار کسانی
قرار میداد که به آن سفارت مراجعه میکردند؛ درحالیکه کتاب در ایران توقیف بود یا
بعد ًا توقیف شد .این بهاصطالح سمپاتی و همبستگی با فلسطین جزو سیاست کشورهای
غیرمتعهد بود که اندونزی از مهمترین بنیانگذاران آن بهشمار میآمد.

این آشنایی اولیٔه  ما با مسئلۀ فلسطین بود تا اینکه جنگ ژوئن ُ ۱۹۶۷رخ
ِ
جنگ برقآسا فقط  ۶روز طول کشید و به پیروزی نظامی اسرائیل منجر شد و
داد؛ این
جغرافیای منطقه را دستخوش تغییراتی نمود :از مصر ،شبه جزیرۀ سینا اشغال شد ،از اردن

 - 1نک .به“ :سرگذشت فلسطین یا کارنامٔه  سیاه استعمار” .اکرم زعیتر؛ ترجمۀ اکبر هاشمیرفسنجانی؛
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بنابر تقسیمی از قبل ،مابقی آنچه که از فلسطین باقی مانده و در اختیار اردن بود اشغال شد
و همینطور غزه که تا آن روز زیر نظر مصر اداره میشد؛ از سوریه هم ارتفاعات جوالن
به دست اسرائیل افتاد.

طبع ًا این رویداد انعکاس وسیعی در ایران و کشورهای عرب داشت و از چند زاویه
برای ایران پراهمیت بود؛ چه بهلحاظ همبستگی ایرانیها با اعراب و ستمی که به آنها
میرفت و چه از نظر مخالفت شاه با جمال عبدالناصر .ما طبع ًا تحت تأثیر گرایشهایی
بودیم که در کشورهای عرب وجود داشت؛ گرایشهای ترقیخواهانه ،جمهوریخواهانه،
ضدسلطنتی ،ضدآمریکایی یا ضداستعمار انگلیس که ما را جانبدار حقوق اعراب و
فلسطینیها میساخت.
این اوضاع پر جوشوخروش در همٔه عرصهها کارکرد داشت از جمله در تبلیغات
دولتهای بزرگ و کشورهای منطقه .اگر رادیو مسکو در برنامههای خود از مهاجرین
تودهای و رادیو پکن از منشعبین حزب توده که جانبدار چین بودند کمک میگرفت،
رادیوهای عراق و مصر نیز نیاز داشتند تا ایرانیان مخالف رژیم را برای کمک به برنامههای
خود دعوت کنند که این خود ،زمینٔه بسیاری از فعالیتهای مبارزین ایرانی در خلیج را
فراهم آورد.

انعکاس جنگ شش روزه در مطبوعات ایران ،مقالۀ آقای حاجسیدجوادی
بعد از جنگ ژوئن  ،۱۹۶۷مبارزان ایرانی هم هوای دیگری را تنفس میکردند.
رژیم شاه در ایران کوشش میکرد تا از طریق مطبوعات ،بهخصوص آنهایی که تحت
نفوذش بودند ،از اسرائیل جانبداری کرده و مبارزٔه مردم فلسطین و مبارزٔه اعراب را ناچیز
جلوه دهد .رژیم شاه با اسرائیل بهصورت نیمهمخفی همکاری میکرد؛ این امر بهخصوص
در جنگ ژوئن  ۶۷اتفاق افتاده بود ولی رژیم هیچوقت آن را بهطور رسمیاعالم نمیکرد
و صدایش را در نمیآورد.

همٔه این مسائل در مطبوعات ایران انعکاس مییافت که عموم ًا جانبدار اسرائیل و
سیاستش بودند ،بهخصوص مجلۀ بامشاد با مقاالتی که داریوش همایون در آن مینوشت.
به یاد دارم مجلٔه فردوسی کاریکاتوری کشیده بود با این مضمون که تکه زمینی را نشان
میداد محاصره شده با سیمهای خاردار و یک ِ
عرب تنها که به خاک افتاده و بهعنوان
مرد
ِ
شرح نوشته بود“ :گر تضرع کند و گر فریاد  /جوجه را گربه پس نخواهد داد”؛ اشارۀ
طعنهآمیزی به زمینهایی بود که اسرائیل اشغال کرده و پس نخواهد داد.

این موج جانبدارانه از اسرائیل که همۀ رسانهها را فراگرفته بود ،با مقالهای
درهمشکست که به قلم علیاصغر حاجسیدجوادی در مجلٔه “نگین” منتشر شد .در این

تماس با فلسطین… ۲۱۱
نوشته او بهشدت علیه اسرائیل و آمریکا ،سیاست آنها در منطقه و پشتیبانانشان انتقاد
کرد .جالب اینکه روی جلد مجله بهمناسبت همین مقالٔه آقای حاجسیدجوادی ،طرحی
(نمیدانم کار اردشیر محصص بود یا مرتضی ممیز یا…) از مجسمٔه آزادی آمریکا کشیده
شده بود که مثل موشه دایان ،فرماندۀ ارتش و یا وزیر دفاع وقت اسرائیل یک چشمش با
چشمبند بسته شده بود که معنای واقعی مجسمٔه آزادی را نشان میداد؛ یعنی اینکه آمریکا
حامی تجاوز و اشغالگری اسرائیل است .این مقالٔه حاجسیدجوادی متنی تعیینکننده بود؛
مقالهای بود که بهقول معروف سر خر را تاب داد .در واقع بعد از انتشار این مقاله دیگر
مطبوعات نمیتوانستند بهطور همهجانبه از اسرائیل دفاع کنند.

تصمیم به تماس مستقیم با فلسطین و ضرورت مبارزۀ مسلحانه
بعد از این جنگ (ژوئن  - 67خرداد  )1346بود که ما در صدد برآمدیم تا
مستقیم ًا با آنچه در کشورهای عرب میگذشت درگیر شویم و به منابع درجۀ اول دست
پیدا کنیم .با چنین هدفی چند نفر از اعضای سازمان که به مسئلۀ فلسطین و کشورهای
عرب و زبان عربی آشنایی داشتند ،تعیین شدند تا برای آموزش سیاسی سازمان در مورد
فلسطین ،دست به جمعآوری و ترجمۀ اخبار و مقاالت تحلیلی بزنند؛ طبع ًا من هم که از
پیش با زبان عربی آشنایی داشتم جزو این بچهها بودم؛ بدین ترتیب ما دست به کار تدوین
نشریهای هفتگی شدیم که “اخبار فلسطین” نام گرفت .مطبوعات مختلف عربی مربوط به
جنبش مقاومت را از سفارت عراق که معمو ً
ال “نیمه باز” بود( ،فقط بخش فرهنگیاش
کار میکرد) میگرفتیم .شخصی به اسم احمد عبدالکریم ،مسئول دفتر فرهنگی سفارت
عراق در ایران بود که گهگاه مقاالتی هم در مجلۀ “فردوسی” مینوشت؛ با او آشنا بودم
و بسیاری از جزوههای مربوط به جنبش مقاومت فلسطین را از او میگرفتم .همچنین از
سفارت کویت و سوریه هم ،این روزنامهها را به بهانههای مختلف میگرفتم .مطالب خوب
و پر مایه را انتخاب میکردیم و بعضی را ترجمه میکردم.
به این شکل از جنگ ژوئن  ۶۷به بعد و تا اوایل سال ( ۱۹۷۰آخر سال
 )۱۳۴۸یعنی تقریب ًا تا زمانیکه ایران را ترک کردم ،حدود دو سال این خبرنامه انتشار
یافت و به رفقا در جهت به دست آوردن دیدی عینی از مشکالت مبارزه یاری رساند؛
بهطوریکه اعضا و کادرهای سازمان شناخت نسبت ًا خوبی از اوضاع فلسطین به دست
آورده بودند .آن طوریکه در ارزیابی درونی مطرح شد انتشار این خبرنامه جهت آمادگی
هرچه بیشتر رفقای سازمان با استراتژی جدید یعنی عمل مسلحانه ،امر مثبت و جالبی
تلقی شده بود.
گفتنیست که برخی از سرودهایی که پس از قیام از طرف سازمان پیکار
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(((

در حمایت از انقالب فلسطین پخش شد ،کار همان سالهای  ۴۰است  .یکی از
مقاالت تئوریک نشریۀ الفتح را هم به یکی از دوستان قدیمی به نام محمدمهدی
(((
جعفریبرازجانی دادم که ترجمه کرد و با هم مقابله کردیم؛ این مطلب پس از آن،
مرتب در سازمان خوانده میشد.
از جمله فعالیتهای این دوره تکثیر اعالمیهای نوشتۀ خمینی در سال 13۴۷
به نفع جنبش فلسطین است؛ با وجود مرحلۀ جنینی سازمان مجاهدین و مخفی بودن آن
در فاصلۀ  44تا  ،۵۰تا آنجا که در توان اندک ما بود ،در آن شرایط خفقان از انقالب
فلسطین حمایت میکردیم.
پس از تبعید خمینی به عراق ،او پس از چند سال اعالمیهای دربارۀ انقالب
فلسطین و در حمایت از آن صادر کرد که مصادف با ایام حج در سال  ۴۷میشد؛ ما این
اعالمیه را ترجمه و در تعداد قابل توجهی تکثیر و پخش کردیم و در واقع این اولین کار
تبلیغی ما بود که نقش و تأثیر قابل توجهی داشت و به دنبال آن صندوقی برای کمک بهطور
مخفیانه در تهران ایجاد شد.

مقابله با رژیم شاه از زاویۀ استراتژی جنبش مسلحانه در تاریخ ما امری جدید بود
و همگان میدانستند که بیگدار نمیتوان به آب زد؛ مشخص ًا سازمان مجاهدین چندین
سال از فعالیت خود را صرف آموزش ،سازماندهی و تدارک حرکت مسلحانه کرده بود و
نمیتوانست بدون اطمینان از کارآیی خود و آشنایی با رموز استراتژی جدید وارد عمل
شود .این امر که در مدرسهای این فن انقالبی را باید فراگرفت ،هم جنبۀ خردورزی داشت
و هم جنبۀ روانی .سازمان باید به قدرت خویش اعتماد پیدا میکرد و موانع روحیای را
که سالیان دراز در نتیجۀ تداوم دیکتاتوری ،در جامعه و افراد رسوب کرده بود از پیش پا
برمیداشت و به تعبیری برای شناخت سیب باید آن را گاز میزد.

طرح رفتن به فلسطین و دلیل آن
با طرح ضرورت مبارزۀ قهرآمیز علیه رژیم شاه ،رفتن به پایگاههای فلسطینی برای
آموزش نظامیبه یک ضرورت تبدیل شده بود .بودند رفقایی که اعتقاد داشتند برای گام
 -1مجموعهای از سرودهای انقالبی فلسطینی بهمناسبت پانزدهمین سالگرد انقالب مسلحانۀ خلق فلسطین .نک .به:
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ی پس از قیام از نهضت
 -2جعفری از کادرهای نهضت آزادی بود که با قدرت گرفتن باندهای حزبالله 
آزادی جدا شد ،مدتی هم وکیل مجلس و استاد دانشگاه بود ،مواضعی ارتجاعی در حمایت از رژیم جمهوری
اسالمی گرفت و کتابی هم تحت عنوان “سازمان مجاهدین از درون” (برشی از خاطرات) منتشر کرد با دروغ
و تحریفهای فراوان.

تماس با فلسطین… ۲۱۳
زدن در چارچوب یک جنبش بینالمللی علیه امپریالیسم ،باید به فلسطینیها پیوست
و مبارزه را کنار آنها ادامه داد ولی نظر سازمان این بود که بهترین کمک به آن جنبش
بینالمللی ،گشودن جبهۀ مبارزۀ انقالبی در خود ایران است ،لذا رفتن به فلسطین از نظر
سازمان صرف ًا جنبه آموزشی داشت.
تنها مجاهدین نبودند که گذراندن یک دورۀ آموزشی در پایگاههای یک جنبش
پیشکسوت را الزم میدیدند .مبارزین ایرانی چپ یا مذهبی ،فردی یا گروهی ،که در
تدارک مبارزه مسلحانه بودند همه میکوشیدند خود را به پایگاههایی برسانند که در
کشورهای مخالف رژیم شاه وجود داشت تا در آنجا آموزش ببینند .در اوایل دهۀ ۶۰
میالدی ،جمعی از مبارزین سازمان انقالبی حزب توده به چین و به کوبا رفته بودند .از
آنجا که در سالهای  ۱۹۶۰در کشورهای عربی منطقه ،جوش و خروش فراوان وجود
داشت و ادبیات و شعارها و حرکتهای ضدامپریالیستی ،ضدارتجاعی همه جا موج
میزد و تشکلهای کمونیستی زیادی هم در منطقه وجود داشت ،زمینه تا حدود زیادی
برای پذیرش مبارزین ایرانی فراهم بود .چنین بود که جمعی از فعالین نهضت آزادی در
خارج کشور مانند دکتر ابراهیم یزدی ،مصطفی چمران ،صادق قطبزاده ،علی شریعتی،
محمد توسلی و چند نفر دیگر کوشیدند با استفاده از تضاد سیاسی بین رژیم شاه و
رژیم مصر به رهبری عبدالناصر به مصر رفته و در آنجا امکانی برای آموزش نظامی و
(((
احیاناً کمکهای دیگر بیابند که این امر تا حدی عملی شد ،چنانکه بیژن چهرازی و
دوستانش در کردستان عراق زیر پوشش اتحادیۀ میهنی به رهبری جالل طالبانی فعالیت
داشتند .کسانی هم میکوشیدند به عراق بروند مانند گروه جزنی که دو تن از آنها توانستند
از مرز گذشته و در پایگاههای فلسطینی آموزش ببینند :رفقا علیاکبر صفاییفراهانی و
محمد صفاریآشتیانی که پس از بازگشت به ایران در جنگلهای شمال بودند و نامشان
(((
با واقعۀ سیاهکل پیوند خورده است .همچنین گروه موسوم به “گروه فلسطین” که چند
نفر از آنها از مرز گذشتند (رفیق حسین تاجمیرریاحی…) و بقیه دستگیر شدند .تجربۀ ما
مجاهدین هم شکل دیگری از این کوشش برای آموزش نظامیست که توانستیم مستقیم ًا
با خود فلسطینیها تماس داشته باشیم.
همانطورکه گفته شد ،در سالهای  ۴۷ -۴۸مسئلۀ تدوین استراتژی سازمان
مطرح شده بود و سمتگیری استراتژیک جنبش مسلحانه میبایست بیان تاکتیکی خود
 -1نک .به :کتاب “ ۲۵سال تاریخ سیاسی ایران” نوشتۀ سرهنگ غالمرضا نجاتی ،جلد اول و نیز گفتوگو
با محمد توسلی در دوماهنامۀ چشمانداز ایران ،ش  ۸۵ص.۷۶

 -2پس از شهادت صفاییفراهانی که نام مستعارش در بین فلسطینیها ابوعباس بود با سردبیر نشریۀ الفتح
دربارۀ وی صحبت کردم .او را میشناخت و خود مقالهای در بزرگداشت صفایی نوشت تحت عنوان “از
ایران به کوههای اردن و بالعکس” که خودم آن را ترجمه کردم و در نشریۀ باختر امروز ،شماره  ،۲۰آذرماه
 ۱۳۵۰چاپ شدhttp://peykar.org/Niruhaye-Digar/bakhtare-emrooz/bakhtare-emrooz-20.pdf      .
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را در مشی چریکی بیابد .در بحثهای درونی سال  ،۴۸استراتژی سازمان مقرر داشت که
برای جبران نقص آموزش نظامیاز امکانات خارج از کشور و در درجۀ اول از امکانات
انقالب فلسطین استفاده شود؛ ضرورت آشنایی اعضا و کادرهای سازمان با عملیات
نظامی و مسائلی که در درگیری با رژیم شاه میباستی به آنها آگاه و بر آنها مسلط باشیم،
موضوع ارسال تعدادی از اعضای مجاهدین به فلسطین را برایمان مطرح ساخت.
این ضرورت تشخیص داده شده بود و میبایستی برای رفتن به فلسطین تدارک الزم را
میدیدیم .وقتی میگویم رفتن به “فلسطین” منظور پایگاههای نظامی فلسطینیهاست
که در اردن ،لبنان و سوریه بودند وگرنه خود فلسطین اشغال شده بود .مثل همین حاال
که بیش از سه چهارم از جمعیت فلسطین در خارج از کشور و در اردوگاههایی در
کشورهای همجوار بهسر میبرد .هدف این بود که ما به این پایگاهها رفته و آموزش
نظامی ببینیم .رفقای ما در چند دوره برای آموزش نظامی رفتند و تا دو سه سال این
موضوع ادامه داشت.
ِ
خود سفر ،تدارکات و عملیات بسیار مهم امنیتی ضروری
بههرحال برای انجام
بود .مسئله نه تنها برقرار کردن رابطه با رفقای فلسطینی بلکه راه و روش امنیتی خارج
شدن از ایران و سپس بازگشتن به کشور و… بهصورت عملی مطرح بود.

مسیر سفر
افراد میبایستی با شناسنامههای جعلی بهسمت کشورهای خلیج بروند و در
آنجا با نمایندگان فلسطینی تماس گرفته و پس از آماده شدن شرایط ،بتوانند از دُ بی
امان پایتخت اردن برسانند ،اما
و َق َطر خودشان را به بیروت و از آنجا به سوریه و ّ
قبل از آن ،شرط اساسی این بود که ما موافقت فلسطینیها را برای پذیرش خودمان
سری و مخفی بودن سازمان ،هیچگونه امکان
جلب کنیم .مشکل این بود که ما بهدلیل ّ
و وسیلهای که بتوانیم خودمان را معرفی کرده و مث ً
ال از طریق سازمان یا شخص
شناختهشدهای مورد تأیید و شناسایی قرار بگیریم ،نداشتیم .پس ما در واقع میبایست
با عمل خودمان و با درکی که از قضایای منطقه داشتیم ،بتوانیم اعتماد فلسطینیها
را جلب کنیم.

تالش اول برای تماس :سفر حسین روحانی به پاریس
امان (اردن)
جو امنیتی موجود اجازه نمیداد که کسی به فکر رفتن به بیروت یا ّ
باشد ،به این دلیل حسین روحانی در آذر  1348برای تماس با نمایندۀ الفتح به پاریس
رفت ولی علیرغم چند جلسه نشست ،نتیجۀ سفر کام ً
ال موفقیتآمیز نبود .در تماس با
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نمایندۀ سازمان الفتح در پاریس ،محمود الهمشری ،تردیدهایی از جانب او بیان شده
بود؛ او گفته بود“ :باید مطالبی را که دارید بنویسید و بدهید” و اضافه کرده بود که
ابوعمار (یاسر عرفات) به آنها گفته است“ :اعتماد پیدا کنید ،به جای ده نفر صد نفر
بیایند”؛ ضمن ًا نمایندۀ الفتح قصد داشته برای شناسایی ما با ایرانیهای مقیم پاریس یعنی
کنفدراسیون دانشجویان یا دیگران صحبت کند که این امر بههیچوجه برای ما قابل پذیرش
نبود زیرا میتوانست خطرات امنیتی جدی ایجاد کند .خالصه ،این برخورد ما را راضی
نمیکرد؛ نتیجه گرفته شد که اینراه یعنی راه پاریس ،برای کار ما مناسب نیست .ضمن ًا
همین مالقات مستقیم برای ما حاوی مقداری اطالعات عینی از الفتح بود ،هرچند هنوز
با یک درک عینی از انقالبها و از جمله انقالب فلسطین ،بسیار فاصله داشت و دید
ذهنی بر ما غالب بود .همین جا بد نیست گفته شود که در آن زمان ،ما نسبت به انقالب
و حکومت الجزایر هم دیدی ذهنی داشتیم و وقتی حسین روحانی از پاریس برگشته و
اطالعاتی در مورد اوضاع الجزایر با خود آورده بود ،اطالعاتی که با معیارهای انقالبی ما
نمیخواند و او مشخص ًا آنها را قابل انتقاد میدانست ،نظراتش مورد قبول واقع نمیشد.

تالش دوم :ارژنگخامنهای از راه خلیج
ِ
نبودن تماس اول ،رفیق دیگری یعنی فتحالله ارژنگخامنهای
در نتیجۀ موفقیتآمیز
حدود دیماه  ۱۳۴۸از راه قاچاق عازم خلیج شد .او از
این مسافرت که برای سازمان کام ً
ال جدید بود همراه با
اطالعاتی از وضع منطقۀ خلیج و کیفیت مسافرت به آن
مناطق و امکان تماس با فلسطینیها و مقداری آشنایی با
آنها بازگشت.
نتایج کار این دو سفر جمعبندی و باالخره راه
جنوب مناسب تشخیص داده شد ،مزیتهای اینراه در
همان زمان به این نحو بررسی شد:
 -۱تماس در خود منطقه صورت میگرفت؛

 -۲راه قاچاق جنوب و استفاده از آن جنبۀ
استراتژیک داشت و باید آن را میآزمودیم تا در آینده
مورد استفاده قرار گیرد؛
 -۳امکان خروج برادرانی که نمیتوانستند با
پاسپورت خارج شوند از این طریق فراهم بود ،چنانکه
بعد ًا این مسیر بهخوبی آزمایش شد؛ تعداد قابل توجهی

حسین روحانی

محمود الهمشری
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از رفقا توانستند بهطور قاچاق به شیخنشینهای خلیج فارس بروند و در آنجا از هیئت س ّیار
سفارت ایران در کویت ،هر یک بر اساس شناسنامههای جعلی یک پاسپورت اصل بگیرند؛
 -۴فتحالله خامنهای که با نمایندۀ الفتح به نام مهندس سعید ِمسحال در قطر
بهطور مقدماتی تماس گرفته بود ،با استقبال وی و دوستانش مواجه شده و امکان موفقیت
در پذیرش ما از این طریق محتملتر بود؛

الزم به یادآوری است که فرد عازم به پاریس (حسین روحانی) از لحاظ سازمانی
در مدار اول و دیگری (فتحالله خامنهای) که به خلیج رفته بود در مدار دوم قرار داشت.

سفر اول به قطر
بر اساس این جمعبندی قرار شد اوایل فروردین  ۱۳۴۹از طریق قاچاق ،این بار
سه نفر ،فتحالله ارژنگخامنهای ،رسول مشکینفام و من راهی خلیج شویم؛ برای رفتن
به خلیج بایستی بهطور قاچاقی از طریق بندرعباس و بعد بندرلنگه به دُ بی رفته و از آنجا
به مناطق دیگر عازم میشدیم؛ مناطقی که بعدها بهعنوان امارات متحدۀ عربی شناخته
شدند و هنوز تحت سلطۀ انگلیس بودند .برای این شکل از سفر آمادگیها و زرنگیهای
خاصی الزم بود ،بهطوریکه بتوان متناسب با شرایط ،قیافۀ ظاهری ،شیوۀ صحبت کردن
و حرکات فیزیکی خود را طوری تنظیم کرد که عادی جلوه کرده و شک برانگیز نباشد؛
بههمیندلیل همه چیز بایستی به دقت برنامهریزی میشد.
برایناساس ما عازم دُ بی شدیم تا در آنجا آشناییهای بیشتری از منطقه پیدا کنیم.
درعینحال برخی اسناد هم تهیه و بهنحوی تنظیم شده بود که هیچ ردپایی از ما بهجا
نگذارند از جمله تحلیلی از اوضاع ایران (رژیم و مردم) ،برداشت سازمان از انقالب
فلسطین و نقش آن در خاورمیانه و همچنین یک معرفی اجمالی از سازمان و ایدئولوژی
و استراتژی آن .در واقع در دو سفری که تا کنون انجام گرفته بود (به پاریس و به خلیج)،
بیشتر زمینههای شناسایی فراهم شده بود و حاال نوبت به مذاکرات جدی در جهت عملی
کردن آموزشهای نظامیمیرسید.
در روز حرکت از بندرعباس ،از آنجا که من مدتی بود تب خفیفی داشتم سعید محسن
مرا تا بندرلنگه همراهی کرد .ما هر دو شناسنامۀ جعلی داشتیم تا اگر در راه مشکلی پیش
آمد هویت واقعیمان فاش نشود.
رسول و فتحالله که قبل از من رسیده بودند ،در بندرعباس بهخاطر لباس ژندهشان
که متناسب نبوده مورد سوءظن پلیس قرار میگیرند ولی با زرنگی خودشان و سهلانگاری
پلیس پس از چند ساعت آزاد میشوند.
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مردم عادی بنادر و شهرهای جنوب عمدت ًا از راه قاچاق
آن روزها زندگی
ِ
میگذشت .تولید کشاورزی و صنعتی بسیار ضعیف یا منتفی بود .جوانان این مناطق با
چه مخاطراتی خود را به آن سوی خلیج میرساندند تا به کارهای طاقتفرسا تن دهند یا
سولرز اندکی درآمد کسب
با خرید کاالیی از آنجا و با آوردن آن به این طرف ،با هزار تر 
کنند؛ از رادیو ترانزیستوری گرفته تا ساعت ُمچی ،پیراهن ،شلوار ِترگال ،چای ،عطر و
چیزهای دیگر ،آنهم اگر بتوانند آن را از مقر کنترل ژاندارمها رد کنند! بنابراین کافی
بود پایت را به بندرلنگه بگذاری و با ساکی بردوش در قهوهخانهای بنشینی ،تا کمیبعد
کسی پیدایش شود و نزدیک تو بنشیند و بگوید“ :اگه میخوای بری دُ بی دنبالم بیا”.
اینکه چقدر باید بدهی و آیا این شخص ،قابل اعتماد است یا نه ،خودش قاچاقچیست
یا دالل و ِکی واقع ًا حرکت میکند ،جزئیاتی بود که بعد ًا معلوم میشد .گاه مأمور پلیس
هم در بین همین داللها نفوذ میکرد .بههمیندلیل همیشه باید محملی میداشتی که اگر
سوجوی ژاندارم یا پلیس قرار گرفتی ،بتوانی داستانی ببافی ،دروغی بگویی یا
مورد پر 
شرشان رها شوی .ممکن بود چند بار کاله سرت برود تا باالخره یکی
رشوهای بدهی تا از ّ
به هدف بخورد ،مث ً
ال برای خود ما این سوءتفاهم پیش آمد .فتحالله که راهنمای ما بود
سفر برنامهریزیشدۀ ما ،با ِلنچ به دُ بی فرستاده است،
گمان میکرد رسول را دو شب قبل از ِ
محل تجمع مسافران برد ،با
اما وقتی که دو نفری سر قرار قاچاقچی رفتیم و او ما را به
ِ
تعجب دیدیم رسول هنوز آنجاست! در نتیجه باالخره سه نفری از بندرلنگه در حدود نیمۀ
فروردین  ۱۳۴۹سوار بر لنج راهی دُ بی شدیم.
همیشه برای حرکت ،شبی انتخاب میشد که ماه در آسمان نباشد .وقتی هوا
تاریک شد ،پاورچین پاورچین ،تکتک خود را به ساحل دریا رساندیم .احتمال میدهم
حدود  ۱۵ - ۲۰نفر بودیم که در یک لنج باری سوار شدیم .اولین بار بود که از خاک
ایران جدا میشدم و آن را کام ً
ال احساس میکردم .یادم افتاد که نماز مغرب نخواندهام،
البته نماز را میشود درهرحالتی خواند؛ نشسته ،ایستاده یا طور دیگر ،اما قبله کدام طرف
است؟ رسول با روحیۀ شاد و با طنز معناداری ایستاد و دستهایش را باال برد و بیآنکه
معلوم باشد کدام طرف شمال است یا جنوب ،به جلوی رویش اشاره کرد و گفت“ :بیا این
هم قبله!” .برای ما قبله مسیری بود که به آن سمت میرفتیم ،یعنی آنچه هدفمان بود .دود
موتورِ لنج حال ما را بههم میزد؛ چند بار که ناخدا مجبورمان کرد برای آنکه گشتیها ما
را نبینند به درون اتاقک موتور برویم ،کمتر کسی بود که حالش بههمنخورده باشد .فردای
آن روز ،بعد از ظهر در لنگرگاه دُ بی پیاده شدیم .در آن زمان دُ بی جزو مستعمرات انگلیس
بود و ورود و خروج به آن قانون سفتوسختی نداشت .درست است که ما سه نفر پاسپورت
نداشتیم اما شناسنامهای بیعکس در دستمان بود .به یاد دارم که دو سه نفر از مسافرها
شناسنامه هم نداشتند؛ پاسبان آنها را نیمساعتی نگاه داشت ولی بعد خودش گذاشت و رفت.
بهنظرم حدود یک هفته در دُ بی ماندیم تا از آنجا باز هم بهطور قاچاق راهی قطر شویم.
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محیط برای ما کام ً
ال تازگی داشت .انواع و اقسام ملیتها و قومها از هندی
و پاکستانی و بلوچ و ایرانی و عرب و نیز آفریقایی و غیره در کوچه و بازار به چشم
میخوردند .بسیاری از مغازهها سرشار از کاالهای مصرفی و ارزان قیمت بود .هرچه دلت
ِ
جوان جویای کار و مهاجر میدیدی که اکثریت قریب به اتفاقشان
میخواست نیروی
جوزحمت و محرومیت را بهعیان بر چهره داشتند .اگر فارسی میدانستی ،مشکلی
نقش رن 
نداشتی چون بخش وسیعی از کاسبکاران ایرانی بودند .چند تاجر بزرگ ایرانی هم در آنجا
بودند که نفوذ و شهرت بسیار داشتند .گفته میشد که شاید چهل درصد سکنۀ دُ بی ایرانی
باشند .با اینکه همه از بیکاری و فقر ،به این امید که اندکی زندگیشان را تأمین کنند از
ایران فرار کرده بودند ،تعصبات ایرانیگری و ضدیت با ملیتهای دیگر و تحقیر آنان
رواج داشت .نفوذ رژیم شاه و دستگاه پلیس سیاسی و قضایی او زبانزد همگان بود .دُ بی
در آن زمان نوعی هنگکنگ محسوب میشد؛ البته در طی سالهای بعد آنچنان تغییرات
بزرگی در آن رخ داده است که به سختی سیمای پیشین آن به یاد میآید .منطقۀ خلیج در
آن زمان برای اهالی جنوب ایران قطب مهاجرت بود .برای مثال ،در شهر الر به نُدرت
ِ
ِ
جوان جویای کار پیدا میشد چون چنین جوانی حتم ًا راهی جنوب شده بود .مهاجرت
مرد
ِ
اقامت دیرپا نبود .غالب ًا با هر مصیبتی خود را به آنجا میرساندند تا در
به آن منطقه برای
کار ساختمان یا بازار مشغول شوند ،نانی برای خود و خانوادۀ منتظرشان در ایران فراهم
کنند و به وطن باز گردند؛ زمانیکه این پول تمام میشد دوباره به آنجا بازگشته و تا جان
داشتند به کار میپرداختند .کار ،تابع هیچ قانونی نبود و چهبسا هنوز هم نیست ،نه از نظر
زمان کار ،نه از نظر مزد؛ شرایط کار و معیشت این کارگران با حقوقی که کارگران در برخی
بردگی فراگیر حاکم
از کشورهای دنیا از آن برخوردار بودند قابل مقایسه نبود .نوعی
ِ
بود .کسانی هم ،دلشان خوش بود که گهگاه به دُ بی سفر کنند و با خود کاالیی را بدون
گمرک به ایران بیاورند و بفروشند که البته این کار با دشواری همراه بود .درعینحال این
بلبشوی سراسری از تحوالتی برکنار نبود که در دنیای عرب رخ میداد .تأثیرات جنگ
ژوئن  ۱۹۶۷و اوجگیری مقاومت و مبارزۀ مردم فلسطین که همۀ اعراب را تحت تأثیر
قرار میداد ،در دُ بی نیز احساس میشد .برای ما که تشنۀ اخبار کشورهای عربی بودیم
روزنامهها در دسترس قرار داشت و الزم نبود مانند ایران آن را مخفیانه و به دشواری به
چنگ آوریم.
طبق روالی که ما و تا آنجا که میدانم بسیاری از انقالبیون آن سالها ،داشتیم،
حداکثر صرفهجویی رعایت میشد و اگر الزم بود در مسافرخانههای سطح پایین میماندیم.
بعضی شبها را حتی روی کارتُن ،کنار دریا به صبح رساندیم که هوای مرطوب و شبنم،
بدن را سخت ِک ِرخت میکرد ولی شور مبارزاتی که در سر داشتیم باعث میشد اینگونه
دشواریها را بههیچ گرفته و حتی رضایتبخش باشد.
توآمد
برای پیدا کردن قاچاقچی جهت رفتن به قطر با لنچ ،در محلههایی رف 
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میکردیم که آدمهای ولگرد ،بیکار و حتی بزهکار پرسه میزدند .این محیط جدید چقدر
برایمان تازگی داشت .ما بچههای خانوادههای مذهبی ،مؤدب و مدرسهرفته وقتی با این
ُقماش افراد روبهرو میشدیم به غریبه بودن خود پی میبردیم .آنها به جای سالم و علیک،

فحشهای آبدار ناموسی در حضور زن و بچه با یکدیگر ر دوبدل میکردند؛ خداحافظی
کردنشان هم بههمین شکل بود .این هم برای ما نوعی جامعهگردی محسوب میشد که در
سازمان هم داشتیم .میکوشیدیم انواع شرایط زندگی اجتماعی را مستقیم ًا از خود جامعه
آنطور که هست فراگیریم ،به امید آنکه دید ما نسب به واقعیات عینی شود.

ترکیب جمع بهنحوی انتخاب شده بود که از عهدۀ این سفر و ک ً
ال این مأموریت
بر آید .رسول از لحاظ آموزش سازمانی کارآموختهتر بود ،فتحالله از نظر عملی و تکنیکی
کارآمد و من بهطور نسبی از اوضاع فلسطین و کشورهای عربی اطالع بیشتری داشتم.
روی هم رفته جمعی مناسب تشکیل میدادیم .مشکلی که وجود داشت این بود که مسئلۀ
ِ
آمدن
مسئولیت بهطور مشخص تعیین نشده بود ،البته وجود َج ِ ّو رفیقانه مانع از پیش
هرگونه مشکلی میگشت اما طبیعیست که جو رفیقانه و اعتماد متقابل نمیتواند جایگزین
تقسیم مسئولیت سازمانی باشد .ما سه نفر پس از یک هفته ماندن در دُ بی ،در بین
لنچهایی که کارگران را بهطور قاچاق به نقاط دیگر خلیج میبرد ،باالخره یک قایق باری
پیدا کردیم که قرار بود با  30-40مسافر به دوحه (پایتخت قطر) برود .طبیعیست که
محمل ما این بود که کارگر مهاجر هستیم ،در نتیجه خود را با طرز زندگی آنها و لباس
ِ
مسافران دیگر ،مشتی دست از جان شسته
و سر و وضع کارگران مهاجر وفق داده بودیم.
بودند به امید رسیدن به آن سوی آب و احتمال پیدا کردن کاری در آنجا .قایقران ما از
ترس گشتیهای ساحلی کج و قوس میزد ،گاه از ساحل دور میشد و گاه نزدیک .وقتی
موج باال میگرفت همه دست به دعا برمیداشتند ،هر کس برای خود هرچه روضه و نوحه
شنیده بود بر زبان میآورد و ترسان و لرزان به خود میتپید .دریا طوفانی شده بود و راهی
که معمو ً
ال  ۴۰ساعته طی میشد ،دست آخر یک هفته طول کشید .عالوه بر خطر دریا،
ناخدای لنج از ترس گشتیها میخواست خود را هرچه زودتر از دست ما مسافران قاچاق
خالص کند .پس از نمیدانم چند روز سرگردانی ،به ساحلی نزدیک شدیم؛ قایقران به دو
جاشو که همراهش بودند گفت“ :بگذار اینها را پیاده کنیم و فرار کنیم” .همه داشتند
پیاده میشدند؛ من عربی حرف زدن او را تقریب ًا فهمیدم و بهقول معروف شستم خبردار
شد ،به دوستم فتحالله فریاد زدم که “نباید پیاده شد ،بیایید باال!” فتحالله برگشت باال و
یقۀ قایقران را گرفت و به سبک خودشان فحشهای آبدار به او داد و تهدید کرد که باید
خودش هم همراه با دیگران پیاده شود و همه را به مقصد برساند .خالصه همراه عدهای
دیگر با ناخدا درگیر شده و وادارش کردیم دوباره مسافران را سوار کرده و راه را ادامه
دهد .با این کار احتما ً
ال از تلف شدن جان خود و مسافران از تشنگی و گرسنگی در آن
بیابان جلوگیری کردیم .باز نزدیک پانزده ساعت دیگر روی آب حرکت کردیم تا نیمهشب
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به ساحلی رسیدیم که از آنجا شعلۀ ِ
بلند سوختن گازِ نفت از دور دیده میشد .قایقران گفت
که آنجا دوحه است .همۀ مسافران هرچه به همراه داشتیم روی سرمان گذاشته و توی آب
پریدیم که تا زانو یا باالتر میرسید.
در ساحل نمیدانم چند ساعت در شب تاریک ،در صحرایی از ماسه داغ و پستی
و بلندیهایی که در نتیجۀ توفان درست شده بود به سمت همان شعله حرکت کردیم.
نزدیکیهای صبح به جادۀ باریکی رسیدیم که آسفالت بود .فهمیدیم که تقریب ًا به مقصد
نزدیک میشویمُ .چرت کوتاهی زدیم و فتحالله بیدارم کرد که “پاشو آن طرف جاده یک
خانه است ،تو که عربی میدانی برو صحبت کن ببین میتوانند ما را به شهر ببرند” .من به
سمت خانه رفتم؛ چند سگ که دور خانه پاسبانی میدادند با سر و صدا به سمتم دویدند
ولی صاحبخانه که از دور مرا دیده بود ،سگها را آرام کرد .به او گفتم که میخواهیم به
شهر برویم .پرسید“ :چند نفر هستید؟” .گفتم“ :سه نفر” .او ما را در یک وانت سوار کرد
و تا دوحه برد .کرایه اندکی هم گرفت.
در قطر فتحالله بر اساس آشنایی قبلی ،با نمایندۀ الفتح تماس گرفت ولی برخالف
دید ذهنی و توقعآمیز ما و اینکه انتظار داشتیم مورد استقبال گرم نمایندۀ مزبور قرارگیریم
و حتی در خانۀ او به ما جا داده شود ،با این جواب مواجه شدیم که باید خودمان در
مسافرخانه یا قهوهخانهای جا پیدا کنیم .به این ترتیب اطاقکی کارگری کرایه کردیم و
بالفاصله خود را برای مالقات رسمی آماده نمودیم.

شروع مذاکرات در قطر
صحبت رسمی بین دو نفر از الفتح و ما سه نفر به نمایندگی از سازمان آغاز شد.
آنها از کادرهای باالی جنبش فلسطین بودند و تا آنجا که میدانم در شرکت نفتی ِاسو کار
میکردند .یکی مهندس سعید ِمسحال و دیگری را با نام مستعار ابواسماعیل میشناختیم.
توگو را آغاز کرده و بیش از ده دقیقه از وضعیت
ت اول ،ابتدا به زبان عربی گف 
در مالقا 
توگو را
خودمان گفتیم ولی از آنجایی که هنوز به زبان عربی تسلط کافی نداشتیم ،گف 
به زبان انگلیسی ادامه دادیم .مضمون اصلی مالقات طبع ًا پس از معرفی و پاسخگویی
به سؤاالت آنها حول هویت ایدئولوژیک ،نظری ،سیاسی و سازمانی ما ،درخواستی بود
که برای آموزش نظامیداشتیم .سپس مسائل مورد نظر خود ما ،شناخت از جامعۀ ایران،
رژیم شاه و نقش تخریبی آن در منطقه ،طمعورزیهای امپریالیستی در منطقۀ خاورمیانه
وجود سرنوشت مشترک مردم ایران با اعراب و غیره ،همۀ اینها را با فلسطینیها در میان
نهادیم .در ادامه ،هدفمان از تماس با آنها ،قصدمان از رفتن به پایگاههای فلسطینی برای
کسب آموزشهای نظامی و برنامهمان را برای مبارزه با رژیم ایران برایشان توضیح دادیم.
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توگوها و مالقاتها رضایتبخش بود .تماس ما با آنها حدود یک ماه ادامه
نتیجۀ گف 
داشت .آنگونه که بعدها فهمیدیم ،آنها در تمامی این مدت بدون اینکه خود ما بدانیم
توآمدهای ما را کنترل میکردند تا سرانجام به ما اعتماد پیدا
تمامیحرکات ،رفتار و رف 
کردند .مطالبی را هم تهیه کرده بودیم که به آنها داده شد تا برای نظرخواهی به بیروت یا
امان بفرستند و جواب بگیرند.
ّ

توگوهای ما با نمایندگان فلسطینی به لطفالله
سازمان برای دریافت نتیجۀ گف 
ی که مهندس شرکت نفتی الوان بود،
میثمی مأموریت داد تا نزد ما بیاید .لطفالله میثم 
گویا در جزیرۀ خارک در کار میکرد ،از امکانات خوبی برای سفر بین ایران و کشورهای
خلیج برخوردار بود .وی در این سفر توانست هم با ما دیدار داشته باشد و هم همکاران
فلسطینیاش را مالقات کند ،بیآنکه از ارتباط خود با ما به آنها چیزی بگوید ولی این ارتباط
را رفقای فلسطینی حدس زده بودند و همین امر بر اعتمادشان به ما افزوده بود.
بیش از دو ماه طول کشید تا باالخره جواب مثبت آنها رسید .رمز شناسایی و
آدرس محلی در بیروت را به ما دادند که با امکانات خودمان هرچند نفر که بخواهیم ،به
آنجا برویم .ما امیدوار بودیم که شاید الفتح با امکاناتش بتواند افراد ما را از همان قطر با
امان بفرستد که چنین نمیتوانست باشد.
هواپیما به ّ

طی این دو ماهی که در دوحه ماندیم ،الزم شد برای خود آدرس و صندوق پستی
فراهم کنیم تا رابطه با ایران قطع نشود .روزنامههای ایران را میخواندیم و در جریان اخبار
قرار میگرفتیم .تعداد ایرانیهای مقیم دوحه نسبت ًا زیاد بود و بازار ِگراشیها (گراش از
منطقۀ الرستان است) و مغازهدارانی از دیگر مناطق جنوب ایران در آنجا معروف بودند.
توآمد داشته باشند و حضورشان را هیچ آشنای
فتحالله و رسول میتوانستند همه جا رف 
همشهری احساس نکند ولی من چند نفر از همشهریها و همسایگانم را میشناختم که
در آنجا یا مغازهدار بودند یا به کار بنایی و کارگری اشتغال داشتند .آنها نباید مرا در آنجا
میدیدند؛ بنابراین برنامۀ من این بود که هر روز به کتابخانه ملی قطر میرفتم و در آنجا
کتابها و مجالت عربی را مطالعه میکردم .عصرها هم سه نفری به ساحل دریا میرفتیم
و به تمرین شنا میپرداختیم که برایمان لذتبخش هم بود.

بازگشت به ایران در نیمۀ خرداد 1349
پس از گرفتن پاسخ مثبت از سازمان الفتح و پذیرش طرح آموزش رفقای ما در
پایگاههای فلسطینی ،من باید برای گزارش اوضاع از طریق بوشهر به تهران برمیگشتم
درحالیکه دو نفر دیگر همچنان در منطقه میماندند .باید تمام اطالعات الزم برای سفر
افراد بعدی به خلیج را در اختیار سازمان میگذاشتم بهطوریکه اگر نتوانستم دوباره به منطقه
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برگردم ،تجربه منتقل شده باشد؛ باید میدانستند که قاچاقچیان را کجا و چگونه پیدا کنند
لوحوش دچار گشتی
تا ترتیب سفر قاچاقی خود را به خلیج بدهند؛ اگر چنانچه در آن حو 
پلیس شدند چه محملی داشته باشند؛ در مورد سکونتشان چه بگویند و خانه چه کسی
هستند .الزم بود با منطقۀ بندرلنگه خوب آشنا باشند و حتی توجیهی داشته باشند که در این
وقت شب یا روز چرا آنجا هستند؛ ما حتی نام چند فاحشه را هم پیدا کرده بودیم که مث ً
ال
بچهها بگویند که به سراغ فالن شخص میرفتهاند .همۀ این ریزهکاریها را بهنحوی حساب
کرده بودیم که افراد با حداقل خطر و امکان گیرافتادن بتوانند خودشان را به مقصد برسانند.
برای بازگشت به ایران نیاز داشتم کسی از ساکنین شناخته شدۀ قطر مرا معرفی
کند .برای این کار از قبل ما حتی کاغذ ویژۀ پلیس را به دست آورده و ُمهرچند فروشگاه
و مغازه را جعل کرده بودیم که در صورت لزوم بتوانیم چیزی بر آن نوشته و مهری بزنیم.
ما توانایی چنین کاری را داشتیم اما آن روز این کار الزم  نیفتاد چون توانستیم از وجود
میثمی استفاده کنیم .من با گرفتن یک اجازۀ بازگشت از هیئت سفارت با شناسنامۀ جعلی
میخواستم راهی بوشهر شوم .لنج حدود  30نفر مسافر داشت .ناخدا که از همان ِاسکلۀ
قطر پاسپورت افراد را کنترل میکرد فهمید که من تنها کسی هستم که پاسپورت ندارم
و نیازمند آن بود که یک نفر در همین قطر مرا تأیید کند .اینجا بود که میثمی که برای
همراهی من به اسکله آمده بود ،در ادارۀ جوازات که حکم ادارۀ گذرنامۀ بندر را داشت،
کارت شرکت الوان را که در آن کار میکرد به ناخدا نشان داد و همین کافی شد که دیگر
او اشکالی نگیرد .همین نشان میداد که شرکتهای نفتی از چه قدرتی برخوردار بودند و
در واقع در منطقه خدایی میکردند .سفر ما به بوشهر که قاعدت ًا حدود  30ساعت وقت
میگرفت بهدلیل باد مخالف و موج ،یک هفته طول کشید .درست است که من مترصد
رسیدن به مقصد بودم ولی چندین روز روی دریا معطل ماندن ،خودش فال و تماشا بود.
جزایر مرجانی وسط خلیج را ناخدا خوب میشناخت و میدانست که وقتی دریا در حال
آب شیرینی که از چشمههای آن بیرون
جزر باشد جزیره از آب بیرون میآید و میتوان از ِ
میزند آب آشامیدنی مورد لزوم لنج را تأمین کرد .وجود مرغان دریایی عالمت آن بود
که جزیره سر از آب بیرون میآورد .چند بار لنج کنار جزایر مرجانی پهلو گرفت و ما
میتوانستیم از لنج پیاده شویم ،از آب شیرین بنوشیم و منبع آب لنج را هم پر کنیم .آب
شیرین در وسط دریای شور نه تنها مورد استفاده رهگذرانی مثل ما و مرغان دریایی بود
بلکه یادآور قصهای قدیمیهم بود که از همین آب شیرین صدف در دریا تولید میشود.
بههرحال خسته و با ریش نتراشیده به ساحل بوشهر رسیدیم .مسافران که عموم ًا کارگران
زحمتکش جنوب بودند که برای کار به قطر میرفتند هر یک با خود اجناسی که در
قطر ارزانتر به دستشان میرسیده با خود آورده بودند .کیسههای سیمان ،قوطیهای
روغننباتی ،پارچه ،لباس ،عطر و ساعت .این اجناس تا مبلغ معینی از حقوق گمرکی
معاف بود .برخی از این کاالها ساخت ایران بود که در خلیج ارزانتر از بازار ایران به
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فروش میرسید و برای کارگران صرف میکرد که مث ً
ال سیمان یا روغن را از آنجا بخرند و
دوباره به ایران برگردانند .من تعدادی ساعت مچی ژاپنی (سیکو) خریده بودم .برای آنکه
به من گمرکی تعلق نگیرد مسافران پیشنهاد کردند که ساعتها را بین آنها تقسیم کنم و
پس از عبور از گمرک همه را به یک نفر به نام سیدمحمد که در بوشهر مغازه داشت بدهند
و من پس از حل مشکلم با پلیس و ادارۀ پاسپورت به او مراجعه کرده و ساعتها را بگیرم.
از لنج که پیاده شدیم من باید مستقیم به کالنتری میرفتم .پاسبانی از من بازجویی
کرد که “چرا بدون پاسپورت از کشور خارج شدهام؟” وقتی با توضیح من مواجه شد
که برای کار به آنجا رفته بودم ،گفت :بنویس “گشنه بودم” .من هم نوشتم .آدرس و
مشخصات جعلیام را که مطابق با شناسنامۀ بیعکسم بود چند بار پرسید و تمام شد.
سپس خودش با موتور مرا به ساواک برد تا آنها هم تحقیق الزم را بکنند .کارمند مربوطه
پرسشهایی کرد و با توجه به پاسخهایی که داشتم شکی نبرد .شناسنامهام صادره از َاهَ ر
بود .پرسید“ :ترکی میدانی” که جواب دادم مادرم پس از مرگ پدر ،مرا با خود از کودکی
به تهران آورده و ترکی نمیدانم .کمی پول ،حدود  500تومان داشتم که از من گرفت و
فقط  5تومان داد  تا در یک مسافرخانه بخوابم و  5تومان هم برای غذا که صبح به اداره
ساواک برگردم .همین کار را کردم .قبل از رفتن صورتم را تراشیدم و نامهای به رفیقی
در تهران نوشتم که برگشتهام و پست کردم .حاال باید به ادارۀ پاسپورت میرفتم و جریمۀ
خروج غیرقانونی از کشور را میپرداختم .هرچه چانه زدم که ندارم قبول نکردند و در
نتیجه حدود  120تومان جریمه پرداختم و تمام شد .به سراغ سیدمحمد ،آن فرد مغازهدار
رفتم که با محبت فراوان ساعتها را در یک دستمال گذاشته بود و به من برگرداند .در
اینجا شاهد روابطی بودم که زحمتکشان بین خود دارند و همبستگیشان را تجربه کردم
و آموختم .همان روز به سمت شیراز راه افتادم .در بین راه در قهوهخانهای که اتوبوسمان
توقف کرده بود یکی از شاگردان دو سال پیشم را دیدم که مرا صدا میزد .هیچ دوست
نداشتم که مرا با آن قیافه ببیند ولی چارهای نبود؛ ناگزیر محمل و بهانهای برای حضورم
در بوشهر تراشیدم .در شیراز با چند تن از رفقا دیدار کردم و سپس به تهران رفتم تا پس
از گزارش کامل اوضاع به سازمان ،همراه با افراد جدیدی که باید به سفر خلیج میرفتند
دوباره به منطقه بازگردم.
گفتنیست که در حین انجام وظیفۀ معین سازمانی میکوشیدیم با برخی ابتکارها
از هزینۀ سازمان بکاهیم .خرید  10ساعت مچی برای فروش در تهران بههمین منظور بود.
عالوه بر این ،نشست و برخاست با تودههای زحمتکش و آشنا شدن با نقاط قوت و
ضعف آنها ادامۀ همان برنامۀ جامعهگردی درون سازمان بود .بدون تجربۀ مستقیم و زیستن
با تودههای زحمتکش نمیتوان با آنان درآمیخت و از برج عاج روشنفکری و خیاالت
غیرواقعی فاصله گرفت.
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در تهران طی یک هفته ،غیر از گزارش سازمانی باید غیبت خودم را برای خانواده
و دوستانم توجیه میکردم که با محملسازی و ادعای پیدا کردن کاری در رضاییه و بعد
بلوچستان این مسئله را حل کردم .کنجکاوی خانوادهها نسبت به فعالیت فرزندانشان
یکسان نبود .اگر من میتوانستم با چنین محملی کنجکاوی خانواده و دوستان را منحرف
کنم ،افرادی هم بودند که اگر با مدرک هم پیش خانواده ادعا میکردند که در اروپا درس
میخوانند یا کاری پیدا کردهاند ،خانواده باز هم آنها را دنبال میکرد .هر گونه شک و
تردید در ادعاها و محملهای ما میتوانست از نظر امنیتی مسئله ساز باشد.

سفر دوم ،خرداد 1349
با توجه به امکاناتی که برای مسافرت قاچاق و گرفتن پاسپورت با شناسنامۀ جعلی
وجود داشت و همینطور امکانات ارتباطی ـ اطالعاتی که به دست آورده بودیم قرار بر این
شد که از تهران به تعداد کافی افراد برای گرفتن پاسپورت به دُ بی اعزام شوند.
از قبل خبر داشتیم که هیئت سفارت ایران در کویت در مناطق خلیج میگردد و
برای ایرانیانی که گذرنامه ندارند ،گذرنامه صادر میکند .بههمیندلیل آگاهانه برنامهریزی
کرده بودیم تا از ایران با اسامیجعلی و شناسنامههای جعلی که با قیمتهای پنج تومان و
ده تومان ،یا کمیبیشتر یا کمتر از اینجا و آنجا میخریدیم ،بهطور قاچاقی به خلیج برویم.
سپس با همان نام و شناسنامههای جعلی خودمان از هیئت نمایندگی سفارت ایران در کویت،
گذرنامۀ حقیقی و رسمیبگیریم تا به راحتی بتوانیم به ایران و جاهای دیگر سفر کنیم .ما
امیدوار بودیم بتوانیم تعداد مشخصی از افراد را در فاصلۀ تابستان  1349در پایگاههای
فلسطینی آموزش دهیم تا برای ثبت نام دانشگاه در مهر  49به تهران بازگردند و ساواک هم
از این ماجرا ظنی نبرد .ما توانستیم این کار را انجام دهیم کمااینکه کسانی مثل رضا رضایی
و یا مسعود رجوی توانستند پس از آموزش پایگاهی به دانشگاه برگردند ،بهطوریکه حتی
پس از ضربۀ سال  ۱۳۵۰هیچ ردی دائر بر اینکه ساواک از این سفرها بویی برده و احیان ًا
با تعقیب آن به سازمان ضربه زده باشد وجود ندارد .این خود دستاوردی بسیار با ارزش بر
علیه سیستم پلیسیای بود که رژیم شاه در داخل و خارج از کشور حاکم کرده بود.
براساس اطالعاتی که جمعآوری شده بود ،در همان خرداد ماه ،چند نفر از
اعضای سازمان که امکان مسافرت به دُ بی را داشتند از جمله عبدالنبی معظمی و حبیب
مکرمدوستدلخواه… بهطور غیرمجاز به دُ بی آمده و با نام جعلی گذرنامه گرفتند و پس از
واگذار کردن گذرنامهها به گروه در دُ بی ،به ایران بازگشتند .درست قبل از سفر آنها رسول و
فتحالله برای استقبال از بچههای جدیدی که به دبی میرسیدند از قطر به آنجا آمده بودند.
به این ترتیب من پس از مرتب کردن اوضاع محمل نسبت به خانواده ،برای
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بار دوم همراه با عدهای دیگر از رفقا عازم دُ بی شدم .افرادی که باید میرفتیم ،همگی
در یک اتوبوس نبودیم .فکر میکنم دو سه نفر در اتوبوسی بودیم که حتی یکدیگر را
نمیشناختیم .قرار همۀ افراد این بود که در بندرعباس جمع شوند تا بعد به بندرلنگه برویم.
حواس ما آنقدر بر کار و هدفمان متمرکز بود که کمتر میتوانستیم مسائل دیگر را در
نظر داشته باشیم؛ برای مثال در سر راه کرمان در قهوهخانهای توقف کردیم .به یاد دارم که
از تلویزیون اعترافات نیکخواه را پخش میکردند ( 19خرداد  .)1349او از کادرهای
سازمان انقالبی حزب توده بود که در چارچوب برنامۀ سازمان خود ،همراه با چندین
نفر دیگر برای فعالیت سیاسی چند سال پیش به ایران آمده بود .پلیس آنها را شناسایی
و دستگیر کرده و حاال او را به تلویزیون کشانده بودند .یادم نیست که ما کوچکترین
توجهی به سرنوشت او داشته باشیم؛ تو گویی لو رفتن و ضربه خوردن به سراغ ما نمیآید.
در بندرعباس با اتکا به اطالعات قبلی ،قاچاقچی را یافتیم .او ما را با یک
لندرور به خانهای روستایی نزدیک بندرلنگه رساند .شب در آنجا خوابیدیم و روز بعد به
ِ
مسافران خود در
خانهای نزدیک دریا منتقل شدیم .قاچاقچیها این خانه را برای تجمع
نظر گرفته بودند .در این خانه معمو ً
ال مسافران تا ظرفیت لنج ُپر شود انتظار میکشیدند.
امری که ممکن بود چند روز طول بکشد .بعد لنج به سمت دُ بی راه میافتاد .رفقایی که
قبل از ما به آنجا رسیده بودند با تعداد نسبت ًا زیادی از مسافران در آنجا جمع بودند .ما
کارگران سادهای بودیم که قاچاقی از ایران خارج شده و برای در آوردن ِ
نان زندگی خود،
میخواستیم در منطقۀ خلیج کار کنیم .رفتار ما بههیچرو نمیبایست ماهیت واقعی ما را که
مث ً
ال فارغالتحصیل دانشگاه یا روشنفکر و دارای افکار انقالبی هستیم برای دیگران برمال
سازد .ما باید لباس و قیافه و رفتار جوانان زحمتکش و عموم ًا بیسواد و بیاطالع از
جریانات سیاسی را به خود میگرفتیم .همچنین باید وانمود میکردیم که رفقای دیگرمان
شوبش و سرگرمیو حتی طرز
را نمیشناسیم .طرز صحبت و معاشرت و تکیهکالم و خو 
غذا خوردن و شستشو و غیره همه باید به روال مردم عادی زحمتکش انجام میشد .ما
مجاهد بودیم و طبع ًا نماز میخواندیم ولی در آنجا باید کام ً
ال خود را با دیگران هماهنگ
میکردیم .ظرافتهایی که باید در رفتار خود رعایت میکردیم اهتمام و آموزش میطلبید
تا خوب بتوانیم در محیط جا افتاده و رفتارمان موجب شکوشبهه نشود .ما در محیط
زحمتکشان بزرگ نشده بودیم و فرهنگمان با آنها متفاوت بود .برای زیستن و مخفی
شدن بین آنها نیاز به آموزش و کوشش معین داشتیم.
انتظار ما برای راه افتادن لنج در بندرلنگه تا نیمهشب آن روز طول کشید که در
آنجا با دیگر مسافران ماندیم .به یاد دارم که برای سرگرمیو وقت گذرانی ،رفقا با مسافران
دیگر پاسوربازی میکردند .وقتی افراد مشغول ورقبازی هستند کمتر حرف زده میشود
و امکان لو رفتن کمتر است .زندهیاد محمد یقینی آنقدر غرق بازی پاسور شده و با جمع
مسافران عادی یکی شده بود که برایم تعجبآور بود.
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باالخره لنج راه افتاد و بعد از حدود  20ساعت سفر دریایی ،بدون دردسر
خاصی به دُ بی رسیدیم .در آن زمان در منطقۀ خلیج فارس ،تنها کویت مستقل بود و بقیۀ
شیخنشینها تحت سلطۀ انگلستان اداره میشدند .با شناسنامههای جعلی وارد دُ بی شدیم،
البته اگر هم نداشتیم میشد پس از کمی معطلی روی اسکله ،تا اتمام گشت پاسبانی که
مأمور کنترل بود ،وارد شهر شد .گفتم که سازمان با فرستادن برخی از رفقا به این سفر
(ابراهیم آوخ و محمد یقینی) هدفی تدارکاتی را هم تعقیب میکرد و آن به دست آوردن
پاسپورت از هیئت سیار سفارت ایران در کویت بود .یعنی این دسته از افراد میبایست
پس از اخذ مدرک ،آن را به بچهها در دُ بی واگذار کرده و خود به ایران بازگردند .از آنجا
که ما یکی دو روز دیر به دُ بی رسیده بودیم باید خود را به ابوظبی میرساندیم چون هیئت
سیار به آنجا نقل مکان کرده بود.
پیدا کردن قاچاقچیهایی که در لنچهای کوچک ماهیگیری مسافر سوار میکردند
و بهشدت از گشتیهای ساحلی میترسیدند چند روز وقت گرفت .سرانجام یک شب
دستهجمعی در قایقی کوچک راهی ابوظبی شدیم .ما هشت نفر بودیم :موسی خیابانی،
کاظم شفیعیها ،محمد یقینی ،ابراهیم آوخ ،محسن نجاتحسینی ،حسین خوشرو ،محمود
شامخی و من.
قایق چنان کوچک بود و بار سنگین که موج آب به درون قایق میریخت و ما با
کف دست و قوطی کنسرو خالی آب را بیرون میریختیم .یک بار هم موتور لنج از کار
افتاد .برخی که شنا بلد نبودند جلیقۀ نجات به تن کرده بودند .مسیر دُ بی به ابوظبی راه
درازی نیست و یک شبه طی میشود ولی از آنجا که کل مسیر در کنارۀ دریا و با فاصلۀ
یکی دو کیلومتری از ساحل است ،طی کردن آن ساده نیست .از دور چراغهای ساحل
دیده میشد و قایقران هر دم ،دعا میکرد که کسی ما را نبیند .یکی دو بار نزدیک بود موج
سنگینی قایق کوچک را با محتویاتش که ما بودیم واژگون کند .هر کسی از ما واکنش
ِ
سازمان جوان ما ناگهان این
خاصی داشت .من آرزو میکردم که این سفر به خیر بگذرد و
همه عضو را از دست ندهد .همه بههم شهامت و ضرورت ایستادگی در برابر مشکالت را
یادآور میشدیم .ابراهیم آوخ آهنگ “مرا ببوس” را میخواند و بخشهایی را که مناسب
وضع ما بود با تأکید هرچه بیشتر و با شور و هیجان تکرار میکرد .تقریب ًا همۀ پولها برای
آن که در آب خیس نشود در یک پاکت پالستیک دست من بود ،همینطور شناسنامهها.
وقتی با عجله پیاده شدیم تاریکی هوا و ناآشنایی به منطقه و ترس از دستگیر شدن موجب
شد که یک شناسنامه گم شود و پول هم درست تقسیم نشود .پولها (حدود  ۲۷هزار
تومان) بهطور عمده در دست من ماند که به زندان افتادم و ناگزیر  ۶نفر دیگر با پول کمی
میبایست یک ماه یا بیشتر را در ابوظبی بهسر برند .آنها با برنامۀ صرفهجویی جالبی که
طرحریزی کرده بودند و با پولی که بعدها از دُ بی برایشان رسید ،توانستند وظیفهای را که
بهعهده داشتند به انجام برسانند یعنی پاسپورت گرفته و از آنجا طبق قرار به دُ بی برگردند.
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من و محمود شامخی که در زندان بودیم پس از  ۲۵روز به سمت دُ بی اخراج شدیم و
توانستیم بقیه را بیابیم.

دستگیری در ابوظبی
ما نصفههای شب به یک ساحل شنی رسیدیم و در تاریکی مطلق تصمیم گرفتیم
کمی استراحت کنیم .در گروههای دو نفره در ساحل پراکنده شدیم و قرار گذاشتیم که
فردا صبح در مرکز شهر ،فکر میکنم در مقابل ادارۀ پست مرکزی ابوظبی یکدیگر را پیدا
کنیم .نزدیکیهای صبح متوجه شدم که یک گشتی پلیس که احتما ً
ال نزدیک شدن یک
قایق را دیده بود .دو نفر مأمور پلیس به من و محمود رسیدند و ما را بازداشت کردند؛ ما
را در ماشین خود سوار کرده و به مقر پلیس بردند .ما تالش کردیم خود را کارگر یا کارمند
جا بزنیم اما تمام سر و وضعمان نشان میداد که از دریا آمدهایم و دست آخر به جرم ورود
غیرمجاز به یک ماه زندان محکوم شدیم.
  خبر دستگیریمان را از زندان توسط یک زندانی که در ُشرف آزاد شدن بود با
تلگراف به رفقای دُ بی یعنی رسول مشکینفام و فتحالله ارژنگخامنهای اطالع دادیم و از طرق
ارتباطی که از پیش داشتیم متوجه شدیم که ترتیب ارسال پول از دُ بی به دیگر رفقا میسر شده
(((
بود .این قضیه مصادف با دستگیری وکشته شدن حسن نیکداودی زیرشکنجه بودکه رفقا
از رادیو بغداد شنیده بودند؛ اما شنیدن چنین اخباریکوچکترین تزلزلی در ما ایجاد نمیکرد.
  محمود شامخی و من  25روز در زندانی در شهری به نام العین (در ابوظبی)
سپری کردیم .زندانیان که حدود  300نفر میشدند ،عموم ًا بهدالیل جرایم عادی به زندان
افتاده بودند و به ملیتهای مختلفی تعلق داشتند؛ عموم ًا مرتکب خالفهای کوچک شده
بودند که همه از فقر و نداری شرایط زندگی ناشی میشد .من آنجا فهمیدم که این مناسبات
مثل باتالقیست که کافیست یک بار پایت بلغزد و تا ابد در آن گیر بیافتی.
  در اتاقی که گنجایش  5نفر را داشت ،ما حدود  20نفر بودیم .برای خوابیدن
میبایست یک پهلو و کتابی دراز بکشیم .هوای ابوظبی بسیار گرم بود و هوای زندان
خفقانآور .صبح یک چای میدادند و معادل چند قاشق کنسرو دال (شبیه عدسی) .یک
تکه نان نازک هم میدادند که کمی چرب شده بود .روز اول که به این نان نگاه کردم
پر از لکههای سیاه بود که متوجه شدیم تعداد زیادی از حشراتی است که در آرد بهوجود
 -1حسن نیکداوودی از فعاالن گروه کمونیستی فلسطین که در بهار  1349قصد سفر به فلسطین برای

آموزش نظامی داشتند ،در خرداد  49دستگیر شد و زیر شکنجۀ ساواک در همان زمان جان باخت .نک .به:

“مصاحبه با محمدتقی شهرام :فرار از زندان ،اوضاع سیاسی و مبارزۀ مسلحانه” ،انتشارات اندیشه و پیکار،
آبانماه ،۱۳۹۵ص http://peykar.org/files/pdf/book/Taghi-Shahram-Mosahebeh.pdf           .۶۸
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میآید .وقتی آنها را جدا میکردیم جز باریکهای از حاشیه نان باقی نمیماند .دو سه روزی
وسواس بهخرج دادیم و این کار را کردیم ولی بعد دیدیم صرف نمیکند و بهتر است چشم
بسته نان را بخوریم .غذای ظهر برنج بدون روغن و ماهی آبپز بود .از این غذا به حد
کافی میشد خورد .عصر هم چای بود و یکی از همان نانها و گاه همراه با دال .هر کس
روزانه دو سطل آب برای آشامیدن و شستشو جیره داشت .این اولین بار بود که زندان را
تجربه میکردم .گاه پیش میآمد برای یکی از زندانیان که وضع مادیاش از دیگران بهتر
بود غذای خصوصی از بیرون بیاورند .به محض اینکه سفرهاش را باز میکرد ،دهها چشم
او را نظاره میکرد؛ بعضی هم تعارف را کنار گذاشته کنار سفره او مینشستند تا چیزی
نصیبشان شود .در روزهای اول تعجب میکردم که چرا دیگران به محض دیدن سبزی،
میوه یا پیاز اینقدر طاقت خود را از دست میدهند و عم ً
ال مزاحم دیگری میشوند .یکی
دو هفته که گذشت با دیدن پیاز دل خودم هم هوایی میشد .لذا به فکر افتادیم که برای
به دست آوردن پیاز کاری بکنیم .در آنجا زندانی میتوانست داوطلب بیگاری برای کار
در آشپزخانه شود و گونیهای برنج و چیزهای دیگر را از انبار به آشپزخانه کول بگیرد؛
در حین این کار ممکن بود بتوان یکی دو پیاز بلند کرده ،در لباس خود مخفی کرد یا
اگر ممکن نشد در همان انبار ،پیاز را گاز زد و خورد .دو بار شانس همراهی کرد و برای
بیگاری که خودش نوعی آزاد شدن و خروج از چارچوب زندان بود مرا صدا زدند.
   ُجرم ما ورود غیرقانونی به ابوظبی بود .از این فرصت هر دو استفاده کردیم
توگو با زندانیان تمرین میکردیم .اضافه کنم که
و آشنایی قبلی با زبان عربی را با گف 
یکی از کالسهای تدارکاتیای که سازمان از همان سال  ۱۳۴۸به آن پرداخت ،گذشته
از آموزشهای فنی گوناگون ،زبان عربی بود .ما دو کالس داشتیم ،یکی کالسی بود که
در آن به رضا رضایی و موسی خیابانی درس میدادم و دیگری کالسی که صمد ساجدی
برای محمود شامخی میگذاشت .در زندان ،روزنامهها و نشریاتی هم به دستمان میافتاد
که عموم ًا در آن سالها سرشار از اخبار مبارزاتی فلسطین و کشورهای هم مرز با اسرائیل
(مصر ،لبنان ،اردن ،سوریه) بود و ما با توجه به هدفی که برای رفتن به پایگاههای
فلسطینی داشتیم آنها را میبلعیدیم .قصههای زندانیان ،علت دستگیری و نگرانیها و
دلواپسیهاشان را میشنیدیم .آنها غالب ًا از اتباع کشورهای مختلف عربی بوده و برای کار
به منطقه آمده بودند و همینطور از پاکستان ،شرق آفریقا و یا ملل دیگر .در این میان
بلوچها و َپتانها (از اقوام ساکن افغانستان) خیلی تحقیر میشدند .سختترین کارها را
َپتانها میپذیرفتند با دستمزدی کمتر از دیگران.

  بههرحال ،روزی شنیدیم که قرار است یک افسر انگلیسی از زندان بازدید کند؛
نامهای به انگلیسی خطاب به او نوشتم تا به او داده شود .به محض اینکه نامه را خوانده
بود ،ظاهر ًا از اینکه آدمیبا سواد و انگلیسی زبان آنجا باشد ناراحت شده و دستور آزادی
ما را داد .پولی را که روز اول از ما گرفته بودند پس دادند و ما را همراه  ۱۰ - ۱۵نفری
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که آن روز مرخص میشدند ،با یک ماشین باری ،به سمت دُ بی “تسفیر” یعنی اخراج
کردند .در این فاصله ارژنگخامنهای با همراه داشتن عالمت رمز برای ارتباط با الفتح
به بیروت رفته و منتظر رفقای دیگر بود .او و رسول در همین حین توانسته بودند با همان
شناسنامههای جعلی خود ،پاسپورت دریافت کنند.

سفر به بیروت و َامان
  بالفاصله پس از رسیدن به دُ بی رسول مشکینفام را که در آنجا مستقر بود پیدا
کردیم .حاال که تعدادی پاسپورت فراهم شده بود ،مرحلۀ بعدی اعزام عدهای به بیروت
بود .در اینجا تغییر و تبدیلهای الزم از لحاظ تطبیق دادن افراد و پاسپورتها صورت
گرفت که بنابه نیاز ،عکس یا نام و مشخصات را در پاسپورتها عوض میکردیم .ما در
اینجا فهمیدیم که گروه اول برای مذاکره با الفتح از تهران به لبنان وارد شده و فتحالله
ارژنگخامنهای برای استقبال از آنها و برقرار کردن تماس آنجا بوده است.
  به این ترتیب من دو روز بعد از رسیدن به دُ بی ،برای دور دوم مذاکرات در
اوایل مرداد  ۱۳۴۹راهی بیروت شدم تا از آنجا به رفقایی که قبل از من ،خود را به امان
(پایتخت اردن) رسانده بودند بپیوندم .دو روز قبل از آن رفقای ایران رسیده بودند و
فتحالله آنان را راهی امان کرده و در انتظار من بود تا با هم ،ما نیز برای مذاکرات عازم
شویم .فتحالله زودتر از ما به بیروت رسیده بود؛ او در کار تدارکات ،بهترین ابتکارها را
داشت و با بهترین وقت شناسی ،نظم و ترتیب کارها را بهعهده گرفته و انجام میداد .با
اجازۀ عبور از مرز که الفتح صادر میکرد از لبنان به سوریه و از آنجا به امان رفتیم تا در
مذاکرات رسمیشرکت کنیم.
   در سال  ۱۹۷۰به دنبال جنگ ژوئن  ۱۹۶۷سازمانهای مقاومت فلسطین
بهحدی در کشورهای عربی نفوذ داشتند که همۀ دولتهای منطقه قبول کرده بودند که
توآمد کنند و کسی مزاحمشان نمیشد ،البته این وضع چند
الفتح و نزدیکانش آزادانه رف 
سال بعد تغییراتی کرد .بعد از درگیری امان در سپتامبر سال  ،۱۹۷۰معروف به سپتامبر سیاه،
این وضع برای اردن تغییر کرد ولی برای دیگر کشورها یعنی لبنان ،سوریه و عراق کماکان
ِ
امکان رفقای فلسطینی استفاده کنیم.
ادامه داشت .بههرحال ما توانستیم بهوفور از این
  بهنظرم حدود چند ساعت بعد از ورود به بیروت ،به دفتر الفتح رفتیم و برای من
کاغذی صادر شد که اسم مستعارم بر آن بود .در آنجا بهنام محمدعلی شناخته میشدم.
مسائل امنیتی با جدیت و درعینحال با سادگی انجام میگرفت؛ بر برگ کاغذی نوشته
میشد که مث ً
امان برود و
ال برادر محمدعلی اجازه دارد از بیروت به دمشق و از دمشق به ّ
برگردد و امضای مسئول دفتر را داشت .این نوع اجازه کافی بود برای اینکه ما از مرزهای
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این سه کشور عبور کنیم و مورد تفتیش قرار نگیریم .هیچ چیز از آن چه با خود داشتیم
کنترل نمیشد ،حتی سالح.
   بدین ترتیب چند روز بعد ،از دفتر الفتح در بیروت با کارت عبوری که آنها
صادر کرده بودند همراه با یک مبارز فلسطینی که مرا همراهی میکرد از بیروت به سوریه
و سپس به اردن رفتیم .دربین راه طبع ًا او از وضع و شرایط خودشان ،امیدها و آرزوهایی
که داشتند صحبت میکرد .این اولین بار بود که لهجٔه فلسطینی میشنیدم و برایم بسیار
جالب بود ،بعضی کلمات را یاد میگرفتم و میتوانستم به کار ببرم .تازه متوجۀ اصل ادبی
و نوشتاری کلمههایی میشدم که در محاورٔه عمومیبسیار مورد استفاده بود و کاربردشان را
امان واقع در خیابان معروفی به نام جبلالحسین برد.
میفهمیدم .او ما را به دفتر الفتح در ّ
چرا جبلالحسین؟ منظور ملک حسین بود ،مثل ما که خیابان شاه داشتیم؛ و اما چرا جبل؟
بهخاطر اینکه شهر امان پر از تپههای مرتفع است .در واقع اسم خیابان تپۀ ملک حسین بود.
مسئول دفتر ابوحسن (علیحسن سالمه) بود .در لحظۀ اول ایشان را ندیدم ولی مسئولین
دیگر دفتر حضور داشتند .با توجه به ُکدی که داده بودند ،میتوانستند بفهمند از چه
گروهی هستم و با چه کسانی آمدهام .در واقع از ما بهعنوان جمعی از روشنفکران خارجی
استقبال میکردند؛ برنامٔه آموزشی برای ما ترتیب داده و به کارهای گوناگون در ارتباط
با سفر و اقامتمان رسیدگی میکردند .گذشته از کار آموزشی ،به مسائل امنیتی توجه
خاص میشد و اگر با مدارکی که داشتیم مشکلی پیش میآمد با آنها درمیان میگذاشتیم و
کمک میخواستیم .آنها همیشه صمیمانهترین برخوردها
را داشتند .فردی بود به اسم سعید خالدالنشاشیبی از
یک خانوادٔه معروف فلسطینی اهل بیتالمقدس .او قب ً
ال
دانشجوی فنی دانشگاه آمریکایی آنکارا بود که تحصیل
را ترک کرده به جنبش پیوسته بود و تا اوائل سال 19۷۲
مسئول مستقیم ما محسوب میشد .بهنظرم خانوادهاش
در بیتالمقدس از اعضای حزب کمونیست فلسطین
بودند و برادرش را هم میشناختم که در بیتالمقدس
زندگی میکرد و عضو حزب بود که البته اسم حزب ،به
“الشعب الفلسطینی” (چیزی شبیه حزب مردم فلسطین
علیحسن سالمه
یا حزب تودٔه  فلسطین) تغییر کرد .سعید جوانی بود
تقریب ًا هم سن خود ما ،یا شاید کمی بزرگتر .رفیق
دیگری هم بود به اسم مستعار خالد صالح که در واقع
مفید العزی نام داشت (مفید العزا تلفظ میشد)؛ او
بیشتر به امور اداری و یا مسائل مربوط به آموزش نظامی
میپرداخت .هر دو رفیق ،مبارزانی پخته ،هوشمند و
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جدی بودند .مطالبی که بچهها در داخل تهیه کرده بودند و شامل تحلیل جامعۀ ایران،
رژیم شاه و همچنین معرفی محدود سازمان و ایدئولوژی و استراتژی آن میشد ،به آنها و
چند نفر دیگر از این دوستان داده شد .واقع ًا خاطرات بسیار خوبی از همۀ این رفقا دارم
و هرگز فراموششان نمیکنم.

امان رسیدیم ،به هتلی منتقل شدیم که رفقا قب ً
ال در آنجا مستقر شده
  وقتی ما به ّ
بودند .یک جلسۀ مقدماتی مذاکره با مسئولین الفتح هم برگزار شده بود؛ ما توانستیم از
جلسۀ دوم در مذاکرات حضور داشته باشیم .هیئت سازمان ما تا آن وقت عبارت بود از
علیاصغر بدیعزادگان (مسئول گروه) ،علی بهپور که هر دو مستقیم ًا از ایران آمده بودند،
مسعود رجوی که با پاس جعلی آمده بود .فتحالله خامنهای و من به جمع مذاکرهکننده
امان میآمدند .رسول
پیوستیم .درعینحال بچههای دیگری هم برای آموزش نظامی به ّ
مشکینفام ،رضا رضایی ،محمد بازرگانی و محمد سیدیکاشانی که بهمرور به ما پیوستند.
در فاصلهای که مابقی بچهها از ابوظبی پاسپورت گرفته و در دُ بی منتظر نتیجۀ نهایی
مذاکرات برای آموزش نظامی بودند ،جلیل سیداحمدیان با مقادیری از مدارک سازمان
مستقیم ًا با پاسپورت رسمیاز ایران به دُ بی آمد؛ از همان ابتدا سازمان به ضرورت حفظ
مدارک جنبش انقالبی پیبرده بود که در صورت ضربه در داخل ،تجربیات و اسناد از میان
نرود بهخصوص در ارتباط با آموزش نیروهای جوان .این مدارک عمدت ًا شامل نوشتهها و
جزوات داخلی سازمان میشد.
  کادرهای الفتح که مسئولیت تماس با گروههای
خارجی را داشتند طبع ًا از بخش امنیتی سازمان بودند
موسوم به الرصدالمرکزی (از رصد در زبان فارسی
رصدخانه داریم ،یعنی بخش نظارت و کنترل) .مسئول
این بخش در کمیتۀ مرکزی صالح خلف ابوایاد از
کادر مرکزی الفتح بود که فرد دوم الفتح و سازمان
آزادیبخش فلسطین تلقی میشد .این او بود که پس
از دریافت معرفینامهای که رفقای فلسطینی از قطر قب ً
ال
برایش فرستاده بودند ما را روانۀ امان نمود .مسئولی که
در امان مسئولیت مذاکره با ما را داشت ،ابوحسن بود.
او در آن زمان یعنی در اوت  ۱۹۷۰مسئول امور امنیتی
امان بود و
(مسئول اطالعات و ضد اطالعات) الفتح در ّ
خودش زیر نظر ابوایاد قرار داشت .در واقع ابوایاد عضو
کمیته مرکزی و مسئول اصلی امنیت بود ،اما این اداره در
امان بهعهدۀ ابوحسن گذاشته شده بود .معمو ً
ال گروههای
خارجی به او سپرده میشدند؛ اینکه میگویم “معمو ً
ال”

صالح خلف ابوایاد
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به این دلیل است که رهبران دیگر نیز با گروههای خارجی در تماس بودند .قبل از رفقای ما
(((
گروه بادر-ماینهوف آلمانی در همان پایگاه تعلیمات دیده و هر یک از افراد آن با مقداری
سالح به آلمان برگشته بود.

تیمور بختیار
نکتۀ دیگری که کار ما را دشوار ساخت و در همین فاصلۀ تابستان 1349
( )1970رخ داد ،قتل تیمور بختیار است .تیمور بختیار از ایل بختیاری بود که با
سلطنت قاجار هم پیوند داشت .بعد از تحصیل در آ کادمیهای نظامیلبنان و فرانسه وارد
ارتش ایران میشود و مدارج آن را طی میکند .با سرکوب جنبش جنگل و بعد افسران
ِ
ساواک
حزب توده به مقامهای دولتی و نظامی(سپهبد) دست مییابد تا باالخره ریاست
تازه تأسیس را به دست میگیرد .در تضاد با رژیم شاه که فساد آن را افشا میکند ،مورد
غضب قرارگرفته و دست آخر در سال  1348به حکومت صدام پناهنده میشود .او در
مرداد  49در همان عراق به دست مزدوران ساواک ترور شد؛ این امر در بغداد از طریق
دو نفر از مأمورین ساواک صورت گرفت که بههمینمنظور و زیر پوشش مخالفین شاه که
مایل به پیوستن به بختیار هستند عملی شد .ظاهر ًا عباس شهریاری نفوذی معروف ساواک
که با ایل بختیاری خویشاوندی داشت در فراهم نمودن زمینۀ این عملیات دست داشته
است .مأمورین ساواک بهعنوان مخالفین رژیم شاه با یک عملیات هواپیماربایی خود را
به عراق رسانده بودند؛ عملی که در سرنوشت ما بیتأثیر نبود .خبر ترور بختیار را رفقای
فلسطینی زمانیکه ما در اوت  1970به اردن رسیدیم به ما دادند.
اما داستان تیمور بختیار که باعث تیرگی روابط ایران و لبنان شد چه بود؟ در
سال  1339شاه به تیمور بختیار که یکی از نزدیکترین یاران او پس از کودتای 28
مرداد بود مشکوک شد .بر اساس آنچه در برخی نشریات مانند مجلۀ “فردوسی”  آمده
و بین محافل سیاسی شایع شده بود بختیار میخواسته با حمایت برخی نیروهای خارجی
قدرت را در ایران به دست بگیرد؛ شاه پیش دستی کرده تصمیم به توقیف او میگیرد ولی
بختیار فرار میکند .مدتی در ژنو میماند و میتواند با دولت عراق که در آن زمان بهشدت
با شاه مخالفت میکرد تماس برقرار کند .عراق به او پناهندگی سیاسی میدهد و امکاناتی
در اختیارش میگذارد تا در بغداد بهاصطالح “جبهۀ آزادیبخش” درست کند .خانهای
قصرمانند بهعنوان دفتر کار در اختیارش قرار گرفت .با پول و امکاناتی که پخش میکرد
مزدورانی دور خود جمع کرد .دکتر رضا رادمنش دبیر کل وقت حزب توده نیز برای
مالقات با او و رسیدن به نوعی ائتالف یا اتحاد به بغداد سفر کرد و یکی از همکاران
“ -1فراکسیون ارتش سرخ  -راف”  Rote Armee Fraktion-RAFدر سال  ۱۹۷۰در آلمان تأسیس شد.
این تشکل در سالهای اول فعالیت خود ،به نام بنیانگذارانش آندرهآس بادر  Andreas Baderو ُالریکه
ماینهف  Ulrike Mainhofبه گروه بادر  -ماینهف نیز معروف بود.

تماس با فلسطین… ۲۳۳
قدیمی حزب توده یعنی ژنرال محمود پناهیان که از سران فرقۀ دمکرات آذربایجان بود
بهعنوان دستیار بختیار در بغداد مستقر گردید .بختیار با برخی روحانیون مخالف شاه نیز
تماس برقرار کرد .خمینی از طریق پسرش سیدمصطفی با جریان بختیار در تماس بود
ولی شیخ آقا بزرگ تهرانی به او جواب رد داد .بختیار در جریان تماسهایی که میگرفت
سفری به بیروت کرد و دولت ایران از لبنان خواستار تحویل وی به ایران شد .دولت لبنان
نپذیرفت و بختیار را به این بهانه که هنگام سفر با خود اسلحه داشته محکوم به زندان نمود
تا او را به ایران پس ندهد .این اقدام روابط دو کشور را تیره کرد.
تیمور بختیار برای اینکه افکار عمومیرا به نفع خود جلب بکند پول گزافی خرج
کرده بود ،بهطوریکه روزی که راهی عراق میشود بعضی از روزنامههای لبنان چکی را که
به نام شارل حلو رئیس جمهور کشیده بوده چاپ میکنند .بعضی از روزنامهها کاریکاتوری
کشیده بودند که تیمور بختیار روزی که میآید چمدانی در دست دارد پر از پول و وقتی
میخواهد برود لخت است ،فقط با یک تکه کاغذ در دستش که من دارم میروم و همه
را خرج کردهام .بههرحال فکر میکنم یک سری فشارهای بینالمللی با تضادهایی که در
خود منطقه از جمله بین ایران و عراق جریان داشته و با پولهایی که خرج کردند همه
باعث میشوند که دولت عراق بتواند از بختیار استفاده کند .مشکلی که عراق داشت این
بود که آدم آبروباختهای مثل بختیار را میخواهد اپوزیسیون مترقی ایران جا بزند .بختیار
هم میخواهد برای خودش آبرویی دستوپا کند .او در بغداد میکوشد با اپوزیسیون ایران
روابطی برقرار سازد .با اپوزیسیون نوع جبهۀ ملی ایران  چنین چیزی مقدور نبود زیرا آنها
آ گاهتر از آن بودند که چنین کالهی سرشان برود .حزب توده کوششی در اینرابطه میکند
تا از طریق رادمنش دبیرکل حزب بتواند با تیمور بختیار رابطه برقرار کند و از اینراه
پشتیبانی عراق را برای خود به دست آورد .تصمیم حزب آن بود که با عراق کنار بیاید و
همراه با تیمور بختیار جبههای علیه ایران بسازد .در همین راستا گویندگانی برای بخش
فارسی رادیو بغداد فرستاد .بعد که این تالش به شکست انجامید حزب توده رادمنش را
مقصر دانست و او را قربانی کرد .بختیار با پسر خمینی سیدمصطفی تماس داشت چنانکه
با پسر آیتالله سیدابوالحسن اصفهانی معروف به آقا موسی آیتاللهزاده نیز ارتباط نزدیکی
برقرار کرده بود .آقا موسی آدم فرصتطلبی بود که با بختیار آشنایی و همکاری داشت.
او هم بهاصطالح در اپوزیسیون رژیم شاه بوده که شنیدهام چند کتاب علیه خمینی نوشته
است .آقا موسی همدرس مطهری بود و در دهۀ  30و  40که در ایران بهسر میبرد با محافل
نزدیک به دربار تماس داشت ،مهمانیهای بزرگ ترتیب میداد از جمله در باشگاه شعبان
بیمخ ،چنانکه از بانک ملی وامهای کالن گرفته بود که پس نداد و از ایران به عراق فرار
کرد و در رادیو عراق برنامهای داشت تحت عنوان “مأموریت برای خیانت به وطنم” که
کتاب شاه را نقد و افشا میکرد .همین برنامۀ رادیوییست که در  1348یا 49
در آن
ِ
توسط حسین ریاحی البته با سبک و دید دیگری پیگیری شد .شنیدهام که آقا موسی پس
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از عراق به مصر رفت تا از اختالف رژیم عبدالناصر با شاه برای خود کسب و کاری فراهم
کند .باری از سیدمحمود دعایی شنیدهام که استاندار وقت کربال برای دیدار از خمینی
خود بختیار را هم میبرد .خمینی که عادت نداشت پیش پای کسی
وقت میگیرد و با
ْ
بلند شود از همراهان استاندار نیز بههمین نحو استقبال میکند .دعایی تأکید میکرد که
خمینی وقتی فهمیده بختیار حضور دارد حرفی نمیزند و سرش را پایین میاندازد .من از
واقعیت امر مطلع نیستم ولی فکر میکنم که خمینی آنقدر زرنگ بوده که گزکی در رابطه
با تیمور بختیار به دست ندهد اما درعینحال آنقدر زیرک هم بوده که پسرش مصطفی را
برای تماس با او نگهداشته باشد .بختیار میکوشد با حاج آقا بزرگ تهرانی ،مجتهد و
دایرةالمعارفنویس و مؤلف کتاب “الذریعه الی تصانیف الشیعه” (یعنی وسیلهای برای
دست یافتن به کتابهایی که شیعیان تألیف یا تصنیف کردهاند) نیز تماس برقرار کند و
طی نامهای به حاج آقا بزرگ تهرانی از او خواسته بود تا از “اهداف آزادی خواهانهاش”
حمایت کند! حاج آقا بزرگ که فرزندش ستوان محمدرضا منزوی پس از  ۲۸مرداد
 ۳۲با لگدهای همین تیمور بختیار زیر شکنجه همراه با وارطان ساالخانیان و محمود
کوچکشوشتری (هر سه از مبارزین تودهای) کشته شده بود ،در پاسخ به نامهای که
امضای تیمور بختیار را داشت چنین نوشت“ :آقای سرهنگ تیمور بختیار فرماندار نظامی
تهران…” و در نامه دست رد محکمی به سینۀ او زد .گفتم که بختیار در مرداد  ۱۳۴۹به
دست عناصر ساواک کشته شد.

جمعبندی مقطعی
باری به مذاکراتمان با الفتح برگردیم .در اولین فرصتی که دست داد با چند تن
از رفقا به یک جمعبندی مرحلهای دست زدیم تا نقاط قوت و ضعف خود را تا آن مقطع
ارزیابی کنیم؛ دستگیری ما در ابوظبی اشکاالت کار را آشکار کرده بود.

-1مهمترین ندانم کاری مربوط به توزیع امکانات بود یعنی اینکه فرد مسئول همۀ
مدارک و پول را یکجا در دست داشته باشد روش مناسبی نیست؛ درست آن میبود که
همۀ امکانات الزم مانند مدارک شناسایی ،پول ،دیگر مدارک و نشانیهای ارتباطی را هر
کس مستق ً
ال با خود داشته باشد؛
 -2اشتباهات ،جمعی و سازمانی ارزیابی شد و نه فردی؛

 -3دید ما نسبت به محیط خارج ،ذهنی بود و برخی محملهامان را خوب
پیاده نمیکردیم؛

وپاچلفتی یک مشت روشنفکر
 -4گاه در تطابق با شرایط عملی متحول ،دست
ِ
را از خود نشان میدادیم؛

تماس با فلسطین… ۲۳۵
 -5در تقسیم کارها به دالیل (یا بهانههای) امنیتی یا سازمانی بهترین شیوه را
پیاده نکرده بودیم یعنی توازن در تقسیم مسئولیتها رعایت نشده بود .یک یا چند نفر
همۀ وظایف را عهدهدار بودند و بقیه تقریب ًا هیچ چیز .بعضی از فرط کار و خردهکاری،
فرصت فکر کردن نداشتند و برخی دیگر از زور بیکاری هیچ فکری هم بهذهنشان
نمیرسید.
از جمله عوامل مثبتی که ما را به انجام کارهای محوله توانا ساخت اینها بود:

 -۱سازمان بدون تجربۀ خاص ولی با فکر و تأمل توانسته بود تا حد زیادی
شرایط کار را پیشبینی کرده و امکان موفقیت کار را بسیار باال برده بود .از این امر نتیجه
میگرفتیم که اگر در مورد کارها و عملیات ،فکرشده و سنجیده عمل کنیم ،احتمال
موفقیت خیلی زیاد میشود؛

 -۲ثابت شد که اگر به افراد زمینۀ مساعد عمل داده شود میتوانند از خود کارآیی
نشان دهند .ابتکارات افراد در تطابق با شرایط محیط و با محملهایی که داشتند و با
حفظ جنبههای امنیتی غالب ًا جالب بود و هیچ شکی بر نمیانگیخت.

تدارک مذاکره با مسئولین الفتح (مرداد  - 1349اوت )1970
امان در شرایطی برگزار شد که منطقه وضعیت خاصی داشت .جو
مذاکرات در ّ
پرتالطم و پرشکوه انقالب فلسطین در آن روزها چنان بود که با قدرتمندی تمام در
(((
امان تظاهرات
برابر عبدالناصر که طرح راجرز را پذیرفته بود در افتاده بودند .در ّ
امان مهماندارِ یک
عظیمی به حمایت از جنبش مقاومت برپا میشد .در آن روزها شهر ّ
انترناسیونال محسوب میگشت .از تمام دنیا انقالبیون راهی این شهر میشدند تا با جنبشی
که میکوشید تودههای عرب را پس از شکست اعراب از اسرائیل در ژوئن  ۱۹۶۷برای
انقالبی رهاییبخش  بسیج کند هرچه بیشتر آشنا شوند .اهمیت کار در اینجا بود که جنبش
فلسطین برای مسئلۀ ویژۀ خود یعنی آوارگی و اشغال ،راهحلی ویژه یافته بود که مبارزۀ
چریکی تودهای در سرزمینی فاقد جنگل و کوه بود .تا آنجا که به یاد دارم نخستین برداشتی
که ما از مشاهداتمان داشتیم بر آنچه خود فلسطینیها میگفتند تأکید میکرد و آن اینکه
(((
هر ملتی باید تجربۀ ویژۀ خود را بیافریند.
“ -1ویلیام راجرز” وزیر امور خارجۀ آمریکا ،در اکتبر سال  1969طرحی شامل آتشبس  90روزه و
عقبنشینی اسرائیل به مرزهای سال  1967برای برقراری صلح در خاورمیانه به مصر ،اردن ،اسرائیل و
شوروی ارائه داد .این پیشنهاد که به “طرح صلح راجرز” معروف شد ،بر اساس قطعنامۀ  242سازمان ملل
بهطوری تنظیم شد که پذیرش آن به معنای تأیید غیرمستقیم موجودیت دولت اسرائیل بود.
 -2نک .به :مقالۀ “فلسطین در تجربۀ شخصی” منتشر شده در مجلۀ “نگاه” شماره  18ص.110
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هنوز جنگ اردن با فداییان فلسطینی شروع نشده بود .جو شهر کام ً
ال در دست
فداییان فلسطینی قرار داشت .الفتح روزنامهای منتشر میکرد که در واقع جای روزنامههای
معمولی اردن را تا حد زیادی گرفته بود .تیراژ این روزنامه خیلی باال بود؛ آنجا بود که
واقع ًا میدیدیم الفتح دولتی در داخل دولت است .فلسطینیها کوشش میکردند در
مبارزهشان علیه اسرائیل از اردن بهعنوان یک پشتوانه استفاده کنند .همانطورکه در
ویتنام ،هانوی پشتوانٔه  ویتکنگ بود .ویتکنگ در ویتنام جنوبی مبارزه میکرد و
پشتوانٔه اساسیاشهانوی ،پایتخت ویتنام شمالی بود .فلسطینیها هم خواستار این بودند
که اردن ،هانوی آنها بشود.
آن روزها زیاد تظاهرات میشد؛ بهخوبی به یاد دارم که در چند راهپیمایی شرکت
کردم .مسائل سیاسی مهمی مطرح بود که موضوع این تظاهرات میشد ،مثل بازپس گرفتن
اراضی اشغالی و طرح راجرز؛ این طرح را مصر پذیرفته بود اما فلسطینیها نمیپذیرفتند و
آن را نوعی کوتاه آمدن تلقی میکردند .آنها آنقدر توان داشتند که حتی در برابر خواست
عبدالناصر مقاومت کرده و بایستند .روزنامۀ الفتح به سرپرستی یکی از رهبران شناخته شدٔه 
فلسطینی به اسم کمال عدوان اداره میشد .متأسفانه کمال عدوان  ۱۰آوریل  ۱۹۷۳در
بیروت همراه با چند نفر دیگر از جمله محمد یوسفالنجار معروف به ابویوسف و کمال
ناصر که روزنامهنگار و سخنگوی سازمان آزادیبخش بود ،شبانه در خانههایشان توسط
کماندوهای اسرائیلی ترور شدند .ایهود باراک که بعدها نخستوزیر اسرائیل شد برای
هدایت این عملیات با لباس مبدل زنانه از فرودگاه بیروت وارد شده بود .روزنامۀ الفتح
ِ
قبول طرح راجرز توسط عبدالناصر را به مسخره گرفته بود ،چرا که عبدالناصر از یک
طرف شعار میداد که سرزمینهای اشغالی را “وجب به وجب آزاد میکنیم” و از طرف
دیگر طرح راجرز را قبول کرده بود  .یک کاریکاتور در ذهنم مانده که در روزنامهای دیدم،
ناصر را در حال وجب کردن زمین کشیده بود! آن زمان سازمان آزادیبخش در برابر طرح
ناصر ایستاده بود و این اص ً
ال حادثٔه کوچکی نبود .ادامٔه همین سیاست است که به سرکوب
مقاومت فلسطین در اردن در سپتامبر همان سال انجامید .ما یک ماه قبل از آن یعنی ماه
اوت به اردن رسیده بودیم .همان موقع رفقای فلسطینی ،سعید و خالد و کسان دیگر به ما
گفته بودند که هیئتی ایرانی از دانشجویان کنفدراسیون اینجا هستند و به حمایت از جنبش
فلسطین در کنفرانس دانشجویان فلسطینی شرکت کردهاند و اخبار دیگری ،حتی اخبار
مربوط به ترور تیمور بختیار را هم آنها به ما دادند.
طی مدت مذاکرات در هتلی اقامت داشتیم .بهنظرم بیشتر کسانی که آنجا ساکن
ال هتل ک ً
بودند با اینکه ظاهر ًا عنوان نمیشد ،با الفتح سروکار داشتند .احتما ً
ال در اختیار
الفتح بود چون کمی بعد بعضی از همان افراد که ظاهر ًا میگفتند برای کار و کاسبی و
امان آمدهاند را در دفاتر الفتح در قاهره و جاهای دیگر میدیدیم.
غیره به ّ
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بههرحال ما چند نفر ،اصغر بدیعزادگان ،فتحالله خامنهای ،علی بهپور ،مسعود
رجوی و من جهت تدارک مدارک الزم برای ارائه در جریان مذاکرات ،برنامهای برای
خودمان وضع کردیم که مطابق آن نظرات سازمان را نسبت به قضایای منطقه ،مسائل
جهانی ،اوضاع خود ایران و استراتژیی که برای ادامۀ مبارزٔه انقالبی باید در پیش گرفت ،تا
آنجا که مسائل امنیتی اجازه میداد در عرصٔه سیاسی ،اقتصادی ،ایدئولوژیک ،سازماندهی
و غیره مکتوب کرده و شرح دهیم ،یعنی مجموعهای از موضوعات جهت معرفی سازمان
که به رفقای الفتح کمک کند تا ما را بهتر بشناسند و بهتر بتوانند آموزش ما را در پایگاهها
سازماندهی کنند .مطالب نوشتهشده مورد بررسی جمعی قرار میگرفت و به زبان انگلیسی
ترجمه میشد .ترجمهها را مسعود رجوی و من که به زبان انگلیسی آشنا بودیم چک و بعد
پاکنویس میکردیم.

شروع مذاکرات با ابوحسن و معرفی او
پس از نشست اول که به معرفیهای اولیه گذشته بود ،چند روزی طول کشید تا
با شخص ابوحسن (علیحسن سالمه) جلسه داشته باشیم .ابوحسن پسر شهید بزرگ
فلسطین ،حسن سالمه بود که در جنگ  ۱۹۴۸اعراب و اسرائیل در شمال یافا کشته
اروپایی رادیو و
شده بود .خود ابوحسن شخصیت و جذبۀ خاصی داشت که گزارشگرهای
ِ
تلویزیون نمیتوانستند نادیدهاش بگیرند و در نتیجۀ این گیرایی ،چه آن زمان چه بعدها،
نسبت به او توجه خاصی داشتند .او قامتی بلند و متناسب داشت و سیمایی زیبا مثل یک
شاهزادۀ افسانهای ،بههمینجهت او را ملقب به “شاهزادٔه سرخ” کرده بودند؛ منظور این
بود که گذشته از انقالبی بودن رفتاری شایسته و سخاوتمند داشت.
او از همان روز اول مثل یک افسر عالی رتبه به چشمم آمد که با لباس نظامی
الفتح در دفترش نشسته بود و صحبتهایی کردیم .او از اینکه با آنها تماس گرفتهایم
اظهار خوشوقتی کرد و پس از آنکه ما اهداف سازمان و تحلیلهایی را از اوضاع جهانی
و خاورمیانه داشتیم برایش تشریح کردیم ،دست همکاریمان را به گرمی فشرد و اظهار
داشت که آنها میتوانند به نیازهای انقالبی-مبارزاتی ما پاسخ داده و به ما کمک کنند؛ او
ما را همراه و همرزم خود در منطقه علیه اسرائیل و آمریکا دانست.
به یاد دارم که در یکی از جلسات گفت“ :ما شما را بهعنوان یک سازمان انقالبی
شناختهایم و حاضریم با شما همکاری داشته باشیم و احتیاجاتی که دارید را برآورده
سازیم .فقط میخواهیم بدانیم شما اگر اسلحه داشته باشید میدانید چگونه آن را به
کار گیرید؟ ما در هر جای دنیا که بخواهید سالح در اختیارتان قرار خواهیم داد” .این
موضوعیست که من هرگز از یاد نمیبرم و بسیار هم تکرار کردهام؛ این حرف همیشه
در گوشم زنگ میزند و جزو کلمات قصاریست که طی این دورههای طوالنی همواره
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در ذهن دارم .در واقع او میپرسید آیا حقیقت ًا توان استفاده از امکانات را ،فرق نمیکند
اسلحه یا هر چیز دیگر ،دارید یا خیر و این درس او در ذهنم پژواک داشته است .تمام این
سالها ،از  19۷۰تا امروز همیشه در فکر بودهام که چطور ممکن بوده و رخ داده است که
انقالبیون و سازمانهای مبارز علیرغم دارا بودن امکانات تودهای ،تسلیحاتی ،تئوریک،
آموزشی و غیره نتوانستند از آنها بهدرستی استفاده کنند.
در آن ایام مقالٔه خوبی برای سازمان از عربی ترجمه کرده بودم .مقاله در مجلٔه 
الهدف چاپ شد که ارگان رسمی جبهٔه خلق برای آزادی فلسطین به رهبری ژرژ حبش
بود .سردبیر مجله در آن زمان غسان کنفانی نویسنده و هنرمند معروف فلسطینی بود.
مضمون مقاله امکانات فلسطینیها و ویتنامیها را با هم مقایسه میکرد و شرح میداد
که در ویتنام امکانات را بیمالحظه در اختیار انقالبیون نمیگذارند .آنها موقعیت افراد
را هنگام تخصیص سالح میسنجند؛ در نظر میگیرند فردی که سالح پیشرفته به دست
میگیرد آیا میتواند از آن بهنحو احسن استفاده کند یا خیر؛ اگر تازه کار است سالح کهنه
یا سادهتر در اختیارش میگذارند ،ولی در فلسطین زمانیکه ما در پایگاه بودیم اینطور
نبود .باید به این نکته توجه داشت که در آن زمان پیوستن به جنبش مقاومت به این صورت
نبود که مث ً
ال  ۴روشنفکر بنشینند و به فکر بیافتند که بله ما باید االن برویم مبارزه کنیم!
مبارزه برای فلسطینی یک امر حیاتی و طبیعی بود .تصور کنید کسی را که خانوادهاش
آوارهاند ،خودش هیچ آیندهای ندارد؛ بنابراین حاال که سازمانی وجود دارد و سربازگیری
میکند ،چه چیز طبیعیتر که به آن بپیوندد و وارد مبارزه شود و درعینحال مواجبی
دریافت کرده و امکان معاش هم برایش فراهم میشود .در نتیجه افرادی از همه دست و
از هر سن به مبارزه وارد میشدند .ایرادی که بهنظر میرسید این بود که گاهی سالحها را
بدون قاعده به افراد میدادند ،مث ً
ال میدیدی جوان  ۱۶-۱۷سالهای که به جنبش مقاومت
پیوسته یک سالح ضدهوایی پیشرفته در اختیار دارد؛ مثل سالحی که ویکتوریوف خوانده
میشد .در این سالح فشنگها همه بهصورت قطار بههم چسبیده بود که معمو ً
ال بهطور
حمایل روی دوش میاندازند .فشنگ میرفت در حلق سالح قرار میگرفت و با فشاری بر
ماشه شلیک میشد .قطارِ فشنگ گاهی گیر میکرد ،یک بار پسر جوانی را دیدم که برای
رفع مشکل ،نوار فشنگ را گذاشته بود روی یک تکه سنگ و با سنگ دیگری بر آن
چاشنی ت ِه
میکوبید ،تصور کنید چقدر کار خطرناکی بود .ممکن بود به علت فشار روی
ِ
فشنگ ،گلوله شلیک شده و کسی را بکشد ،البته این موارد خوشبختانه عمومیت نداشت.

پیشنهاد ابوحسن برای شرکت بچهها در عملیات فلسطینیها
پس از چند بار مذاکره با ابوحسن ،او پیشنهاد کرد در طرحی که قرار است ۴۰
روز بعد در ایران پیاده کنند به آنها کمک کنیم یا بگوییم که حاضر به همکاری هستیم
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یا نه و یا همکاری تا کجا؟ طرح آنها انجام یک سلسله عملیات انفجاری در پاالیشگاه
آبادان بود .توجه کنیم که آنها این طرح را برای آزمایش ما مطرح میکردند ولی ما آن را
جدی گرفتیم .قرار بر این شد که یک نفر از ما ،یعنی علی بهپور که دانشیار دانشگاه شیراز
بود و میبایست به تهران بازمیگشت این طرح را به آگاهی مرکزیت سازمان نیز برساند و
جواب بگیرد.
ما بعدها حدس زدیم که هدف خاص ابوحسن از آن طرح ،عملیاتی نظیر آنچه
چندی بعد سپتامبر سیاه انجام میداد بوده است و در واقع پذیرش ،همکاری و کمک آنها
به ما در عین داشتن هدف انقالبی جهانی ،بهطور عمده در راه هدفهای خود انقالب
فلسطین قرار داشته ولی ما این مسئله را آن روز بهدرستی نمیفهمیدیم و اگر متوجه این امر
میشدیم حتم ًا آنها را به سوءاستفاده از یک سازمان انقالبی خارجی متهم میکردیم؛ اما
بعدها واقعیات نشان داد که هیچکس بهاصطالح “محض رضای خدا” کار نمیکند ،بلکه
حتم ًا هدفهای خاص خویش را در همکاریهای انقالبی و انترناسیونالیستی میگنجاند،
تازه اگر این کل هدف نباشد!
اما جواب ما بهطور قطع نمیتوانست مثبت باشد .تحلیل ما از اوضاع ایران و
وضعیت دستگاه امنیتی رژیم که بر اساس آن طرح درازمدتی ریخته و پیاده میکردیم،
دقیق ًا مبنی بر استفاده از سکوت موجود و آرامش ظاهری اوضاع بود .ما قصد داشتیم
پلیس را در خواب نگهداشته و به موقع و بیآنکه نیروهای امنیتی کوچکترین اطالعی از
جریانات داشته باشند ضربۀ ناگهانی ،همهجانبه و گیجکنندهای بر نقطۀ محوری رژیم وارد
آوریم؛ در نتیجه نمیتوانستیم با هیچگونه عملیات تحریکآمیز و هشیارکنندهای موافقت
کنیم ،از هر طرف و به هر هدفی که باشد .به این دلیل بود که جواب را به امروز و فردا
انداختیم .باری ،مذاکرات پس از چهار جلسه به پایان رسید و آنان پذیرفتند که هر تعداد
از افرادی را که ما بتوانیم به آنجا برسانیم آموزش نظامی بدهند .ترتیب کار طوری داده
شد که یکی دو روز پس از اتمام جلسات به پایگاه برویم.
ما پس از این دوره مذاکرات به یک جمعبندی از آن دست زدیم که هم ترکیب
جمع مذاکره کننده را بررسی میکرد و هم نتایج و نحوۀ فعالیت آن را .مضمون جمعبندی
از مذاکرات با الفتح بدین شکل بود:
جمع پنج نفری در یک سطح سازمانی
 -۱این
ِ

نبودند؛

 -۲چند نفر از جمع ،به تازگی با یکدیگر آشنا میشدند و قب ً
ال با یکدیگر
همکاری نداشته از حاالت همدیگر مطلع نبودند؛
 -۳با اینکه تعلیمات سازمان برای همه یکسان بود ولی همگی بهدلیل بینشها و
خصایل شخصی و طبقاتی در برابر مسائل واکنش هماهنگی نداشتند؛
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 -۴همگی در تماس با یک گروه خارجی بیتجربه بودند؛

 -۵دید همه از انقالب و انقالب فلسطین ذهنی بود؛

 -۶همگی دارای نوعی غرور سازمانی بودند یعنی همان غروری که سازمان پیش
از ورود به عمل و در دورٔه سازماندهی و مطالعات تئوریک قبلی داشت .این غرور و
اعتماد به نفس چهبسا در بدو امر الزم میبود و موفقیت فرد را ممکن میکرد ،اما این
روحیه به دورٔه ورود به عمل نیز تعمیم داده میشد ،حالآنکه این دو دوره با یکدیگر
تفاوتهای اصولی داشتند؛

 -۷برنامهای که در تهران طرحریزی شده بود مبنی بر عینیات نبود بلکه بر اساس
یک سری پیشبینی و حدسیات تهیه شده بود و بقیه را بهعهدۀ خود گروه گذارده بودند که
حق هم چنین میبود .ما در عمل میدیدیم که این وجه تا چه حد تعیینکننده است ،اما با
وجود این وظایف غالب ًا بیشتر بر اساس طرح قبلی که متکی به احتماالت بود انجام میشد؛

 -۸با اینکه شهید اصغر بدیعزادگان مسئول گروه تعیین شده بود کسی بهدرستی
معنای مسئولیت را نمیفهمید یا بدان عمل نمیکرد .جو دموکراسی در سازمان بر سانترالیسم
آن میچربید .برای نمونه بد نیست بگویم که رفقای فلسطینی توضیحات بیشتری در مورد
طرح مورد نظر خودشان در اختیار زندهیاد علی بهپور (که در واقع بهعنوان مترجم در گروه
شرکت داشت) گذارده بودند و علی که به تهران بر میگشت حتی الزم ندیده بود که آن
را به اطالع اصغر برساند و انتقال اطالعات به مرکزیت را کافی دانسته بود .اصغر او را
نقص عدم رعایت
در آخرین لحظه مقابل گاراژ پیدا کرده و جریان را پرسیده بود .همین
ِ
جایگاه مسئول ،بعدها هم مشکالتی در جمع بهوجود آورد که تا آخر ادامه داشت.

رسیدن خبر دستگیری شش تن از رفقا به بیروت
پس از پایان مذاکرات و قبل از عزیمت گروه اول به پایگاه ،من برای استقبال
از بچههایی که از دُ بی میرسیدند و انتقال آنها به پایگاه به بیروت بازگشتم .طبق قرار
میبایست رفقایی که در دُ بی بوده و پاسپورت گرفته بودند ،در گروههای دو سه نفره به
بیروت وارد شوند.
روزی که برای استقبال از گروه اول این بچهها به فرودگاه رفته بودم ،در فرودگاه
بهجای آنها با فرد دیگری که تا آن روز نمیشناختم یعنی رفیق محمد بازرگانی روبهرو
شدم .او خبر دستگیری شش تن از بچهها در دُ بی را با خود آورده بود .او که از طریق دُ بی
به بیروت میآمد این خبر را از رضا رضایی میشنود .به یاد دارم که محمد بازرگانی شرح
داد که این یک ضربۀ روحی بزرگ برای تشکیالت است که شش نفر از بچهها به این
شکل دستگیر میشوند .در واقع وسط عملیات ،کار ما با شکست مواجه شده بود و بهقول

تماس با فلسطین… ۲۴۱
حنیفنژاد :ماشین را راه انداختیم ،تا نصفۀ راه رفت و پنچر شد.
از این لحظه به بعد آزادسازی آنها به یکی از مشغولیتهای اصلی ما مبدل شد،
بهخصوص که خطر استرداد آنها به رژیم ایران مطرح بود؛ در عینآنکه باید تا جای ممکن
آموزش نظامیهم مورد توجه قرار میگرفت .بدین ترتیب تالش ما برای نجات جان آنها
آغاز گشت.

پایگاه آموزشی در نزدیکی امان
همزمان با این ماجرا از آنجا که کار آموزشی رفقا اهمیت داشت و باید آغاز
میگشت ،چند روز پس از اتمام مذاکرات ما را به پایگاهی فرستادند که بهنظرم در
امان قرار داشت .در این فاصله رفقای دیگر ،رسول مشکینفام ،محمد
 ۷-۸کیلومتری ّ
سیدیکاشانی و رضا رضایی هم به ما پیوسته بودند .مسئول پایگاه فردی بود از مبارزین
دورٔه جنگ الجزایر ،نزد ما معروف به احمد الجزایری .چندین نفر دیگر نیز از الجزایر
بودند که در پایگاه بهعنوان مربی (به عربی ُم َدرِ ب) آموزش میدادند .طبع ًا فلسطینیها هم
بودند .آنجا برنامٔه روزانه چنین بود که صبح زود برای ورزش و نرمش حدود یک ساعتی
باید میدویدیم و بعد از صبحانه آموزش سالح و آشنایی با اسلحهشناسی ،مواد انفجاری،
نقشهخوانی ،تمرین درگیری با اسلحه سرد و ضربه با نیزه و تیراندازی و مقداری کار با مواد
منفجره بود و کارهایی از این قبیل .بعضی از آموزشها در روز انجام میشد و بعضی در
شب؛ بهفرض چگونه در تاریکی راه خودمان را پیدا کنیم و یا احیان ًا چیزی مفقود شده را.
چند مورد پیش آمد که نارنجکی ُگم شد ،باید یاد میگرفتیم که در این مواقع چگونه آن
را پیدا کنیم زیرا ممکن بود کنار کسی افتاده باشد و موجبات ضایعهای را فراهم آورد…
باری ،به این ترتیب در همین دور اول آموزش  ،جمع ًا  ۸نفر به مدت  ۱۵روز در
پایگاهی در امان (اردن) تعلیمات دیدند.

حادثۀ دستگیری  ۶نفر از بچهها در دُ بی ،که به آن خواهیم پرداخت ،باعث شد
که همین آموزش نظامیهم به مشکالتی بربخورد از جمله اینکه فتحالله و من نتوانیم با
دیگران آموزش را پیش ببریم.

شرح دستگیری رفقا در ُدبی
داستان دستگیرشدن شش نفر از بچهها در دُ بی از این قرار بود که همانطورکه
گفته شد ،چند نفر از ما برای ادامۀ مذاکرات به بیروت رفته بودیم .مابقی یعنی یک
گروه  ۶نفره در دُ بی منتظر نتیجۀ مذاکرات و خبر حرکت به بیروت بودند و خود را آمادۀ
لباس مناسب برای سفر با هواپیما به بازار
سفر میکردند .یک روز همگی برای خرید
ِ
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دُ بی میروند .بر حسب اتفاق چند روز قبل از آن ،در بازار دُ بی عدهای به دزدی دست
زده بودند و پلیس در حالت بسیج برای یافتن این دزدها بهسر میبرده است .لباس ژندۀ
بچهها و اینکه مغازهدارها متوجه میشوند که آنها پول نسبت ًا زیادی با خود دارند ،توجه
پلیس را جلب کرده و شک آنان را بر میانگیزد .دست آخر آنها به اتهام دزدی دستگیر
میشوند .افراد دستگیرشده عبارت بودند از :محمود شامخی ،محسن نجاتحسینی ،کاظم
شفیعیها ،حسین خوشرو ،موسی خیابانی و جلیل سیداحمدیان.

رسیدن خبر دستگیری به تهران و نتایج آن
خبر دستگیری آنها از طریق دو نفر از برادران که از دُ بی میگذشتند ،هم به تهران
و هم به بیروت رسید .علی بهپور که پس از شرکت در مذاکرات بهعنوان مترجم از راه دُ بی
به تهران باز میگشت از یک طرف و رضا رضایی که از تهران به دُ بی آمده بود تا راهی
بیروت شود از طرف دیگر .علی بهپور مأموریت داشت که در راه بازگشت به تهران ،گزارش
امان را ابتدا به بچههای دُ بی منتقل سازد .او به آدرس دُ بی مراجعه میکند و
مذاکرات ّ
در مقابل درِ بسته از همسایه ُپرسوجو کرده و میفهمد که بچهها دستگیر شدهاند .رضا
ْ
بیروت به دُ بی رسیده و بدون اطالع از اوضاع و درحالیکه هنوز آدرس
رضایی هم در راه
منزل را هم نداشته از پنجرۀ مسافرخانهای که در آن سکونت داشته ،بهطور اتفاقی علی را
میبیند .بهسرعت به دنبال او رفته و پس از شناسایی دادن بههم ملحق میشوند .رضا به
این ترتیب از ماجرا مطلع میشود و خبر را به محمد بازرگانی هم میدهد؛ بازرگانی قبل
امان ادامه میدهد
از رضا به لبنان میآید و به ما خبر میدهد .رضا هم مسافرت خود را به ّ
تا هم خبر دستگیری را منتقل سازد و هم خود به آموزش نظامیبرود.

طبع ًا اولین کاری که الزم میشد این بود که چن دوچون ماجرا را بفهمیم .در درجۀ
اول باید میفهمیدیم اساس ًا ابعاد مسئله تا کجاست؟ آیا جنبۀ سیاسی پیدا کرده یعنی کل
عملیات ما لو رفته است یا مسئله در حد چند کارگر ایرانی که در دُ بی دستگیر شدهاند
محدود مانده است؟ هر کاری را که میتوانستیم باید انجام میدادیم .ما به سهم خود
بالفاصله رفیقی (رسول مشکینفام) را برای ارزیابی وضعیت و بررسی اوضاع برای
نجات برادران زندانی به دُ بی فرستادیم.

پیامدهای دستگیری
وظایف داخل خطیرتر بود؛ یکی از پیامدهای مهم دستگیری رفقا در دُ بی ،حتی
قبل از آنکه به مسئلۀ آزادسازی آنها برسیم ،موارد امنیتی خاصی بود که امکان داشت برای
سازمان در داخل بهوجود آید؛ بههمینجهت تدابیر امنیتی فوری بالفاصله پس از رسیدن
خبر به ایران صورت گرفت و در واقع موجب اولین خانهتکانی امنیتی سازمان شد .ما باید

تماس با فلسطین… ۲۴۳
همه تالش خود را میکردیم که حتی اگر َر ّد رفقا به ایران رسید ،اطالعات هرچه کمتری
حداقل اطالعات را بدهند و چیز
به دست رژیم بیافتد و اینکه بچهها در بازجویی و غیره
ِ
بیشتری از دست نرود.
سازمان کوشش میکند همۀ افرادی را که بههرنحوی با رفقای در زندان در ارتباط
هستند ،چه افراد خانواده و چه دوستان و نزدیکان حفظ کند ،مث ً
ال در همین ارتباط،
افرادی از کار سازمانی معاف شدند یعنی برای مدتی از روابط تشکیالتی کنار گذاشته
میشوند .یا حتی فردی را از کشور خارج کردند ،کسی که هنوز درسش را هم تمام نکرده
بود و شاید پنجم متوسطه بود .همۀ مدارک را باید تصفیه میکردند .قرار بر این شد
که حداقلی از مدارک الزم و ضروری حفظ شده و بقیه را بسوزانند .دو سه نسخه را
نگهداشتند و بقیه را از بین بردند؛ رفتند نشستند تا صبح سوزاندند.
گفتم که این اولین خانهتکانی امنیتی سازمان بود و مقدار زیادی از نیروی تشکیالت
بابت این مشکل امنیتی هدر رفت یعنی سازمانیکه باید خودش را برای آموزش بیشتر آماده
میکرد و کارهای تدارکاتی فراوانی در پیش داشت مجبور شد خود را بهشدت محدود کند و
به تدابیر امنیتی بیاندیشد .مقادیر زیادی نیرو تلف شد اما درعینحال این شوک امنیتی ،این
ُحسن را داشت که بسیاری از چیزهایی که نباید به دست پلیس بیافتاد از دسترس خارج کرد.

برای فهمیدن چن دوچون دقیق ماجرا و وضعیت بچهها در زندان تصمیم گرفته
شد که داخل هم کسی را به دُ بی بفرستد ،هم با بچهها مالقات کند و هم بهخصوص
صندوقهای پستی سازمان در آنجا را چک کرده و نامههای احتمالی را از خطر لو رفتن
نجات دهد .در دُ بی دو صندوق داشتیم که خودمان گرفته بودیم .باید کلیدش را به دست
میآوردیم و نامههای احتمالی را بیرون میکشیدیم؛ چون اگر میتوانستند صندوقها را
پیدا کنند چهبسا نامههای رسیده را هم ،چه از بیروت چه از تهران به دست میآوردند .کافی
بود آدرس پشت این نامهها لو برود تا خطرات جدی پیش بیاید چون نامهای که به دُ بی
میرسید چهبسا آنقدرها در آن مسائل امینتی رعایت نمیشد .ممکن بود چیز مهمیدر آن
نوشته شده باشد .پس باید صندوقها را نجات میدادیم.

از طرف دیگر برای مالقات با بچهها هم میبایست با تنها کسی که با اسم واقعی
در زندان بود تماس گرفته میشد یعنی جلیل سیداحمدیان .میبایست کلید صندوق هم
بهطریقی به دست میآمد تا بتوان صندوقها را خالی کرد.
باری ،رفیقی که امکان این مسافرت را داشت شخصی بود به نام نصرالله
اسماعیلزاده .او بعدها در مجاهدین مذهبی فعالیت داشت .در آن زمان رئیس بخشی از
شرکت تلفن بود که پست خیلی مهمی محسوب میشد بهطوریکه یک بار ساواک که این
نام را به دست آورده بود به قصد دستگیری چنین شخصی به شرکت تلفن مراجعه میکند
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و وقتی به دفتر او میآیند تعجب کرده بودند ،زیرا از نظر آنان ممکن نبود این شخص چنین
پست و مقامی داشته باشد ،حتماً کس دیگری هست که اسمش اسماعیلزاده است و به
این ترتیب او نجات یافت.
او که فرد بسیار امکانساز و توانایی بود با زرنگی فراوان به دنبال این کار رفت.
انواع کلکهایی که در بازار میزنند را میشناخت ،مث ً
ال در برخورد با مأمورین دولتی ،در
برخورد با پاسبانها و… کارآمد بود.

فکر میکنم که او مستقیم ًا به دُ بی رفت یا شاید هم برای رد گم کردن احیان ًا
ابتدا به فرانسه رفته باشد و بعد به دُ بی .او را قب ً
ال یک بار دیده بودم و بعدها زمانیکه
به ایران بازگشتم تازه فهمیدم شخصی که به دُبی فرستاده شده بود ،اسماعیلزاده است.
بههرحال به دُ بی میرود که صندوقها را نجات دهد و با بچهها تماس برقرار کند .برای
تماس با بچهها هیچ امکانی پیدا نمیکند یعنی نمیتواند بچهها را ببیند .طرحهایی هم
در این باره بررسی شده بود ،از جمله اینکه عمد ًا دعوایی راه بیاندازند و کاری کنند که
او دستگیرشده و به زندان بیافتد .این ایده از کتابهای مبارزاتی الجزایری اخذ شده بود
که میشود برای تماس با زندانیان از این روش استفاده کرد؛ ولی در آن شرایط چنین
کاری هیچ تضمینی نداشت؛ ممکن بود تو را به زندان دیگری ببرند و اص ً
ال خودت هم
گیر بیفتی و ندانی چطور از آنجا خارج شوی .خودت هم میشوی یک قوز باالی قوز.
خوشبختانه چنین طرحی انجام نشد .پس او نتوانست این بخش از مسئولیت خود را انجام
دهد ولی در ارتباط با صندوقها توانست بهنحوی موفقیتآمیز عمل کند .با وجود آنکه
کوچانه زدن با مأمور پست ،با این محمل که خود او
به کلید دست پیدا نکرد از طریق چ 
صاحب صندوق است اما کلید را به همراه ندارد و شاید با کمیرشوه ،یک نامۀ موجود را
از صندوق پست بیرون میکشد ،یعنی بههرحال او چیزی را از دست پلیس خارج میکند.
این یک کار بسیار موفقیتآمیز بود زیرا خطر لو رفتن مکاتبات را از میان برداشت .معلوم
زمانی یک هفتهای ،این تنها نامهایست که به صندوق رسیده و
است که در آن فاصلۀ
ِ
کسی هم آن را برنداشته بوده و بعد از آن هم ،چون همه از ماجرا خبر داشتند دیگر کسی
به آن صندوق نامهای نفرستاده است .مجموع ًا او توانست برخی محکمکاریهای امنیتی
را انجام دهد اما نتوانست با بچهها مالقات کند.

بچهها به سهم خود در زندان بیکار ننشسته بودند .آنها هم به َاشکال مختلف سعی
میکنند وضعیت خود را بهنحوی به بیرون منتقل کنند و در این جهت از بهترین ابتکارها
استفاده کردند ،مث ً
ال همۀ آنها تالش میکنند همراه با دیگر زندانیان به بیگاری بروند چون
زندانیان عادی را برای ساخت اسکله به بیرون از زندان میبردند .برای زندانی چنانچه من
س بیرون رفتن از زندان یک عالم صفا دارد یعنی بههرحال چند
خودم شاهدش بودم ن َْف ِ
ساعتی از فضای زندان خالص شدن و هوای بیرون را استنشاق کردن ولو به قیمت مقداری
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کار شاق .پس بچهها سعی میکنند به بیگاری بروند ولی مقامات زندان بهخاطر حساسیتی
که روی آنها وجود داشت مانع از این کار میشوند .با وجود این بچهها با دو سه نفر دوست
میشوند .آنها با سختی کاغذ و مداد پیدا کرده نامهای به آدرسی در ایران مینویسند؛ آن را
در پیراهن یکی از زندانیان جاسازی میکنند چون وقتی به بیگاری میرفتی هم در زمان
خارج شدن از زندان و هم موقع بازگشت بهشدت مورد تفتیش قرار میگرفتی .بههرحال
جاسازی میکنند .در زمان بیگاری ،زندانیان و کارگران عادی در کنار هم کار میکردند.
بچهها به کسی که به بیگاری میرود پول میدهند که تو این پیغام را به کارگری که میآید
آنجا بده ،این پول را هم به او بده و از او بخواه که این نامه را پست کند .این قضیه تا
زمانیکه نامه به داخل برسد چند هفته طول میکشد؛ در این فاصله رسول که به دُ بی برای
برقراری رابطه رفته ،دربهدر به دنبال بچههاست.

ما هم در بیروت مدام در این فکر هستیم که چه کاری از دستمان ساخته است؟
در واقع چه کارهایی در حیطۀ اختیارات ما قرار دارد؟ ما به فکر این هستیم که به هر
قیمتی بهخصوص اگر مسئلۀ استرداد این رفقا به ایران مطرح شود ،مانع این کار شویم.
به هر قیمت یعنی حتی از طریق نظامی .این جزو حیطۀ تواناییهای ما محسوب میشد.
ما باید مانع از تحویل بچهها میشدیم .چه از طریق هواپیماربایی یا حتی اگر قصد داشته
باشند آنها را با کشتی به ایران منتقل سازند ،از طریق عملیاتی در کشتی.

باالخره نامه به ایران و به مرکزیت میرسد؛ نه تنها بچههای بیرون از جزئیات ماجرا
باخبر میشوند ،بلکه شیوهای هم برای تماس با زندانیان در آن نامه پیشنهاد شده بود و آن
ارسال پیام توسط فردی بود که هر روز از زندان به بیگاری در ادارۀ راهنمایی دبی برده
میشد .پس از دریافت این نامه کمیتۀ مرکزی تصمیم گرفت یکی از اعضای خود را برای
بررسی مستقیم اوضاع و یافتن راهحل به دُ بی بفرستد .این شخص حسین روحانی بود
توآمد کند و بهعنوان مهندس از َمحمل خوبی هم
که با پاسپورت واقعی میتوانست رف 
برخوردار بود .حسین لیاقت خوبی در زمینۀ کارِ سازماندهی داشت و شخص بسیار منظم
و مرتبی بود .او همانطورکه نشان داد ظرفیت به انجام رساندن چنین عملیات پیچیدهای
را در خود داشت .در فاصلهای کمتر از ده روز ،دفتر مهندسیاش را فروخت تا هزینههای
الزم را برای عملیات فراهم نماید و در روز  11شهریور  1349به دُ بی پرواز کرد.
از همان موقعی که حسین روحانی به دُ بی رسیده و با رسول ارتباط میگیرد،
تماس مرتبی بین بچههای زندان و رفقا در بیرون برقرار میشود .بچهها در زندان به همان
نحوۀ قبل ،از طریق یک زندانی که به بیگاری برده میشد یادداشتهای کوچکی به بیرون
میفرستادند که رسول دریافت میکرد .رسول هر هفته چند بار به ادارۀ راهنمایی میرفت
تا پیامی بگیرد یا بفرستد .هر بار که رسول پیک را میدید انعامی به او میداد .آن دو
سوراخی هم در دیوار حیاط ادارۀ راهنمایی پیدا کرده بودند که اگر همدیگر را ندیدند
پیام را در آن سوراخ بگذارند.
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بررسی روحانی و رسول مشکینفام از شرایط ،امکان و حتی احتمال ضروری شدن
یک عملیات مسلحانه را مطرح میسازد .احتمالی که هرچه بیشتر تقویت میشد و طبع ًا
طرح هواپیماربایی را بههمراه داشت .یعنی وقتی احتیاج مبرم “نجات رفقا به هر قیمت”
پیش آمد این نوع عملیات به فکر همه زده بود ولی مسئله چگونگی انجام آن بود.
بچهها در دُ بی در فکر تهیۀ اسلحه از بازار سیاه یا از هر راه دیگری بودند ،البته با
رعایت شرایط امنیتی ویژۀ آنجا و این خود امر پیچیدهای بود .درعینحال بچهها از تهران
برای آنکه رفقایی که دست به عملیات میزنند بهقول معروف “دست خالی” نباشند ،سعی
میکنند یک اسلحه کوچک بفرستند .اسلحهای بسیار محقر و کوچک که شاید به زور
فقط به این درد بخورد که کسی را با آن بترسانی .در تهران هم آن روزها به دست آوردن
اسلحه کار سادهای نبود ،بچهها فاقد چنین توانایی بوده و هنوز خودشان درک درستی
از به کار بردن اسلحه نداشتند ،البته بچهها اص ً
ال بههمیندلیل به سربازی و نظام وظیفه
رفته بودند .مثال حنیفنژاد را که ذکر کردم .اصغر و بچههای دیگر هم با این دید به
ارتش رفته بودند و فکر میکردند که میشود از این آموزشهای ارتش استفاده کرد ،اما
سالحهای ارتش حتی سالحهای سبک آن ،اص ً
ال برای چنین عملیاتی یعنی برای عملیات
ویژهای که هواپیمارباییست قابل استفاده نبود .با مجموع این دالیل تصمیم بر آن شد
که محمدصادق ساداتدربندی که بعدها با مجاهدین مسلمان باقی ماند ،با یک اسلحۀ
کوچک به دُ بی آمده و به بچهها بپیوندد .بچهها آن را در بدنش جاسازی میکنند و او با
هواپیما میآید .در آن زمان هنوز تفتیش از طریق دستگاههای الکترونیکی وجود نداشت
و با یک جاسازی ماهرانه میشد چیزهایی را رد کرد .به نظر میرسد که بچهها در محل
توانستند یک اسلحه دیگر هم بهدست آورند.

به این ترتیب جمعی سه نفره مرکب از محمدصادق ساداتدربندی ،حسین روحانی
و رسول مشکینفام تیم اصلی اقدام برای نجات بچههای زندانی را تشکیل میدهند .واضح
است که مسئولیت این تیم با روحانی بود .این عملیات در کل دو ماه طول کشید.

در همین زمان است که کمک فرد کارآموختۀ دیگری هم ضروری میشود؛ فتحالله
ارژنگخامنهای هم دورۀ آموزشیاش در پایگاه را قطع کرده و به روحانی ملحق شد .او
حتی توانست با قاضی پروندۀ بچهها دیدار کند و با اجازۀ او به مالقات یکی از زندانیان
رفته و اطالعات مهمیبه دست آورد.

قاعدت ًا یکی دیگر از کسانی که میتوانست به دُ بی برود من میبودم ،اما حضور من
در بیروت از این لحاظ ضروری مینمود که به زبان عربی آشنایی داشتم و تنها کسی بودم
توآمد داشته
امان رف 
که با فلسطینیها در ارتباط نزدیک بوده و میتوانستم بین بیروت و ّ
باشم و به کارهای گوناگون برسم ،چون فراموش نکنیم که در کنار فعالیت آزادسازی،
بههرحال کار آموزشی هم باید دنبال میشد .درست است که عدهای از بچهها دستگیر
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شدهاند اما عدۀ دیگری باید به آموزش بروند؛ این کار نباید متوقف میشد؛ بنابراین من
برای انجام این کارها در بیروت و امان ماندم .محول شدن این وظیفه به من در سرنوشت
آتیام تأثیر بهسزایی داشت .به یاد دارم اصغر بدیعزادگان یک بار که کاری پیش آمد به
من گفت“ :تو بیا برو آن کار را انجام بده ،امروز اگر کالس نیامدی مهم نیست بههرحال
وقتی دستۀ دیگری از بچهها آمدند ،میتوانی اگر خواستی با آنها آموزش ببینی .تو بههرحال
بهطور دائمی اینجا خواهی ماند” و همینطور هم شد! عم ً
ال من هرگز نتوانستم به ایران
برگردم و بهطور دائم چندین سال مجبور شدم بهعنوان رابط در خاورمیانه بمانم و نقش
هماهنگ کنندۀ فعالیتها و ارتباط با نیروهای خارجی را بهعهده داشته باشم.
باری ،گروه در دُ بی در حال بررسی کردن همه راهها برای عملیات بود؛ دیگر
ضرورت عملیات نظامی محرز شده بود .برای کار نظامی الزم بود که یک نفر دیگر هم
باشد که اگر کسی به هر دلیلی نتوانست شرکت کند ،مریض شد یا… کار متوقف نگردد؛
در نتیجه محمد یقینی هم که قب ً
ال یک بار به دُ بی آمده ،پاسپورت گرفته و به ایران برگشته
بود این بار برای کمک به قضیۀ هواپیماربایی به دُ بی اعزام میشود.
در نیمۀ مردادماه ،ما از دو طریق باخبر شدیم که رژیم ایران دستور استرداد
بچهها را داده است ،یکی از طریق خود بچهها در زندان بود که گفتوگوی فرستادهای
از سفارت ایران در کویت را با یکی از مسئولین زندان شنیده بودند ودیگری از طریق
دوستان فلسطینی.

ارتباط با فلسطینیها
ما از همان ابتدایی که از دستگیری رفقا باخبر شدیم ،طبع ًا آن را با دوستان
فلسطینیمان مطرح کرده بودیم .یعنی برای ما از ابتدا این سؤال وجود داشت که فلسطینیها
در این ارتباط چه امکاناتی را میتوانند فراهم سازند .برای ما پس از مدت کوتاهی آشکار
ِ
امکان آن را داشته باشند
شد که نباید در مورد توان فلسطینیان دچار توهم بود که گویا آنها
که بالفاصله پس از دستگیری ،بچهها را آزاد کنند؛ این باز جزو توهم نسبت به امکانات
الفتح بود .معذالک ما از طریق آنها تالش کردیم تبعات حقوقی دستگیری آنها را تعقیب
کنیم با این هدف که حتی اگر آنها محکوم به زندان شدند ،مدت محکومیت را در همان
دُ بی بهسر ببرند و مسئله به ایران نکشد .پس از مدتی تالش برایمان روشن شد که آنها در
دُ بی از نفوذی که در لبنان یا اردن داشتند بیبهره هستند و نمیتوانند برای آزادکردن بچهها
کاری انجام دهند .از طریق آنها کار زیادی ،مگر آنچه که انجام شد ،نمیتوانست پیش
برود .با وجود این از طریق فلسطینیها از وضع بچهها در زندان باخبر میشدیم و پروندۀ آنان
را بهلحاظ حقوقی تعقیب میکردیم .آن کسی که در این قضیه و کمک به ما نقش داشت
خالدالحسن معروف به ابوسعید و برادر هانی الحسن بود که ریاست کمیتۀ روابط خارجی
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شورای ملی فلسطین را بهعهده داشت .برادر دیگرشان هم بالل الحسن است که “الیوم
السابع” را مدیریت میکرد .در واقع این سه برادر همه عضو الفتح هستند و جزو مرکزیت.
آنها به بورژوازی فلسطین تعلق داشته و خانوادهای پرنفوذ در منطقه محسوب میشدند.
خالدالحسن بهدلیل نفوذی که در خلیج داشت این امکان تماس با قوۀ قضایی را فراهم
کرده بود .حتی در مقطعی امیدوار شدیم که مسئله با حکم حبس و چند ماه توقیف حل
شود ،اما ناگهان ورق برگشت .از طریق آنها اطالع پیدا کردیم که گویا قرار است در فرصت
معینی بچهها را به تهران ببرند ،اما کی؟ معلوم نیست .یکی از قضات دُ بی این اطالعات را
از طریق دادسرا یا بازجوها کسب میکند و به ما میرساند؛ درعینحال خالدالحسن نامهای
خطاب به قاضی از طرف الفتح مینویسد با این مضمون که از استرداد جلوگیری شود.
مسعود رجوی پس از اینکه دورۀ آموزشی خود را تمام کرده بود و داشت از طریق دُ بی به
ایران بازمیگشت ،این نامه را به بچهها در دُ بی رساند که به دست قاضیای که در رابطه با
الفتح بود برسد ،البته این تماس ظاهر ًا نتیجه بخش نبوده و نتوانست مانع استرداد گردد.
بچهها خواسته بودند خود را روشنفکرانی جا بزنند که به انقالب فلسطین تعلق
خاطر داشته و در صدد پیوستن به آن بودند ،اما پس از تماس با آنها و باخبر شدن از
جزئیات دستگیری و بازپرسی متوجه شدیم که پلیس دبی آنها را بهعنوان یک گروه جعل
گذرنامه تحت پیگرد حقوقی و دادرسی قرار داده است؛ به عبارت دیگر هیچ ردی از
تماس با یک سازمان داخل ایران لو نرفته بود.

گزارش حسین روحانی از هواپیماربایی
در آبان  ،49بدون اینکه سابقه و تجربهای در مورد هواپیماربایی داشته باشیم و
بدون اینکه اص ً
ال قصد این نوع عملیات برایمان مطرح شده باشد ،سه نفر از رفقایمان
توانستند با یک عملیات نظامیبسیار دقیق ،هواپیمای کوچکی را که در حال حمل شش
نفر از رفقا برای تحویل آنها به ایران بود ربوده و آن را به سوی بغداد منحرف کنند.
بهترین توصیف این عملیات را و همچنین جزئیات وضعیت زندان رفقا را از زبان
مسئول آن ،حسین روحانی میخوانیم؛ این سند متعلق است به اوایل دهۀ ۵۰که در اینجا
عین ًا نقل میشود:

“به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران

عمل ربودن هواپیما بهخاطر آزاد ساختن  ۶برادر زندانی در دُبی –
تاریخ عمل ۱۸ :آبانماه ۱۳۴۹
به دنبال تعین خط مشی سازمان ،تصمیم گرفته شد که عدهای از
افراد زبده برای کسب تجارب نظامی و انقالبی رهسپار فلسطین شوند.
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طی تماسهای مکرری که حدود یک سال تمام بهطول انجامید ،جنبش
آزادیبخش ملی فلسطین (فتح) با استقبال کم نظیری موافقت خویش
را برای آموزش کادرهای سازمان اعالم کرد و به اینترتیب برخی از
برادران جهت دیدن دورۀ آموزش عازم فلسطین شدند (اواخر بهار سال
 .)۴۹مسائل امنیتی و تسهیل در امر مسافرت ایجاب میکرد که عدهای
از آنها از طریق دُبی-بیروت مسافرت کنند و بدینمنظور این افراد ابتدا

گزارش هواپیماربایی نوشتۀ حسینروحانی
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عازم شیخنشین دُبی شدند .شش تن از برادران در دُبی در یک خانۀ
محقر ساکن شدند و اگر چه همۀ این افراد به ضرورت و اهمیت مسائل
امنیتی واقف بودند ولی ناکافی بودن تجربه و عدم شناسایی کافی از
محیط جدید موجب اشتباه و غفلتی شد که خود زمینۀ حادثۀ ناگواری
را فراهم آورد.

برای این افراد الزم بود که برای گرفتن پاسپورت با مأمورین
سفارت ایران در کویت که طبق معمول مدت معینی از سال را آنجا
میآمدند تماس بگیرند .این امر موجب شد که سر و وضع ظاهر را
همچون کارگران مهاجر ایرانی بنمایانند ،البته این کار تا آنجا که مربوط
به تماس آنها با مأمورین سفارت بود بسیار کارساز و مفید واقع شد
و اکثرا ً موفق شدند با شناسنامههای جعلی که از قبل آماده شده بود
پاسپورت بگیرند.

روز شنبه  ۶مردادماه میبایست  ۲نفر و سپس بقیه خود را برای
عزیمت به بیروت آماده میکردند .برای مسافرت الزم بود مقداری لباس
خریداری شود و از آنجا که همۀ آنها احتیاج به لباس داشتند بهخاطر
صرفهجویی ،تصمیم گرفته شد یکجا با هم خرید کنند (فدا کردن مسئلۀ
امنیتی به ازاء صرفهجویی اقتصادی) حرکت دستهجمعی  ۶نفر با سر و
وضع ژولیده آ ن هم در بازار دُبی (دُبی بندری است آزاد و مرکز ز دوبندهای
تجارتی و قاچاق و لذا پلیس در اکثر اوقات شبانه روز به گشت با ماشین
یا پیاده مشغول است و افراد مظنون را فوری جلب میکند) سوءظن یک
مأمور پلیس را بر میانگیزد [آنها] ناگاه خود را در محاصرۀ پلیس و
مأمورین آگاهی میبینند و پس از مختصری بحث و مجادله به ادارۀ آگاهی
جلب میشوند .بازجویی از آنها بوسیلۀ [فردی به نام] بوستانی رئیس ادارۀ
آ گاهی دُبی (ایرانیاالصل) و دور و بریهایش شروع میشود .آنچه بیش
از همه در ابتدا موجب تردید آنها را فراهم نمود همراه داشتن مقدار زیادی
پول بود که با وضع لباسهای کهنه و مندرس آنها جور در نمیآمد و لذا
مأمورین را به این فکر انداخته بود که آنها برای سرقت به بازار رفته بودند!

برادران ما که در دُبی خود را از نظر پلیسی نسبت به ایران خیلی
فارغالبال حس میکردند آنچنان غافل مانده بودند که حتی توجیه و
محمل مناسبی از قبل برای شرایطی ای ن چنین نداشتند ،البته همه خود را
با اسمهای عوضی و بهعنوان کارگر مهاجر معرفی کردند ولی در پاسخ به
اینکه دیشب کجا خوابیدهاید جوابهای گوناگون و متناقضی داده شد که
منجر به لو رفتن آدرس خانۀ جمعی گردید .کلید خانه را نیز از جیب یکی از
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آنها در آوردند .مأمورین به اتفاق یکی از برادران راهی تفتیش خانه شدند
و ساعتی نگذشته بود که با چمدانی پر از وسایل به ادارۀ آگاهی بازگشتند.
جالب است که در خانه ابتدا چیزی که نظرشان را جلب کند پیدا نکرده
بودند و قصد داشتند که برگردند ولی تصادفا ً یکی از مأمورین چشمش به
جزوۀ اناشید العاصفه (سرودهای عاصفه) [سرودهای انقالبی فلسطینی]
میافتد و همین مسئله موجب میشود که با دقت و کنجکاوی بیشتری خانه
را تفتیش کنند و در اینجا بود که کلیۀ مدارک و وسایل موجود در خانه لو
رفت .این مدارک و وسایل عبارت بودند از چند کتاب از [ناخوانا] مائو-
جنگ پارتیزانی در ونزوئال[؟] -سرودهای عاصفه  ۴-پاسپورت کامل،
 ۲پاسپورت نیمهتمام که خود نشان بارزی از جعل بود  -تعدادی عکس
مدارک شخصی یکی از برادران (مهندس سیدجلیل سیداحمدیان)-انقالبی و بدتر از همه دفترچۀ یادداشت بغلی که موجب شد مسئله شکل
مهمتری پیدا کند .خصوصا ً اینکه در چنین مواردی سادهترین یادداشتها
در دفترچه بغلی خیلی از ارتباطات و برنامهها را برای دشمن روشن میکند.
(قابل توجه است که تابهحال دفاتر یادداشت ،زیانهای جبرانناپذیری را به
سازمان وارد آورده است!).

برادران ما مدتها مقامات آگاهی دُبی را با مطالب انحرافی معطل
کردند و از دادن هرگونه اطالعی خودداری نمودند ولی معلوم است که
اظهارات آنها برای مأمورین آگاهی قانعکننده نبود تا آنجا که آنها را به اتهام
جاسوسی در بازداشت نگه داشتند .در این فاصله کوشش برادران زندانی
این بود که هرچه زودتر وضع خود را به سازمان اطالع دهند .لذا علیرغم
شرایط قرون وسطایی زندان دُبی که به سرپرستی اربابان انگلیسی مرتجعین
خلیج اداره میشود و غیر از پوشاک همه چیز در زندان ممنوع است ،نامهای
توسط زندانیانی که برای کار اجباری به خارج از زندان میرفتند و به شکلی
خاص که همه مسائل امنیتی در آن رعایت شده بود به ایران فرستادند ،البته
سازمان پس از چند روز از طریق دیگری از بازداشت آنها مطلع گردید و
بالفاصله برای کسب اطالع بیشتر یک نفر به دبی فرستاده شد .این پیک
تنها توانست بفهمد که آنها در زندان دبی بازداشت هستند و به ایران تحویل
داده نشدند ولی از چگونگی و علت گرفتاری اطالعی حاصل نکرد .پس
از مدت  ۲۰روز نامهای که از داخل زندان دُبی که به وسیله یک نفر به
تهران فرستاده شده بود دریافت شد .در این هنگام بود که سازمان در جریان
کامل بازداشت این برادران قرار گرفت .ز دوبند نوکران استعمار انگلیس
در خلیج با رژیم مزدور و سرسپردۀ ایران برای ما روشن بود و هر آن
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امکان این میرفت که برادران زندانی به ایران تحویل داده شوند .برای یک
سازمان مخفی در چنان شرایطی این یک حادثۀ ناگوار و تلخی بود آن هم
نه بهخاطر اینکه  ۶نفر از کادرهای سازمان به چنگال دشمن ممکن است
بیافتند بلکه عمدتا ً و بیشتر بهخاطر اینکه این حادثه زنگ خطر را برای
رژیمی که تا آن زمان در خواب خرگوشی فرو رفته بود و هیچگاه خیال
نمیکرد که در زیر سایۀ قدرت کذائیش نیروهای چریکی آماده میشوند،
به صدا در میآورد و او را هوشیار میکرد .این هشیاری رژیم برای ما سمی
خطرناک بود .رعایت این مسئله برای ما نقشی استراتژیک داشت و اکنون
میبایست آنچه را که در امکان داشتیم برای رعایت هرچه بیشتر آن به کار
میگرفتیم .برایناساس ،سازمان تصمیم گرفت که  ۳نفر از افراد خود را که
من نیز یکی از آنها بودم فوری به دُبی بفرستد تا از نزدیک جریان را بررسی
کرده و مستقال ً برای حل آن بکوشد .این تصمیمیبود منطقی زیرا اوال ً دور
از حادثه هر راه عملی جنبۀ ذهنی داشت و قابل اطمینان نبود ،بهعالوه این
تصمیم با رعایت اصل استقالل گروهی و ضرورت [ناخوانا] کار مطابقت
داشت .به دنبال این تصمیم در نیمۀ اول شهریورماه [ ]۱۳۴۹ما سه نفر
بهتدریج وارد دُبی شدیم .از همان ابتدا با طرح و اجرای برنامههایی موفق
شدیم تا با برادران زندانی بهطور غیرمستقیم تماس بگیریم .ناگفته نماند
که کوشش فعاالنه برادران زندانی در این مورد عامل اصلی تماس ما با آنها
بود .آنها از هر امکان کوچکی برای این تماس مضایقه نمیکردند و علیرغم
شرایط بسیار دشوار و طاقتفرسای زندان دُبی که بهعنوان نمونه داشتن
کاغذ و قلم ،کبریت و سیگار ممنوع بود ،آنچه را که بر آنها میگذشت
هفتهای حداقل دو بار برای ما مینوشتند و از ما نظر میخواستند .ما هم تا
آنجا که امکان داشت و با مشورت با سایر افراد سازمان روی این مسائل
فکر کرده و نظراتمان را به آنها میرساندیم .این همفکری موجب تقویت
روحیۀ آنها و درعینحال تصحیح موضعگیری آنها در بازجوییهای بعدی
که نسبتا ً دقیقتر انجام میگرفت گردید.
در خالل این همفکری،گروه سه نفری ما در خارج از زندان به دو
کار اساسی پرداخت:
-۱استفاده از هر امکانی که بتواند مسئله را بهصورت عادی آن
حل کند و پای تحویل به ایران پیش نیاید ولو با محکومیتهای چند ماهه
و چند ساله.

-۲طرحریزی برنامههای آزادسازی برادران زندانی و چگونگی
اجرای آن در شرایطی که مسئله تحویل پیش بیاید.
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در زمینۀ اول فعالیتهای مداوم و آرام و کامال ً پیچیده صورت
میگرفت .در طول دو ماهی که از تاریخ ورود ما به دُبی میگذشت به
نتایج بسیار خوبی هم رسید و به احتمال زیاد هر گاه رژیم ایران تا چند
هفتۀ دیگر از این مسئله بهطور کامل آگاهی پیدا نمیکرد ،این فعالیتها
قادر بودند مسئله را بهصورت عادی درآورده و آن را حل نمایند .مسائل
امنیتی سازمان ایجاب میکند که از روی این فعالیتها پرده برداشته
نشود .اینک به شرح فعالیتهای زمینۀ دوم میپردازیم .ما از همان ابتدا
این فرض را هم نادیده نگرفتیم که ممکن است علیرغم تمام فعالیتهای
ما مسئله بهصورت عادی حل نشود و احیانا ً موقعیتی پیش بیاید که
مقامات دُبی بخواهند برادران زندانی را به ایران تحویل دهند .لذا از
همان روز اول و در خالل دو ماه صدها ساعت روی طرحهای مختلف
جهت آزاد ساختن برادران زندانی فکر و تا حدودی کار شد .تنوع این
طرحها بیشتر به این دلیل بود که ما نمیدانستیم آنها را چگونه و چه وقت
به ایران تحویل خواهند داد .بهعنوان مثال ممکن بود آنها را با هواپیمای
نظامییا مسافربری و یا لنج حمل کنند که تازه در هر مورد مقصد و زمان
تحویل دقیقا ً نمیتوانست مشخص باشد .ما در هر طرح مبنا را بر بدترین
حالت ممکنه میگذاشتیم و بر اساس آن به حل مسئله میپرداختیم و این
چیزیست که در هر عمل نظامیباید مورد توجه قرار گیرد و اال احتمال
شکست در هنگام اجرای طرح فراوان است .در میان طرحهای متعددی
که ما روی آنها فکر و کار کردیم سادهترین طرح حالتی بود که برادران
زندانی را با هواپیمای مسافربری حمل کنند چون این احتمال نیز از همان
ابتدا وجود داشت لذا روی آن بهحد کافی کار شد.

همانطورکه میدانید در حوالی مهرماه سال “ ۴۹جبهۀ تودهای
برای آزادی فلسطین” در خالل دو روز اقدام به ربودن  ۴هواپیما نمود که
یکی از آنها که هواپیمای جت  ۴موتوره و متعلق به شرکت (بی.او.ا.سی
 )B.O.A.Cانگلیس بود بهگفتۀ مقامات دُبی در پرواز دهلی-اروپا بعد از
ِ
اقدام فداییان فلسطینی،
پرواز از فرودگاه دُبی ربوده شده بود .به دنبال این
در اکثر فرودگاهها و بهویژه در فرودگاه دُبی حالت فوقالعاده اعالم شده
بود و مسافرین و اثاثیه آنها مورد کنترل قرار میگرفت .عمل شناسایی ما
در چنین شرایط دشواری انجام گرفت بهطوریکه در این پرواز آزمایشی در
ک بار بهطور کامل تفتیش
فرودگاه دُبی وسایل را دو بار و مسافرین را ی 
میکردند و حتی تیغ خودتراش از مسافرین گرفته میشد .در داخل سالن
فرودگاه نیز نردهها و راهروهایی تهیه شده بود که میبایست مسافر از داخل
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آنها عبور کند .مستقبلین و مشایعین نیز حق ورود به ساختمان فرودگاه را
نداشتند .کادر محافظ هم چه در داخل ساختمان و چه در محوطۀ فرودگاه
فراوان بود .طرحی که در آینده احتماال ً مجبور به انجامش بودیم باید
متناسب با چنین شرایطی آماده میشد و این ِ
کار زیاد سادهای نبود.

تا روز سه شنبه  ۱۲آبانماه  ۴۹کارها بر اساس [ناخوانا] شماره
 ۱بهخوبی پیش میرفت بهطوریکه هم ما و هم برادران زندانی امیدواری
زیادی به اینراهحل پیدا کرده بودیم ،لذا قرار شد که از آن تاریخ به بعد
بهجای هفتهای دو بار هفتهای یک بار تماس غیرمستقیم با آنها گرفته
شود زیرا تماس بیشتر ،این خطر را داشت که ممکن بود مقامات دُبی
از آن مطلع شوند .نامۀ برادران در این روز جو را عادی نشان میداد
و بنا شد نامۀ بعدی بهجای روز جمعه پس از یک هفته یعنی سه شنبه
 ۱۹آبانماه دریافت شود .تصادفا ً در همان روز سه شنبه  ۱۲آبانماه از
طرف سفارت ایران در کویت یک نفر مسئول (که بعدها فهمیدیم وابستۀ
نظامیسفارت ایران در کویت بوده است) به دُبی میآید و با برادران ما
در اتاق سرهنگ انگلیسی (رئیس کادرهای امنیتی دُبی) مالقات میکند
و با لحنی تحقیرآمیز به آنها میگوید“ :شما را تحویل میگیریم .دولت
شاهنشاهی از این مسائل بهسادگی نمیگذرد!” ضمنا ً در خالل صحبتها
برادران این نکته را نیز دریافته بودند که دوشنبه و یا چهارشنبه هفتۀ آینده
به ایران تحویل داده خواهند شد.

از همان روز سهشنبه به بعد برادران زندانی مرتب برای ما نامه
مینوشتند ولی ما بیخبر از همه جا حتی روز جمعه  ۱۵آبان را بر طبق قرار
قبلی قرار تماس غیرمستقیم داشتیم بر اساس تصمیم جدید تماس نگرفتیم.
روز یکشنبه صبح به طریقی مطلع شدیم که وضع خاصی بهوجود آمده و
علیرغم فعالیتهای گذشتۀ ما ،مسئلۀ تحویل فوری به ایران مطرح است .با
ایجاد تماس غیرمستقیم متوجه شدیم که برادران ما تا آن روز چهار نامه به
ما نوشته بودند که ما از آنها بیاطالع بودیم .خوب بهخاطر دارم که لحظهای
که برادرم مجاهد شهید رسول مشکینفام (یادش گرام ی باد!) این خبر را به
من داد ساعت  ۱۰روز یکشنبه  ۱۷آبانماه بود .تصادفا ً من در آن روزها
که به تازگی پایم را در بیمارستان جراحی مختصری کرده بودم هنوز مجبور
به استراحت بودم که این خبر همه چیز را از یاد برد .حدود یک ساعت
یعنی تا ساعت  ۱۱به دقت نامهها را خواندیم و از روی برنامۀ پرواز هواپیما
تشخیص داده شد که آنها را به بندرعباس خواهند برد زیرا در عرض هفته
فقط دو پرواز آنهم در روزهای دوشنبه و چهارشنبه به بندرعباس وجود

تماس با فلسطین… ۲۵۵

داشت .ضمنا ً این پرواز با هواپیمای دوموتوره داکوتا که متعلق به شرکت
ایرتاکسی ایران بود و  ۲۸نفر ظرفیت داشت انجام میگرفت .تا ساعت
پرواز که  ۷صبح فردا بود دقیقا ً  ۲۰ساعت وقت داشتیم .در عرض این
مدت کارهای زیادی بود که باید انجام میدادیم .مهمتر از همه تهیۀ بلیط
بود ،چه ماه رمضان بود و طبق معمول دُبی شرکت هواپیمایی فقط تا
ظهر باز بود و ما یک ساعت بیشتر وقت نداشتیم .ما که در گذشته از هر
جهت روی طرحهای مختلف و از جمله این طرح فکر کرده و آماده انجام
آنها بودیم اکنون در این فرصت خیلی کوتاه بهخوبی قادر بودیم از نتیجۀ
فعالیتهای گذشته بهخوبی بهرهمند شویم .ما از قبل آن را دریافته بودیم
که برای پرواز به بندرعباس از دُبی میتوان بهجای پاسپورت از شناسنامه
نیز استفاده کرد و برایناساس  ۳عدد شناسنامۀ آماده برای چنین روزی در
اختیار داشتیم .ضمنا ً سه عدد کارت تلقیح واکسن ضد اَلتور نیز که در آن
روزها برای مسافرت ضروری بود از قبل آماده شده بود .شاید توضیح این
مطلب مفید باشد که هرگاه کارت نمیداشتیم برای تهیۀ آن باید دو بار و
به فاصلۀ یک هفته واکسن میزدیم یعنی تنها گرفتن کارت بهداشتی فقط
یک هفته وقت میگرفت .یکی از برادران بهسرعت برای گرفتن بلیط عازم
دفتر هواپیمایی شد و با اصرار زیاد توانست برای ما سه نفر و به وسیلۀ
شناسنامه بلیط دُبی به بندرعباس تهیه کند .کار اصلی انجام شده بود میماند
تهیۀ مواد و فکر بیشتر [روی] برخی از مسائل تکنیکی که باید دقیقا ً مورد
توجه قرار میگرفت .ما اگر چه اسلحههای متعددی داشتیم ولی بهدلیل
تفتیش فوقالعاده و استثنایی فرودگاه دُبی قادر به حمل همۀ آنها نبودیم و
از میان آنها فقط دو سالح کوچک را که امکان جاسازی آنها وجود داشت
انتخاب کردیم .مواد کمکی دیگر عبارت بودند از :بنزین که در داخل ۳
عدد قوطی فلزی آب پرتقال جا داده شد و همچنین ناپالم دست ساخت
که ترکیبی است از بنزین و تینر و یونولیت (مواد آ کوستیک) که آن را در
جدار داخلی یک فالکس یخ قرار دادیم .ضمنا ً برای تکمیل سالحهای
گرم با در نظر گرفتن برادران زندانی و دخالت احتمالی آنها در عمل  ۵عدد
چاقوی ضامندار نیز تهیه شد که تمام آنها جاسازی گردید .یک قطبنمای
دقیق و نقشهای بزرگ از خاورمیانه نیز به همراه داشتیم .تعویض عکس
شناسنامه نیز در همان شب حرکت انجام گرفت .کار عمدۀ دیگر پاکسازی
معمولی خانه بود که با وسواس هرچه بیشتر عملی شد طوریکه نه در
منزل و نه همراه خودمان چیزی که موجب لو رفتن هویت اصلی ما بشود
باقی نماند( .اگر چه بعدها کاغذ بسیار کوچکی که علیرغم جستجوی
قبلی در جیب کوچک شلوار من باقی مانده بود موجب دردسر زیادی در
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عراق گردید و این خود نشاندهندۀ این است که تا چه حد باید به مسئلۀ
پاکسازی در هنگام عمل توجه بشود) .در مورد مسیر هواپیما و چگونگی
انجام عمل و تقسیم وظایف در گذشته به حد کافی فکر و کار شده بود که
برای آخرین بار آن را از نظر گذراندیم.

ساعت  ۵صبح همه کارها تمام شده بود و میبایستی هرچه زودتر
به فرودگاه برویم زیرا که باید از سوار شدن برادران زندانی به هواپیما
مطمئن میشدیم واال مسافرت ما مفهومی نداشت خصوصا ً که احتمال
داده میشد برادران را زودتر از موقع معمول سوار هواپیما کنند .لذا پس
از اتمام کارها و ادای نماز صبح بالفاصله به فرودگاه رفتیم .هوا تقریبا ً
تاریک بود و سالن فرودگاه هنوز خلوت .ما جدا از یکدیگر و در خارج
از سالن فرودگاه منتظر ماندیم .تا ساعت  ۶و ۳۰یعنی نیم ساعت به وقت
مقرر پرواز از برادران زندانی خبری نبود .با مسئلۀ دشواری روبهرو بودیم.
امکان داشت آنها را زودتر و قبل از آمدن ما به فرودگاه سوار هواپیما کرده
باشند و سوار نشدن ما خود فاجعهای بود .بهعکس این احتمال هم وجود
داشت که آنها را روز چهارشنبه بفرستند که در این صورت سوار شدن ما
بینتیجه بود .بر سر دو راه مشکل قرار داشتیم که هر طرف آن ممکن بود
فاجعهای به بار آورد .پس از مختصری بحث تصمیم گرفته شد که دو نفر
از ما سوار شوند و نفر سوم خود را برای پرواز احتمالی چهارشنبه آماده
کند که در هر دو صورت مشکلی پیش نیاید .در این لحظات بود که یک
جیپ لندرور هر  ۶برادر زندانی را به فرودگاه آورد .دستهای آنها دوبهدو
به یکدیگر بسته و با همین وضع آنها را به سالن ترانزیت و سپس به داخل
هواپیما بردند .ضمنا ً متوجه شدیم که آنها فقط دو نفر نگهبان دارند که در
لباس غیرنظامی بودند و حدس زده میشد که در زیر لباس مسلح باشند.
این دو نفر یکی همان بوستانی رئیس اداره آگاهی دُبی و دیگری یک
گارد محافظ ساده بود .ما سه نفر نیز به دنبال آنها و پس از عبور از اطاق
گمرک و تفتیش سوار هواپیما شدیم .ساعت حدود  ۷صبح بود .لحظات
فراموشنشدنی و حساسی بود .از یک سو دلهای ما آکنده و سرشار از
محبت به خلق قهرمان ایران و فرزندان پیشگامش بود که بهخاطر آزادی
ملت و سرزمین خویش و نابودی دشمنان خلق دست از همه چیز خویش،
از خانواده ،تحصیل عناوین اجتماعی و از جان خویش شسته و راهی
فلسطین شدهاند و هم اکنون با قیافههای نحیف و دست در زنجیر روانه
شکنجهگاههای دشمن میشدند و از سوی دیگر مملو از کینۀ مقدس نسبت
به دشمنان خلق و در رأسشان شاه جالد بود که بهعنوان یک مزدور کثیف
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برنامههای ضدانقالبی اربابان آمریکایی-انگلیسی و صهیونیستیاش را نه
تنها در ایران بلکه در آن سوی خلیج نیز پیاده میکرد .بوستانی کثیف نیز
در این رهگذر خود [را] آماده کرده بود تا با قربانی کردن این  ۶فرزند
قهرمان خلق ،پاداش خوبی از اربابش شاه جنایتکار دریافت کند ،آرزویی
که هیچگاه بدان دست نیافت.

این وضع ما سه نفر بود ،اما برادران زندانی که تا روزهای آخر
حرکت در بیخبری محض از جریانات بهسر میبردند هیچگاه باور
نداشتند که ما قصد آزاد ساختن آنها را داشته باشیم حتی موقعی که ما را
در محوطۀ فرودگاه دیدند گمان برده بودند که برای آخرین بدرقه به آنجا
رفتهایم .آنها در تمام مدت زندان که  ۱۰۵روز بهطول انجامید نه تنها با
آغوشی باز شرایط طاقتفرسای زندان را تحمل کرده بودند بلکه از هر
جهت نیز خود را آمادۀ شکنجۀ دژخیمان ساواک نمودند و در همان زمان
که با زندانیان دُبی که تا آن روز از ماهیت جرم آنها اطالع پیدا نکرده
بودند خداحافظی گرمینمودند ،با خود پیمان بستند که در چنگال دشمن
تا آخرین نفس سخنی از سازمان و رازهای آن به میان نیاورند و اگر چه
آنها به ایران برده نشدند ولی بعدها برخی از همین برادران که به دست
دژخیمان شاه گرفتار شدند سرسختی آشتیناپذیر خود را با دشمنان خلق به
اثبات رساندند و با مقاومت حماسهای خود در شکنجهگاههای ساواک بر
صفحات افتخارآمیز خلق افزودند (درود بر همۀ آنها!).

ساعت اندکی از  ۷گذشته بود که هواپیما به سمت بندرعباس به
پرواز در آمد .فاصلۀ دُبی -بندرعباس حدود  ۱۴۰کیلومتر و مدت پرواز
کمتر از یک ساعت بود .هواپیما جمعا ً دارای  ۱۴مسافر و سه سرنشین
بود .در شکل ،محل نشستن افراد با شمارههای مربوطه مشخص شده است
به این شرح:

شماره  ۱تا  ۳ربایندگان اصلی – شماره  ۴تا  ۹برادران زندانی –
شماره  ۱۰و  ۱۱مأمورین پلیس دُبی – شماره  ۱۲تا  ۱۴مسافرین ایرانی
و پاکستانی (یک ایرانی و دو پاکستانی) .نقش هر یک از افراد در هنگام
عمل به این صورت از قبل تعیین شده بود:

در مرحله اول شماره  ۱که فرماندۀ عملیات بود میبایست درست
پس از  ۱۰دقیقه از شروع حرکت هواپیما ،با سالح گرم بوستانی و شماره
 ۲نیز با سالح گرم در همان زمان همکار او را وادار به تسلیم و خلع سالح
میکردند .شماره  ۳مأمور کنترل مهماندار و درعینحال مسئول گرفتن
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کلید دستبندها و باز کردن دست برادران زندانی و تقسیم سالح سرد در
میان آنها بود.

در مرحلۀ دوم شماره  ۱میبایست پس از تسلیم کردن بوستانی سراغ
خلبان رفته و او را وادار به انحراف مسیر کند و بالفاصله شماره  ۲نیز
کمکخلبان را تسلیم نماید .شماره  ۳نیز در این مرحله با برادران زندانی
مواظب مأمورین پلیس و مهماندار و حفظ نظم در داخل هواپیما بودند.

ما قبال ً اطالع پیدا کرده بودیم که هواپیماهای دو موتوره از نوع
داکوتا در حدود  ۱۰۰۰کیلومتر برد دارند .برایناساس برای فرود آمدن
جز بصره یا بغداد امکان دیگری وجود نداشت و یا دستکم با مشکالت
متعددی روبهرو میشد .از این جهت یکی از این دو نقطه بهعنوان هدف
مورد توجه قرار گرفت .ضمنا ًدرصورتیکه هواپیما مجبور به بنزینگیری در
طول مسیر میشد فرودگاه دوحه مرکز قطر را که یک فرودگاه کشوری است
و از آن شناسایی کامل داشتیم در نظر گرفته بودیم .از حرکت هواپیما کمتر
از  ۱۰دقیقه میگذشت که مهماندار برای تهیه و توزیع صبحانه به سمت
بوفه که در عقب هواپیما قرار داشت رفت .این فرصت خوبی برای شروع
عمل بود .در این لحظه شماره  ۱بوستانی و شماره  ۲همکار او را به وسیلۀ
سالحهای کوچک خود تسلیم کردند و علیرغم حدس ما مالحظه کردیم که
این دو نفر بدون سالح بودند و این نشانۀ اطمینان آنها از عدم بروز هر گونه
خطری در این مسافرت بود .شماره  ۳نیز در همین هنگام در عقب هواپیما
مهماندار را که سراسیمه و گیج شده بود تسلیم نمود و کلید را از مأمورین
گرفته و دستبندهای برادران را باز و چاقوها را میان آنها تقسیم نمود و برای
جلوگیری از هر گونه خطر احتمالی دستهای دو مأمور پلیس و مهماندار
را بسته و مسافرین را به جلو هواپیما منتقل کردند .در این هنگام شماره ۱
به سراغ خلبان و کمکخلبان که تا این لحظه بهعلت صدای موتور متوجه
جریان نشده بودند رفت و آنها را وادار به انحراف مسیر نمود .اندکی بعد
شماره  ۲نیز طرف کابین رفت و مانع هرگونه تماس خلبان و کمکخلبان
با برجهای مراقبت گردیدند و شماره  ۳نیز همراه با سایر برادران که اینک
مسلح و آزاد بودند حفاظت مأمورین و مهماندار و انجام خدمات الزمه
را بهعهده گرفتند .برخالف آنچه رژیم ایران در روزنامهها عنوان کرده
بود ما نه تنها کوچکترین خشونتی نسبت به مسافرین و کارکنان هواپیما
نشان ندادیم بلکه در تمام مدت پرواز به گرم ی از آنها پذیرایی نمودیم و
حتی دستهای مهماندار را بعد از مدتی باز کردیم و لذا بیجهت نبود که
مسافرین نیز با ما در آزاد ساختن برادران زندانی روی خوش نشان داده و
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طرح درون هواپیما   -از گزارش حسین روحانی

ربایندگان  :شماره  ۱فرمانده عملیات :مجاهد شهید رسول مشکینفام

شماره [ …  :۲خودم]             شماره [ :۳محمدصادق] ساداتدربندی

حتی کمک میکردند .این شیوۀ همیشگی ِ ضدانقالب است که بهخاطر
ترس از تودهها سعی دارد انقالبیون را با تهمتهای ناروا لکهدار کند.

خلبان هواپیما که یک مرد مسن استرالیاییاالصل بود خیلی زود
تسلیم شد ولی کمکخلبان که ایرانی بود (به اسم شکیبنیا) کوشش
داشت بهنحوی از دستورات ما سرپیچی کند و تا آخرین لحظات نیز
مترصد حیله زدن بود .بوستانی که سخت غافلگیر شده بود به حال اغما
افتاد و تقریبا ً تا پایان مسافرت وضعی غیرعادی داشت.

هنوز مدت زیادی از لحظات شروع عمل نگذشته بود که خلبان
گفت هواپیما سوخت کافی برای رفتن به مقصد بصره یا بغداد ندارد و
اضافه کرد که چون ما قصد داشتیم در بندرعباس سوختگیری کنیم و لذا
در دُبی بهطور کامل سوختگیری نکردهایم ضمنا ً بحرین و سپس ظهران
(یکی از بنادر شمالی عربستان سعودی) را برای تأمین سوخت پیشنهاد
میکرد .ما پس از بحث کافی و اطمینان به گفتۀ خلبان با فرود اجباری در
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دوحه پایتخت قطر جهت سوختگیری موافقت کردیم زیرا فرودگاههای
بحرین و ظهران هر دو نظامی هستند .جالب است که کمکخلبان
بندربوشهر را برای این کار به ما پیشنهاد میکرد!

حدود نیم ساعت از پرواز هواپیما میگذشت که ما متوجه شدیم
کمکخلبان که در آن هنگام هدایت هواپیما را بهعهده داشت علیرغم
دستور ما دوباره مسیر شمال یعنی بندرعباس را انتخاب کرده است که با
تهدید و استفاده از قطبنما و نقشه او را مجبور به تصحیح مسیر نمودیم
و به این ترتیب توطئۀ کمکخلبان عقیم ماند .ساعت حدود  ۹و  ۳۰بود
که به آسمان قطر رسیدیم .خلبان اجازه فرود خواست که با کمیچانهزدن
موافقت شد .با اینکه ما اصرار داشتیم خلبان مقامات فرودگاه قطر را
جز از مسئلۀ نیاز به سوخت از چیز دیگری مطلع نکند ولی خلبان که به
انگلیسی سریع صحبت میکرد گویا جریان را گفته بود .به اصرار ما خلبان
مجبور شد که در انتهای باند و دور از ساختمان فرودگاه به زمین بنشیند.
این تصمیم از آن جهت گرفته شد که امکان داشت در خالل ساعات
گذشته و تأخیر وصول هواپیما به بندرعباس از طرف ایران نقشههایی در
شرف انجام باشد و گویا همینطور هم بود زیرا به محض نشستن هواپیما
در انتهای باند ناگهان چند ماشین آتشنشانی که به احتمال زیاد کادر
مسلحی را حمل میکردند از سمت مقابل به هواپیما نزدیک میشدند که
با تهدید جدی ما و ریختن بنزین روی کف هواپیما و صندلیها و امکان
ناپالم دستساخت ،خلبان قانع شد که مقامات فرودگاه
به کار گرفتن بمب ِ
را از هر گونه دخالتی مانع شود و به این ترتیب ماشینهای آتشنشانی به
محل خود باز گشتند .مقامات فرودگاه به ما اطالع دادند که وسیلهای
برای حمل بنزین از مخزن برای هواپیما در اختیار ندارند و باید هواپیما
به محل مخزن که نزدیک ساختمان فرودگاه است نزدیک شود که به ناچار
مورد موافقت قرار گرفت ولی درعینحال از هر سو مواظب کوچکترین
حرکات خارج هواپیما بودیم و در اینجا بود که مسافرین پاکستانی در
امر کنترل به ما کمک میکردند .ضمنا ً درخواست شد که فقط یک نفر
بهطور ساده برای بنزینگیری به هواپیما نزدیک شود که عملی گردید.
توطئۀ دیگر این بود که خلبان به بهانۀ اینکه موقع بنزینگیری روشن بودن
موتور خطرناک است قصد داشت موتور هواپیما را خاموش کند که از
طرف ما با قاطعیت تمام رد گردید و در تمام مدت بنزینگیری که حدود
یک ساعت به طول انجامید موتور روشن بود و ما همگی آمادۀ هر گونه
حملۀ احتمالی بودیم .ساعت  ۱۰و  ۳۰هواپیما به سالمت از فرودگاه
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دوحه حرکت کرد و این بار با کنترل دقیق نقشههای موجود در نزد خلبان
و قطبنمای هواپیما به سمت بغداد رهسپار شدیم .ساعت  ۱۲دو جنگندۀ
کویتی یکی از باال و دیگری از پایین و در جهت عمود بر مسیر هواپیما
به نمایش پرداختند که هواپیمای کوچک ما را به سختی لرزاند .آنها این
عمل را دو سه بار تکرار کردند و به خلبان اعتراض داشتند که چرا بیخبر
به آسمان کویت وارد شدهایم (بعدها معلوم شد که آنها مأموریت داشتند تا
در صورت امکان هواپیما را به فرود اجباری وادار سازند چه در فرودگاه
کویت دشمن نقشۀ یک توطئه را طرح کرده بود و در این مورد جالب
است که رژیم میخواست این توطئه را تحت پوشش فریبندۀ پیاده کردن
زنان و کودکان موجود در هواپیما عملی سازد) .خلبان جو خطرناک
داخل هواپیما را گزارش داد و این باعث شد که هواپیماهای جنگندۀ
کویتی اقدامی نکنند .در ساعت  ۱بعد از ظهر در آسمان بصره بودیم.
مسئولین فرودگاه بصره اجازه فرود ندادند ،با تماس با مرکز توصیه کردند
که هواپیما در بغداد بنشیند .حدود ساعت  ۳بعد از ظهر به وقت بغداد
بود که در آسمان این شهر بودیم .خلبان اجازۀ فرود خواست ولی مقامات
فرودگاه به بهانهای اجازۀ فرود ندادند .خلبان که متوجه خطر جدی شده
بود با تکرار درخواست خود و موقعیت هواپیما موفق شد در یک باند
فرعی هواپیما را فرود آورد .فرماندۀ عملیات برای صحبت با مقامات
فرودگاه از هواپیما پیاده شد و مختصرا ً وضع را تشریح کرد و از آنها
خواست که آیا مایل به پیاده شدن و پذیرش ما هستند یا نه (چه در غیر این
صورت طبق برنامۀ قبلی باید بهجای دیگری میرفتیم) جواب آنها مثبت
بود و لذا همگی از هواپیما پیاده شدیم و پس از تفتیش و گرفتن سالحها
به سمت سالن فرودگاه هدایت شدیم .در محوطۀ فرودگاه اگر چه عکاسان
و خبرنگاران اجتماع کرده بودند ولی بنابه درخواست ما عکسی گرفته نشد
و با هیچکس گفتوگویی انجام نگرفت .برخی از نیروهای ملی که برای
استقبال از ما به فرودگاه آمده بودند با ممانعت مقامات کنسولی ایران موفق
به مالقات ما نشدند .مأمورین پلیس دُبی ما را بهعنوان یک باند جاعل که
میبایست به ایران تحویل داده شویم معرفی کردند که البته فعالیت آنها و
مهران کاردار سفارت ایران در بغداد و ساواکیهای وابسته به سفارت به
جایی نرسید .ساعت  ۵و  ۳۰بعد از ظهر با مسافرین هواپیما که به همراه
مأمورین پلیس دُبی عازم آبادان بودند خداحافظی گرمیکردیم و خواستیم
مبلغ صد روپیه (معادل  ۱۶۰تومان) به یکی از مسافرین پاکستانی که در
جریان انتقال مکان در داخل هواپیما اشتباها ً قدری از نیمتنهاش پاره شده
بود بپردازیم که مصرانه رد کرد و از اینکه ما موفق به آزاد کردن برادران
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زندانی خود شده بودیم چه او و چه دیگران سخت شادمان بودند .آن را
هم اضافه کنم که در خالل پرواز هواپیما ،تمام وسایل مأمورین پلیس دُبی
بهخاطر مدارک و اسناد زندانیان تفتیش گردید که البته چیزی از مدارک
همراه آنها نبود.

به دنبال پرواز هواپیما به طرف آبادان ما  ۹نفر را دستهجمعی
به باشگاهی بردند و در آنجا ساعت  ۹بعد از ظهر با گروههای مختلفی
برخورد کردیم که البته آنها ما را که با اسم و خصوصیات غیرحقیقی معرفی
شده بودیم نشناختند .این عدم معرفی اگر چه بهلحاظ سازمانی برای ما
ضروری بود ولی در عمل موجب دشواریهایی نیز شد ،تا آنجا که احتمال
استرداد ما به ایران میرفت .زیرا بهدلیل عدم فکر کافی روی محملها
در بازجوییهای اولیه به تناقضات آشکاری برخوردیم که موجب تشدید
سوءظن مقامات عراقی به ما گردید و حتی برخی از آنها فکر میکردند که
ساواک ما را به این صورت گسیل داشته است! (گویا خود رژیم نیز در
این جهت یک سری اقداماتی کرده بود) سرانجام برای جلوگیری از چنین
پیشآمدی هویت اصلی خود را معرفی کردیم ،البته همه چیز را به خودمان
ختم کردیم و تا آخرین مرحله اسمی از سازمان برده نشد .علیرغم معرفی
خود و دالیل غیرقابل انکاری که میتوانست مقامات عراقی را به ماهیت
ما رهنمون شود ما مورد فشار و شکنجههای ناشی از سوءظن آنها نیز قرار
گرفتیم تا باالخره با تماسهای گروههای مترقی در خارج و در رأس آنها
“فتح” واقعیت امر برای آنها روشن شد و ما هدفمان را که پیوستن به
انقالب فلسطین بود برای آنها توضیح دادیم و روی آن تکیه زیادی نمودیم
و به این ترتیب ما  ۳نفر درحالیکه  ۶برادر عزیزمان را در کنار خود
داشتیم و با کسب تجربهای جدید در زمینۀ عمل انقالبی ،عراق را به سوی
یکی از پایگاههای فتح در مرزهای فلسطین ترک کنیم.
نتایج:

 -۱هرگاه به محیط جدیدی وارد میشویم شرط اصلی برای کار
در آن محیط اوال ً داشتن دید روشن و کافی نسبت به شرایط آن و ثانیا ً
ضرورت سازگاری و همرنگی با آن محیط جدید است .گرفتاری برادران
ما در دُبی بهخاطر بیتوجهی به شرایط پلیسی محیط دُبی و همچنین عدم
هماهنگی سرووضع ظاهری آنها با چنین شرایطی در بازار دُبی بود.
 -۲رعایت برخی از ضروریات سازمانی از جمله شیوۀ سادهزیستی
و سادهپوشی و همچنین صرفهجویی اقتصادی نباید ما را از توجه کافی

تماس با فلسطین… ۲۶۳

نسبت به اصول دیگر سازمانی خصوصا ً در مواقعی که این اصول ارجحیت
دارند باز دارد .رعایت اصل صرفهجویی از ناحیۀ برادران ما در بازار دُبی
با رعایت اصول امنیتی متناقض بود که الزاما ً رعایت اصول امنیتی نقش
غیرقابل انکار داشت و نباید فدای اصل صرفهجویی میگردید.

 -۳در انجام هر کاری باید توجیه و محمل مناسب داشته باشیم.
این مسئله مخصوصا ً در فعالیتهای جمعی باید مورد توجه بیشتری قرار
گیرد و تمام افراد در رابطه با یکدیگر باید دارای وضع مشخص و قابل
قبولی باشند .در غیر این صورت کوچکترین حوادث قادرند عواقب
وخیمی بهبارآورند .ما چه در زندان و چه در بغداد از عدم توجه کافی به
این مسئله زیان فراوان دیدیم (البته محملهای برادران در زندان دُبی در
حد یک کارگر کم سواد و یا بیسواد در تمام مدت زندان جالب بود).

 -۴همیشه باید مدارک سازمانی را در محل مشخص و امنی قرار
داد که تا حد امکان از دید افراد عادی به دور و غیرقابل دسترس باشد
(جاسازی مدارک) .ضمنا ً مدارک را هر اندازه که مورد نیاز هستند در نزد
خود نگاه داریم و مدارک اضافی را بالفاصله از بین ببریم ،مثال ً اگر از
وسیلهای در اموری استفاده میشود و دیگر نیاز مکرر و فوری به آن نیست
نباید مدتها در نزد [ما] باقی بماند در مورد مدارک و وسایل لو رفته در
دُبی چنین مالحظاتی صورت نگرفته بود.

 -۵در زندان و در هر شرایط دشوار دیگر نباید ناامید و دلسرد
شد و بیکار نشست .باید با روحیهای که شایستۀ یک رزمندۀ انقالبی
است و با سعهصدر و حوصلۀ زیاد علیرغم کمبود امکانات به ِ
خلق
شرایط و امکانات جدید و نهایتا ً به حل مشکالت بپردازیم .فعالیت
برادران ما در زندان دُبی در جهت خودسازی و حفظ روحیۀ انقالبی و
تماس و همنشینی مداوم با افراد زندانی و استفاده از تجربیات آنان و
خدمت به آنها و احترام به شخصیتشان که تا به حال مورد توجه نبوده
و جلب اعتماد و استفاده از امکانات آنها گوشههای مختلفی از این
خصلت بارز انقالبیاند.
 -۶همیشه از قبل باید مترصد شرایط ناگوار بود و خود را برای
آن آماده کرد .هیچگاه حوادث ما را از قبل خبر نمیکنند .این ماییم که
باید با هوشیاری خود وقوع آنها را محتمل بدانیم .ما اگر در دُبی دل به
این خوش کرده بودیم که کار برادران زندانی در شرف اتمام است و خطری
در میان نیست و از همان ابتدا مسئله تحویل دادن به ایران را جدی نگرفته
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بودیم بدون شک در عرض  ۲۰ساعت قادر به انجام هیچ کاری در زمینۀ
نجات برادران نبودیم .در واقع آنچه در خالل  ۲۰ساعت انجام گرفت
حاصل و تبلور کار فکری و عملی دو ماهۀ ما و برخی دیگر از برادران
سازمانی بود که در این مورد ،مورد مشورت ما قرار گرفته بودند.

 -۷عمل موفقیتآمیز ما نشان داد که آنچه بیش از همه و قبل از
هر چیز در عمل نظامی اهمیت دارد ،ایمان و قاطعیت انقالبی است .ما
سه نفر اگر چه دورۀ سربازی را گذرانده بودیم ولی هیچ یک تعلیمات
خاصی در این زمینهها و موارد مشابه آن نداشتیم .این واقعیت را باید
پذیرفت که هیچ فردی به این دلیل که مثال ً دوره ندیده و یا تعلیماتش
کافی نیست و بهانههایی نظیر آن ،حق ندارد از شرکت در عمل انقالبی در
شرایطی که چاره جز آن نیست سرباز زند.

 -۸در تمامی مراحل عمل باید هوشیاری خود را حفظ کنیم و
غفلت ناشی از غرور پیروزی البته نباید دچار ما بشود .نتیجۀ این غفلت
کمبها دادن به دشمن و توطئههایی است که در هر لحظه ممکن است
پیاده کند .پس از پرواز هواپیما از فرودگاه قطر برخی از برادران که حالت
تسلیم و اطاعت خلبان و وضع غیرعادی بوستانی را مشاهده کردند ،کار
را تقریبا ً تمام شده تلقی نموده و دقت و هوشیاری را که شایستۀ آن
شرایط بود نکردند غافل از اینکه دشمن ،دشمن است و جز عامل زور و
هوشیاری ما قادر نیست او را رام و مطیع ما گرداند .بایستی همیشه این
احتمال را داد که همان خلبان ترسو و یا همان بوستانی از حال رفته از
عدم هوشیاری ما استفاده کرده و وضع را به نفع خود تغییر دهند ،البته این
عدم مراقبت در همان لحظات اول که مورد انتقاد قرار گرفت به هوشیاری
همهجانبه تا آخرین دقایق تصحیح گردید.

 -۹مسئله پاکسازی قبل از عمل نظامی امری الزامی است .در
غیر این صورت دشواریهای فراوانی را برای عملکننده و احتماال ً سایر
افرادی که در عمل شرکت داشتهاند بهوجود میآورد .نمونۀ این امر را
میتوان در مسئلۀ وجود کاغذ بسیار کوچک و تقریبا ً بیاهمیتی در جیب
کوچک شلوار من دانست که موجب اشکال نسبتا ً عمدهای در کار من
گردید .چه بسیار اتفاق افتاده است که عمل نظامی با موفقیت پایان
پذیرفته ولی بهدلیل عدم رعایت مسئلۀ پاکسازی و بهخاطر رد پا گذاشتن
در عمل نتایج پیروزی در عمل را به حداالقل ممکن تقلیل داده است تا
آنجا که مثال ً به دستگیری افراد شرکت کننده در عمل انجامیده است .لذا
باید توجه داشت که همراه با عمل نظامیکار خاتمه نمییابد .حفظ خود
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از اثرات ناشی از عمل بخش عمدهای از عمل را تشکیل میدهد.

 -۱۰ما در جریان فعالیت چند ماهۀ خود قبل از عمل و
همینطور در هنگام عمل و بعد از آن این واقعیت انکارناپذیر را تجربه
کردیم که هرگاه روی مسئلهای فکر و دقت کافی صرف شده بود بهخوبی
انجام گرفت ،بلعکس نسبت به مسائلی که روی آنها تأمل کافی نشده بود
و از آنها بهسرعت رد شده بودیم به مشکالت زیادی برخورد کردیم و
از آن نواحی بهشدت ضربه دیدیم .بهعنوان مثال عمل نظامی که روی
ریزهکاریهای آن بهدقت فکر شده بود موفق از آب درآمد ولی روی نتایج
آن که خود را آماده بدترین شرایط آن نکرده و فکر کافی روی آن نشده بود
به دشواریهایی برخورد کردیم ،البته اگر چه ما در داخل هواپیما وقت
زیادی برای آماده کردن سرپوشهای مناسب نداشتیم ولی اوال ً اگر قبال ً
روی آنها بهخوبی فکر شده بود و ثانیا ً پس از انجام عمل دچار غرور ناشی
از پیروزی نشده و بهجای گفتوگوهای غیرالزم چند ساعته در باشگاه از
این فرصت برای تعیین محملها استفاده میکردیم و مهمتر از همه این
خوشخیالی را از سر به در میکردیم که چون خسته هستیم فردای آن روز
به تکمیل سرپوشها خواهیم پرداخت ،بدون شک میتوانستیم جلوی
خیلی از مشکالتی را که بعدا ً برایمان بهوجود آمد بگیریم و این خود
تجربه و درس بزرگی برای ما بود.

 -۱۱غرور ناشی از پیروزی عمل بسی خطرناک است و انسان را
کور و کر میکند و از انجام عمل صحیح و بهجا باز میدارد.
پایان”

زندان در بغداد ،تماس اول با خمینی
به این ترتیب رفقای ما توانستند در این عملیات موفق شده و هواپیما را در بغداد
فرود بیاورند ،اما این خود آغاز مبارزۀ دیگری با رژیم عراق و دستگاه امنیتی آن بود.
نیروهای امنیتی رژیم صدام حسین و مقامات عراقی به این بهانه که ما را نمیشناسند
و نسبت به ما مشکوک هستند بدترین فشارها و شکنجهها را به رفقا وارد کردند .آنها
دست مجاهد شهید رسول مشکینفام را شکسته و او را تا حد مرگ شکنجه کردند؛ موسی
خیابانی را چندین بار با شلیک گلوله در کنار سر تهدید به مرگ نمودند؛ حسین روحانی
آنچنان مورد شکنجه قرار گرفت که در همان بغداد مدتی در بیمارستان بهسر برد؛ رفیق
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حسین خوشرو ساعتها به سقف آویزان بود و در مقابل چشمان حسین روحانی شکنجه
شد؛ کاظم شفیعیها تا نیمهشب شکنجه شده بود و بدن مجروح و نیمه جان او را به درون
سلول پرت کرده بودند .این وضع شکنجه و آزار چند هفته به طول انجامید ،باالخره با
کوشش و پیگیری سازمان و دخالت نمایندۀ سازمان آزادیبخش فلسطین در بغداد،
ِ
جزئیات این آزادسازی میپردازیم:
رفقای زندانی آزاد شدند .در اینجا به
سازمان این بار باید برای نجات  ۹نفر آنهم از زندان بغداد تالش میکرد .سفر
من به عراق و مالقات با خمینی یکی از این تالشها بود .رفقای داخل ایران نزد آقای
طالقانی رفته و از او کمک خواستند .آقای طالقانی با جوهری نامرئی که گویا سعید
محسن برایش برده بود ،نامهای را در صفحۀ معینی از یک تقویم و خطاب به آقای
خمینی مینویسد .این تقویم را یک نفر از رفقا (که بهنظرم علی باکری بود) به بیروت
آورد .با توجه به آشناییهایی که من در آن زمان با طالب قم و از جمله با سیدمحمود
دعایی در نجف داشتم ،رفقا به من مأموریت دادند تا نامه را به آقای خمینی برسانم و
کوشش کنم تا خمینی توصیه کند که عراقیها دست از شکنجۀ رفقایمان برداشته ،آنها
را به ایران تحویل نداده و اجازه بدهند آنها به راهشان بروند و به پایگاههای انقالب
فلسطین در دمشق و بیروت بپیوندند .من آقای دعایی را از ایران میشناختم ،در خانهای
در کوچۀ شهمیرزادی (که متعلق به محمدجواد حجتیکرمانی برادر علی حجتیکرمانی
بود) او و رفسنجانی را میدیدم.
در آبان  13۴۹من همراه با نامۀ آیتالله طالقانی خطاب به آیتالله خمینی عازم
نجف شدم .خمینی مرا بهطور خصوصی پذیرفت و کس دیگری در اتاق نبود؛ پس از
سالم و علیک و اظهار ادب ،از او یک نیمه استکان آب خواستم .آقای خمینی خودش
رفت و آب آورد و من جلو خود او محلولی درست کرده و با استفاده از آن ،جوهر نامرئی
را مرئی کردم و نامۀ خواناشده را به او دادم .او نامه را خواند و نشانههای موجود در نامه
آم ُنوا
را هم تأیید کرد .طالقانی نامه را با آیهای از سورۀ کهف آغاز کرده بودِ “ :إن َُّه ْم ِف ْت َی ٌة َ
بِ َر ِ ّب ِه ْم وَ زِ ْدنَاهُ ْم هُ ًدی” یعنی “آنها جوانانی هستند که به پروردگارشان ایمان آوردهاند و ما
بر هدایتشان افزودهایم”؛ نامه از آیتالله میخواست که بههرنحو صالح میداند مانع از
تحویل برادران زندانی ما از طرف عراق به ایران گردد .خمینی رمز اطمینانی را که طالقانی
داده بود و نیز صحت امضای نامه را تأیید کرد و از من پرسید“ :خوب من چه باید
حداقل تقاضا را مطرح کردم و گفتم“ :فقط کافیست شما به عراقیها
بکنم؟” در پاسخ،
ِ
پیغام دهید که خبری دریافت کردهاید مبنی بر اینکه این افراد جاسوس رژیم شاه نیستند
و تفصیل قضیه را موکول به اخبار بعدی از ایران بنمایید که ما خود رأس ًا اقدام میکنیم”
و اضافه کردم که “این برادران در راه سفر به سوی پایگاههای انقالب فلسطین بودهاند و
من نیز از پایگاههای الفتح نزد شما آمدهام”.
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خمینی پس از اندکی تأمل در پاسخ به من گفت“ :اگر اقدامی کند ممکن است
برای آنها یعنی زندانیان بدتر شود” .من که نمیفهمیدم چه چیز ممکن است “بدتر” از
شکنجه شدید و در معرض تحویل داده شدن به ایران باشد ،نمیتوانستم آن توجیه را
بپذیرم؛ همین را هم به او گفتم ولی وی نه آن زمان و نه بعد از آن حاضر به هیچ کمکی
به ما نشد ،بدون اینکه کوچکترین اطالعی از بهاصطالح اشکاالت اعتقادی ما در آن
زمان داشته باشد ،البته چند روز پس از مالقات اول ،آیتالله توجیه دیگری برای این
عدم موضعگیری و مداخله پیدا کرد و آن اینکه “نمیخواهد از عراقیها تقاضایی کند
تا تقاضای متقابلی از سوی آنان به دنبال داشته باشد” .آنچه از او میخواستیم به هیچ
تأویل “تقاضا از دولت عراق” محسوب نمیشد و صرف ًا دادن یک خبر بود؛ اضافه میکنم
که خمینی از امتیازاتی هرچند غیررسمیدر عراق برخوردار بود که مانع پیغام پیشنهادی
من نبود .خود آقای دعایی که میانجی رابطۀ من شده بود و بعدها دشمن مجاهدین و
کمونیستها شد ،تالشهای انقالبی ما را بهخوبی میفهمید .خوب به یاد دارم که چقدر
بیآنکه کسی متوجه شود ،او در راه آزادی و جلوگیری از شکنجۀ برادران ما کوشید و حتی
به من گفت که در مقابل موضع منفی آقا در مقابل او گریسته است.
در بغداد با اینکه بسیار نیاز داشتم از طریق حسین ریاحی که از دورۀ دانشسرای
عالی میشناختم و با او دوست بودم با یکی دو تا از فعالین جبهۀ ملی تماس بگیرم و به آنها
اطالع دهم که کسانی که هواپیما را ربودهاند همان رفقای ما هستند که در زندان دُ بی بوده
و حاال در زندان عراق زیر شکنجهاند؛ منظور این بود که از آنها بخواهم به دولت عراق
خبر دهند که این افراد مأمورین رژیم ایران نبوده و قابل اعتماد هستند تا شکنجۀ رفقا
متوقف شود اما بهخاطر رعایت مسائل امنیتی از این کار خودداری کردم .به یاد دارم که
بر سر این تصمیم بسیار مردد بودم و حتی قراری با حسین ریاحی گذاشتم ولی در آخرین
لحظه از این کار اجتناب کردم.

آغاز سپتامبر سیاه ،زمانیکه در اردوگاههای اردن بودیم
در کنار این فعالیتها و تالش برای آزادسازی رفقا ،آموزشهای نظامیما بهصورت
موازی ادامه داشت.
امان پایتخت اردن بودیم و این زمانی بود
زمانیکه سپتامبر سیاه آغاز شد ما در ّ
که ارتش اردن دست به سرکوب فلسطینیها زد و “سپتامبر سیاه” را آفرید .ما در پایگاه
زیر رگبار ارتش اردن بودیم همراه با رفقای ارزنده و برادران مجاهدی مثل علیاصغر
بدیعزادگان ،مسعود رجوی و خیلی از کسان دیگر که علی باکری هم بعد ًا به ما پیوست.
این درگیری از اواسط سپتامبر  ۷۰شروع شد و  ۱۲روز ادامه داشت :از صبح روز  ۱۷تا
 ۲۹سپتامبر .فرماندۀ پایگاه همانطورکه گفتم احمد الجزایری بود که در جنگ استقالل
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شرکت داشته و کارآیی خود را در اختیار انقالب فلسطین گذارده بود .چند نفر الجزایری
دیگر هم بودند از روشنفکر تا زحمتکش عادی .در ادامۀ جنگ متأسفانه بسیاری از
افراد پایگاه کشته شدند .حضور در پایگاه تجربۀ عملی خوبی بود که نقاط قوت و ضعف
ما را در حد خود نشان داد و از بسیاری جهات آموزنده بود.
ما در آنجا همراه با فلسطینیها زندگی و مبارزه کردیم و با آنها رنج بردیم .پیوند
معنوی ،مبارزاتی و سرنوشت مشترک ما با فلسطینیها هرچه بیشتر تقویت میشد .ما و
رفقایمان در پایگاههای فلسطینی و همراه آنها در معرض حمالت ارتش اردن بودیم.
ارتش اردن پایگاههای فلسطینی را بهشدت میکوبید .نیروهای اردنی شب نورافکن یا
امان
شعلهافکن میانداختند که ببیند اگر کسی دیده میشود با تکتیر بزنند .ما در پایگاه ّ
تا آنجا که برای آنها امکان داشت آموزشهای الزم را دیده بودیم .برخی از اسناد را هم
در اختیارمان میگذاشتند که میتوانستیم یادداشت کنیم .یک دورۀ آموزشی بود که هرچند
با جریان جنگ همراه شد و ناگزیر قطع گردید ولی فکر میکنم مجموعه آموزشهایی بود
مختصر و کافی بدون اینکه تخصصی باشد .ما به همراه مبارزین فلسطینی ناگزیر از امان
منتقل شدیم.
طبق موافقتنامهای در کنفرانس سران عرب (قاهره سپتامبر  )۱۹۷۰که یاسر
عرفات هم در آنجا حضور داشت ،همۀ سران عرب عم ً
ال خواستار این شدند که فعالیت
نظامی -جنگی فلسطینیها در اردن قطع شود ،عملیاتی که عم ً
ال علیه دولت اردن هم
محسوب میشد؛ کمااینکه حداقل یک مورد را به یاد دارم که قصر ملک حسین را به
موشک بستند .درست است که فلسطینیها خواستار این بودند که اردن ،هانوی فلسطین
باشد و میدانیم بخشی از ارتش اردن همه فلسطینی بودند و اینکه درصد قابل توجهی از
جمعیت اردن را فلسطینیهای رانده شده از فلسطین تشکیل میدادند ،اما با این همه زیر
فشار کنفرانس سران عرب ،فلسطینیها بدون آنکه از نظر نظامیشکست خورده باشند از
نظر سیاسی مجبور شدند خاک اردن را ترک کنند ،یعنی دیگر هیچ پایگاه نظامیو غیره
در آنجا نداشته باشند ،البته برخی دولتها در این مورد عکسالعمل دیگری داشتند ،از
جمله سوریه که آن زمان نورالدین االتاسی رئیس آن کشور بود .یکی دو لشکر از سوریه
در حمایت از مبارزین فلسطینی بدون اجازۀ دولت اردن ،خود را به داخل اردن رساند.
همان روزهای درگیری با ارتش اردن ،دولت اردن تا آنجا که میدانم سه نفر از رهبران
جنبش مقاومت فلسطین را دستگیر کرد از جمله ابوایاد از الفتح و نایف حواتمه از جبهٔه 
دموکراتیک برای آزادی فلسطین .در زندان به آنها گفتند که فداییان در حال شکست
خوردن هستند ،شرایط وخیم است و شما باید خواستار آتشبس شوید .آنها هم باالجبار
خواستار متوقف شدن جنگ شدند .جالب است که ابوجهاد (خلیل الوزیر) که رهبر
مقاومت محسوب میشد در برابر پیشنهاد این زندانیان جملهای میگوید که ماندنیست و
در واقع از کلمات قصار است“ :کسانی که در شرایط زندان قرار دارند ،مسئولیت ادامه یا
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توقف جنگ را بهعهده ندارند ،به آنها اطالعات نادرست رسیده است .حرف آخر همیشه
از ِآن آخرین کسیست که سالح به دست دارد” .این از گفتههاییست که هرگز فراموش
نمیکنم :آری حرف آخر از ِآن آخرین کسیست که سالح به دست دارد .ابوجهاد مرد
شرایط سخت بود.
میدانیم که در سپتامبر سیاه اوضاع وحشتناکی حاکم بود؛ بمباران قطع نمیشد
و خونریزی همهجاگیر شده بود .توپخانٔه ارتش اردن با بمب ناپالم ُمخیمات فلسطینی
یعنی اردوگاه آوارگان فلسطینی را که در کنار امان قرار داشت بمباران میکرد که تلفات
زیادی بهجای گذارد .آنجا یک اردوگاه بزرگ وجود داشت که به نام وحدات خوانده
میشد ،همان مخیم الوحدات .عرفات در مصاحبه با رادیو صوت العرب که در قاهره
بود از اوضاع و ستمی که بر فلسطینیها میرود سخن گفت و اضافه کرد“ :در تهاجم به
مخیم الوحدات ،کودکانی کشته شده و یا با بمب ناپالم سوختند که گونهشان به طراوت
پرتقالهای فلسطین بود” .طبق آماری که پخش شد حدود  ۲۵هزار نفر در جنگ ارتش
اردن با فلسطینیها و در سرکوبها کشته شدند .بههرحال به اجبار ،سازمان آزادیبخش
فلسطین نیروهایش را از اردن بیرون کشید و به سوریه و سپس لبنان گسیل داد .رابطٔه 
سازمان آزادیبخش و اردن طبع ًا خیلی شکرآب شد و دیگر از حضور نظامیفلسطینیها
در آنجا کمتر خبری بود.
عقبنشینی بعد از سپتامبر سیاه

حادثۀ مهمی که در جنگ سپتامبر  ۷۰رخ داد
این بود که با فشار اتحادیۀ عرب ،جنبش فلسطین مجبور
شد از اردن به سوریه و از آنجا به لبنان عقبنشینی کند.
رفقای مسئول فلسطینی تشخیص دادند که دیگر بیش
از این نباید در پایگاه بمانیم چون احتمال داشت ارتش،
نیروی زمینی پیاده کرده و پایگاه را ک ً
ال نابود کند در
نتیجه ما را دوباره به همان هتلی بردند که در زمان
مذاکرات در آنجا اقامت داشتیم و بعد از مدتی که وضع
امان
کمی آرام گرفت ،همراه با خود فلسطینیها که از ّ
عقب مینشستند به دمشق و از آنجا به بیروت منتقل
شدیم .در واقع ما همراه با آنها مجبور به عقبنشینی به
پایگاههای فلسطینی در دمشق و بیروت بودیم .به یمن
هشیاری فلسطینیها که ما را از پایگاه به شهر آوردند،
خطر از سرمان گذشت و به دست ارتش ملک حسین  

خلیل الوزیر (ابوجهاد)
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نیفتادیم .در پایگاهها ما ایرانیها برای رعایت جنبۀ امنیتی ،خود را پاکستانی معرفی
میکردیم که این خود خالی از اشکال نبود یعنی اینکه آدمهای سفید چهرهای مثل ما،
پاکستانی باشند .بعضی از فداییان فلسطینی که مدتی را در کویت یا کشورهای خلیج
گذرانده بودند چهرۀ پاکستانی را میشناختند ولی بهخاطر اینکه مسائل امنیتی را رعایت
کرده باشند ،این امر را نادیده میگرفتند .دوستان فلسطینی به ما گفتند که قب ً
ال یا در همان
دوره ،ایرانیهای دیگری هم آنجا بودهاند.
در جریان جنگ سپتامبر ،بخشی از ارتش اردن به ساف پیوست یعنی سربازانی که
فلسطینیاالصل بودند .گفتم که فلسطینیها در این جنگ شکست نظامینخوردند اما از
آنجا که به دولتی در داخل دولت ،در کشور اردن بدل شده بودند در واقع از نظر سیاسی
ناگزیر شدند اردن را ترک کنند .این شکست سیاسی و جابهجایی باعث نابسامانیهای
فراوان در صفوف جنبش فلسطین شد و یکی دو سال طول کشید تا آنها توانستند ضایعات
را تا حدی جبران کنند .استراتژی نوینی که فلسطینیها پس از شکست سپتامبر در پیش
گرفتند َاشکال متفاوتی داشت .از یک طرف کوشیدند مقاومت در برابر ارتش اردن را
در مناطق دیگری از این کشور ادامه دهند که این تاکتیک پس از مدتی با کشته شدن
فرماندۀ عملیات ،یعنی ابوعلی ایاد در منطقۀ احراش به پایان رسید؛ از طرف دیگر طرح
واژگونی رژیم اردن از طریق عملیات انفجاری بزرگ در مراکز مهم عملیاتی پلیس و
ارتش بود که آن هم در آستانۀ وقوع انفجارها لو رفت و یکی از رهبران الفتح به نام ابو
داود دستگیر شد .پس از اینها بود که طرحی گسترده
تحت عنوان “گروه سپتامبر سیاه” به اجرا گذاشته شد
که مضمون آن ترور دشمن از عرب گرفته تا اسرائیلی
در هر جای جهان بود .بله ،در این مقاومت تودهای در
برابر ارتش اردن داستانهای حماسی و تراژیک فردی
بسیاری وجود داشت.

محمد داود عوده (ابو داود)

فعالیتهای سپتامبر سیاه که ابوایاد در رأسش
بود و ابوحسن وظایف اجرایی و نقشهکشی و غیره
را بهعهده داشت به یک جنگ نامرئی تبدیل شد که
واقع ًا میتوان گفت بیرحمانه بین فلسطینیها از یک
طرف و دستگاههای جاسوسی اسرائیل از طرف دیگر
جریان یافت .در اینراه بسیاری از رهبران درجه یک
و کادرهای سازمان آزادیبخش فلسطین در ایتالیا،
فرانسه ،قبرس و جاهای دیگر ترور شدند ،البته ترور
رهبران فلسطینی و یا ک ً
ال ترور ،هرگز از سیاست
اسرائیل جدا نبوده و یکی از شیوههای عمل رایج آن

تماس با فلسطین… ۲۷۱
است .از سال  ۱۹۴۸که نمایندۀ سازمان ملل متحد ،کنت فولکه برنادوت سوئدی را
ترور کردند که برای تقسیم فلسطین فعالیت میکرد ،تا ترور هر کسی که احیان ًا ممکن
بوده نظری به ضرر اسرائیل داشته باشد؛ آنها حتی از ترور کسانی ابا نداشتند که صرف ًا
صحبت از صلح بین فلسطین و اسرائیل میکردند ،حتی اگر یهودی بوده باشند.
عقبنشینی از اردن به سوریه و لبنان

در راه عقبنشینی دیگر در دمشق نماندیم و به بیروت رفتیم .زمانیکه به آنجا رسیدیم
رفقای بخش “رصد مرکزی” که زیر نظر ابوحسن بود ،خودشان را برای عملیات ویژه آماده
میکردند؛ تدارکاتی که بعدها در چارچوب عملیات “سپتامبر سیاه” ،هواپیماربایی یا ترور
بعضی شخصیتهای پرنفوذی که خائن به قضیۀ فلسطین تلقی میشدند و کارهای دیگر
کارآیی خود را نشان داد ،البته خود ابوایاد که بعد از عرفات نفر دوم الفتح محسوب میشد،
در رأس این تشکیالت بود .جالب اینکه آنها طبع ًا نسبت به ما و آموزش ما دریغی نداشتند
ولی یک تمایلی هم وجود داشت که رفقای بارز ما را در فعالیت مبارزاتی و عملیاتی خود
به کار گیرند؛ البته اجباری در کار نبود که ما بهعنوان افرادی عضو تشکلشان در جریان
عملیات ویژه که در جاهای مختلف اجرا میشد شرکت کنیم .بهخصوص یکی از رفقای ما
فتحالله ارژنگخامنهای با قامتش ،با زیرکی و قدرت ابتکار عملی که داشت ،از روزهای
اول نظر آنها را جلب کرده بود که برای عملیات خاص میتواند خیلی ارزشمند باشد ولی
ما برنامٔه رفتن به ایران و انجام کارهای خودمان را داشتیم و طبع ًا نمیتوانستیم پیشنهادی
ی ما سازگاری نداشت ،بههرحال آنها چنین تمایلی داشتند.
را بپذیریم که با طرح و استراتژ 
بعد از مدتی تشکیالت سپتامبر سیاه ،نخستوزیر اردن وصفی التل را ترور کرد .او
که در سپتامبر  ۱۹۷۰وزیر دفاع بود ،مسئول قتل عام فلسطینیان در این کشور بود .ترور
او در واقع آغاز عملیات سپتامبر سیاه محسوب میشد.

همان روزی که او را هدف قرار داده بودند ،اواخر نوامبر  1971اتفاق ًا در دمشق
در یکی از دفاتر الفتح بودم .آنجا ابومازن یعنی محمود عباس نشسته بود که در حال
حاضر رئیس تشکیالت خودمختار فلسطین است و یکی از  ۹نفر اولیۀ بنیانگذاران الفتح
محسوب میشودُ .خب ،او میدانست من ایرانی هستم .مقداری با هم صحبت کردیم؛
مشخص ًا سؤاالتی در مورد وضع ایران کرد و اینکه موضع ما در قبال اصطالح خلیج
العربی یا فارسی چیست؟ من به او پاسخ دادم که “از نظر ما خلیج نه عربیست نه فارسی،
خلیج استعمار است و باید نام نهاییاش خلیج سرخ باشد یا خلیج انقالب
در حال حاضر
ِ
و امثال اینها ،فقط این نامها میتوانند آرزوهای ما را بازتاب دهند” .در ادامه او پرسید:
“بههرحال شما چه قبول دارید؟ خلیج عربی یا فارسی؟” که گفتم“ :این نامگذاریها برای
ما اهمیتی ندارند که بر سرش دعوا کنیم” .صحبت از ترور وصفی التل هم شد .فلسطینیها
ْ
عامل چه کسی بوده است .ضارب را که در روزنامهها عکسش را
خودشان خبر داشتند
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انداخته بودند از نزدیک میشناختم ،همسایٔه ما در صبرا و شتیال ،در بیروت بود .بدون
آنکه بهاصطالح حواسم جمع باشد و توجه داشته باشم که خود آنها فرد مذکور را بهخوبی
میشناسند و عمد ًا نعل وارونه میزنند که نمیدانیم چه کسی بوده و مث ً
ال هیچ اعترافی
نکرده باشند از سر خامیگفتم که “من فالنی را میشناسم در صبرا همسایٔه ما بوده و…”
که البته کسی عکسالعملی نشان نداد و سکوت حاکم شد.
در همین جا بهعنوان احساس خودم پس از مدتی مراوده و زندگی با فلسطینیان
خوب است نکتهای را اضافه کنم :در بطن حوادثی که رخ میداد ،ما هرچه بیشتر با
فلسطینیها و زندگی و مبارزهشان آمیخته میشدیم .نه تنها به اخبار سیاسی ،اجتماعی و
کیفیت زندگی آنها میپرداختیم ،بلکه با مسائل و مشکالت زن و مرد و کودک ،کوچک
و بزرگ ،فقیر و غنی و در همه زمینهها با آنها همراه بوده و در رنج آنها شرکت داشتیم.
ما واقع ًا به تعبیر سیاوش کسرایی در شعر “آرش کمانگیر” که میگوید“ :پا به پای
شادمانیهای مردم ،پای کوبیدن” را با آنها تمرین میکردیم .در اردوگاههای جنوبی بیروت
مانند صبرا و شتیال ،با آنها زندگی و مبارزه کرده ،با آنها نفس کشیده و زنده ماندیم ،هرچند
که امکان کشته شدنمان نیز وجود داشت .رابطۀ تنگاتنگی را که ما بهلحاظ سیاسی و
انقالبی با آنها داشتیم ،در مراحل ریز و روزمره و لحظهبهلحظه پیمودیم.

نشست با ابونضال
همانطورکه گفته بودم ،پس از اینکه روشن شد خمینی هیچ کمکی در زمینۀ
آزادسازی بچهها از زندان عراق نخواهد کرد من بالفاصله با هواپیما به بیروت برگشتم تا
از طریق الفتح اقدام کنم .علت اینکه از همان ابتدا از طریق الفتح اقدام نکرده بودیم،
این بود که تا جای ممکن کوشش میکردیم مسائل از طریق خود ایرانیها حل شود یعنی
مشخص ًا خمینی یا رفقایی از جبهۀ ملی که در بغداد سکونت داشتند و ممکن بود بتوانند
به رژیم عراق این اطالع را برسانند که این افراد ،مأمورین رژیم شاه نیستند و قصد پیوستن
به انقالب فلسطین را دارند اما اینراه هم از آن جهت دنبال نشد که ممکن بود وجود
سازمان لو برود .باری ،تنها راه دیگری که باقی میماند الفتح بود .از طرف دیگر الفتح هم
در آن موقع پس از سپتامبر سیاه دچار مشکالت خیلی زیادی بود ،هم بهلحاظ مشکالت
سازمانی و هم سیاسی .بههمیندلیل مسئول الفتح در بغداد ،صبری خلیل البناء معروف به
ابونضال در کنگرهای در دمشق شرکت داشت .بههرحال چارهای نبود و کوشش کردم در
بیروت یا دمشق او را پیدا کنم .مسئولین الفتح که با آنها در ارتباط بودیم سفارش کردند
که او میتواند با موقعیتی که در بغداد دارد برای آزادی رفقای ما اقدام کند ،به این ترتیب
من دو یا سه روز بعد ،دو باره راهی بغداد شدم تا با نمایندۀ الفتح تماس بگیرم .در این
فاصله ابونضال هم از دمشق به بغداد برگشته بود .زمانیکه پیش او رفتم او از جریان مطلع
شده بود و گفت که با رهبری حزب بعث که به آن “قیاده القومیه” میگفتند ،قرار گذاشته

تماس با فلسطین…   ۲۷۳
رهبری
است .در واقع حزب بعث چه در عراق چه در سوریه دو سطح از رهبری دارد ،یکی
ِ
بینالعرب حزب بعث است که به مسائل جهان عربی در سطح احزاب میپردازد و دیگری
رهبری کشوری حزب بعث است که قدرت سیاسی و رهبری کشور را در دست دارد.
مسائل مربوط به فلسطین و جهان عرب از طریق همان رهبری القیاده القومیه حل میشد.
ابونضال روز قبل از این مالقات ،طی آشنایی که حاصل شده بود در مورد چندوچون
سازمان ما سؤاالتی کرده بود و من مختصری توضیح داده بودم .در مورد سمتگیری به
سوسیالیسم و موضع در قبال شوروی و چین سؤال کرد که گفتم ما از تجارب چین خیلی
زیاد استفاده میکنیم .ابونضال از این پاسخ استقبال کرد چون خود او هم چنین تمایلی
داشت .او چند ماه قبل ،از سفر چین برگشته بود و از برقراری روابط هرچه بهتر فلسطین با
چین طرفداری میکرد .او در این سفر ابوجهاد را که تا به آخر باالترین فرد نظامیانقالب
فلسطین محسوب میشد همراهی کرده بود .در سفر به چین از ابوجهاد بهعنوان وزیر دفاع
فلسطین استقبال کرده بودند .ابونضال هم آن موقع با ابوجهاد روابط خوبی داشت یعنی
هنوز اختالفات او با رهبری الفتح شدت نگرفته بود .وقتی در رابطه با مسئلۀ اعتقادات
فلسفی یا ایدئولوژیک سؤال کرد ،من همان چیزی را گفتم که از قدیم اعتقاد داشتیم
یعنی به فلسفه علمی معتقد هستیم ،تحوالت جهان را بر اساس علم ارزیابی میکنیم و
سوسیالیسم بهنظرمان یک مکتب علمیست و با وجود این ما فراموش نمیکنیم که ملت
ما مسلمان است و در نتیجه به برخی جنبههای اثباتی از اسالم هم وفادار هستیم .این البته
همان جوهر تفکر یا بخش مهمی از اندیشۀ سازمان بود که از اسالم بهعنوان امری که به
درد مبارزه میخورد استفاده میکرد .در پاسخ ،او شاید
به شیوهای تحریکآمیز گفت“ :ما از کجا بدانیم که
شما اخوانالمسلمین نیستید؟” .گفتم“ :اخوانالمسلمین
یک جریان ارتجاعیست” .گفت“ :از کجا معلوم؟”
البته فکر میکنم آن را از آن جهت گفت که عکسالعمل
مرا ببیند .من علیرغم آنکه تا حدودی از این مسائل آگاه
بودم و ک ً
ال در سازمان با این نوع برخورد آشنایی داشتیم
ولی از تجربۀ گستردهای در تماس با جریانهای سیاسی
مختلف برخوردار نبودیم .همانجا اشاره کرد که “شما
خلیل البناء (ابو نضال)
میگویید اخوانالمسلمین ارتجاعی هستند؟” گفتم:
“آری” .گفت“ :شما نمیدانید که در رهبری جنبش
مقاومت فلسطین عناصری از اخوانالمسلمین هستند که
با آمریکا ارتباط دارند؟” .گفتم“ :اگر چنانچه هم کسی
آن را بگوید من تردید میکنم” .بعد بهطور تلویحی
اشاره کرد به خالدالحسن ،عرفات و… که سالها پیش
در اخوانالمسلمین بودهاند .بههرحال من از همین جلسۀ
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اول فهمیدم که او با رهبری الفتح یک سری دعواهای درونی دارد .اختالفاتی دارد که
میخواهد از همان اول در ذهن من بکارد .آن را گفت و یادم نیست که چیزهای بیشتری
مطرح شده باشد ولی مجموع ًا خیلی گرم و صمیمانه از ما استقبال کرد و اعتماد کامل
نشان داد .بهخصوص که میدانست تا آن روز عدهای از افراد ما به امان رفتهاند بعد هم
 9نفر در ارتباط با هواپیماربایی زندانی هستند و اینها برای سازمانیکه بهصورت مخفی
کار کرده چیز کمینیست .از طرف دیگر میدید کسی که برای تماس با او اقدام کرده از
جنبش عرب و فلسطین و الفتح و نقش آن در جنبش عرب اطالع دارد ،همینطور مسائل
خاورمیانه و قضایای دیگر را میشناسد .همۀ اینها نشان میداد که این سازمانی نیست که
کور با قضیه برخورد کند .با توجه به این مجموعه ،اعتماد زیادی به ما پیدا کرد ،اعتمادی
که فکر میکنم شایستۀ آن بودیم.
قبل از آنکه با ابونضال به مالقات مسئول حزب بعث بروم و یا کمیبعد در پادگان
الرشید بچهها را ببینم ،خود ابونضال پس از یقین حاصل کردن از ما ،به سراغ بچههای
زندانی رفته و با آنها مالقات کرده بود و برای اینکه به آنها اطمینان بدهد که تماسی
گرفته شده و مسئلۀ شکنجه و اذیت متوقف خواهد شد (که واقع ًا هم متوقف شده بود
یعنی از فردای روزی که ابونضال را برای اولین بار دیدم شکنجه متوقف شد) پیغامی
از طرف ابوتراب به آنها داده بود .او فردای مالقاتمان گفت که “من رفتم و بچهها را
دیدم و سفارشت را به آنها رساندم” .من از او خواسته بودم که بهعنوان اسم رمز بگوید از
تراب خالی ندارند گفته بود ابوتراب .از شنیدن خبر توقف
طرف تراب ولی چون عربها
ِ
شکنجه و فشار خیلی خوشحال شدم .بچهها رمز را شناخته بودند و مسئله حل شده بود.
در همین رابطه جز به ابونضال به دعایی هم سفارش کرده بودم که اگر توانستی
به مالقات بچهها بروی ،به آنها بگو تراب به بغداد آمده تا اق ً
ال بچهها مطمئن باشند که
سازمان دنبال کارشان است .دعایی خودش هم  اصرار داشت که برود و آنها را ببیند .از
رفقای جبهۀ ملی هم یکی دو نفر بودند و تمایل داشتند که بیشتر در جریان قرار بگیرند
مقابل دعایی ،رفقای ما بهلحاظ رعایت
ولی دعایی اطالع بیشتری به آنها نمیدهد .در
ِ
مسائل امنیتی هیچگونه عکسالعملی در برابر نام تراب که شنیده بودند از خود نشان
ندادند زیرا اطمینان نداشتند کسی که این خبر را میدهد چهکارهست .شاید این اسم لو
رفته باشد ،اما وقتی ابونضال این رمز را میگوید آنها به صحت خبر مطمئن میشوند.

نشست با بعث عراق
پس از این آشنایی با ابونضال که در اینرابطه خیلی خوب برخورد کرده بود به
سراغ نمایندۀ بعث رفتیم .او مرا با احترام و اعتبار به آنها معرفی کرد .خودش هم در جلسه
حضور داشت.
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صحبتی که با نمایندۀ حزب بعث در آن جلسه داشتیم یک سری مسائل عام بود.
سؤالهای او عمدت ًا معطوف به درک ما از جنبش عرب و روابط ایران با کشورهای عربی
میشد .از جمله از من پرسید نظرمان نسبت به جنبش عرب چیست؟ آیا تضادی بین عرب
و ایرانی قائلیم؟ خلیج فارس را خلیج عرب میگوییم یا خیر؟ اساس ًا خلیج به کدام کشور
تعلق دارد و چگونه باید آن را نامید؟ نفوذ ما در ایران تا چه حد است؟ آیا آمادگی برای
نوعی همکاری با سیاست عراق در ایران داریم؟

ما کام ً
ال نیازمند این بودیم که رفقایمان را از زندان آزاد کنیم و از آنجا که با حضور
ابونضال پشتمان محکم بود ،پاسخ دادم که “سازمانی در داخل داریم که کارش را انجام
میدهد ،ضربه هم اگر بخورد کسانی آنجا هستند که میتوانند روی حرفشان بایستند و
دست آخر شهید شوند .خود ما هم روی پای خودمان ایستادهایم و نیازی به این نیست که
به سیاست عراق متکی باشیم” .این بود که در رابطه با موضوعی که شاید به تعبیر سعدی
“تقاضای زشت قصابان” باشد ،در برابرش کوتاه نیامدم .در پاسخ به سؤال مربوط به خلیج
عربی یا فارسی گفتم“ :در حال حاضر خلیج و منافع حاصل از آن محیط نه در اختیار مردم
ایران است و نه در اختیار مردم عرب ،بلکه در اختیار امپریالیستهاست که از آن سود
میجویند .آرزو دارم روزی اسم این خلیج نه عربی نه فارسی ،بلکه خلیج سرخ باشد” و
اینکه “نام گذاریها واقعیت قضیه را تغییر نمیدهد .مهم این است که چه کسی بر اینجا
ِ
واقعیت مسئله چیزی عوض نمیشود” ،ضمن ًا
حکمفرمایی میکند .اسم آن هرچه باشد در
اضافه کردم که “سیاست شاه را هم که مبتنی بر طرحهای شوینیستیست محکوم میکنیم”.
( قب ً
ال اشاره کردم که همین سؤال مربوط به نام خلیج ،چندی بعد در دمشق از طرف محمود
عباس ،ابومازن که هم اکنون رئیس دولت فلسطین است مطرح شد که به او هم همین جواب
را دادم).
ما برخوردهایی که با نیروهای رسمی و غیررسمیعرب داشتیم جمعبندی میکردیم
و برای سازمان میفرستادیم .کوشش ما همیشه این بوده که از اینگونه موارد نهایت درس
را بگیریم .وقتی تو با یک دولت برخورد میکنی ،با یک نیروی بزرگتر و زورمندتر از
خودت ،اص ً
ال نباید فکر کنی که بین شما مناسباتی وجود دارد به اسم مناسبات انسانی یا
انقالبی یا از این دست .صحبت بر سر این است که چه کسی میتواند برای دیگری کار
بکند ،چه کسی میتواند از دیگری کار بکشد یعنی کدام یک میتواند بر دیگری سوار
شود .زمانیکه از من میپرسد که “آیا شما میتوانید کاری بکنید؟” ،مقصودش از این
حرف که البته در جریان صحبت شرح داد ،مث ً
ال این بود که میخواست ما کسانی را که
تیمور بختیار را کشتهاند و در ایران بهسر میبرند ترور کنیم .منظور این بود که اگر ایران
کسی را به خاک عراق فرستاده و تیمور بختیار را ترور کرده است ،عراق هم بتواند بهطور
متقابل برای ترور آدم بفرستد! من در اینجا صریح ًا گفتم“ :ما استراتژی و تاکتیک ویژۀ
خود را داریم و اکنون هم که رفقایمان هواپیمایی را ربوده و ناگزیر اینجا فرود آمدهاند
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قصدشان پیوستن به پایگاههای جنبش فلسطین است و ما هیچ کاری که بویی از وابستگی
به یک دولت خارجی بدهد بهعهده نخواهیم گرفت” .شاید امروز کسی بگوید که این نوع
پاسخ دادن چندان اصول دیپلماتیک را مراعات نمیکند ،اما هنوز فکر میکنم که برخورد
اصولی همین بود .درعینحال باید دانست که در اینرابطهها اص ً
ال در موقعیتی نبودم که
با کسی مشورت کنم .رفقایی که مرا برای تماس فرستاده بودند بههیچرو فکرنکرده بودند
که چنین صحبتهایی به میان کشیده میشود ،البته در مورد بختیار و دکتر پناهیان یعنی
کسانی که جای او را گرفته بودند نیز پرسید که من گفتم “ما با اینها هیچ رابطهای نداشته
و نداریم و مایل هم نیستیم که داشته باشیم” .دستآخر صحبت با گرمی تمام شد و او
قول داد که کوشش خود را به کار خواهد برد که احیان ًا کسی تحت فشار و شکنجه نباشد.
وقتی با ابونضال در ماشین نشستیم ،گفت“ :راجع به خلیج سخت گرفتی ،اگر
میگفتی عربی چه ایرادی داشت؟” گفتم“ :آخر پرنسیپ این است که اگر آن را میگفتم باید
از آن دفاع میکردم وگرنه چه فایده دارد اگر اعتقاد من این نباشد” .بههرحال این نوع منطق
را نزد برخی فلسطینیها دیدهام که بنابه میل مخاطبشان صحبت میکنند و توجیه آن هم
ن است که “مهم نیست ،حرف است!” از نوع تعارفهایی که بین مردم عادی رایج است.
ای 
طی  4-5روز ،هر روز ابونضال را میدیدم و او هر روز در مورد رفقای ما از
منابعی که داشت خبر میگرفت .من معمو ً
ال هر روز صبح میرفتم دفتر الفتح در بغداد .با
آنها آشنا و دوست شده بودم و همهشان دیگر مرا میشناختند ،در عین آنکه مسائل امنیتی
را بهخوبی رعایت میکردند و از حضور ما با دیگر مبارزان ایرانی صحبتی نمیکردند.

مالقات با بچهها در زندان عراق
یک شب به همراه ابونضال به پادگان معروف الرشید در بغداد رفتیم که برادران ما
آنجا در ضد اطالعات نکن  2ارتش عراق زندانی بودند .یک افسر به نام الرائد یونُس یا
سرگرد یونس آنجا بود .پشت میزی همراه با یک مترجم نشسته بود که احتما ً
ال ُکرد بود،
البته بهوجود او احتیاجی نشد چون من دیگر تقریب ًا به عربی تکلم میکردم .برای اینکه
در صحبتها لزومیبه مداخلۀ مترجم نباشد و مجبور نباشم حرف او را تصحیح یا تدقیق
کنم ،خودم به عربی صحبت کردم .ابونضال و من در مقابل سرگرد و مترجم نشسته بودیم
که سه نفر از برادران زندانی را آوردند .فکر میکنم کاظم شفیعیها ،رسول مشکینفام و
محسن نجاتحسینی یا شاید هم سیدجلیل سیداحمدیان بودند .گفتن ندارد که دیدار آنها
پس از طی دورانی سخت تا چه حد خوشحالکننده و دلپذیر بود.
من بهطور مفصل راجع به اهداف سازمان که برای آشنایی و آموزش و همبستگی
با جنبش فلسطین به منطقه آمدهایم توضیح دادم .بهخصوص برای آنکه ردی به ایران
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پیدا نکند از آموزش نظامیدر جهت بازگشت و فعالیت در ایران چیزی نگفتم زیرا چطور
میتوانستیم اطمینان حاصل کنیم که در دستگاه امنیتی عراق کسانی از ایران نباشند که ما
را لو بدهند .در آنجا گفتم“ :برای ما جنبش مقاومت فلسطین یک جنبش انترناسیونالیستی
است و حمایت از آن بسیار حائز اهمیت .ما وظیفۀ خود میدانیم که به آنجا رفته و در
کنار آنها برای آزادی فلسطین بجنگیم .با این حساب هر گونه تالش مسئولین عراقی برای
صرانه میگفت“ :در اینجا
نگهداشتن ما در آنجا مردود تلقی میشود” .سرگرد عراقی ُم ّ
امکانات نظامی و امنیتی فراهم است ،میتوانید کار تبلیغاتی خود را انجام دهید…”
هرچه اصرار کردند ما زیر بار نرفتیم و بر ضرورت ادامۀ سفر به فلسطین پافشاری کردیم و
“خود نمایندۀ الفتح هم که اینجاست ،ک ً
ِ
ال برای این است که ما را به جنبش
به او گفتم:
فلسطین اعزام کند” .خالصه با اصرار ما روی این قضیه ،عراقیها نسبت به اهداف ما
متقاعد شدند و تا حدود زیادی به ما اطمینان دادند که دیگر کسی تحت فشار قرار نخواهد
گرفت و بچهها را از این بابت مطمئن کردند.
البته چون ما بهرغم اصرار مسئولین عراقی حاضر به پذیرش خواستههای آنان نشده
بودیم مثل تبلیغ کردن به نفع عراق ،رفتن با جریان پناهیان و عضویت در آن که به نفع
عراق بود یا ک ً
ال از دادن هر گونه امتیازی به این دولت امتناء کرده بودیم ،آنها هم مقابله
به مثل کرده و از ما “استقبالی” کردند که چندان هم مهربانانه نبود ،آنها تا زمان اعزام
رفقا به دمشق که حدود یک ماه طول کشید آنها را در شرایط خوبی نگه نداشتند .رفقای
ما بهاصطالح به “بهداری” فرستاده شدند که در واقع اطاقی بود مثل زندان و شرایط یک
زندان عمومی را به آنها تحمیل کردند ،مث ً
ال حتی دستشویی بیرون از اطاق بود و آنها را
به توالت نمیبردند و باید در یک سطل حلبی قضای حاجت میکردند یا حسین روحانی
را که شدید ًا از بیماری بواسیر رنج میبرد بهطرز بدی جراحی کرده بودند و حتی زخم را
بهدرستی نبسته بودند ،بهطوریکه پس از آزادی به جای آنکه در پایگاه دمشق یا بیروت
بماند ،مجبور شدیم او را برای جراحی دوباره ،به پاریس بفرستیم .بههرحال مالقات ما
منجر به قطع شکنجه شد اما مقامات عراقی کماکان با رفقا بد رفتاری میکردند.
همانطورکه گفته بودم ،رفقا را خیلی کتک زده بودند بهخصوص کاظم شفیعیها
را .رسول مشکینفام را آنچنان زده بودند که دستش هیچوقت درست نشد ،استخوان دست
او شکسته بود و همیشه برآمدگی داشت .حسین خوشرو را هم بهشدت زده بودند ولی در
مجموع همین که ما توانستیم بچهها را از افتادن به چنگ ایران نجات دهیم و راهی پایگاه
فلسطین در دمشق کنیم ،برایمان خیلی با ارزش بود .آنها تعریف میکردند در روزهای
اول زندان کسی اسم واقعی خود را نمیگوید و با محملهایی که داشته خود را معرفی
میکند ولی از آنجا که در بازجوییها تناقض پیش میآید اعتماد عراقیها جلب نمیشود
و به فشار و شکنجه ادامه میدهند .ناگزیر قرار میشود که اسم واقعی خود را بگویند .در
این فاصله مطبوعات و رادیو ایران از موضوع هواپیما آنقدر اطالع نداشتند تا بگویند
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قضیه چیست ،مث ً
ال یک بار که حنیفنژاد بعد از ماجرای هواپیماربایی در مسجد هدایت
بوده ،دوستان و آشنایان قدیم و نهضتیها و غیره هم بودهاند .همه از هم میپرسیدهاند که
آقا اینها چه کسانی هستند ،ماجرا چیست؟ و حنیف میگفته من نمیدانم .در واقع رژیم
هم اص ً
ال چیزی از این بچهها نداشت تا بتواند بگوید قضیه چیست .میدانستند که اینها
سیاسی هستند اما چه کسانی هستند ،از کجا میآیند؟ هیچ نمیدانستند.

خب ،مجموعۀ این دوره چند ماه طول کشید ،یعنی از زمانیکه ما پس از سپتامبر
سیاه به بیروت برگشته بودیم تا زمان آزادی بچهها و منتقل شدن همگی به پایگاه برای
توآمد بودم که عمدت ًا
آموزش نظامی .در این فاصله من بین بیروت و دمشق و بغداد در رف 
به تماس برای آزادی بچهها معطوف بود .از جمله فعالیتهای این دوره میتوان به تماس
با وکالی عرب که در این فاصله شناخته بودیم اشاره کرد که از حدود سی ِالٰی چهل نفر
از آنها برای آزادی بچهها امضا گرفته بودم (از جمله کسانی که بعدها به مقامات مهم
دولتی دست یافتند مثل شفیق الوزان که نخستوزیر لبنان شد) یا از تماس با اتحادیههای
امان آموزش دیده بودند
دانشجویی عرب و… میتوان یاد کرد؛ درعینحال برادرانی که در ّ
به ایران بازگشتند مثل مسعود رجوی ،رضا رضایی و محمد بازرگانی…

آزادی بچهها از زندان عراق
چند روز قبل از آزاد شدن بچهها ،زمانیکه آزادی آنها مسلم شده بود ،ابونضال به
من گفت که به دمشق رفته و در فالن مسافرخانه منتظر آنان بمانم .او به من اطمینان داد که
بالفاصله پس از آزاد شدن آنها با تلگراف به من خبر خواهد داد .از طرف دیگر من از طرف
الفتح آنجا بودم و وقت اقامتم به پایان میرسید و نمیخواستم دوباره از دولت عراق بهعنوان
ایرانی تقاضای تمدید اقامت کنم ،پس در زمان آزادی بچهها آنجا نبودم .ژنرال محمود
پناهیان که جانشین تیمور بختیار بود میکوشد آنها را با استقبال گرم به سوی خود جلب کند
تا آنها بپذیرند که با او همکاری کنند .از آنان در قصری که دولت عراق بهعنوان دفتر کار در
اختیار او گذاشته بود پذیرایی میکند و وعدۀ امکانات خوب و زندگی مرفه به آنها میدهد
و حتی بیشرمانه اشاره میکند که برایتان هرچه بخواهید “حتی زن” فراهم میکنم ولی
رفقای ما با نفرت هرچه تمامتر به پیشنهاد او پاسخ منفی میدهند و آن را رد میکنند .رسول
مشکینفام به او میگوید“ :ما همه تحصیلکردۀ دانشگاه هستیم و امکانات رفاهی برایمان
فراهم بوده ولی ما دنبال چنین هدفهایی نیستیم ،هرچه زودتر باید ما را پیش فلسطینیها
ببرید” .پیشنهاد پناهیان برای مبارزین آن زمان از مذهبی گرفته تا غیرمذهبی یک توهین
محسوب میشد و هیچکس حاضر نبود آرمانهای واالی انقالبی خود را در برابر چنین
وعدههایی بفروشد .محمود پناهیان در دستگاه جاسوسی عراق فعالیت میکرد و دستیار
تیمور بختیار در عراق بود و با حزب توده نیز ظاهر ًا روابط حسنه داشت؛ آنها خیلی تالش
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کرده بودند که بچهها را در عراق نگه دارند اما از آنجا که رفقای ما عمیق ًا با ماهیت رژیم
عراق آشنا بودند هرگز به این دام  نیفتاده و همواره مصر ًا خواستار پیوستن به اردوگاههای
فلسطینی شده بودند .مقامات عراقی که از این برخورد عصبانی بودند ،باالخره به آزادی آنها
رضایت دادند با این شرط که دیگر هرگز قدم به خاک عراق نگذارند.
دو سه روزی از رسیدنم به دمشق نگذشته بود که تلگراف رمزی ابونضال رسید
و فردای آن روز بچهها دستهجمعی به دفتر الفتح در دمشق رسیدند و من برای اولین بار
همگی را دیدم که خاطرهای فراموشنشدنی بود .جوانی از الفتح آنها را همراهی میکرد و
مأموریت داشت آنها را به دفتر ابوجهاد برساند ،اما آن روز ابوجهاد در دمشق نبود و چون
خود او میبایست به بغداد باز میگشت بچهها را به من تحویل داد و از من خواست که
خودم ابوجهاد را در جریان بگذارم .من به سراغ ابوجهاد در ِدرعا که شهری مرزی با اردن
بود رفتم اما زمانیکه به درعا رسیدم او دیگر به خاک اردن وارد شده بود و نتوانستم او را
همان روز مالقات کنم و چند روز بعد پیغام را به او رساندم و بچهها به بیروت منتقل شدند.
ما میتوانستیم آموزش نظامیمان را در ارتباط با ابوجهاد پیش ببریم ،اما تصمیم بر آن شد
امان دیده بودیم یعنی ابوحسن رجوع کنیم زیرا آنها بخش امنیتی
که به همان رفقایی که در ّ
الفتح را تشکیل میدادند و ویژگیهای امنیتی مبارزۀ ما را بهتر درک میکردند .در نتیجه
آموزش نظامیاز طریق آنها برای ما با ارزشتر بود .با این حساب من به مالقات ابوحسن
که به دمشق آمده بود رفتم .در مورد شخصیت ابوحسن قب ً
ال توضیح دادهام .او بسیار رفیقانه
برخورد کرد و وقتی از شکنجه شدن رفقا در عراق شنید بسیار برآشفت ،به مسئولین عراقی
ناسزا گفت و با ما همدلی کرد .با من قرار گذاشت که ما را به پایگاهی در شمال لبنان
نزدیک خاک سوریه ،در دهکدهای به نام شیخ زناد ،نزدیک طرابلس منتقل کنند.

خلیل الوزیر (ابو جهاد) و یاسر عرفات (ابو عمار)
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پایگاههای نظامی
قبل از ما رزمندگان دیگری به پایگاههای فلسطینی آمده بودند ،از جمله رفقا
علیاکبر صفاییفراهانی و صفاری آشتیانی از سازمان چریکهای فدایی خلق ایران که
قبل از عملیات سیاهکل به این پایگاهها اعزام شده بودند .آمدن آنها همزمان با اوایل
سالی بود که ما هم در پایگاهها حضور داشتیم ،بدون اینکه آنها ما را ببینند و بشناسند
و یا ما آنها را ببینیم و بشناسیم .رعایت مسائل امنیتی ایجاب میکرد که ما فاصلهای از
همدیگر بگیریم و کنجکاوی نداشته باشیم که نداشتیم .بعدها یا از طریق فلسطینیها
و یا پس از شهادت آن رفقا از هویت و مشخصات آنها باخبر میشدیم .پایگاههای
نظامی فلسطینیها در سالهای اولیه ( ۱۹۶۸تا  )۱۹۷۳پایگاههایی انترناسیونالیستی
بودند .انواع سازمانها و گروههای مبارز از همه جای جهان در آنجا حضور داشتند.
جریانهایی از آمریکای التین ،فرانسه ،انگلیس و از آلمان هم در آنجا حضور داشت .آن
زمان فضای دیگری بر همه جا حکمفرما بود و ما با تمام وجودمان ،هم در امر یادگیری
هم در حمایت از فلسطینیها و هم در تدارک هرچه بیشتر برای ادامۀ مبارزه در ایران
فعالیت میکردیم .اگر در مواردی با موانعی هم روبهرو میشدیم ،مث ً
ال با دستگیری مواجه
میشدیم یا رفقایمان را از دست میدادیم ،هیچ کدام از این مشکالت کوشش مجدانه،
صمیمانه ،انقالبی و انترناسیونالیستی  -کمونیستی ما را تضعیف و خدشهدار نمیکرد .ما
با فلسطینیها در یک سنگر رزمیدهایم و همچنان میرزمیم و این در مناسبتهای مختلف،
در شرایط متفاوت ،در شعارهایمان ،در مقاالتمان و در حمایتهای عملی ما منعکس
ِ
جریان انقالبی ،انتقادی و
خوب
است .معتقدم که این بخش از مبارزۀ ما جزو کارنامۀ
ِ
سیاسی ماست.
کمابیش توجه داشتیم که آموزشها و زیستن با انقالبیون فلسطینی در پایگاهها
(اردن ،سوریه ،لبنان ،عراق) و پیاده کردن این آموزشها یا الهام گرفتن از آنها تابع
اوضاع حاکم در کشورهای دیگر است ،مث ً
ال معلوم بود که در ایران ما با خمپارهانداز
سروکار نخواهیم داشت و مثالهای دیگر ،اما جنبههای دیگری از آموزش پراتیک
انقالبی و سازماندهی و کار تودهای وجود داشت که کام ً
ال مناسب آموزش و الهامگیری ما
بود .طبیعیست که موضوع ُکپیبرداری ،دستکم در تئوری ،نقد شده و برایمان مطرح
نبود .گمان نمیکنم هیچیک از درسهایی که ما در آنجا و در عمل گرفتیم و واقعیاتی که
با آنها مواجه شدیم ،ممکن بود پیش از اقدام به این تماس به ذهنمان خطور کند .یادم
است مسئول گروه ما ،شهید اصغر بدیعزادگان تکیه کالمش این شده بود که میگفت:
“دیدمان عینی شد” و همه میدانستیم که این چیز کمی نبود .بسیاری از دانستههای
بشری حاصل آزمایش و خطاهای ناگزیر است و بدون طی چنین پروسهای صحبتی از
آموزش نیست.
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پایگاه شیخزناد

پایگاه شیخزناد که ابوحسن ما را به آنجا منتقل کرد ،پایگاهی دریایی بود در
کنار مدیترانه .ما در اوایل بهمن  1349ترتیب سفر از بیروت به شیخزناد را دادیم .پس
از حدود دو هفته ما را به پایگاه دیگری منتقل کردند که از دسترس هواپیماهای اسرائیل
در امان باشیم؛ چندی بعد شنیدیم گروهی از مبارزان ترک در پایگاه شیخزناد مورد حملۀ
کماندوهای اسرائیلی قرار گرفته و به قتل رسیده بودند.
پایگاه طرطوس

بعد از شیخزناد به پایگاهی نزدیک طرطوس منتقل شدیم .طرطوس شهری بندری
در غرب سوریه است .هرچند امکانات پایگاه محدود بود ولی بهدلیل اختصاصی بودن و
امنیت کاملش نسبت ًا مفید بود .از آنجا عمدت ًا برای آموزشهای دریایی استفاده میکردند،
مث ً
ال برای بمبگذاری در کشتی ،عبور از رود یا دریا و… این پایگاه از مقر قبلی بزرگتر
بود و شکل و هوای دیگری داشت .برخی وسایل الزم و مواد آزمایشگاهی را خودمان
تهیه میکردیم و به پایگاه میبردیم .گهگاه هم مورد بمباران هواپیماهای اسرائیلی قرار
میگرفت .چند بار به ما دستور متفرق شدن دادند .برای متفرق شدن اصطالح “انتشاء”
را به کار میبرند که افراد باید هر جا که هستند بالفاصله پراکنده شده و خود را روی
زمین انداخته یا در گودالی پنهان شوند .در این پایگاه ما از امکانات تیراندازی و انواع
تمرینهایی که الزم داشتیم بهخوبی برخوردار بودیم ،از جمله جاسازی بمب در بستۀ پستی
یا نامه؛ انواع بمبگذاری را در آنجا تجربه میکردیم.
آموزش نظامی سختگیرانه از ورزشهای صبحگاهی شروع میشد تا تیراندازی،
سینهخیز رفتن از زیر سیم خاردار درحالیکه مربی به فاصله کمتر از نیم متر در دو طرف
فرد شلیک میکرد ،شناخت سالح ،مواد انفجاری و کاربرد آنها ،آموزشهایی نظیر
کاراته ،عملیات انفجاری… و ک ً
ال زیستن در شرایط پایگاهی که طبق تعریف باید در
تیررس دشمن قرار داشته باشد .چند بار حملۀ هواپیماهای اسرائیلی را به پایگاهها شاهد
بودیم .گمان میکنم تعداد ما که در محوطۀ ویژهای از پایگاه مستقر شده بودیم و آموزش
میدیدیم  15 -16نفر بود .ما میکوشیدیم هم از امکانات آموزشی جاری فلسطینیها
استفاده کنیم و هم بر اساس تشخیص خودمان به نیازهای آموزشی نظری و عملی که برای
ایران الزم میدیدیم پاسخ بگوییم.

پس از یک دورۀ دو سه ماهه نوبت به بازگشت به ایران رسید که عموم ًا از طریق
قاچاق از مرز ترکیه صورت میگرفت .رفقا طبق قرار با خود اسلحه ،چاشنی بمب،
نارنجک و نیز ذخیره باید میبردند و در این کار برخی موفق شده بودند و برخی بنابر

  ۲۸۲از فیضیه تا پیکار

شرایطی که برایشان پیش آمده بود ناموفق .در برخی شهرهای شرقی ترکیه مانند “وان”
ما تقریب ًا پایگاهی ثابت داشتیم .انتقال چمدان یا ساک جاسازیشده از لبنان به سوریه
و از آنجا به ترکیه و رساندن خود به شرق آن کشور ،خود به برنامهریزی دقیق و به
کارگیری تجارب پیشین و به شهامت انجام چنین وظایفی نیاز داشت .کوچکترین
سهلانگاری میتوانست طرحی را به ُکلی به شکست بکشاند و باعث دستگیری افرادی
شود که جایگزینی آنها امکان نداشت .امروز وقتی مث ً
ال از انتقال یک یا چند قطعه سالح
صحبت میشود بهسختی میتوان تصور کرد که برای یک کار کوچک از این نوع چقدر
نیرو مصرف میشده و تازه معلوم نبوده که محموله به مقصد یعنی به دست سازمان در
تهران خواهد رسید یا نه .این نوع کوشش تدارکاتی از اوایل سال  1350تا اوایل سال
 57برای ما بهعنوان بخشی از وظایف سازمانی ادامه داشت و با کمال تأسف باید گفت
که این وظیفه نیز بدون خطر جانی به پایان نرسید و رفقایی همچون مرتضی خاموشی و
حوری بازرگان در اینراه به شهادت رسیدند.
درهرحال عملیات سپتامبر سیاه که اشاره کردم هنوز ادامه داشت .هواپیماهای
اسرائیلی مناطقی را بمباران میکردند که ممکن بود فلسطینیها از آنجا استفاده کنند.
نزدیک پایگاه شیخزناد را یک بار هواپیمای اسرائیلی بمباران کرده بود که بر اثر آن یک
گودال به عمق  ۵-۶متر و عرض  ۱۰-۱۵متر ایجاد شده بود.
سالهای  ۱۹۷۰-۱۹۷۱درگیری بین فلسطینیها و اسرائیلیها باال گرفته بود.
بمبارانها و ترور رهبران فلسطینی از یک طرف و عملیاتی که فلسطینیها علیه اسرائیلیها
در سراسر دنیا انجام میدادند از طرف دیگر که خودش داستان مفصلتری دارد.
طی این سه چهار ماه ،کارآییهای نظامیرفقا باال رفت و نسبت به مسائل داخلی
انقالب و خلق فلسطین آشناییهای عینی پیدا کردیم .گفتم که تعداد بچهها در این مقطع
مجموع ًا به حدود  ۱۵نفر رسید :کاظم شفیعیها ،محسن نجاتحسینی ،موسی خیابانی،
حسین خوشرو ،محمود شامخی،سیدجلیل سیداحمدیان ،ابراهیم آوخ ،عبدالنبی معظمی،
محمد یقینی ،فتحالله ارژنگخامنهای ،رسول مشکینفام ،محمدصادق ساداتدربندی،
محمد سیدیکاشانی و علی (رضا) ترک و خودم.
در همین پایگاه بودیم که سانحۀ ناگواری پیش آمد .سعید خالدالنشاشیبی
همانطورکه قب ً
ال گفتم رفیقی عزیز و مسئول ما بود که خاطرٔه خوباو را هیچوقت فراموش
نکردهام .او یک شب پس از سرکشی به پایگاه ،در وقت بازگشت به بیروت ،با جیپ خودش
در سراشیبی جادهای که بر آن روغن بوده ،لغزیده و از جاده خارج میشود؛ در این تصادف
سرِ سعید به یکی از میلههای ماشین اصابت کرده و متأسفانه درجا کشته میشود .در این
تصادف ،یکی دیگر از مسئولین طرطوس به نام ابوالخیر (اسم کوچکش خیری بود) هم
بهشدت مصدوم شد .او که اهل غزه بود در بیمارستان پیگیری بینظیری از خود در اجرای
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تمرینات عضالنی مربوط به روند درمانی نشان داد بهطوریکه چندی بعد توانست با دست
و پای سالم از بیمارستان خارج شود .از طریق همین ابوالخیر بود که چند مرتبه با ابوحسن
برخورد داشتم که به من امکان داد با شخصیت او بهتر آشنا شوم.
در اواخر فروردین  50یعنی درست یک سال پس از آغاز مأموریتم و خروج از
ایران ،به دستور مقامات الفتح پایگاه طرطوس تخلیه شد و ما چند آپارتمان در بیروت اجاره
کردیم .حضور جمع رفقا در بیروت امکان مناسبی برای بحث و جمعبندی از اوضاع و
همینطور دورۀ آموزش نظامیدر پایگاهها به دست داد که همینجا بدان میپردازم.
جمعبندی از کل پروژۀ آموزش نظامی

 -۱برخالف تصور ما که نقطۀ قوت خود را مسائل تئوریک و ایدئولوژیک
میدانستیم و نوشتهها و گفتههامان پر از اصطالحات خاص خودمان نظیر تکامل،
خصوصیات ویژۀ انسان ،اقدامات ضدانگیزهای رژیم و غیره بود ،رفقای فلسطینی بر
آمادگی و قدرت عملی ما تکیه میکردند .جنبۀ مراعاتهای امنیتی که از ما دیده بودند
برای آنها جالب توجه بود بهخصوص که آنها خودشان در الفتح همین اهتمام را داشتند
و شاید بههمیندلیل بر عدم نفوذ پلیس در سازمان تأکید زیاد میکردند و به آن اهمیت
اهتمام آنها به مسئلۀ عمل درس بگیریم و تا حدی از آن
میدادند .ممکن بود از آن همه
ِ
“جوّ بیعملی” و یا “ترس از اقدام به عمل” یا “در اندیشۀ طرحهای بزرگ فرو رفتن”
َ
بیرون بیاییم ولی متأسفانه این درس را نگرفتیم.
 -۲در واقع آنها از ما خواهان نوعی همکاری بودند که ما به کمکشان بشتابیم و
در ایران بتوانند به عملیاتی دست بزنند اما چون طرح آنها با استراتژی ما تطابق نداشت،
آن را مسلم ًا ما نوعی سوءاستفاده تلقی میکردیم .نتیجه این شد که در طول مدتی که با آنها
بودیم ،چند بار پیشنهادهای مشابه به ما کردند یعنی حدود یک سال (تا قبل از اول ضربۀ
شهریور  )۵۰که هر بار زیر سیبیلی رد کردیم .چون برای آنها در عمل مایه نگذاشتیم ،آنها
هم طبیعت ًا به ما کمک مناسبی (مطابق با انتظارات ما) نکردند .ما آدمهای خوش قلبی
بودیم که “با احساس پاک” با آنها برخورد کرده بودیم ،آنها هم درست همینطور برخورد
کردند .برخورد ما میتوانست حداقل “یک معاملۀ انقالبی” باشد ولی نشد.
 -۳بسیاری از آنچه در مذاکرات بهعنوان امکانات آموزش نظامیمطرح شد و ما
انتظارش را داشتیم عم ً
ال پیاده نشد و بهطور کلی از آن همه زحماتی که برای آموزش نظامی
و حل مسئلۀ مرحلهای سازمان کشیده بودیم نتیجۀ عمدهای حاصل نگشت .علت این امر
غیر از اشکاالتی که در سازمان خود ما (روشنفکرمآبی و دوری از عمل و دید ذهنی) و
در سازمان الفتح (ترکیب طبقاتی و ایدئولوژیک آن) وجود داشت ،یک سلسله عوامل
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خارجی هم بود که به مغشوش کردن وضع کمک کرد.
 -4بههرحال مشکالتی در اینراه برای ما پیش آمد و بسیاری از آنها با هشیاری
حل شد و بر تجربۀ جمعی و فردی ما افزود .با وجود این ،مشکالت و خطراتی هم پیش
آمد که تالش ما برای حل آنها بهرغم دستاوردهایش کاری از پیش نبرد و ما را در توازن
قوایی که با رژیم داشتیم به شکست موقت کشاند؛ برای مثال دستگیری شش نفر از رفقای
ما در دُ بی که خود را آمادۀ سفر به بیروت میکردند یعنی حدود نصف افرادی که ما برای
آموزش نظامی در نظر گرفته و حتی لیست کارآییها و تخصصشان به الفتح ارائه شده
بود ،در آن جو امنیتی خاص ،حواس جمع ما و کل سازمان را تا حد زیادی منحرفکرد
و موضع ما را مقابل برادران فلسطینی تضعیف نمود .این حادثه عالوه بر تأثیراتی که بر
مرکزیت سازمان گذاشت و اقدامات امنیتی زیادی را ضروری ساخت ،منجر به نخستین
تجربۀ نظامیما و ربودن هواپیمایی شد که آنها را از دُ بی به ایران میبرد .این عمل جوانب
متعددی از آموزش سیاسی در پی داشت .رفقا باالخره خود را به پایگاههای فلسطینی در
سوریه و لبنان رساندند و پس از طی دورۀ آموزشی اکثر ًا از راه قاچاق به ایران بازگشتند ولی
بهرغم اینکه سازمان توانسته بود از شبکههای گوناگون پلیسی خود را در امان نگه دارد،
در آستانۀ جشنهای  ۲۵۰۰سالۀ شاهنشاهی ( )۱۳۵۰ضربه خورد و رفقایی که با تجربۀ
پایگاههای فلسطینی به ایران بازگشته بودند ،به زندان افتادند و طبع ًا نتوانستند از کارآیی
خود استفاده کنند .اگر با محاسبهای ساده و سطحی به داوری بنشینیم ،ممکن است این
تصور پیش بیاید که دورۀ آموزشی این رفقا با مشکالتش در روند مبارزۀ نظامیو سیاسی
در داخل کشور نتیجۀ مستقیمینداشته ،اما آنچه نباید از نظر دور داشت نفس فرایندیست
که در کار سازمانی و آموزشی طی شده و این امری ناگزیر و بهنظرم بالنده بوده است و در
طی آن پختگی الزم در بنیۀ سیاسی ،تشکیالتی و ایدئولوژیک سازمان تقویت شد .فوالد
سرگذشت حرارتی خود را حفظ میکند.

وضع در اوایل سال 1350
پس از پایان آموزش نظامی ،در بیروت میان رفقا حالت خاصی برقرار بود.
مرکزیت سازمان در داخل بهشدت گرفتار بستن سوراخ ُسمبههای ناشی از حادثۀ  دُ بی
بود .مرحلۀ آموزش نظامی با محدودیتهای خاص خودش روبهرو میشد .در آن موقع
استراتژی سازمان برای گروه خارج چیزی جز دست یافتن به تعلیمات و کارآیی نظامی
نبود یعنی تعلیماتی که فقط با آموزش یافتن حاصل میشد نه با شرکت فعاالنه در عمل
با فلسطینیها؛ میدیدیم که مفهوم آموزش نظامی در نظر رفقای فلسطینی با درک ما
تفاوتهایی دارد .برای ما صرف ًا آموزش خودمان مطرح بود ،حتی وقتی میخواستیم که
ما را به یکی از پایگاههای عملیاتی مرزی بفرستند بیشتر به فکر آموزش بودیم .درک ما

تماس با فلسطین… ۲۸۵
در پیاده کردن آنچه از استراتژی خاص خود میفهمیدیم با بینشی محدود و دُ گم همراه
بود .دیدمان نسبت به کمکی که میتوان از الفتح گرفت ذهنی بود .تقریب ًا همه چیز را بر
اساس تعهدات انقالبی از آنها میخواستیم (یعنی در واقع خود آنها با مضمون گفتارشان
چنین انتظاری را در ما بهوجود آورده بودند و خود ما هم همین باور را داشتیم) بدون
آنکه حاضر باشیم به آنها در آن مقطع کمکی عملی بنماییم .همانطورکه اشاره شد ،بعدها
فهمیدیم که پیشنهادهای آنها دائر به همکاری مشترک ،چقدر با عملیات خارجی انقالب
فلسطین و عملیات سپتامبر سیاه ارتباط داشته است.
ما حس میکردیم که هنوز آن تعلیمات ایدهآل نظامیرا (که جنبۀ ذهنی داشت)
در ارتباط با منطقه و فلسطین به دست نیاوردهایم ،در نتیجه در صدد برآمدیم با چین
و کوبا تماس بگیریم .سه نفر از رفقای مرکزی (بدیعزادگان ،باکری ،روحانی) با این
هدف به اروپا رفته بودند و همراه با دو نفر دیگر در آنجا بهمنظور تماس با چین و کوبا
تالش میکردند ولی هنوز نتیجهای به دست نیاورده یا جواب قاطعی دریافت نکرده
بودند .دو نفر هم برای تماس با سفارت کوبا و کره شمالی و به دست آوردن نتیجهای
احتمالی به دمشق فرستاده شدند که این تالش هم نتیجهای نداد .ما امیدوار بودیم که
پس از مرحلۀ کار تئوریک و آمادگیهای اولیۀ ناشی از آموزش نظامی به مرحلٔه خاص
عمل ،انتقال یابیم ،اما میدیدیم مرکزیت سازمان همچنان در رویای عمل بزرگ بهسر
عملی دَ مدست هم
میبرد و تالشهایی هم در این جهت میکند ،اما هنوز حتی طرحهای
ِ
وجود ندارد.
تا مدتی روحیۀ رفقا در نوعی حالت انتظار کشیدن برای “چیزی بهتر” بود
تا باالخره از “چیز بهتر” قطع امید شد و به همان امکانات الفتح (آن بخشی که ما
میشناختیم) اکتفا گردید .مدتی هم معطل رسیدن پول برای حرکت به داخل و راه انداختن
پاسپورت و غیره بودیم .در بیروت وقتی امکان تحقق هدف نظامیدر سطح عالی وجود
نداشت ،تجمع ما چیزی جز انتظار و یا سرگرم کردن خود با همان بحثهایی که دیگر در
داخل از آنها خسته شده بودیم ،محتوای دیگری نداشت.
در امان و بیروت تجانس فکری و عملی خوبی بین بچهها وجود نداشت یعنی در
عین پذیرش آموزشهای سازمان ،ما در بررسی قضایا از نظر واحدی که بر اساس تعمق
قابل توجهی باشد بهدور بودیم .هماهنگی خوب و سازندهای بین ما وجود نداشت .تفاهمی
که معمو ً
صمم با اهداف واحد وجود
ال بین ما برقرار بود و انتظار میرود میان یک جمع ُم ّ
داشته باشد ،در آن شرایط همیشه مهیا نبود .این جو بالتکلیفی ،انتظار و در خود بودن،
به خودی خود به موارد اختالف دامن میزد که گاهی با انتقادهای عادی یا بهتر بگویم
نصیحت ،ظاهر ًا ختم میشد ولی بهجای خودش دوباره بروز میکرد .در امان ،صحبت از
مسئول بودن اصغر بدیعزادگان پیش میآمد و او خود چند بار وقتی استداللش را کسی
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قبول نمیکرد ،به این عنوان متوسل میشد (که همین کارش هم از طرف رفقا نقطه ضعف
او به حساب میآمد) ،اما مشکل این بود که واقع ًا کسی مسئولیت “گروه” را نمیفهمید.
من حتی بهطور تئوریک هم جزئیات عملی و ظرافتهای آن را نمیفهمیدم .دیگران مسلم ًا
در عمل بدان بهای کافی نمیدادند و کسی هم به فکر تصحیح آن نبود .در آن جمع بسته
و به دور از مبارزۀ واقعی ،بسیاری از خصائل خردهبورژوایی ،خودخواهیها ،انتقادهای
آبکی ،طعنه و نیشزدن با لحن شوخی ،سوءظن به حرفها و رفتار دیگران ،عدم صراحت
در انتقادها و عدم برخورد صحیح با آنها ،این جریان را تشدید میکرد بیآنکه هیچ
ضابطهای برای کنترل یا اصالح آنها وجود داشته باشد.
آنچه جوهر جمع ما را میساخت صداقت افراد ،رهبری مرکزیت سازمان و اعتماد
مطلق اعضا به صحت راه او و ایدئولوژی سازمان بود و تا حدی گذشت و اخالق و
فرهنگ اسالمی مجاهدینی و این همه ،کل تشکیالت را سرپا نگهمیداشت ،اما در آن
شرایط خاص ،بحثهای طوالنی روشنفکرانه و ذهنی نسبت به قضایا (همراه با توجیهاتی
که برای ادامۀ آن وضع الزم میآمد) در جریان بود“ .ما فاقد یک گرایش عملی عاجل
بودیم و متأسفانه وقتی متوجۀ این معضل شدیم ،به عمل زدگی افتادیم” .این جمعبندی
اعضای کادر مرکزی پس از ضربۀ اول شهریور  ۱۳۵۰بود ،یعنی زمانیکه هنوز محمد
حنیفنژاد دستگیر نشده بود (او در ۳۰مهر دستگیر شد) .طرح ربودن شهرام شفیق
(خواهرزادۀ شاه) و همینطور طرح انفجار دکل برق فشارقوی کرج ،در اینراستا مطرح
شد و نیز روحیۀ تعجیلی که برای دست به عمل زدن ،هنگام جشنهای  ۲۵۰۰ساله
شاهنشاهی سازمان را فراگرفت یعنی پیش از آنکه سازمان قوام کافی از لحاظ عملیاتی
یافته باشد؛ امری که موجب تماسهایی از نوع تماس با اللهمراد ِدلفانی شد .هرچند
احتمال دارد تماس با ِدلفانی از خیلی پیشترها شروع شده باشد.
درک ذهنی ما از آنچه سطح عالی تعلیمات نظامیقلمداد کرده و آن را برای ادامۀ
فعالیتمان ضرور میدانستیم نقش َسرابی را ایفا میکرد که ما را معطل و به دنبال خود،
ِ
ماندن اصغر بدیعزادگان و علی باکری
به این سو و آن سو میکشاند .وقتی در بیروت
دیگر برای همۀ ما سؤال ایجاد میکرد ،خواستار رفتنشان شدیم و با مسئول فلسطینیمان
توگو شدیم .پس از یکی دو جلسه بحث با او ،نقص
در مورد وضعیت خودمان وارد گف 
عمدٔه کارمان ترس از عمل و تردید نسبت به اقدام عملی ارزیابی شد .جالب این است که
هم او و هم خود ما به این نتیجه رسیدیم .حتی قبل از این جلسات این انحراف از طرف
برخی بچهها گوشزد شده بود.

تأثیر ارتباط با فلسطین در آشنایی با دیگر کشورها
به لطف و به شکرانۀ رابطهای که با فلسطینیها داشتیم ،با نیروهای مترقی ،چپ،
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مبارز و انقالبی در کشورهای عرب از جمله در لبنان ،سوریه ،عراق ،اردن و حتی مراکش
آشنا میشدیم .من از نظر تجربۀ شخصی به این نتیجه رسیدهام که مسئلۀ فلسطین یکی
از عادالنهترین قضایای بشر امروز و جهان معاصر است .داشتن رابطۀ انسانی با مبارزۀ
فلسطینیها و حمایت از آن برای من به یک معیار و َم َحک انسانی تبدیل شده است .در
طی تمام این سالهایی که در تبعید بهسر بردهام ،با شخصیتهای فراوانی چه با نامشان،
چه با آثارشان و چه با شخص خودشان آشنا شدم که زمینۀ این آشنایی با آنها ،حمایتشان
از فلسطینیها بوده یعنی در واقع سیم رابط و آشنایی من با آنها ،مسئلۀ فلسطین بوده است.
بعدها میفهمیدم که این شخص در عرصۀ فلسفه ،علوم اجتماعی ،سیاست و
غیره صاحبنظر بوده و در سمینارها و کنگرههای مارکسیستی حضور مییابد .خیلی
اوقات پیش میآمد که یهودی یا از یهودیتباران باشد و این برایم تعجبآور نبود که
همگی از جانبداران قضیۀ فلسطین باشند .کسانی مثل دانیل بنسعید ،میکائیل لووی،
ژاک دریدا و خیلی کسان دیگر که بهخاطر همین مسئلۀ فلسطین با آنها آشنا شدم .در
(((
کتابی زیر عنوان “چهل مقاله از یهودیتباران ضد استعمار فلسطین” که البته شامل
بخشی از مقاالتیست که برای ترجمه در اختیارم بود ،نام برخی از این شخصیتها آمده
است و با اکثر آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم آشنایی داشتهام و همۀ این آشناییها
به اعتبار حمایت جانانهایست که همگی از قضیۀ عادالنۀ فلسطین داشتیم .بههرحال
ما در سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر هم ،همین رابطه را با فلسطینیها داشتیم
بدون اینکه توقعی از آنها داشته باشیم که به نفع سازمان پیکار حرفی بزنند و یا تبلیغی
بکنند .آنها همیشه با ما رفیقانه ،با سعۀصدر و با آغوش باز برخورد کردهاند و ما هم
حمایتمان از آنها همیشه علنی و آشکار و سیاسی بوده .زمانیکه در پایگاههای فلسطینی
بودیم ،تجاربی که در زمینههای مختلف از جمله در امور انفجاری داشتیم و برای آنها
مفید بود ،در اختیار آنها قرار میدادیم .علیاصغر بدیعزادگان ،محسن نجاتحسینی و
محسن فاضل از کادرهای فنی بوده و در زمینههای علمی و فنی دانش و تجربه داشتند
و این تجارب را در اختیار جنبش فلسطین قرار میدادند .یکی از افتخارات جریان ما
در پنجاه سال فعالیت مبارزاتی که من شاهدش بودم و در برخی از گوشههایش حضور
فعال هم داشتهام ،نفس این امر است که ما توانستیم به این درجه با فلسطینیها درآمیزیم.
امروز هم علیرغم پستیها و بلندیهایی که در مبارزۀ آنها پیش آمده است ،ما حق تعیین
سرنوشت این خلق را ،مبارزه و تالششان را برای بازگشت به سرزمین خویش و دستیابی  
به حقوق ملی به رسمیت شناخته و از آن حمایت میکنیم .رسیدن آنها به حقوق ملی
خود ،باعث میشود بتوانند مواضع و مبارزۀ طبقاتی خود را هم پیش ببرند .در نوشتهها و
مقاالت متعددی که سازمان پیکار منتشر میکرد و از جمله در نشریۀ پیکار ،ما از جنبش
“ -1چهل مقاله از یهودیتباران ضد استعمار فلسطین” ،چاپ اول مجله آرش ،فروردین  ۱۳۸۹و چاپ دوم
اندیشه و پیکار ،آذر http://peykar.org/books/657-yahuditabarane-zede-estemar.html     .۱۳۹۰
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مردم فلسطین حمایت میکردیم .پس از آن و در تبعید هم ،در مقاالت مربوط به فلسطین
که به همت و کمک برخی از دوستانم تهیه و انتخاب و ترجمه کردهایم ،بهطور مرتب به
این حمایت ادامه دادهایم .همواره از شخصیتهای ایرانی که صمیمانه از مبارزۀ مردم
فلسطین جانبداری و حمایت بیدریغ کردهاند هرچند که در عرصۀ مسائل ایران با آنها
همنوا و همآوا نبودهایم و فعالیت سیاسی آنها در نحلۀ دیگری بوده است ،مثل علیاصغر
حاجسیدجوادی ،تجلیل کردهایم و در همان مقالهای که در کتاب “شکوه انتفاضه و
تنهایی یک ملت” آمده است ،به این حمایتها اشاره کردهایم .خوشبختانه بسیاری از
جریانهای سیاسی ایرانی چه در چارچوب ملی-مصدقی و چه در طیف چپ ،دائم ًا در
ارتباط با فلسطینیها قرار داشتند.

ِ
ادبیات فلسطین
آشنایی با شعر و
در پایگاههای فلسطینی ما نه تنها آموزش نظامی میدیدیم ،بلکه آموزش سیاسی
و تشکیالتی نیز کسب میکردیم .در زندگی مشترک و در مالقاتهای خصوصی با آنها
خیلی چیزها را میتوانستیم از آنها یاد بگیریم .رابطۀ ما با فلسطینیها رابطهای گذری،
همسایگی ،گهگاهی و موقت نبود .هرچند ما با ادبیات و شاعران فلسطینی مثل محمود
درویش ،سمیع القاسم و کسانی دیگر از سالها پیش آشنا بودیم اما با زندگی در کنار
زندگی روزمرۀ مردم و به زبان عربی
فلسطینیها انعکاس و پژواک شعر و اندیشۀ آنها را در
ِ
شاهد بوده و لمس میکردیم.
در مطبوعات فلسطینی مسائل ایران هم انعکاس داشت .در مورد سازمان و اهدافی
که داشتیم ،در مورد عملیاتی که انجام میدادیم ،بیانیههایی که داشتیم ،رفقایمان که شهید
میشدند ،دفاعیاتی که مجاهدین در دادگاههای رژیم از خود و اهداف خود میکردند و …
مینوشتیم ،ترجمه میکردیم و در مطبوعات عرب منتشر میساختیم.

جمعبندی رفقا از مبارزین فلسطینی
در همین فاصلهای که ما با رفقای فلسطینی نشست و برخاست داشتیم ،نسبت به
آنها دید عینیتری پیدا کردیم و در همان زمان جمعبندی مشخصی از آنها ارائه شد که در
کنار آزادی عمل و عرض اندامیکه فداییان فلسطینی در برابر ملک حسین و دولتهای
عربی از خود نشان میدادند ،حاوی برخی نکات منفی هم بود:
 -۱بدقولیها و عدم رعایت دقیق قرارها آنقدر تکرار میشد که قابل توجیه نبود
و خبر از مسئلهای ریشهای میداد؛
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 -۲زندگی بورژوایی مسئولی که با او در تماس بودیم یعنی خود ابوحسن برای ما
بسیار زننده بود .او بیشتر به یک افسر درجهدار در ارتشهای معمولی میمانست تا یک
رهبر انقالبی .فکر میکنم هنوز هم چنین مناسباتی برقرار است؛
 -۳عدم وجود آموزش سیاسی بین عناصر و اتکا صرف به فدایی بودن آنها .در
واقع عضوگیری به مفهوم سیاسی به سربازگیری میمانست.
خود ما نیز با توجه به دید ذهنی و کتابیمان از انقالب و انقالبیون ،در تحلیل
این نمودهای عینی چهبسا درمیماندیم ،به توجیه کردن آنها کشیده میشدیم یا در نهایت
به غرولند زدن و گله کردن .گندهگویی و تبلیغاتچیگری فراوان بود و ما که نمیتوانستیم
بهدرستی درصد نادرست را از ُکل مطلب جدا کنیم ،توقع و انتظار خود را از این جنبش
افزایش میدادیم .زمان الزم داشت تا به شرایط آنها آشنا شویم ،آنها را بهطور عینی
ای در حال عمل را درک
بشناسیم و خود با ورود به صحنه ،دشواریهای یک جنبش توده ِ
کنیم آن هم جنبشی مانند جنبش فلسطین با آن شرایط اجتماعی و تاریخی و سیاسی خاص
که به هیچ جای دیگری شباهت ندارد.

ترور ابوحسن سالمه در 1979
در این فاصله در میان نیروهای موجود در خاورمیانه و حول مسئلۀ فلسطین
شایعهپراکنی زیادی رواج داشت .گفته میشد آمریکاییها میخواهند از طریق ابوحسن
نفوذ کنند ،درحالیکه آنها کانالهای متعددی برای نفوذ داشتند .من نمیدانم گزارشی که
او را عُ نصر نفوذی معرفی میکرد چقدر با واقعیت همخوانی داشت .چیزی که میدانم این
است که در نوامبر  ،۱۹۷۴زمانیکه عرفات در مجمع عمومی ملل متحد برای اولین بار
شرکت و صحبت کرد و متنی را که محمود درویش نوشته بود بهعنوان یک خطابٔه تاریخی
قرائت کرد ،کسی که مسئولیت امنیتی عرفات را بهعهده داشت ابوحسن بود .او در هلیکوپتر
بین فرودگاه نیویورک و مقر ملل متحد با عرفات همراه بوده است .ابوحسن شخصیت
امنیتی-نظامی مهم فلسطین در آن زمان بوده و نقش مهمی در مذاکرات جنگ داخلی
لبنان داشته است .بین کتائب (همان حزب فاالنژمسیحی-مارونی ،که جنگ ضدفلسطینی
و ضدنیروهای مترقی لبنان را رهبری میکرد) و فلسطینیها چند بار مذاکره صورت گرفت
که ابوایاد هم در آنها شرکت داشت .من گزارشهایی را میدیدم که در روزنامهها منتشر
میشد .واسط و رابط بین طرفین جنگ داخلی لبنان ابوحسن بود .او هم مثل ابوایاد مرد
شرایط سخت بود اما آن را نیز که قب ً
ال اشاره کردم بگویم که زندگی و منش ابوحسن ،یک
منش شاهزادهمانند بود یعنی از امکاناتی سطح باال برخوردار بود و ابایی هم نداشت از
اینکه مث ً
ال زندگی خیلی مجللی داشته باشد .من همراه با دوستان فلسطینی به منزل او رفته
توآمد ابوحسن طبع ًا با رعایت شرایط امنیتی
و شخص ًا این شیوۀ زندگی او را دیده بودم .رف 
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همراه بود ولی در خیلی جاها پیدایش میشد و با همه رابطه داشت؛ با فاالنژهای مسیحی
لبنان که درگیر جنگ داخلی بودند ،با نیروهای مترقی لبنانی مثل ولید جنبالط و با احزاب
چپ لبنان که علیه دستراستیها ائتالف داشتند .در جریان همین رابطهها ،ابوحسن با
اینکه همسر و پسر داشت که من از نزدیک دیده بودمشان ،با ملکٔه زیبایی لبنان جورجینا
رزق مسیحی ازدواج کرد؛ بهطوریکه در زمان ترور او ،همسرش محسوب میشد .جورجینا
رزق طبع ًا خیلی مطرح بود ،چون بهعنوان ملکٔه زیبایی لبنان انتخاب شده و مرتب عکس
و تفصیالت او را برای نمایش لباسها و غیره در مطبوعات چاپ میکردند .بههرحال
قابل کتمان نیست که در رأس جنبش فلسطین بهعنوان یک جنبش مردمی ،کسانی بودند
مثل ابوحسن که زندگی مجللی داشتند ،آن طور که بعضی از سران رژیمهای عرب دارند و
طوری زندگی میکرد که ربطی به زندگی “مقاتالن” یعنی مبارزان ندارد .یکی از مبارزان
فلسطینی در وصف همین مورد یعنی فاصلۀ بین زندگی رهبران و زندگی مقاتالن میگفت
که قیمت اسباببازی حسن ،پسر ابوحسن ،چ هبسا از حقوق ماهانٔه یک خانوادٔه فلسطینی
که در جنوب لبنان میجنگند بیشتر باشد .بههرحالفعالیتهای ابوحسن در زمینۀ عملیات
خارجی بسیار مهم و شکی ندارم پرخطر هم بود و میدانیم او شخصیت بسیار جسوری
داشت .فلسطینیها از طریق عملیات خارجی با اسرائیل خیلی درگیر شدند و در کشورهای
اروپایی عناصری از اسرائیلیها را هدف قرار دادند .اسرائیلیها هم بعد ًا با امکانات بسیار
وسیعتری اینها را مورد هدف قرار دادند که عدٔه زیادی هم ترور شدند .از جمله کسانی
که در بیروت ترور شد یکی هم ابوحسن بود .اشاره کردم که بعضی از کشورهای اروپایی و
بهطور مشخص خود آمریکا سعی میکردند از طریق کانالهایی از درون سازمان آزادیبخش
فلسطین با این سازمان ارتباط برقرار کنند .گویا از جمله افرادی که آمریکا انتخاب کرده تا
از طریق آنها رابطه برقرار کند ،یکی هم علیحسن سالمه (ابو حسن) بوده است .آمریکا
یست و به تفریح ،کوهنوردی و اسکی… عالقه دارد و
فکر میکرد چون او جوان خوش تیپ 
اهل بهاصطالح زندگی کردن و لذت بردن از آن است ،بهقول محمود درویش “به دنبال همٔه 
آن چیزهاییست که زندگی را شایستۀ زیستن میکند” ،با او تماس برقرار میکند .بعد از
مدتی اسرائیل میفهمد که آمریکا از این طریق با سازمان آزادیبخش فلسطین ارتباط برقرار
کرده و این خود بهانۀ دیگری برای ترور ابوحسن میشود .وقتی او همراه چهار محافظش
با ماشین شورلت استیشن از خیابانی در بیروت غربی ،مسیر معمولیشان ،میگذشتند یک
مأمور موساد از بالکن خانهای مشرف به خیابان ،فولکسواگنی را که پر از مواد منفجره
بوده و در مسیر راه ابو حسن پارک شده بود ،با دستگاه رادیویی منفجر میکند .به این
ترتیب بعد از  ۵تالش ناموفق ،ابوحسن و همراهانش به قتل میرسند .چند عابر هم کشته
و زخمی میشوند .من آن زمان یعنی سال ۱۹۷۹بیروت بودم .بعدها عملیات گستردهای
در اروپا و جاهای دیگر به راه افتاد .شایع بود که فلسطینیها قصد داشتند در ایتالیا ،از
یک هتل مشرف به فرودگاه ،یک هواپیمای اسرائیلی را به موشک ببندند .باید تصور کرد  
که چنین عملیاتی به چه تدارک عجیبی نیاز دارد؛ یعنی باید موشک داشته باشی ،بتوانی

تماس با فلسطین… ۲۹۱
موشک را به درون هتل ببری ،هتلی که مشرف به فرودگاه باشد و غیره .چه امکاناتی الزم
دارد! البته در اینراه از امکانات گوناگونی مثل کیف دیپلماتیک و چیزهای دیگر استفاده
میکردند .فکر کنم در چارچوب جنگ سرد ،روسها از این نوع کارها غافل نبوده و احیان ًا
خودشان و یا توسط کشورهای دیگر این امکانات را در اختیار فلسطینیها میگذاشتند  .
دو نفر در رابطه با این نوع عملیات در ایتالیا دستگیر شدند که گروه سپتامبر سیاه هشدار
داد و خواستار آزادی آنها شد .در مقابل تهدید فلسطینیها ،آن دو نفر را آزاد کردند .یکی
از اینها به نام عاتف بسیسو را از نزدیک میشناختم،که در  1992متأسفانه اسرائیلیها
او را در پاریس ترور کردند .عکسش در مجلٔه “الیوم السابع” چاپ شده بود .عملیات
فلسطینیها علیه اسرائیلیها سبب میشد شخصیتهای برجستهای به این مبارزه بپیوندند؛ از
جمله فٔواد الشمالی مبارز مسیحی لبنانی که به سپتامبر سیاه پیوست ولی پس از مدتی توسط
اسرائیلیها شناخته و ترور شد .جنازهاش را به بیروت بردند و میتوانم بگویم نوعی سمپاتی
و همبستگی بین مسلمان و مسیحی را بهوجود آورد ،نمونٔه دیگر محمد بوضیا از مبارزین
الجزایریست که پس از عملیاتی شناسایی و ترور شد .از مراکشیها هم کسانی بودند که در
عملیات سپتامبر سیاه شرکت میکردند یا به فلسطینیها کمک میدادند .محمود الهمشری،
نمایندٔه غیررسمیسازمان آزادیبخش فلسطین در زمان ژرژ پمپیدو در فرانسه بود .در تاریخ
 ۹ژانویه  ۱۹۷۳با بمبی ترور شد که زیر تلفن اتاقش جاسازی کرده بودند .همچنین ترور
ماجد ابوشرار ،باسل کویسی و یک روشنفکر معروف دیگر هم بود به اسم کمال خیرمل،
بهنظرم سوری و ساکن سوئیس ،که با سپتامبر سیاه همکاری میکرد .او که شاعر بود ،کتابی
هم در نقد ادبی به زبان انگلیسی نوشته است .کتابش را در پاریس دیدم .پارهای از یکی
از اشعارش پس از این همه سال در خاطرم مانده است .او در مرگ فٔواد الشمالی یا محمد
بوضیا شعر بسیار زیبایی سروده بود که فکرمیکنم چند سطر هم بیشتر نباشد:
“ابکی ریا و کعم غیابی   /انت المسافر و فی عذابی و انا القتیل” یعنی :غیاب تو
را گریه کنم یا غیاب خودم را  /اسب نقرهفام تو بر در ایستاده و شیهه میکشد  /اسب به
من پاسخ میدهد که مسافر تو هستی  /آن که در رنج است تویی و مرده منم.

بازگشت از فلسطین پس از پایان آموزشهای نظامی
پس از پایان دورۀ آموزش نظامی در پایگاههای فلسطینی وظیفۀ ما انتقال افراد
امان به ایران برگشتند،
بهطور سالم به ایران بود .گذشته از برادرانی که بعد از آموزش نظامیدر ّ
از اردیبهشت  ،۱۳۵۰دیگر برادران مجاهد ما که برای آموزش نظامیبه بیروت و منطقه
آمده بودند بهتدریج به تهران بازگشتند .برخی از طریق هوایی و همراه با مقداری اسلحه
و ذخیره ،مانند علیاصغر بدیعزادگان ،علی باکری ،نبی معظمیو محمد سیدیکاشانی و
غیره که سالم رسیدند و برخی از طریق راه قاچاق ترکیه همراه با سالح یا بدون آن.
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بازگشت به ایران برای برخی از طریق رسمی امکانپذیر بود زیرا با پاسپورت و
َمحمِ ل کام ً
ال مناسب مانند گذراندن یک دورۀ دانشگاهی در اروپا و غیره صورت گرفته
بود .برای برخی دیگر باید یک راه بازگشت قاچاقی از طریق ترکیه شناسایی میشد
و بنابراین الزم بود که پایگاهی در شرق ترکیه بههمین منظور داشته باشیم .این کار را
فتحالله خامنهای بهنحو احسن انجام داد .کار مهم و ضروری دیگر آماده کردن پاسپورت
و مدارک رسمی بود که باید به بهترین نحو جعل میشد و سازمان در این باره تجارب
خوبی داشت که امکان سفر به کشورهای مختلف را برای ما فراهم میکرد .به یاد ندارم
که کسی از ما بهخاطر پاسپورت بر سر مرزها دچار مشکل شده باشد .چندین نفر از رفقا از
راه ترکیه به ایران بازگشتند :موسی خیابانی ،سیدجلیل سیداحمدیان ،ابراهیم آوخ ،رسول
مشکینفام و… این افراد معمو ً
ال با خود مقادیری سالح و ذخیره میبردند که به بهترین
نحو جاسازیشده بود .بدیعزادگان که در دانشکدۀ فنی تدریس میکرد و به بهانۀ بورس
تحصیلی از کشور خارج شده و به پایگاههای فلسطینی رفته بود ،در خرداد  1350سالم
به ایران برگشت .او چمدان بزرگی با خود داشت که به شوخی به آن “تابوت” میگفتم
و در آن چهار مسلسل و مهمات جاسازیشده بود .روحیۀ محکم و َمحملی که داشتند
در فرودگاه کام ً
ال طبیعی مینمود و نشان میداد که ساواک از این ِشگرد مبارزاتی که به
کار میبردیم هیچ اطالعی ندارد .پس از او نوبت به نبی معظمی رسید .در رابطه با سفر
ِ
چمدان
نبی معظمی گفتنیست که بین رفقا بحث شده بود که شاید نبی از بردن یک
جاسازیشده بترسد ،قیافهاش عادی نباشد و در فرودگاه احیان ًا لو برود؛ بنابراین یکی از
رفقا پیشنهاد کرده بود که به او گفته نشود که چمدانش حاوی جاسازیست .من با این
پیشنهاد مخالفت کردم زیرا این نوعی سوءاستفاده از اعتماد او به سازمان و نوعی استفادۀ
ابزاری از افراد محسوب میشد و اگر احیان ًا لو میرفت و بعد ًا میفهمید که بدون اطالعش
مأموریت خطرناکی بهعهدهاش گذاشتهاند نسبت به سازمان و امر مبارزه بیاعتماد میشد.
در نتیجه من مسئول شدم با خود نبی صحبت کنم و اگر خودش خواست ،این مأموریت
را انجام دهد .با او صحبت کردم و با عالقهمندی پذیرفت و مأموریت را انجام داد.
طبیعیست که در برخی موارد اطالع از ک موکیف و زمان و مکان یک عملیات یا یک
مأموریت بهلحاظ رعایت مسائل امنیتی محدودیت دارد و همه چیز را نمیتوان بیحساب
در اختیار افراد گذاشت ،اما این نباید شکل سربازخانهای و بوروکراتیک به خود بگیرد.
سرکوب و اختناق حاکم نمیتواند محدود کردن بیرویۀ اختیارات افراد را همیشه توجیه
ِ
دستکم گرفت اصل دیگری که ارادۀ
کند .گاه برای رعایت اصول امنیتی که هرگز نباید
آ گاهانه افراد است نادیده گرفته میشود .ممکن است بهاصطالح کار را به هر صورت به
ِ
ِ
وحدت وسیله و هدف را کنار گذاشت ولی آنچه سرانجام باقی میماند
ضرورت
پیش برد و
در مقیاس بزرگ چیزیست شبیه تجربۀ اتحاد شوروی که همه چیز بود جز سوسیالیسم .از
این درسهای گرانبهایی که تنها در عمل میتوان آموخت فراوان داشتیم و هرگاه بههردلیل
آنها را رعایت نمیکردیم ،به سازمان زیانهای معنوی سنگین وارد میآمد .ممکن است
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برای مدت کوتاهی ظاهر ًا کار را از پیش برده باشیم ولی در درازمدت مبارزۀ انقالبی و
اخالقی سترگش تهی کردهایم.
کمونیستی را از محتوای انسانی و
ِ
جالب توجه اینکه با مالحظات امنیتی خوبی که سازمان رعایت میکرد حتی پس
از واقعۀ سیاهکل در بهمن  1349همچنان میشد با چمدان جاسازیشده از سالح وارد
فرودگاه مهرآباد شد و سالم به مقصد رسید .دقتی که سازمان در انجام فعالیتهای خود
داشت بهخوبی نشان میداد که ساواک با همۀ امکاناتش نمیتوانست راه را بر فعالیت
انقالبیون ببندد .نتیجه میگیرم که این امر تا امروز نیز واقعیت دارد و اگر ارادۀ جمعی
برای مقابله با دشمن بهدرستی به کار افتد بهخوبی میتوان از نقطه ضعفهای او استفاده
کرد و چیرگی بهاصطالح مطلق او را به شکست بدل ساخت.
باری ،بعد از نبی معظمی ،علی باکری به ایران رفت .او در دانشگاه صنعتی تدریس
میکرد و به بهانۀ سفر علمیبه خارج و در واقع بنابر یک مأموریت سازمانی به بیروت آمده
بود که با چمدان و ساک جاسازیشده از سالح ،در تیرماه  ۵۰سالم به ایران بازگشت .طبق
روالی که داشتیم باید صبر میکردیم تا خبر سالمت مسافر به ما میرسید تا مسافر بعدی
حرکت کند .پس از  12روز خبر سالمتی رسید و فرد بعدی محسن نجاتحسینی باید همراه
با سالح به ایران بازمیگشت ولی حادثۀ مهمیدر جریان بازگشت او به ایران رخ داد.

دستگیری محسن نجاتحسینی و محمد یقینی در فرودگاه بیروت
اوایل مردادماه ،محسن نجاتحسینی طبق معمول با مقادیری مهمات که به بدن
خود بسته بود همراه با چمدان جاسازیشده و پاسپورت اصلی ابراهیم آوخ که تنها عکسش
را عوض کرده بودیم مستقیم ًا از بیروت عازم تهران بود .بلیط هواپیما را برای نخستین بار
از شرکت پانآمریکن گرفته بودیم .این شرکت برخالف شرکتهای دیگر که تجربهشان
را داشتیم مسافران را قبل از پرواز از دستگاه کنترل عبور میداد و ما آن را نمیدانستیم،
در نتیجه معلوم شد که او با خود اشیاء فلزی دارد و با کمترین جستجوی مأمور گمرک
فرودگاه اسلحه کشف شد .با توقیف او پلیس به جستجوی همراهان او برآمد و محمد
یقینی نیز که او را به فرودگاه همراهی کرده بود در اینرابطه دستگیر شد.
حاال ما دو زندانی در بیروت داشتیم که احتمال داشت به ایران تحویل داده شوند،
چنانکه یکی از مبارزان ترک را که با جنبش فلسطین ارتباط داشت و دستگیرشده بود به
آنکارا تحویل دادند .ما برای جلوگیری از تحویل آنها از دو راه میتوانستیم اقدام کنیم
یکی راه قانونی و گرفتن وکیل مدافع و دیگری وارد آوردن فشار سیاسی به دولت لبنان از
طریق سازمان آزادیبخش فلسطین .هر دو راه را در پیش گرفتیم .پنهانکاری ما تا آن حد
موفق بود که رژیم نه از ماجرای ربودن هواپیمای دُ بی و نه از دستگیری دو نفر در فرودگاه
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بیروت سرنخ اطالعاتی کافی به دست نیاورد تا به سازمان برسد و ضربه بزند .برای مثال
یک سال پس از دستگیری بیروت بود که سفارت ایران در لبنان ،رسم ًا از دادسرا تحویل
(((
آنها را با نام حقیقیشان به ایران خواستار شد .هر دو نفر خود را با نامهای مستعاری که
در پایگاه داشتند معرفی کرده بودند و تا پایان دورۀ محکومیتشان هم نام حقیقیشان را
نگفتند .نام واقعی این دو نفر تنها پس از یک سال برای رژیم معلوم شد ،آنهم در نتیجۀ
ِ
دستگیرشدگان ضربۀ اول شهریور  50در داخل .ما همچنان از راه هوایی
های
بازجویی ِ
برای انتقال سالح و ذخیره به ایران استفاده میکردیم.

نوعی جمعبندی
در طول مدتی که سازمان در خارج از کشور بالنسبه موجودیت تشکیالتی یافت و
رفقایی در آن متشکل شدند یعنی از فروردین  13۴۹تا  ۷مرداد ( ۵۰تاریخ دستگیری
محسن نجاتحسینی و محمد یقینی در فرودگاه بیروت) ،ما به کسب دستاوردهایی
کارآیی عملی تا حدی برطرف شده بود
موفق شده بودیم از جمله اینکه ضعف ما در
ِ
و به بسیاری از مسائل دید عینی پیدا کرده بودیم ،از مشکل ارتباطات گرفته تا قضایای
تدارکاتی و طرح عملیات نظامیو برخورد با جنبشهای انقالبی منطقه… اما باید توجه
کنیم که در طول این مدت ما همچنان بدون استقالل درونی و انسجام سازمانی بوده و
بهصورت گروهی یا مجموعهای از افراد عمل میکردیم که همچون عدهای مسافر از یک
جا میگذرند .کادر خارج ،پشتجبهۀ حسابشدهای را تشکیل نمیداد که متناسب با
وسقم استراتژی یا کمبودهای
شرایط برای خود استقاللی داشته باشد و در ارتباط با صحت ُ
ایدئولوژیک یا طرز تقسیم مسئولیتها هم فکر کند؛ برای مثال افراد سازمان عمدت ًا در دو
بخش مرکزی و غیرمرکزی تقسیم شده بودند شبیه دو قطب ،بهطوریکه افراد جوانتر مثل
ابراهیم آوخ یا محمد یقینی فرصت اظهار نظر نمییافتند؛ شاید هم در آن اوضاع فرصتش
پیش نیامد اما این نقص تشکیالتی و عدم توانایی در جذب نیروهای تازه باقی ماند .این
همان نقصیست که محمد حنیفنژاد در جمعبندی شکست شهریور  1350بدان رسیده و
اظهار داشته بود که ما به کادرهای پایین کم بها دادهایم و از قطبی شدن کارها انتقاد کرده
و استمرار کار سازمان را مرهون وجود کادرهای جوانتر دیده بود .آنچه مشکل مرکزیت
سازمان بود در گروه خارج هم نمود داشت مثل دیگر نقائصی که در چارچوبهای
ایدئولوژیک و استراتژیک سازمان در کل وجود داشت و حتی بهطور ناخودآ گاه در َاعمال
ما بروز میکرد .در مورد جنبههای مثبتمان نیز همینطور بود؛ بهعنوان مثال حول مسئلۀ
دست زدن به عمل یا ادامه دادن تدارکات ،در برخورد با تجارب فلسطینیها از لحاظهای
گوناگون همچنان شیفتۀ برتریهای خودمان بودیم .از “عملی بودن” فلسطینیها که هم
به معنای گرایش آنها به پراتیک بود و هم عینی دیدن قضایا درس نگرفتیم ،مث ً
ال در مورد
 -1نک .به کتاب بر فراز خلیج ،نوشتۀ محسن نجاتحسینی.
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توگوی طوالنی و رسمیبین ما و
لزوم شروع از عمل کوچک که این بحث طی یک گف 
مصرانه بر استراتژی خود دائر به حفظ جو ساکت و آرام در
ابوحسن در گرفت ولی ما
ّ
ایران و آماده کردن خود برای ضربۀ بزرگ و گیجکننده تکیه کردیم و او سرانجام نتیجه را
موکول به تجربۀ خودمان کرد .ما با مشکالت برخورد عینی نداشتیم و غالب ًا آنها را حمل بر
نواقصی میکردیم که گمان میبردیم از آنها مبراییم .در صورتیکه خود هنوز به مرحلۀ عمل  
نیفتاده بودیم تا بدانیم معنی ضربه خوردن چیست .ما گاه گرایش فلسطینیها به عملیات
خارج (سپتامبر سیاه) را که تازه صحبتش را میکردند ،ناشی از شکست جنبش فلسطین
در جلب تودهها میدانستیم که بعدها با توضیح رفقای فلسطینی هدف از آن کار بر ما
روشن شد .ما در برخورد با جریاناتی که در کشور خودمان نیز میگذشت نظیر سیاهکل و
یا لو رفتن گروههای مبارز ،برخوردی عینی نداشتیم و آنها را پدرمآبانه ناشی از خطاهای
فاحش و قابل اجتنابشان میدانستیم ،گویی خودمان از این خطاها ُم ّبرا هستیم و همواره
مصون خواهیم ماند .همینطور بلبشوی کار فلسطینیها بعد از سپتامبر  ۷۰و یا پراکندگی
(((
و ضرباتی که جنبش ترکیه خورد ،همه را بههمیننحو تحلیل میکردیم .از سوی دیگر،
گاه نیز در برابر خطاهایی که از برادران فلسطینی میدیدیم ،در بین خودمان با نوعی روحیۀ
گذشت ،به توجیه آن خطاها پرداختیم.

وضعیت داخل قبل از ضربۀ  ۱۳۵۰به سازمان
در اینجا الزم است به وضعیت ایران در این فاصله اشاره کنم .از آنجا که من
از اوایل فروردین  ۱۳۴۹دیگر در ایران نبودم از فعالیتهای سازمان در داخل اطالع
مستقیم ندارم .طبع ًا آنچه را که در خارج اتفاق افتاد روایت کردم ولی در رابطه با داخل
تصورم این است که طی یک سال و نیم یعنی از ابتدای  13۴۹تا اول شهریور  ۵۰که
سازمان ضربه خورد ،مهمترین فعالیت سازمان حول تدارک عمل مسلحانه و ملزومات
سیاسی و تشکیالتی آن متمرکز بوده است .میتوان تصور کرد که اعتقاد قوی به استحکام
و ضربهناپذیری سازمان که توانسته بود طی تقریب ًا شش سال فعالیت تدارکاتی ،خود را
کام ً
ال حفظ کرده و حتی افرادی را به خارج فرستاده و به آنها آموزش نظامیداده و به ایران
بازگردانَد ،نوعی اعتماد به نفس غلوآمیز در روحیۀ افراد بهوجود آورده باشد.

در مرحله آخر این روند ،سازمان با حوادثی روبهرو شد که کام ً
ال غیرمنتظره بود
چه آنهایی که مستقیم ًا برای ما پیش آمد (از جمله جریان دستگیری دُ بی و عملیات
هواپیماربایی) چه آنهایی که در عرصۀ سیاسی رخ داد (مثل واقعۀ سیاهکل و تبعات آن

 -1در پایان سال  1969در ترکیه هم جنبش مسلحانۀ مشابهی در گسست از پارلمانتاریسم احزاب سنتی بهوجود
آمده بود  .مشخص ًا در فاصله  70تا  72دو جریان ملهم از انقالبهای آمریکای التین شکل گرفته و رفقایی را
برای آموزش نظامیبه فلسطین گسیل کرده بود .کودتای سال  71ضربۀ شدیدی به این جریانات زد.
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در زمینۀ امنیتی)؛ این فضای عمومیضرورت تسریع در وارد شدن به مرحلۀ عمل نظامی
را در برابرمان قرار داد .بازگشت عدهای از رفقا از پایگاههای فلسطینی به ایران مسائل
تازهای را چه بهلحاظ تاکتیکی و چه تشکیالتی برای سازمان مطرح کرد و وضع آرام و
ثابت رهبری و کادرها را دستخوش تغییراتی کرد که در مواردی با تأثیراتی منفی همراه بود
و هشیاری سازمان را نسبت به مرحلهای که در آن بهسر میبردیم کاهش داد .جذب افراد
سیاسی که از یکی دو سال پیش شروع شده بود دامنه پیدا کرد و تالش برای امکانسازی
و بهویژه خرید و تدارک اسلحه برای آغاز عملیاتی که از توان ما بسیار فراتر بود ،باعث
دستپاچگی و اشتباهاتی شد که پیامدهای جبرانناپذیری به بار آورد.
همین تردیدها و تأخیرها که معلول نقائص اصولی سازمان بود در کنار نقائص
دیگر ،ما را دچار تضادهای داخلی زیادی کرد .رفقایی که از خارج به داخل رفتند این
تأخیر را بهشدت احساس کرده بودند و در نتیجه بدون توجه کافی به مشکالت انتقال از
مرحلۀ قبلی (بی عملی) به مرحلۀ جدید (عمل) جانب عمل را گرفتند .عدهای اوضاع
عمومیسازمان را بهنحوی نمیدیدند که بتواند سریع ًا به مرحلۀ دیگری وارد شده و به عمل
بپردازد و عدهای دیگر تحت تأثیر تجارب انقالبات جهانی و مبارزات مسلحانهای که در
گوشه و کنار دنیا جریان داشت و همینطور با واقعۀ سیاهکل ،احساس میکردند که دیگر
فرصتی برای تفکر حول طرحهای عملی وجود ندارد و باید به اقدام دست زد.
لوحوش در مردادماه محمدصادق ساداتدربندی هم پس از طی
در همین حو 
آموزش نظامیبا محمولۀ جاسازی شدۀ اسلحه ،قصد داشت از راه دُ بی وارد خاک ایران
شود؛ او که توانسته بود از کنترل فرودگاه دُ بی سالم عبور کند در مسیر هوایی از دُ بی به
بندرعباس توسط مهمانداری که او را در جریان هواپیماربایی دُ بی به بغداد شش ماه پیش
از آن دیده بود ،شناسایی شده و لو رفت .او در فـرودگاه بندرعباس بازداشت شد و چمدانی
پر از سالح و مهمات به دست ساواک افتاد.

ضربۀ شهریور ۱۳۵۰
بیشتر داخل کردن سالح و مهمات به ایران از یک طرف و عاجل
دشواری هرچه
ِ
ِ
بودن دستیابی به اسلحه با نزدیک شدن جشنهای  2500ساله از طرف دیگر ،بهنظر
میرسد زمینۀ ضربۀ  1350را فراهم میکند .امروز جزئیات ضربه تقریب ًا روشن است.
سازمان که تصمیم میگیرد بیشتر اتکا خود را بر منابع داخلی قرار دهد ارتباطات داخلی
قدیمیرا فعال میکند؛ در همین رابطه و جستجو ،منصور بازرگان به سراغ فردی میرود
که در قزلقلعه همزندان او بوده است .منصور در سال  1342یا  43در زندان با عدهای
از ُکردها بود که در ارتباط با یکی از شورشهای معمولی در کردستان دستگیرشده بودند.
آن فرد اللهمراد ِدلفانی نام داشت و گویا پیش از آن با حزب توده هم آشنایی داشته است
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و احتما ً
ال در ارتباط با “تشکیالت تهران” یا سازمان مادر که ساواک برای فریب و
دستگیری مبارزین بهوجود آورده و فرد معروف و سرشناس آن عباس شهریاری نام داشت
توآمد برقرار میکند و
دستگیرشده بود .در نیمۀ دوم سال  49منصور بازرگان با او رف 
چند بار دلفانی به خانۀ او آمده یعنی خانهای که حنیفنژاد و پوران بازرگان نیز به آن
توآمد میکردند .او سعی میکرده خودش را بسیار پایبند رعایت مسائل امنیتی نشان
رف 
دهد و اینکه حس کنجکاوی ندارد یعنی طوری وانمود میکرده که نمیخواهد اطالعات
غیرالزمیکسب کند ،مث ً
ال اگر منصور کتابی را باز میکند او روی خود را بر میگردانده
تا منصور بفهمد که او نمیخواهد حتی اسم کتاب را بداند .صحبت از مسائل اجتماعی
و اوضاع روز به میان میآمده و از خالل صحبتها و واکنشهای مثبت یا منفی ،او به
کنه افکار منصور پیمیبرده است .زنش را هم یک بار به خانۀ منصور آورده بوده تا
نوعی روابط خانوادگی ایجاد کند .دلفانی حوادثی را که به زندانی شدنش منجر شده
بود با آب و تاب نقل میکرده که در کوههای کردستان چه فعالیتهایی انجام میشده و
اینکه امکانات به دست آوردن اسلحه در آنجا به چه شکلی است .هیچگونه کنجکاوی
هم بروز نمیداده و بدین ترتیب بهتدریج اعتماد منصور و برخی رفقای دیگر را که در
جریان این ارتباط قرار گرفته بودند مانند ناصر صادق و سعید محسن جلب میکند .دو
سه نفر دیگر هم غیر از منصور او را میبینند و یک بار هم با یکی از رفقا به کوه میرود.
در بحثهایی که پیش میآید به ایدههای چپ اشاره داشته اما میبیند که بعدازظهر رفیق
ما به نماز میایستد .بههرحال رابطه با او تا آنجا پیش میرود که برای رفقا امکان خرید
اسلحه از کردستان و انتقال به تهران از این طریق مطرح میشود .آن روزها همانطورکه
گفتم سازمان بهشدت در تالش خرید سالح و تدارکات الزم برای شروع عمل مسلحانه
بود و این باعث میشود که بچهها هشیاری الزم را از دست بدهند .دلفانی حتی با یکی از
رفقا ،محمدعلی رحمانی در اطراف کرمانشاه قرار میگذارد تا مناطق عبور و محل انبار
کردن موقت سالح را به او نشان دهد .این رفیق در جریان اجرای قرار مشکوک میشود
ولی وقتی به تهران برمیگردد و نمونۀ مشکوک را به مسئولین خود (که دیگر سعید محسن
نبوده) میگوید او را جدی نمیگیرند ،در مورد کمبها دادن به این امر شاید اتفاق دیگری
بیتأثیر نبوده است و آن وضعیت درون سازمان بود .من از این موضوع مطلع هستم که
قبل از دستگیریهای سال  ،50برای مدتی سعید محسن را از مرکزیت کنار میگذارند.
تنها کسی که چنین تواناییای دارد حنیفنژاد است ،البته فشار از طرف کسان دیگری
بوده مث ً
ال بچههایی که از پایگاههای فلسطین برگشته بودند ،مثل مسعود رجوی ،محمد
بازرگانی ،رسول مشکینفام و چند نفر دیگر .این رفقا گویا بر ضرورت دست به عمل
زدن تأکید داشتند .آیا سعید برخوردهایی خالف این موضوع داشته؟ من دقیق ًا نمیدانم
که واقعاً داو بر سر چه بوده است که سعید با آن تطابق نداشته .مسئله واقع ًا بر سر چه بوده
است؟ ولی تا این حد میدانم که در اثر فشاری که از ناحیۀ این بچهها وارد میشود ،مبنی
بر اینکه سازمان باید هرچه سریعتر دست بهکار شده و عملیات مسلحانه صورت بگیرد

  ۲۹۸از فیضیه تا پیکار

و… منجر به این میشود که حنیفنژاد قبول کند حتی سعید را کنار بگذارد .سعیدی را که
هیچکس توانایی چنین برخوردی با او را ندارد .فقط حنیف است که میتواند چنین کند
و آنهم بهطوریکه خود سعید هم بپذیرد .بههرحال آنچه مسلم است ،در قبل از لو رفتن
سازمان توسط دلفانی برخی از بچهها به او شکهایی پیدا میکنند و این به طریقی با سعید
مطرح میشود ،اما در مرکزیت نبودن سعید در این دوره باعث میشود که این هشدارها
جدی گرفته نشده و روابط با دلفانی ادامه یابد.
به این ترتیب ساواک بهوجود گروهی که در حال فعالیت و تدارک است واقف
شده و کسانی که با این فرد در تماس قرار میگیرند یعنی مشخص ًا محمد بازرگانی و
ناصر صادق را تعقیب کرده تا کل شبکه و خانههای تیمی را کشف کند .ناصر صادق
با موتور حرکت میکرده و به خانههای تیمیرفتوآمد داشته .یک بار پلیس گواهینامۀ
او را سر چهارراهی مطالبه میکند .او آن را امری عادی به حساب میآورد ولی ساواک
از این طریق به نام واقعی او پیمیبرد و با تعقیب و مراقبت ،برخی از خانهها را نیز
شناسایی میکند .در این مدت سازمان در تور بوده و سرانجام ضربۀ اول شهریور 50
پیش میآید و تا دو ماه بعد یعنی  30مهر ،حنیفنژاد هم دستگیر میشود .سازمانیکه
شش سال توانسته بود بهرغم آنکه برخی از افراد نخستینش پروندۀ سیاسی و زندانی شدن
داشتند خود را از چشم پلیس حفظ کند و چند ده نفر را با شناسنامه و مدارک جعلی
به خارج کشور و پایگاههای فلسطینی بفرستد و از طریق ربودن هواپیما در دُ بی شش
نفر از کادرهای خود را نجات دهد و در مراکزی حساس نفوذ کند و اطالعات بسیار
زیادی از تحرکات ساواک و صدها شمارۀ اتومبیل آن را به دست آورد ،این چنین به
دام پلیس افتاد.
باری ،در اول شهریور  1350ساواک به چندین خانۀ تیمی یورش میبرد و
طی چندین ضربه که مجموع ًا دو ماهی طول کشید ،بیش از صد نفر از رهبری ،کادرها
و اعضای ساده را دستگیر کرد .نام دستگیرشدگان در دو نوبت به ما رسید .ابتدا 37
نفر بود و سپس به  75نفر رسید .اطالعیههایی که دربارۀ دستگیریها و اوضاع زندانها
منتشر کردیم در رادیو فارسی بغداد ،در نشریات جبهۀ ملی ایران در خاورمیانه ،در نشریات
کنفدراسیون و نیز “خبرنامه” که آن را ابوالحسن بنیصدر و قطبزاده منتشر میکردند
منعکس میشد .بعدها نشریۀ “پیام مجاهد” که آن را دکتر ابراهیم یزدی و مصطفی چمران
از مسئولین نهضت آزادی در خارج کشور راه انداختند به تکثیر اطالعیهها و اعالمیههای
نظامی-سیاسی مجاهدین میپرداخت.

دو نظر در برخورد به تبعات ضربۀ 50
پس از ضربۀ شهریور ،در برخورد به آیندۀ سازمان و اتخاذ تاکتیک مشخص در
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این باره ،دو تمایل در بچههای باقیمانده بهوجود آمد .محمد حنیفنژاد حفظ و امنیت
سازمان را در اولویت قرار میداد و بههمین خاطر مخالف آکسیونهای ضربتی در آن
مرحله بود .او معتقد بود که وظیفۀ افراد دستگیرنشده نه ماجراجویی و برخورد عاطفی
برای بهاصطالح آزادسازی سعید محسن و دیگران ،بلکه بازسازی تشکیالت و دور کردن
آن از ضربات آتی است (این نکته مرا به یاد همان “اصل بقای پیشتاز” میاندازد که در
مورد آن قب ً
ال گفتم) .حالآنکه نظر دوم که رفقا رسول مشکینفام و اصغر بدیعزادگان
حامل آن بودند ،بالعکس بر ضرورت عملیاتی پافشاری میکرد که آزادسازی بچهها را
مدنظر داشته باشد .یقین ًا تمایل این رفقا به عملیات ضربتی متأثر از این عامل اصلی
نیز بود که از فلسطین به ایران برگشته بودند و شاهد چرخش تاکتیک جنبش فلسطین
از مبارزۀ تودهای به عملیات چریکی و سپتامبر سیاه بودند .از طرف دیگر مضمون نقد
بچههای خارج هم نسبت به سازمان همین بیعملی بود؛ مضاف ًا برخورد فداییان خلق
بعد از سیاهکل و اعدام انقالبی سرلشگر ضیاالدین فرسیو هم در این گزینش بیتأثیر
نبوده است.
در ارتباط با آزادسازی رفقا ،اقدام دیگری از جانب اصغر بدیعزادگان توصیه شد.
او پیشنهاد کرده بود که ما در خارج از کشور طرح ربودن یک هواپیما را بریزیم و آزادی
رفقای زندانیمان را مطالبه کنیم .نامۀ او را محمد صدر ،گویا خواهرزادۀ موسی صدر (در
سال  60معاون وزارت خارجه ایران) که به مجاهدین عالقهمند بود به بیروت آورد و به
دست من رسید .ما اقدامات الزم را بالفاصله شروع کردیم و حتی مقادیری سالح و مواد
انفجاری با خود از بیروت به پاریس بردیم ولی با ارزیابیهایی که از اوضاع کردیم این
اقدام را برای خودمان غیرممکن دیده و آن را کنار گذاشتیم .در این عملیات قرار بود
برخی از رفقایی که هنوز به ایران بازنگشته بودند مانند سیدجلیل سیداحمدیان ،ابراهیم
آوخ و محمود شامخی شرکت کنند.
ِ
عملیات شتابزده و عکسالعملی
همانطورکه گفتم محمد حنیفنژاد با این نوع
موافق نبود و در یک جلسۀ تصمیمگیری که داشتند ،استدالل وی موقت ًا حاکم میشود
ولی برای انجام کاری از خانه بیرون میرود و در غیاب او رفقا از جمله رسول مشکینفام
به صحبت ادامه میدهند و این بار تصمیم میگیرند که عملیات را انجام دهند .وقتی
محمد برمیگردد و میبیند تصمیمیبرخالف نظرش گرفته شده با روحیهای دموکراتیک
که نمونههای دیگری هم پیش از آن در او دیده بودیم میگوید“ :بسیار خب ،حاال چه
وظیفهای را به من در این عملیات محول میکنید؟”.
سپس رفقایی که در همان شهریورماه دستگیر نشده بودند از جمله حنیفنژاد،
بدیعزادگان و مشکینفام تمام تالش خود را برای آزادسازی رفقای در بند بهکار میبرند
و همراه عدهای از بچهها حتی به عملیات بسیار پرمخاطرهای مثل گروگانگیری شهرام
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شفیق ،خواهرزاده و عزیزدردانۀ شاه دست میزنند که با شکست روبهرو میشود؛ همینطور
ِ
هدف عملیات قطع برق
طرح انفجار دکل برقرسانی تهران واقع در بیابانهای کن که
در جریان مراسم افتتاحیه جشنهای  2500ساله در میدان شهیاد بود .در اینجا هم تیم
عملیاتی از طرف پاسگاه ژاندارمری کن شناسایی شده و همۀ بچهها دستگیر میشوند .این
سری عملیات چند هفته پس از دستگیری اول شهریور رخ داد و چندی بعد همه به دست
(((
ساواک افتادند.

چرا بچهها بدون مقاومت مسلحانه گیرافتادند؟
سؤالی که در همان زمان مطرح بوده و موجب تأسف برخی از هواداران سازمان
میشد این بود که چرا رفقای ما این آمادگی را نداشتند که هنگام محاصره شدن به دست
نیروهای ساواک ،تعرض مسلحانه کنند؟ اینکه دستگیری رفقای ما بدون مقاومت مسلحانه
روی داده ،سالها پرسش ذهنیام بود .این نحوۀ برخورد بهنظرم تمام دوران فعالیت ما حتی
دورۀ پیکار را در بر میگیرد .برخالف آنچه برخی رقبای سازمان از گروههای دیگر چه
در داخل زندان و چه در بیرون میخواستند القا کنند ،مسئله این نبود که رفقای ما شهامت
برخورد با پلیس را نداشتند ،زیرا عملیات نظامیمتعدد ،چندین فرار فردی و دستهجمعی
از زندان و غیره نشان داده که شهامت درگیری با دشمن و فداکاری در این رفقا بههیچرو از
جریانهای مشابه کمتر نبوده است ،اما راستی چرا مقاومت مسلحانه به هنگام دستگیری رخ
نداده است؟ این مسئله حتی در مواردی که مسلح نبودهاند مانند زمان دستگیری سپاسی و
روحانی هم مطرح میشود :چرا در همین موارد مسلح نبودهاند؟ من یک بار در سال 1360
همین نکته را با حسین روحانی درمیان گذاشتم ،در جوابم تنها با تبسم گفت“ :یاد مشی
چریکی افتادی؟” بههرحال همیشه برایم این تأسف وجود داشته است.
توگو با یکی از رفقا به ذهنم رسید این بود :جریان ما از مجاهدین
دلیلی که در گف 
دورۀ اول و دورۀ م.ل .و بعد دورۀ پیکار ،یک دیدگاه ویژه و مستمر داشت که آن را میتوانم
درک مردمی ،تودهای و جبههای بنامم .از آنچه در بیانیۀ اعالم موجودیت مجاهدین (20
بهمن  )1350بهعنوان مبارزۀ مسلحانۀ تودهای یاد شده تا آنچه در آخرین پیام محمد
حنیفنژاد آمده که به آن “اصل بقای پیشتاز” گفته شده تا گرایش به کار در کارخانه و
درآمیختن مبارزۀ مسلحانه با مبارزات عمومیو اعتصاب کارگران در سالهای  50و باالخره
نفی مشی مسلحانۀ چریکی دیده میشود همه حکایت از این دارد که برای این جریان بهرغم
دست زدن به عملیات مسلحانۀ شهری ،آنچه هدف اصلیست و کلید رهایی از بنبست
سیاسی را تشکیل میدهد همانا قیام و مبارزۀ فراگیر تودهایست .تا آنجا که میتوانم مقایسه
 -1برای اطالع بیشتر دربارۀ دستگیریها نک .به :کتاب “سازماندهی و تاکتیکها”:

http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/Sazmandehi-Va-Taktikha.pdf
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کنم ،رفقای سازمان چریکهای فدایی خلق از آغازِ امر ،تضاد خود با رژیم و سیستم حاکم
را با به کار بردن اسلحه قابل حل میدیدند .این نکته را ،هم در نظرات رفیق احمدزاده
و تئوری “موتور کوچک” او میتوان دید و هم در بینش رفیق پویان و مضمون “رد
تئوری بقا” .الهامبخش رفقای فدایی عمدت ًا تئوری کانونها و تجربۀ کوبا بود ،حالآنکه
مجاهدین عمدت ًا از تجربۀ الجزایر الهام میگرفتند .بهنظر میرسد که رفقای فدایی با مشی
مسلحانۀ چریکی وحدت الزم را دارا بودند ولی مجاهدین در عین رسیدن به مشی مسلحانۀ
چریکی و عمل به آن ،همواره این نگرانی را داشتند که آیا آنچه میکنند به بسیج تودهای
منجر میگردد یا خیر .درک جبههای مجاهدین نیز و تالشهای دستیابی به وحدت با دیگر
نیروهای انقالبی (از جمله با فداییان در سال  )1354از همین نگرانی مایه میگیرد .عدم
مقاومت مسلحانه به هنگام دستگیری ،نه از توهم به رژیم حاکم ،نه از قاطعیت که میگفتند
“خردهبورژوازی” (مجاهدین) فاقد آن است ،نه کمبود شهامت که بهخوبی نشان داده شد از
آن بهرهمند بودهایم ،بلکه تضادیست که از آغاز امر ،بین مشی مسلحانۀ چریکی و امر بسیج
تودههای زحمتکش و کارگر وجود داشته است.
باری به دنبال ضربۀ اول شهریور ،ما چند نفر برای فعالیتهای پشت جبههای
از تبلیغ و افشاگری گرفته تا تأمین نیازهای تکنیکی و آموزشی سازمان و بهویژه حفظ
ارتباطات ،در خارج ماندیم .در داخل اولین عملیاتی که پس از این ضربه در دستور قرار
گرفت اقدام به گروگانگیری شهرام شفیق فرزند اشرف ،خواهر شاه بود.

عملیات شهرام شفیق
بهگمانم از مدتی پیش از ضربۀ شهریور ،سازمان در تدارک این نوع عملیات بوده
تا اگر روزی الزم آمد بتواند بهسرعت از آن استفاده کند .ضربۀ  50چنین موردی بود.
بچهها سعی میکنند دامیبگسترانند و از طریق یکی از اعضای ِ
زن سازمان با شهرام پهلوی
یک رابطۀ عاطفی ایجاد کنند .یکی از زنهای سازمان که س روسیمای خوبی داشته در
دفتری در همسایگی محل کار شهرام کار پیدا کرده یا بهعنوان مراجعه کننده به این دفتر
توآمد داشته است؛ این شخص باالخره با او طرح دوستی ریخته و اطالعات هرچه
رف 
بیشتری از وضع وی کسب میکند .او میتواند شهرام را فریب داده و بهنحوی به خود
عالقهمند کند؛ درعینحال با بعضی از ساواکیهایی که در آن حولوحوش میچرخیدند
هم روابط آشنایی و دوستانه بهوجود میآورد .از همۀ این اطالعات بهدستآمده و آشناییها
ِ
تاکتیک استفاده از
برای طرحریزی عملیات استفاده میشود .باید در نظر داشت که این
زنان برای به دام کشیدن دشمن ،برای یک سازمان با ایدئولوژی مذهبی با چه محذوراتی
همراه است .سازمان با اتکا به تجربیات جنبش الجزایر در برخورد به مأمورین فرانسوی
چنین تاکتیکی را جایز شمرد .این عملیات به موفقیت نیانجامید و ربایندگان توانستند
فرار کنند اما بعدها که دستگیر شدند بهخاطر آن محاکمه شدند.
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بههرحال ،درست یک ماه پس از ضربۀ شهریور شهرام پهلوی طبق معمول به محل
ِ
تهدید اسلحه او را به درون ماشین خود بکشند
کارش میرسد .هدف بچهها این است که با
و به فرودگاه مهرآباد برده و خواستار آزادی بچهها شوند .یکی از رفقا کمربند او را گرفته
و به درون ماشین میکشد و دیگری از بیرون ،او را به درون ماشین هُ ل میدهد .ظاهر ًا
کمربند شفیق پاره میشود و او که ِ
مرد ورزشکار و ورزیدهای بود میتواند از ماشین بیرون
آمده و با محمد سیدیکاشانی گالویز شود؛ او حتی در ُش ُرف گرفتن اسلحه از دست محمد
سیدی بوده .در این اثنا یکی از بچههای مسلح ،فردی را که به سوی آنها حملهور میشود
با اسلحه میزند؛ این شخص مسئول نگهداشتن جای پارک برای ماشین شهرام و احتما ً
ال
با ساواک در ارتباط بوده .بعد از اینکه صدای شلیک گلوله بلند میشود دیگر واضح
است که عملیات شکست خورده و مسئله ،جان بدر بردن است .بچهها میتوانند با سرعت
از محل فرار کرده و دستگیر نشوند.
فردای آن روز ،این حادثه در روزنامههای بیروت منعکس شد و من در پاسخ به
رفقای فلسطینی تأیید کردم که این عملیات از جانب سازمان ما بوده است.
چنانکه گفتم این عملیات ناکام ماند .در زندان تا مدتی رژیم کوشش میکرد
بفهمد که طراحی این کار به دست چه کسانی بوده است و چه کسانی در آن شرکت

روزنامۀ اطالعات ،دوشنبه  ۲۷دیماه ۱۳۵۰

تماس با فلسطین… ۳۰۳
داشتهاند؟ تا مدتها ساواک و حتی خود اعضا ،نام مجریان واقعی عملیات گروگانگیری
شهرام شفیق را نمیدانستند و همه ،سه فرد شناخته شدۀ مجاهدین یعنی محمد حنیفنژاد،
رسول مشکینفام و اصغر بدیعزادگان را مسئول این عملیات تلقی میکردند .یاد هر سه
گرامیباد!

عملیات دکل برق کوی کن
پس از ناکام ماندن عملیات شهرام شفیق ،طرح دیگری در دستور قرار میگیرد.
این عملیات در مراسم اختتام جشنهای  2500ساله ،در شرایطی که همۀ دوربینها
و خبرنگاران بینالمللی متوجۀ ایران بود و دهها رئیس دولت خارجی در ایران حضور
داشتند ،میتوانست ضربۀ کارآیی به اسطورۀ “جزیرۀ ثباتی” باشد که ایران بهمثابۀ ژاندارم
منطقه تالش داشت خود را به این عنوان مطرح سازد .در این عملیات ناصر سماواتی
که مهندس برق و از بچههای سازمان است شرکت دارد .من او را از زمان دانشجویی
میشناختم ،زمانیکه او دانشجوی دانشکدۀ پلیتکنیک بود و من در انجمن اسالمی
و نهضت آزادی فعالیت میکردم او را میدیدم .ناصر سماواتی فرزند یک خانوادۀ
زحمتکش بود که تا کالس نهم درس خوانده بود و بعد دیپلم را با رفتن به کالس شبانه
گرفت و با پشتکار به دانشکدۀ پلیتکنیک راه یافت .او آن زمان یک جوان متین و مبارز
بود و پس از چند سال ،از مهندسین و مسئولین مهم شرکت برق ژاله محسوب میشد.
علیرغم ُپست و مقامی که بهدستآورده بود روحیۀ مبارز خود را حفظ کرده و جایگاه
طبقاتی خودش را فراموش نکرد و برخالف بعضی که با داشتن چنین شغل و مقامی
سعی میکنند با دخترانی از خانوادههای ثروتمند وصلت کنند ،او با دختر همسایهشان که
فرزند یک قصاب بود ازدواج کرد .زمان عملیات دکل برق ،بچۀ کوچکی هم داشت.
فکر کنم او را آخرین بار در سال  1348بعد از عروسیاش دیدم که با حنیفنژاد به
دیدنش رفته بودیم.
فرد دیگر ،اسماعیلزاده است که در شرکت تلفن کار میکند و از این بابت به
اطالعات زیادی دسترسی دارد و دو نفر از بچههای آموزشدیده ،یعنی علیرضا تشید (که
پس از قیام در راه کارگر فعالیت داشت) و نبی معظمی هم با آنها همراه هستند .آنها با
محمل به گردش رفتن و خوشگذرانی سوار بر ماشینی میشوند؛
مقداری مواد منفجره و
ِ
چند بطر آبجو هم در ماشین میگذارند .عدمآمادگی تدارکاتی تا بهحدیست که حتی
ماشینی که با آن به عملیات میروند مشکل فنی پیدا میکند و باید آن را هُ ل داد .بههرحال
گشتیهای ساواک به آنها مشکوک شده و در راه ،آنها را متوقف میکنند .آنها که عملیات
را شکست خورده تلقی میکنند با ساواک وارد درگیری مسلحانه میشوند که در جریان
ی زخمیشده و همگی دستگیر میشوند.
آن علیرضا تشید و همینطور نبی معظم 
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ناصر سماواتی پس از ضربوشتم مورد شکنجه قرار گرفته بود .شنیده بودم که
بچهاش را از دامن مادرش بیرون کشیده بودند و وارونه گرفته و گفته بودند میزنیم و…
این بیچاره قبول کرده بود که به تلویزیون برود .او اولین کسیست که زیر فشار میپذیرد
که به تلویزیون برود .این جریان پس از شهریور  1350به وقوع پیوست یعنی بعد از
دستگیری بچههای مجاهد .رژیم تالش داشت که مجاهدین را به اتهام خرابکاری و
تشکیل سازمانیکه برای براندازیست و بهعنوان ُم ِ
قدمین علیه امنیت کشور محاکمه
کند و زندان بیاندازد .سماواتی را بههرحال به تلویزیون کشاندند و او گفت که بله ما
جزو سازمان مارکسیست اسالمی هستیم و میخواستیم دکل برق را منفجر کنیم .بیچاره
طعن
با اینکه در زیر فشار ،این حرفها را در تلویزیون زده بود ،در زندان مورد لعنو ِ
بسیارِ بچههای مجاهد بوده و بایکوت میشود .تنها یکی از برادران مجاهد بهنظرم کاظم
شفیعیها بوده که به نوعی با دوستی و تفاهم با وی رفتار میکرده و سعی داشته به بقیه
بفهماند که او زیر فشار این کار را انجام داده و شایستۀ این نوع مجازات از طرف رفقای
خودش نیست و سعی میکرده که به نحوی با او ارتباط داشته باشد .فضای عمومی زندان  
طوری بود که به خود کاظم هم اعتراض داشتند که چرا این کار را میکنی و حتی او هم
به بایکوت تهدید شده بود .بودهاند کسانی که این فکر به ذهنشان زده که میتوان کسی
را که خیانت کرده و به تلویزیون رفته ،یک شب گرفت و خفه کرد .این جو وجود داشته
و فکر نمیکنم که فقط مختص بچههای مجاهد بوده باشد .سماواتی بعد از چند سال
زندان بیرون آمد .من دیگر از او خبری ندارم.

دستگیری محمد حنیفنژاد
همانطورکه قب ً
ال گفته بودم برادران ما علیاصغر بدیعزادگان و رسول مشکینفام
در ایران بوده و در ضربۀ اول شهریور دستگیر نشده بودند .در همین فاصلۀ شهریور تا اول
مهم باقیماندۀ رهبری ضربه خورد ،رفقا ابراهیم
آبان که به خانۀ محمد حمله شد و بخش ِ
آوخ و سیدجلیل سیداحمدیان هم به تهران رسیده و در کنار محمد حنیفنژاد و رسول
مشکینفام به بازسازی سازمان مشغول بودند .ساواک که خانواده و دوستان بدیعزادگان
را تحت مراقبت داشته موفق به دستگیری او میشود و او را بهمنظور فاش کردن خانۀ تیمی
محمد زیر شکنجههای وحشیانه می َبرد ،اما در این امر موفقیتی به دست نمیآورد.

در همین فاصلۀ اول شهریور تا  30مهر که هنوز محمد حنیفنژاد دستگیر نشده بود
برخوردی را از او شاهدیم که تفاوت بینش او نسبت به مبارزۀ مسلحانه را با مشی چریکی
نشان میدهد .این امر در نحوۀ برخورد به دستگیری خودشان هم بارز میشود .ابتدا کیفیت
دستگیر شدن او و چند تن دیگر از رفقا را بگویم :همگی این افراد یعنی محمد حنیفنژاد،
رسول مشکینفام ،احمد رضایی ،ابراهیم آوخ ،تقی شهرام ،سیدجلیل سیداحمدیان ،محمد
حیاتی در خانهای بودهاند که به یکی از نزدیکان مجاهدین در بازار تعلق داشت .رسول
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چندی قبل متوجه شده بوده که مورد تعقیب قرار گرفته و دو سه بار مجبور میشود رد
خود را گم کند .بههرحال چه از این طریق و چه از طریق دیگری خانه لو میرود و یک
روز در حملۀ ساواک همۀ کسانی که در خانه بودهاند به استثنای احمد رضایی که بیرون
رفته بوده ،بدون مقاومت دستگیر میشوند .آیا هنوز فکر میکردهاند که محملسازی برای
توجیه حضورشان در خانه (پایگاه) کافیست؟ یا اینکه نقطهنظر دیگری در کار بوده
است؟ میدانیم که فداییها بر عکس ،در مواردی که شناسایی میشدند با حالت تهاجمی
با پلیس برخورد میکردند؛ یعنی بر اساس همان نظر پویان دال بر اینکه “تهاجم بهترین
درگیرشدن جان افرادی را
دفاع است” .آیا رفقای ما ،کسی مثل محمد ،فکر میکردهاند که
ْ
که خود عضوگیری کرده بودند به خطر میاندازد و خود را در برابر حفظ جان آنها مسئول
میدانستند؟ من در دورۀ پیکار هم چنین مسئلهای را دیدهام ،چون سپاسیآشتیانی هم در این
اواخر بهنظرم نقشی شبیه به محمد ایفا میکند .در نیمۀ دشوار سال  1360مدام او مواظب
بود که بچهها کشته نشوند .کومله طی نامهای به سازمان که خود دیده بودم ،پیشنهاد کرده
بود که رهبری سازمان برای حل مشکالت درونی خود در کردستان تشکیل جلسه دهد تا
بدون دغدغه امنیتی بتواند به بحث بنشیند .این برای سپاسی جانمیافتاد که رهبری خود را
از مهلکه دور کند و بدنۀ سازمان در معرض خطر باقی بماند .دیدیم با وجودیکه رهبری
تهران را ترک نکرد ،هیچ کمکی هم برای حفظ بدنۀ سازمان نتوانست انجام دهد .در مورد
حنیفنژاد نظر پوران این است که:

“او برخوردی عاطفی مبنی بر اعتقادات
مذهبی داشته و خود را در رابطه با سرنوشتی که
برای اعضای جوان سازمان پیش میآید مقصر
میشمرده ،حال آنکه اگر با تحلیل مارکسیستی
به قضیه نگاه کنیم پیوستن افراد به یک جریان
سیاسی مبارز ،نه بهخاطر توصیۀ فردی دیگر،
بلکه با توجه به درک و موقعیت طبقاتی آنها
صورت میگیرد .یک مارکسیست برای تحقق
آرمانش میجنگد ،نه بهعنوان وظیفهای در قالب
اعتقادات مذهبیش .محمد طی یادداشتی از
زندان نوشته بود“ :شکست سازمان را  75درصد
من به گردن میگیرم و مقصر منم 25 .درصد
آن هم بهعهدۀسعید است” گویی هیچکس جز
خود او و سعید تقصیری ندارد .او در زندان
هم با بچهها برخورد عاطفی داشته و میگفته
بچهها باید کاری بکنند که زنده بمانند .ما را

پوران بازرگان
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میکشند مهم نیست ،بچهها زنده بمانند .صاحبخانهای که محمد در آنجا
دستگیرشده بود یکی از هواداران سازمان بود به نام عطاالله محمودیان که
دستگیری
گویا شش مسلسل در خانه جاسازی کرده بوده است .پس از
ِ
محمد وقتی آن را به آقای طالقانی گفتم ،گفت“ :وای من آتیش گرفتم که
در خانه اسلحه باشد و اینها دستبسته گیربیافتند” .فکر میکنم به ایندلیل
دست به اسلحه نبرده بودند تا مبادا زندانیها را به حساب فعالیت در یک
سازمان مسلح بکشند ،اما باالخره این جسارت را احمد رضایی شروع کرد
چون برای خود چنین مسئولیت اخالقی قائل نبود”.

من در آن اواخر حنیف را ندیده بودم اما برخورد عاطفی و اخالقی او که حتم ًا به
بینش او نسبت به مشی مسلحانه مربوط میشود باعث شده بوده که فکر کند به استثنای
کادرهای مرکزی که موظف به دفاع از ایدئولوژی ،استراتژی و تاکتیک سازمان هستند
و آن را از جمله در دادگاه اول پیاده کردند ،بقیۀ افراد باید نهایت هشیاری خود را به
خرج دهند تا بیهوده کشته نشوند .او توصیه میکرده که سعی کنید زنده بمانید ولی خیانت
نکنید .بیخود داد و قال نکنید .او مشخص ًا به برادرش احمد انتقاد داشته که “چرا پشت
درهای بسته ،برای ساواک دفاع ایدئولوژیک میکنی؟” .در همان دادگاه اول که علنی
بوده آنها دفاعیاتی مینویسند که جنبۀ جمعی داشته و دفاعیات سازمان محسوب میشود؛
اینها از روی حساب انجام شده و مؤید روحیۀ همۀ بچههاست.

فداکاری حنیفنژاد برای نجات بقیه از اعدام
در زندان پس از دستگیری اکثریت بچهها ،محمد حنیفنژاد بهخاطر اینکه
مسئول اول سازمان بود و خودش را اعدامی تلقی میکرد همه چیز را بهعهده میگیرد
تا شاید رفقای دیگر اعدام نشوند .او حتی در زندان از طریق پوران بازرگان به سعید
محسن پیغام داده بود که تا جای ممکن در دادگاه جرمی بهعهده نگیرد و او را مسئول
معرفی کند.
این امر اهمیت واقعی داشت زیرا در دورۀ شاه نوعی حساب کتاب و ردهبندی
در جرائم وجود داشت که مث ً
ال اگر کسی ُجرمش مشخص میشد ،به همان جرم مجازات
میگشت؛ مث ً
ال بعضی از بچهها که جرم قتل نداشتند و صرف ًا به خروج غیرقانونی از مرز و
رفتن به پایگاه و کوشش برای اقدام… ،متهم شده بودند به حبس ابد محکوم میشدند .در
این ارتباط مشخص ًا محمد تالش کرد که کسی را که خانه را در اختیارشان قرار داده بود
از زیر تیغ برهاند .او گفت که این شخص اص ً
ال از فعالیت آنان خبری ندارد و ما بهعنوان
مستأجر آنجا بودیم؛ درصورتیکه آن شخص که عطاالله نام داشت از خود مجاهدین بود و
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بعدها در رابطه با مجاهدین در رژیم جمهوری اسالمیکشته شد .این سیاست موجب شد که
بسیاری از فعالین به َاشَ د مجازات محکوم نشوند .هدف حنیفنژاد همواره حفظ پیشتاز بود.
بهنظرم در کار سیاسی بهخصوص در مقاطع حادی که پیش میآید و در درگیری
بین عقل و احساس واقع ًا باید عقل حاکم باشد .یک رهبر سیاسی کسیست که در این
موارد بتواند کام ً
ال احساسات خودش را کنترل و خونسردیاش را حفظ کند .نمونههای
زیادی در مقاطع حساس هست ،در کارهای خودمان ،در تجربۀ فلسطینیها و چینیها که
شنیدهام کسی که بتواند خودش را کنترل کند موفق میشود.

وضع بچهها بعد از ضربه
پس از ضربههای متوالی به سازمان که دو ماهی طول کشید ،هر کس سعی میکند
بهنحوی خودش را حفظ کند .بعضی از بچهها با شناسنامۀ جعلی لو رفتند که البته از قبل
تجربهاش در سازمان وجود داشت .از سال چهل و هفت و چهل و هشت دیگر داشتن
شناسنامۀ جعلی برای بچهها یک امر الزم تلقی میشد و جعل جزو کارهایی بود که
باید یاد گرفت؛ این از جمله کارهای تدارکاتی امنیتیای بود که قبل از ضربه هم انجام
میشد .حتی بودند بچههایی که نامشان برای رژیم لو رفته بود مثل محسن فاضل یا محمد
کوچکنمازی… اما توانسته بودند خود را حفظ کنند یا افرادی که اسمشان در فاصلۀ
ضربات لو میرود بدون اینکه خودشان دستگیر شوند.
افراد باقیمانده از هر صنف و قماشی بودند ،دانشجو یا دانشگاهی ،کارمند،
بازاری یا صاحب حرفه .هر کس بهنحوی خودش را در گوشهای حفظ میکند و سالم
میماند ،چه در خانههای محفلی چه فردی .حتی برخی توانسته بودند کاری پیدا کرده و
امرار معاش کنند؛ مث ً
ال علیرضا زمردیان در یک گاراژ کار گرفته بود و کار تعمیرات انجام
میداد که البته در همان کارگاه هم عاقبت دستگیر شد.
بعد از ضربه و موج دستگیریها ساخت سازمان بههم ریخته بود .آموزشهای
چندسالۀ سازمانی بهویژه در زمینۀ امنیتی ،رهنمودها و هشدارهای فراوانی به دست میداد
که بر اساس زرنگی و هشیاری فرد میشد از آنها بهخوبی استفاده کرد؛ برای مثال مجاهد
مجید شریفواقفی در محل کار خود بهعنوان مهندس حاضر بوده و میبیند چند نفر
وارد شده و از او میپرسند که آقای واقفی کجاست؟ بالفاصله متوجه میشود که موضوع
چیست و میگوید“ :همین االن اینجا بودند رفتند بیرون ،تشریف داشته باشید صداشون
میکنم” و خود از محل کار فرار میکند .کسانی با داشتن شناسنامه و دیگر مدارک جعلی
و محملی شغلی میتوانستند خود را بین مردم گم کنند .برخی میتوانستند در کارخانه کار
پیدا کنند .ما حتی مواردی سراغ داریم که کسانی با همان شناسنامۀ جعلی ازدواج کرده،
زن و فرزند داشتند .برخی از رفقا توانستند با مدارک جعلی و محمل مناسب تا زمان قیام
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 ۵۷خود را از چنگ پلیس حفظ کرده به فعالیتهای خود ادامه دهند .درعینحال ،از
آنجا که فعالیتها زیر یک رژیم دیکتاتور انجام میشد بسیاری هم در تور پلیس افتادند،
تحمل زندان آزاد شدند.
در درگیری یا در زندان به شهادت رسیدند یا پس از سالها
ِ
تجارب سازمان در سه دورۀ مجاهدین ،مجاهدین م.ل .و پیکار در زمینۀ جعل مدارک
و نیز اسلحهشناسی و ساخت و به کارگیری مواد انفجاری در جزواتی تدوین شده است.
پس از ضربه ،سازمان تصمیم بر آن گرفت که از قالب محدود خود بیرون بیاید و
دست به افشای وسیع رژیم و فعالیت تبلیغی بزند .در تداوم این تاکتیک به تماس با برخی
از مراجع و روحانیون و افراد مبارز دست زده و و مواضع عام سیاسی و اعتقادی خود را
به آنان اعالم کند و از آنان بخواهد که صریح ًا از این مبارزینی که دربند رژیم خونخوار
شاه گرفتار شدهاند حمایت کرده و بهخصوص مانع از شکنجه و اعدام این انقالبیون
گمنامیآنان بیسر و صدا آنها را نابود کرده و
گردند؛ نگذارند که رژیم شاه با استفاده از
ِ
یا فعالیتهای مبارزاتیشان را لجنمال سازد.

وضعیت رهبری سازمان بعد از ضربه
همانطورکه گفتم بچهها بههرترتیب تالش کردند خود را حفظ کنند .از رهبری
سازمان تقریب ًا همه دستگیرشده بودند ،چه کادرهای اولیه ،چه کسانی که در سال چهل
و هشت به مرکزیت که بهاصطالح توسعه پیدا کرده بود اضافه شده بودند مثل باکری و
چه کادرهایی که قبل از بازگشت از فلسطین در ردیف سه محسوب میشدند و بعد از آن
وارد مرکزیت شدند مثل مسعود رجوی ،محمد بازرگانی یا بهنظرم ناصر صادق (که البته
او به فلسطین نیامده بود) ،اما همۀ این افراد دستگیر شدند یعنی بعد از دستگیری محمد
و سعید ،دیگر نه اصغر نه علی میهندوست… دیگر هیچکدام از این بچهها نیستند ،همه
دستگیر شدهاند .تنها کسی که مانده احمد رضایی است.
دورۀ احمد رضایی

در روز حمله به خانهای که حنیف در آنجا با تعداد دیگری از رفقا حضور داشت
یعنی سیام مهرماه  ،50احمد رضایی به دام  نیفتاد زیرا صبح آن روز برای انجام مأموریتی
به بیرون رفته بود .در بازگشت به خانه ازدحام موجود در محله او را به دستگیری واقف
میسازد و از محل میگریزد.
با این ضربۀ سخت به سازمان ،بازسازی تشکیالت کار بسیار دشوار و دقیقی
بود که بهعهدۀ احمد رضایی افتاد و او توانست با شهامتی چشمگیر آن را به پیش برد و
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باعث شد که سازمان مجاهدین طی چند ماه بتواند بهطور نسبی سروسامان بگیرد .او افراد
پراکنده و زیر ضرب را گردآورد و پوششهای امنیتی الزم را سازماندهی کرد.
احمد رضایی برادر بزرگتر رضا ،مهدی و صدیقه رضایی بود که همگی در دوران
شاه به شهادت رسیدند .خانوادهای مبارز و مجاهد که قبل از قیام  57بارها به زندان نیز
افتادند .احمد تا سال  1348ارتباط تشکیالتی با سازمان مجاهدین نداشت ،هرچند به
موازات آن به فعالیتهای گستردهای در آموزش کسانی که از خودش جوانتر بودند از جمله
بهرام آرام و… میپرداخت که آنها همه جذب سازمان شدند .روابط علنی و نیمهعلنیای که
سازمان کام ً
ِ
ِ
مخفی مجاهدین
ال
مختلف همنظر خودش داشت باعث میشد که
با جوانان
ِ
در جذب او عجلهای به خرج ندهد و او پس از مدتی به عضویت سازمان درآمد .احمد
با مصطفی شعاعیان دوستی نزدیک داشت و نوشتههای خطی او را دریافت میکرد .او
به مشاغل بسیاری پرداخته بود از بلیطفروشی گرفته تا آمارگیری در سازمان تحقیقات
اجتماعی و همکاری در پژوهشهای روستایی و ایالت که باعث آشنایی او با کسانی مانند
دکتر حبیبالله پیمان و دکتر باقر پرهام بود و یا حسابداری در شرکت سهامی انتشار که
او را در جریان نشر کتاب و مباحث روشنفکری آن سالها قرار میداد .اطالعاتی که او از
این رهگذر به دست میآورد در اختیار سازمان مجاهدین قرار میگرفت .من چند کتاب،
نوشتۀ زندهیاد مصطفی شعاعیان را از همین طریق در سازمان خوانده بودم .بد نیست اشاره
کنم که تحلیل شعاعیان از جنبش میرزا کوچکخان جنگلی حاوی انتقاداتی به موضع
اتحاد شوروی و لنین بود که به یاد دارم برای مجاهدین
چندان مقبول نبود .کتاب دیگری از او باقی مانده که به
مناسبت در گذشت خلیل ملکی ،نقش نظری و سیاسی
او را تحلیل می کرد.
در شرایطی که سازمان با ضربۀ اول شهریور
بهشدت دچار آشفتگی بود ،احمد با کولهبار غنی تجربۀ
نظری و عملی خود نقش برجستهای در بازسازی سازمان
ایفا کرد .او نیز مرد شرایط سخت بود.
یکی از کارهای مهم و به یادماندنی او حفظ
اسناد سازمان بود .در آذرماه سال  ،1350پس از
ضربهای که ساواک به سازمان در اول شهریور همان سال
زد و کمرش را شکست ،من در بیروت بودم .در آن
زمان همانطورکه گفتم احمد رضایی بار گردآوری افراد
سازمان را بهعهده گرفته بود و یکتنه کار بسیار قابل
توجهی انجام میداد .خبر رسید که مسافری از ایران به

احمد رضایی
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فرانسه رفته تا از آنجا به بیروت بیاید و چمدان جاسازی شدهای را به من تحویل دهد (بد
نیست بگویم که در آن زمان سفر ایرانیها به بیروت شکبرانگیز بود .میبایست به مقصد
دیگری میرفتی تا از آنجا به بیروت آمده ،در فرودگاه تفاضا کنی که به جای پاسپورت بر
کارت جداگانهای مهر بزنند) .مسافر طبق قرار رسیده بود .مهدی غیوران یکی از هواداران
سازمان بود که در میدان اصلی بیروت ،میدان شهدا ،بر سر قراری که با من داشت آمد.
تحویل بار فرودگاه رها کرده مبادا کنترل شود و جاسازی
گفت که چمدان را در قسمت
ِ
آن لو برود .با هم به فرودگاه رفتیم .تنهایی به سالن تحویل بار فرودگاه رفتم .آنقدر عادی
رفتار کردم که پلیس نگهبان متوجه نشد که من مسافر نیستم .چمدان را برداشته با خود به
بیرون آوردم .غیوران در بیرون ایستاده بود که اگر مشکلی پیش آمد کسی مزاحمش نشود.
چمدان را به خانه بردم .احمد نوشتههای آموزشی سازمان از کتاب “شناخت”“ ،اقتصاد
به زبان” ساده و مقاالت و نوشتههایی که از سازمان باقی مانده بود همه را جاسازی کرده و
فرستاده بود؛ طی یادداشتی هم نوشته بود“ :اینها را خودتان هرطور صالح دانستید برای
انتشار آماده کنید تا آیندگان بدانند سازمانی هم وجود داشته که اینطور فکر میکرده است”.

آنقدر این نوشتهها برایم عزیز بود که فکر کردم جای مطمئنی برای نگهداری آنها
پیدا کنم .به توصیۀ یکی از دوستان فلسطینی یک صندوق برای نگهداری اشیاء قیمتی
در یک بانک اجاره کردم و آنها را آنجا گذاشتم و رمز آن را احتیاط ًا به همان دوستم نیز
سپردم .هر بار که برای مراجعه به این اوراق و نوشتهها به بانک میرفتم ،خودم خندهام
میگرفت ،با مأموری مسلح با کلیدی در دست و کلیدی دیگر در دست من وارد منطقهای
میشدیم که بهصورت اتوماتیک و با ُکد باز و بسته میشد .او در گوشهای به من پشت
میکرد یعنی نمیخواهد بداند که من چه دارم و من اوراقی را که الزم بود برمیداشتم و
میگذاشتم و دوباره با دو کلید بسته میشد و با تشریفات از بانک خارج میشدم.
به این ترتیب شاید بتوان گفت احمد رضایی پایهگذارِ سنتی در حفظ اسناد شد
که من تا امروز به آن وفادار ماندهام .آن انقالبی جسور بهرغم شرایط تیرهای که در آن
میزیست خردمندانه به کار خود ادامه داد .دوستانی را که خودش طی چند سال در کنار
سازمان پرورده بود در تشکیالت سازماندهی کرد که یکی از آنها بهرام آرام بود .به یاد
دارم که حدود  2ماه پس از آن ضربۀ سخت به سازمان ،کوشید تا فعالیت مسلحانه را
شروع کنیم و در این باره از ما چند نفر که در خارج کشور بودیم نظرخواهی کرد که دست
به عمل مسلحانه بزنیم یا خیر .پاسخ ما مثبت بود .از اینجاست که تدارک یک سلسله
عملیات انفجاری آغاز شد و سازمان عم ً
ال وارد عرصهای میشد که از چند سال پیش در
نظر داشت ولی هرگز موفق به تحقق آن نشده بود .سازمان به یک عملیات بزرگ اندیشیده
بود ولی واقعیت به او میآموخت که باید از عملیات کوچک آغاز کرد و گامبهگام به پیش
رفت .احمد زمینهساز فعالیتی شد که برادرش رضا به آنها تحقق بخشید.
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رضا رضایی در همان ضربۀ شهریورماه
همراه با عدۀ زیادی از کادرها و اعضا دستگیرشده
بود .احمد توانست در نقشۀ فرار رضا رضایی نقش
اساسی ایفا کند .مسئولیت فرار زیرکانۀ برادرش را که
عضو مرکزیت سازمان بود بهعهده داشت و دس ِ
تکم
یکی از افراد مرکزی را بهعنوان اتوریته به سازمان
بازگرداند .شرح فرار رضا رضایی را به قلم خود او در
زیر مالحظه کنید:

“… [مأمورین ساواک] مرا برای
دستگیری برادر بزرگتر و همچنین سایر
برادران مبارزم تحت فشار قرار دادند و از
من خواستند بههرنحو که میدانم نقشهای
برای دستگیری آنها بکشم .چه خیال
باطلی و چه انتظار بیهودهای از یک مبارز داشتند! آنها وقتی دستشان از
همه جا کوتاه شده بود ،برای دستگیری سایرین به من متوسل شده بودند.
قرار شد مرا برای مدت یک هفته برای دستگیری رفقایم در محلهایی
که آنها دیده شده بودند بگردانند؛ درصورتیکه من آنها را ببینم جلو بروم
و آنها را لو بدهم.

من در محاصرۀ پنج مأمور مسلح قرار داشتم و در وسط ایشان
راه میرفتم .در طول مدتی که مرا به اینجا و آنجا میآوردند بارها و بارها
برادرانم را دیدم ،حتی اتفاق افتاد که از فاصلۀ  ۵متری آنها گذشتم ولی
چنان خونسرد و مسلط بر خود بودم که مأمورین هیچ نفهمیدند .روز پنجم
بود که دیدم منطقهای که در آن میگشتم توسط برادرانم که خود را به
قیافههای مختلف درآورده بودند محاصره شده است .در روز پنجم ،ما در
خیابان شهباز مقابل ورزشگاه شماره  ۳کنار خیابان ایستاده بودیم؛ یکی

“باختر امروز” ،شمارۀ  ،۲۳بهمنماه ۱۳۵۰

فرار رضا رضایی
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از رفقایم را دیدم که خود را بهصورت مرد ژندهای درآورده میخواست
کفش ما را پاک کند .ساواکی همراه من گفت که نمیخواهد و دو ریال
به او داد .او کفشم را پاک کرد و من هم پول خردی به او دادم .در این
بین کاغذ کوچکی حاوی دو نقشۀ فرار و قرار مالقات به من رد کرد.
خوشبختانه نقشۀ اول اجرا شد .طبق نقشۀ آنها ،من روز پنجشنبه بعدازظهر
بهعنوان اینکه ردپایی از برادرم احمد را دارم آنها را به محل موعود
کشاندم .موقعیت محل را تشریح میکنم :در خیابان بوذرجمهری مقابل
پامنار گرمابهایست به نام جعفری؛ این گرمابه دو درب دارد که درب
هیچ
پشتی آن به کوچۀ نوروزخان باز میشود .موقعیت حمام طوریست که 
ِ
کس جز آنها که کامال ً به موقعیت محل آشنا هستند نمیتوانند تصور کنند
که در دیگری هم دارد و من که آن منطقه را وجببهوجب میشناختم آنجا
را بهخوبی بلد بودم .من طی چند روز مأمورین را کامال ً به حسننیت خود
معتقد کرده بودم .چنین وانمود کرده بودم که گویا فریفتۀ وعدهها و باغ
سبزهایی شدهام که نشانم دادهاند… من به ساواکیها گفتم که شما درب
حمام بایستید ،من برای چند دقیقه داخل میشوم ،در اینجا آشناییست که
احتمال دارد رد پایی داشته باشد .مأمور گفت منهم بیایم؟ گفتم نه ،اگر تو
بیایی او اعتماد نمیکند .او قبول کرد .من داخل حمام شدم و از در دیگر
(((
به کوچۀ نوروزخان رفتم .به اتفاق رفقایم از آن محل دور شدیم…”

انعکاس این فرار که بهصورت خبر در روزنامۀ لوموند چاپ شده بود وزارت خارجۀ
ایران را به واکنش واداشت و سفارت ایران به این روزنامه نامه نوشت و ادعا کرد که رضا
رضایی با مقامات امنیتی همکاری کرده و به این جهت آزاد شده است! لوموند که بهخوبی
از جریان این فرار باخبر بود ،در دفاع از خبری که قب ً
ال منتشر کرده بود جواب داد که اگر
واقع ًا آزاد شده ،باید زندگی عادی را از سرگیرد نه که دوباره مخفی شود و به مخالفت با رژیم
(((
ادامه دهد .در زیر میتوانید ترجمۀ متن لوموند مورخ  17فوریه  1972را مالحظه کنید :

“داستان یک فرار
یک سخنگوی رسمی ایران روز  14فوریه منکر این امر شد که
آقای رضا رضایی نویسندۀ متنی ( 12فوریه در لوموند) در مورد شکنجه،
از زندان فرار کرده باشد .بنابه گفتۀ نمایندۀ دولت ،زندانی مزبور پس از
اثبات بیگناهیاش و درعینحال در همکاری با مقامات با افشا کردن

 -1اخذ شده از :نشریۀ باختر امروز شماره  ۲۳بهمن ماه ۱۳۵۰

http://peykar.org/Niruhaye-Digar/bakhtare-emrooz/bakhtare-emrooz-23.pdf
2- http://www.lemonde.fr/archives/article/1972/02/17/histoire-d-uneevasion_2381978_1819218.html?xtmc=reza_rezai&xtcr=1
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نام مخالفین شاه آزاد شد .اگر چه میتوان از خود پرسید پس چرا آقای
رضایی با چنین شرایطی زندگی عادی را پیش نگرفته و همچنان در خفا
بهسرمیبرد؟ اگر به اطالعاتی که بهنظر معتبر میآیند رجوع کنیم وقایع
احتماال ً طور دیگری اتفاق افتاده است.

رضا رضایی که دانشجوی سال پنجم دانشگاه دندانپزشکی شیراز
بود ،در ماه اوت  1971بازداشت شد.

مأموران ساواک (پلیس سیاسی شاه) قصد داشتند تا از ایشان
جهت دستگیری برادرش احمد ( که بعدها در تاریخ  31ژانویه در حین
درگیری با مأموران رژیم کشته شد ) و دیگر اعضای گروه شورشی که وی
عضو آن بود استفاده کنند.

رضای جوان تظاهر به همکاریکرد .نتایج بهسرعت بهدست نیامدند.
مأموران به او یک هفته وقت دادند تا در ازاء تحویل دیگران و سالحهایشان
آزادش کنند .روز پنجم رفقایش که رد او را پیدا کرده بودند با پوششهای
مختلف در محل پخش میشوند و برادرش که خود بهصورت یک واکسی
دورهگرد حضور داشت ،توانست مخفیانه نقشه فرار را به او برساند.

پس از این ،رضا به مأموران گفت که مدیر یک حمام عمومی در
نزدیکی بازار تهران میتواند اطالعاتی در مورد
احمد به او بدهد ،ولی برای اینکه مدیر مزبور
شکی نبرد رضا میباید تنها وارد حمام شود.
پس از ورود به حمام رضا موفق شد از طریق
دری که به خیابان دیگری راه داشت فرار کند.
به اینترتیب ،مثل افسانهای از هزار و یک
شب ،او توانست از دست زندانبانان خود بگریزد”.

(روزنامه لوموند مورخ  ۱۷فوریه
 ۲۸ / ۱۹۷۲بهمن )۱۳۵۰

احمد رضایی در  11بهمن  1350در یک
درگیری با پلیس که سر یک قرار رخ داد با انفجار
نارنجک خود شهید شد .او اولین شهید سازمان مجاهدین
محسوب میشود .مطبوعات آنروز این حادثه را منعکس
کرده بود که خودم در نشریات آن زمان دیدهام.

آنچه دربارۀ شهادت او میدانم اطالعاتیست که

رضا رضایی

  ۳۱۴از فیضیه تا پیکار
روزنامۀ اطالعات ،دوشنبه  ۲۷دیماه ۱۳۵۰

رضا رضایی برایمان
طی نامهای نوشت.
ظاهر ًا او با دو نفر از
جمله “ع” قرار داشته است.
میبایست ابتدا یک عالمت
سالمتی را چک کند اما عالمت
زده نشده بوده است ولی چون دفعۀ
قبل شخص مورد نظر فراموش کرده
بوده که عالمت سالمتی را بزند ،احمد میاندیشد که این بار
هم چ هبسا یادش رفته و اگر سر قرار نرود ارتباطش قطع میشود.
بنابراین بدون آنکه عالمت سالمتی زده شده باشد به سر قرار میرود،
غافل از آنکه “ع” دو روز قبل دستگیرشده بوده و زیر فشار ،قرار را فاش کرده و لذا
وقتی احمد سر قرار میرسد خود را در محاصرۀ مأمورین ساواک میبیند و بیدرنگ ،هم
قرص سیانور را میجود و هم ضامن نارنجکش را کشیده خود را به سمت مأمورین پرتاپ
میکند .او با انفجار نارنجک خودش کشته میشود و چند تن از مأمورین را نیز کشته یا
زخمی میکند .رفیق دیگری هم به نام زینال (زینالعابدین حقانی) باید سر قرار میآمده
که دستگیر میشود .زینال گویا دو سال در زندان میماند و پس از آزادی دوباره به سازمان
میپیوندد اما به فاصلۀ اندکی مجدد ًا دستگیر میشود و تا سال  ۱۳۵۷در زندان میماند.
زینال که از سالهای  ۱۳۴۶-47با سازمان ارتباط داشته ،پس از قیام  57با سازمان راه
کارگر فعالیت میکند.
در یک گزارش درونی همان سال پنجاه آمده است:

“…بجاست که در اینجا از فداکاری و جسارت احمد بگوییم.
او هنگامی که خود را در محاصرۀ پلیس احساس میکند بدون اینکه
کوچکترین تردیدی به خود راه دهد شروع به تیراندازی میکند و بیمحابا
مأمورین را مورد اصابت قرار میدهد (باید توجه داشت که او تا کنون
اصال ً با کلت تیراندازی نکرده بود) پس از اینکه گلولههایش تمام میشود
نارنجکی که همراه داشته میکشد و بهسرعت به طرف مأمورین حملهور
میشود (طبق اطالع در این لحظه یکی دو گلوله نیز به او اصابت کرده بود)
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و درحالیکه به آنها کامال ً نزدیک شده بود در اثر انفجار نارنجک کشته
میشود .در مجموع از مأمورین در این درگیری هفت نفر کشته میشوند.

[از این واقعه] یک نتیجۀ بسیار مهم میشود گرفت و آن اینکه در
هر لحظهای داشتن جسارت و روحیۀ تهاجمینسبت به دشمن برای ضربه
زدن به او بسیار الزم و در درجۀ اول اهمیت قرار دارد…”.

این تجربۀ خونین نشان میدهد که در کار تشکیالتی کافیست یکی دو بار به
وظیفهات کم بها بدهی و با برخوردی لیبرالی کار را بهدرستی و سرموقع به انجام نرسانی
تا اعتماد دیگران را به خود از دست بدهی بهطوریکه دیگران نتوانند روی تو حساب
کنند .مالط کار تشکیالتی جز همین اعتماد نیست .کسی که به کار او نمیتوان اعتماد
کرد ناگزیر باید خارج از تشکیالت قرار گیرد .نکتهای از مجاهد شهید محمود شامخی
در سال  51در بیروت هنوز آویزۀ گوشم است که در انتقاد به تأخیر من بر سر یک قرار
گفت“ :دیر آمدی ،من میخواهم به تو اعتماد داشته باشم” .یادش گرامیباد! برای کسب
صالحیت در فعالیت انقالبی و کمونیستی باید ذرهذره خصلتها و عادات نادرست و
زیانبار را در خود تشخیص داد ،با آنها مبارزه کرد و انتقادها را با آغوش باز پذیرفت.
دورۀ رضا رضایی

دورۀ رضا از فرار او از زندان در  27آذر  50تا  25خرداد سال  52طول کشید .در
این دوره کادرهای برجستۀ سازمان کسانی هستند مثل بهرام آرام ،محمود شامخی و کاظم
ذوالنوار ،جواد ربیعی ،هاشم وثیقپور و… که همگی در سازمان نقش برجستهای دارند.
در زمان رضا ،با اینکه فردیست از مرکزیت که خارج از زندان است ولی بهلحاظ
آموزش و تحلیلهای سیاسی ،سازمان از زندان تغذیه میشود؛ حتی بحث استراتژی جدید
سازمان از زندان به بیرون ارسال میشود .از جزوههایی که از زندان بیرون آمد که عمدت ًا به
تحلیل مربوط به دستگیریها و اوضاع زندان مربوط میشد و در آینده به آن اشاره خواهم
کرد ،مقالهای هم بود تحت عنوان “استراتژی” .یعنی بچههای زندان نه تنها به ضرورت
تداوم مبارزه آگاهی داشتند ،بلکه به مضمون آنهم توجه میکردند.
وظایف دورۀ رضا رضایی

نقش رضا در این دوره عمدت ًا هماهنگکننده است؛ چهرهای بیرونی که
همانطورکه خودش هم نوشته بود“ ،اتوریتۀ سازمان” است .او تا آنجا که توانست سازمان
را که بهراستی با خطر نابودی مواجه بود و ممکن بود اثری از آن باقی نماند بازسازی کرد؛
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امری که با فداکاری رفقای متعددی از مرد و زن و خانوادهها و یاران سازمان میسر شد .از
فعالیتهای تبلیغی ضروری گرفته که برای شناساندن سازمان اهمیت داشت تا کار نظامیو
سازماندهی؛ البته تمام مراحلی که سازمان طی آنها توانست زیر ضربات رژیم خود را زنده و
فعال نگه دارد حیاتی بوده اما نیمه دوم سال  50و تمام سال  51ویژگی و اهمیت خاصی
دارد؛ در این اوضاع رهبری سازمان با این وظایف روبهرو بود:
 ردیابی و پیدا کردن رفقایی که دستگیر نشده بودند ولی ارتباطشان قطع شده بود؛ حل مسائل دشوار و فراوان امنیتی ،ادامۀ فعالیت نظامیکه از همان اواخر سال 50شروع شد؛
 برخورد با گروههای مبارز دیگر از مذهبی و غیرمذهبی که از هر گوشه سربرمیآوردند و خواستار پیوستن به سازمان بودند؛
 چگونگی پیاده کردن خط مشی جبههای (که از داخل زندان توصیه شده بود)یا اتحادعمل در چارچوب عمل مسلحانه (که زندهیاد مصطفی شعاعیان که خود گروه
مستقلی داشت و با توجه به رابطهاش با سازمان چریکهای فدایی میکوشید بین دو
سازمان روابطی وحدتآمیز برقرار کند و نشریهای مشترک منتشر شود)؛
 مبارزه با تحریف و خرابکاریهایی که دشمنان دانا یا دوستان نادان برایسازمان فراهم میکردند؛
 ارتباط با زندان ،با محاکمهها و اعدامها از یک طرف و با خارج کشور ازطرف دیگر؛
 ارتباط با خانوادههای شهدا و زندانیان و هدایت آنان که کانون گرم ،پرسخاوتو فداکاری برای سازمان بودند.

نقش خانوادههای زندانیان
در این ارتباط اضافه میکنم که بسیاری از فعالیتها را خانوادهها به ابتکار خود
انجام میدادند .از جمله زمانیکه دهها نفر از خانوادههای مجاهدین برای نجات جان
زندانیان مجاهد در شهرهای گوناگون مثل شیراز ،مشهد و قم به تجمع و تظاهرات دست
زدند .به یاد دارم که در پاییز سال  ،50زمانیکه دهها نفر از خانوادههای مجاهدین در قم
در منزل آیتالله شریعتمداری تحصن کرده بودند تا روحانیت به دفاع از مجاهدین زندانی
برخیزد و از اعدام آنها جلوگیری شود ،مجاهد احمد رضایی در نامهای به ما نوشته بود:

“خانوادهها به ابتکار خود دست به این عمل افشاگرانه زدهاند .اگر روحانیت تکان خورد
و جلوی اعدامها گرفته شد ،چه بهتر وگرنه آخوندها را به َگند میکشیم!”.

دربارۀ نقش خانوادهها هرچه بگویم کم گفتهام .کار آنها جلوهای از تودهای شدن
مبارزه بود که اهداف سازمان را تا درون خانهها و زوایای زندگی افراد در سنین مختلف
میبرد .آنها نقش مهمیدر حفظ روحیۀ زندانیان داشتند .نقلوانتقال اخبار و مدارک بین
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زندان و بیرون از طریق آنان صورت میگرفت .ابتکاراتی که آنها از خود نشان میدادند از
منبع غنی مبارزۀ تودهای مایه میگرفت .برای گرفتن و پخش اخبار و تجارب هزار شگرد
به کار میزدند .خودشان را بهعنوان خواهر یا مادر زندانیان به عزیزانشان میرساندند.
امکانات مالی فراهم میکردند .افراد تحت تعقیب را پناه میدادند .گاه حتی شوهر یا
فرزندانشان نمیدانستند که در باالخانه به یک انقالبی مخفی پناه داده شده است .تنها
بهعنوان نمونه چنین بود که فدایی معروف اشرف دهقانی توانست با محملی که خانوادۀ
مجاهدین برای فرار یکی از دختران زندانی به نام ناهید جاللیزاده فراهم کرده بودند،
زیر سرپوش آنان از زندان فرار کرده و روزها در خانۀ مجاهدین نگهداری شود تا امکان
ارتباط با سازمان چریکها فراهم آمده و امانت به آنان تحویل داده شود .در این مورد
نقش خانم معصومه شادمانی (مادر کبیری) بسیار برجسته بود .در خانۀ اوست که محمد
توآمد داشتهاند .خانم معصومه
مفیدی ،مصطفی جوانخوشدل ،محمود شامخی رف 
شادمانی (مادر کبیری) این زن مجاهد رزمنده ،مادرِ مجاهد حسن کبیریست که در زمان
شاه مدتها زندان کشید و پس از  57به دست رژیم جمهوری اسالمیاعدام شد .نمونۀ
دیگر ،فرار محمدتقی شهرام از زندان ساریست که بدون همکاری جسورانه یکی از
خانوادهها امکانپذیر نبود .از نقش خانوادۀ رضایی که شهدای متعدد دادند و از هر کدام
از خانوادهها که هیچکدام را نمیتوان در فداکاری بر دیگری ترجیح داد بسیار میتوان
گفت .پوران بازرگان که تجربۀ مستقیم در این باره داشته چنین میگفت:

“خانوادههایی که یک یا چند تن
از عزیزان خود را در چنگال ساواک گرفتار
میدیدند و درحالیکه پیش از آن بهدالیل امنیتی
هیچ آشنایی با یکدیگر نداشتند در تماس با
هم قرار گرفتند .درد و آرمان مشترک (که در
درجۀ اول خواست رهایی فرزندانشان بود) آنها
را بههم پیوند میداد .تجمع جلوی زندان برای
خبر گرفتن از زندانیان و افشاگری علیه رژیم،
تأمین وسایل الزم برای زندانیان ،تأمین امکانات
الزم برای خانوادههایی که احتیاج به کمک
داشتند جهت حفظ روحیه و ادامۀ مقاومتشان،
جستجوی امکانات برای تماس با مراکز نفوذ
در جامعه از شخصیتهای مذهبی گرفته تا
دانشگاهی ،یا فشار بر مسئولین دولتی و باالخره
تماس با خارج از کشور .ارسال اخباری که از
زندان میرسید و یا ارسال اخبار مربوط به فعالیت
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خانوادههای زندانیان به مطبوعات و رادیوهای مخالف رژیم در خارجکشور
و یا تماس با کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و برخی از وکالی مدافع و
سازمان عفو بینالمللی و صلیب سرخ .خانوادهها نه تنها در افشای جنایات
رژیم و در شناساندن انقالبیون و اهداف آزادیخواهانه و عدالتجویانۀ آنان
فعالیت ارزشمند داشتند و خود به ناگزیر هرچه بیشتر سیاسی میشدند ،بلکه
بهلحاظ تشکیالتی نیز وظیفۀ خاصی بهعهدهشان بود که عبارت بود از برقرار
کردن تماس بین آن بخش از سازمان که در زندان بود و بخش بیرون.
ابتکارهایی که توسط زنان در استفاده از زبان رمز و جاسازی اسناد در
این دوره بروز کرد فراموششدنیست و نشان میدهد که اگر زنان زمینۀ
مناسب برای انجامکار خویش بیابند و موانع فکری و عملی از پیش پایشان
برداشته شود ،بههیچوجه از مردان کمتر نیستند .همانطورکه گفتم از جملۀ
این فعالیتها تحصنی بود که در روز سالگرد وفات امام جعفرصادق در
خانۀ شریعتمداری برگزار شد که جمعیت زیادی را بسیج کرد و حدود بیست
روزی هم طول کشید .عدهای از مادران و دیگر افراد وابسته به زندانیان به
قم رفته و خواست آزادی بچهها را فریاد زدند .زنان نوحه خوانده و ضجه و
زاری کردند .این کار تبلیغی ارزشمندی بود آنهم در شرایطی که تظاهرات،
اعتصاب و تحصن و حتی یک پیکت گذاشتن (تظاهرات ایستاده) برای
افشاگری و جلب توجه عموم کاری غیر ممکن بود .در این نوع فعالیتها
ابتکارات زیادی زده میشد که جنجال برانگیز هم بود؛ مثال ً اینکه مادر
یکی از دستگیرشدگان ،محمود عسگریزاده که مسئول امنیتی و از بچههای
باالی سازمان مجاهدین بود ،با حالت ناراحتی که از خودش نشان داده
چادرش را انداخته و به سر و سینه میزده و مراسم شریعتمداری را که مملو از
مراجعین و طالب بوده با این کارش شدیدا ً مختل کرده بود .در بین خانوادۀ
زندانیان ،برخی حتی سواد نداشتند اما روحیۀ فداکاری و عاطفۀ انسانی و
همینطور ظرفیت و استعداد بیدریغشان برای روشنفکرانی که ما بودیم پر
درس و ارزشمند بود .پس از سالها این اولین بار بودکه در فضای خفقانزدۀ
جامعه یک حرکت دستهجمعی آنهم اساسا ً بر دوش زنان با گستردگی نسبی
کار خود را به پیش میبرد .ما رهنمود از سازمان میگرفتیم ،هرچند در آن
دوره تنها چند تن از کادرها مانند احمد رضایی و یا بعد رضا رضایی و
بهرام آرام بهعنوان مسئول در بیرون زندان بودند و وجودشان در آن موقع
بیشتر جنبۀ سمبلیک داشت .با وجود این رهنمودهای آنها و وجود َسر برای
تشکیالت موجبات کانالیزه شدن فعالیتهای خانوادهها را فراهم میآورد.
به این ترتیب بود که برای کشاندن روحانیت آن روز به موضعگیری به نفع
مجاهدین زندانی و تالش جهت آزادی آنها ،مسافرت خانوادههای زندانیان
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به شیراز ،مشهد و قم و تحصن در خانۀ آیتالله شریعتمداری سازمان داده
شد .بهنظر من سازمان در آن روزها فقط به این اعتبار که مردم نسبت به
روحانیت گوش شنوایی دارند به تماس با روحانیت و تأثیر گذاردن بر آنان
میاندیشید و نظرش این بود که اگر روحانیت از مجاهدین پشتیبانی کند چه
بهتر .اگر هم نکند حد اقل فایدهاش رسوا شدن آنها و پاره شدن ماسک و
سکوت و همکاریشان با رژیم است .در همین مورد شهید احمد رضایی
به من گفت“ :ما هرکاری هم بکنیم بچهها را اعدام خواهند کرد .ما برای
افشای رژیم و تبلیغ نظراتمان به این اقدام دست میزنیم”.

سفر عدهای از مادران و دیگر افراد وابسته به زندانیان به قم و تحصن در خانۀ
شریعتمداری حدود  ۲۰روز طول کشید .هدف این کار در آن جو مذهبی و سنتی که
در مبارزه با شاه و اپوزیسیون قرار دارد ،کوشش در جهت وادار کردن روحانیت به
موضعگیری در برابر رژیم و حمایت از این زندانیان بود .هرچند شریعتمداری در آنجا
موضع خاصی به نفع بچهها نگرفت اما شفاه ًا مجبور به حمایت شد و این خودَ ،جوی را
در میان مذهبیون ایجاد میکرد؛ بهطوریکه این مبارزات در آن سال در بین خود مذهبیها
آنچنان ابعادی یافت که نوار ضبطشدۀ بعضی از همین صحبتها که خانمها در حضور
شریعتمداری بیان کرده بودند یا یک سری عملیات حتی کام ً
ال تحریککننده تا مدتها
توگو بود .این صحبتها را نوار کرده بودند و
بعد ،در میان طالب موضوع بحث و گف 
بین طالب جوان به حمایت از سازمان پخش شده بود و این قضیۀ حمایت از سازمان تا
چند سال ادامه داشت؛ بههمینجهت اعالمیههای سازمان در قم همیشه خوب توزیع میشد
و سازمان شناختهشده بود و مسائلی که در
رابطه با سازمان مطرح بود آنقدر برای
طالب جوان مسئلهساز بود که بهخوبی به
یاد دارم مصاحبههایی که ما بعد از قیام
در رابطه با محمد منتظری و مالقات با
خمینی در نشریۀ پیکار آوردیم ،در خود
قم جداگانه تکثیر و پلیکپی شده بود.

نامۀ  منتظری به خمینی   

نتیجۀ این فعالیتها این بود
که بعضی از روحانیون سرشناس از
مجاهدین حمایت کردند و همین کار
زمینۀ تماس بعدی ما با خمینی شد .ما
توانستیم از آیتالله منتظری ،آیتالله
ن محالتی ،آیتالله سی دمحمدعلی
بهاءالدی 
قاضیطباطبایی نامه یا سفارشی به نفع
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زندانیان دریافت کنیم ،همینطور آقای عزتالله سحابی ،آقای مطهری و هاشمیرفسنجانی
هم نامههایی با همین مضمون نوشتند یا شفاه ًا مسئله را با خمینی در میان نهادند .شرح
مالقات اول در ارتباط با زندانیان هواپیما ربایی قبال آمده ،به مالقاتهای بعدی با خمینی
در نجف جلوتر اشاره خواهم کرد.

ماجراجویی بعد از ضربۀ شهریور ۵۰
در این دورۀ آغاز عملیات مسلحانه پس از شهریور  ،135۰بهخاطر شرایط امنیتی
که بر سازمان حاکم است و ضرباتی که وارد میشود گرایشی به سمت نوعی ماجراجویی
بوآتش بزنند .رضا رضایی کوشش میکرد
در بچهها شکل میگیرد که بیهوده خود را به آ 
که جلوی این برخورد ماجراجویانه را بگیرد .نامههایش عموم ًا برخورد سالم و منظم او
و اعصاب آرام و محکمش را نشان میداد؛ مث ً
ال حدود  12صفحه را با جوهر نامرئی
مینوشت که یک خطخوردگی نداشت .این خیلی جالب بود .کیفیت ارسال مدارک به
خارج از کشور بهخوبی دقت او را در کار تبلیغات و بسیج نشان میداد ،تا آنجا که
میتوانست مشکالت را با ما در میان میگذاشت .او رفیق ارزندهای بود.
روزنامۀ اطالعات ،پنجشنبه  ۱۱خرداد ۱۳۵۱

بههرحال در آن دوره ،رضا طی نامهای نوشته بود
که برخی از بچهها در نتیجۀ فشارهایی که به آنها میآید
دست به یک سری فعالیتهای ماجراجویانه
میزنند که از نظر ما یک برخورد اپورتونیستی
است .او توانست تا حدودی جلوی این گرایش
انحرافی را بگیرد .همینگونه نظرخواهی را برادرش
احمد رضایی هم میکرد .گفتم که پس از ضربات کمرشکن
شهریور و مهر  1350زمانیکه او توانسته بود تا حدی رفقای
پراکنده را جمع و جور کند ،از ما نظرخواهی کرد که آیا به
عملیات مسلحانه دست بزنیم یا نه .پاسخ ما که در خارج بودیم
ضرورت انجام این امر بود و هم اکنون هم معتقدم که اگر چنین
نکرده بودیم سازمان دیگر بههیچرو نمیتوانست قد راست کند.
سازمان ما که استراتژی فعالیت نظامی خود را تحت تأثیر تجربۀ
الجزایر بر عملیات بزرگ و ناگهانی گذارده بود در عمل آموخت که باید از عملیات
کوچک آغاز کرد و بهتدریج کار را آموخت .رضا مبنا را بر کار نظامی منظم گذاشته
بود ،زیرا بسیاری از رفقا بهخاطر همینگونه فعالیتهای پراکنده جانشان را نابجا از
دست داده بودند .کمی بعدتر بود که عملیات بزرگتر مانند ترور مستشاران آمریکایی
نیز در دستور قرار گرفت و تا زمانیکه رضا زنده بود ژنرال هارولد پرایس و سپس
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پس در زمان رضا
رضاییستکه باالخره سازمان
دست به عملیات نظامیمیزند؛ در اینجا الزم است به درک و دیدی که بر این
نوع عملیات حاکم بود اشاره کنم.

روزنامۀ اطالعات ،یکشنبه  ۱۳خرداد ۱۳۵۲

سرهنگ لوئیس هاوکینز به تعبیر آن زمان “اعدام
انقالبی” شدند .چنانکه رئیس کمیتۀ
مشترک ساواک  -شهربانی به
نام سرتیپ رضا زندیپور نیز
(((
کشته شد.

درک مجاهدین از مبارزۀ مسلحانه
ما هرگز به این شاد و دلخوش نبودیم که دست به عملیات نظامیزدهایم
و ِصرف انجام این عمل ما را راضی کند ،بلکه سعی میکردیم نتیجۀ عملیات خود را مورد
بررسی قرار داده و به نقد و تصحیح آن بپردازیم .بهعنوان نمونهاشاره کنم که در رابطه با
فعالیت مسلحانه که بیشتر جنبۀ امنیتی داشت ،ما سیستم امنیتی رژیم را زیر سؤال میبردیم.
با چند ترور که علیه برخی شخصیتهای امنیتی رژیم انجام دادیم و همینطور عملیات
مسلحانهای که علیه مستشاران نظامیآمریکا صورت گرفت ،حضور امپریالیستی آمریکا در
ایران و میزان تبعیت رژیم شاه از آمریکا افشا میشد یعنی در واقع عملیات نظامیما جنبۀ
افشاگرانه داشت .همین عملیات ما رژیم شاه و دستگاه مطبوعاتیاش را وادار میکرد تا
هرچه بیشتر خودشان را رسم ًا وابسته به مؤسسات آمریکایی نشان بدهند .در واقع ما با این
افشاگریها مجبورشان میکردیم تا از زبان خودشان به این وابستگی اعتراف کرده ،آن را
زمان ِ
ِ
خود رژیم شاهد این واقعیت
هم به اطالع مردم و هم جهانیان برسانند .مطبوعات آن
است .پس هر عملیاتی را پیگیری کرده ،تأثیر و نتیجۀ کار خود را در بین مخاطبان که
همانا مردم و کارگران و زحمتکشان بودند مورد مطالعه و بررسی قرار میدادیم .هرچند
که شرایط مبارزه برایمان بسیار سخت بود اما در همان شرایط به آزمایش و آمارگیری در
مورد نتیجۀ کارمان میپرداختیم .این صحنه را برای خودتان بهتصور در آورید که رفیقی از
ما که کام ً
ال تحت تعقیب است ،در اتوبوس شهری در کنار یکی از آحاد مردم نشسته است،
اسلحهای بر کمر پنهان دارد ،قرص سیانوری هم چ هبسا در کپسولی شیشهای زیر زبانش
جای داده تا در موقع الزم زیر دندان ُخرد کند ،کسی هم نباید هویت او را بشناسد و جانش
کف دستش است .این رفیق دارد میرود تا اعالمیه و تراکت پخش بکند .رفیق دیگری هم
در محل پخش تراکت در گوشهای آرام و بیصدا نشسته است و با دقت نگاه میکند تا ببیند
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مردم با این تراکتهای پخششده چه میکنند ،آیا تراکتها را بر میدارند یا بر نمیدارند،
آیا تراکتها دستبهدست میشود یا نه و تأثیر این عمل ما بر روی مردم چیست .بههرحال با
همۀ دشواریهایی که وجود داشت سعی ما این بود تا تشخیص داده شود که آیا عملیاتی که
انجام میدهیم مخاطب ما را جذب میکند یا نه و نظر مردم در این مورد چیست.

هدف این نوع عملیات عمدت ًا نهادهای وابسته به امپریالیسم و دستگاههای
جاسوسی آن ،مستشاران نظامی و مراکز و مأمورین اطالعاتی و امنیتی بود و هر بار
لوحوش وقوع ترور ،در توضیح ارتباط آن با مبارزۀ
تالش میشد اعالمیههایی در حو 
عمومیزحمتکشان با امپریالیسم و رژیم شاه پخش شود .مشخص ًا به مناسبت هر عملیاتی
یک اطالعیۀ سیاسی-نظامی داده میشد که به بررسی عمومیتر آن عملیات و اهدافش
میپرداخت.
از اردیبهشت  51یک سری عملیات نظامیصورت گرفت از جمله انفجار بمب
در دفتر شرکت هواپیمایی بریتانیا ،انفجار بمب در دفتر مجلۀ بهاصطالح پورنوگرافیک
“این هفته” که بهاصطالح آن روز بیان فرهنگ منحط غربی تلقی میشد ،انفجار بمب در
نمایشگاه آسیایی در  27اردیبهشت که در طی این جریان [مجاهد شهید] محمد ایگهای
کشته شد ،انفجاری کنار کیوسک پلیس در میدان شاه در اوایل خرداد ،تالش برای ترور
شعبان جعفری (شعبون بیمخ) و انفجار بمب صوتی در یکی از فروشگاههای بزرگی که
سمبل جامعۀ مصرفی غرب تلقی میشد.
مجاهدین متوجه بودند که کمکهایی که یک سازمان انقالبی از جانبداران
خود دریافت میکند ،هرچند داوطلبانه و غیرمشروط باشد بدون شک نوعی تعهد و
وابستگی برای دریافت کنندۀ کمک ایجاد میکند .حمایتی که سازمان از بازار و محافل
خردهبورژوایی و سنتی مذهبی در ابتدای امر دریافت میکرد خواهناخواه او را با توقعات
آنان روبهرو میساخت .دستکم دو سه عدد از عملیات نظامیکه در باال ذکر آنها رفت
در ارتباط با همین حمایتها انجام شد یعنی انفجار بمب صوتی در دفتر مجلۀ “این
هفته” ،بمب صوتی دیگری در یک فروشگاه بزرگ و نیز اقدام به ترور شعبان بیمخ.
اینها در درون سازمان مورد انتقاد قرار گرفت و با توجه به تجارب دیگری که داشتیم،
ما را بهتدریج از اینگونه اقشار و محافل دور کرد.
مجلۀ “این هفته” متعلق به فردی بود به نام عالمیر دوّ لو که بعدها در فرانسه رئیس
یک جمعیت اسالمیشد .بههرحال خود سازمان به این نتیجه رسیده بود که این عملیات
را بهخاطر جلب نظر بعضی از بازاریها انجام داده است آنهم بدون در نظر داشتن اینکه
چنین اقدامی به چه درد میخورد ،چه کاری را پیش میبرد ،کدام هدف دموکراتیک را
دنبال میکند ،به کجای رژیم شاه ضربه میزند و… همۀ این سؤالها بیجواب میماند.
درعینحال دیدیم که این ضربه به مجلۀ “این هفته” ،نوعی حالت رضایت عمومی را
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تفکر مذهبیست که اصو ً
ال این نوع
حتی در بین روشنفکران چپ ایجاد کرده بود .این
ِ
مجلهها را عامل فساد یعنی عامل ترویج فساد بین جوانان میداند ،مبنی بر اینکه هدف
از انتشار چنین نشریاتی این است که انرژی نسل روشنفکر و جوان را منحرف کند؛ این
امر جنبههایی از حقیقت هم دارد چنانکه در نشریات دولتی پس از  28مرداد  32شاهد
آن بودیم .این نقطۀ مشترک بسیاری از روشنفکران چه مذهبی و چه چپ و الئیک بود.
به مناسبت سفر نیکسون در نهم خردادماه  51به ایران ،سازمان تالش کرد به
یک سری عملیات همزمان دست بزند که درعینحال پاسخی باشد به اعدام پنج تن از
اعضای رهبری در اوایل خرداد یعنی حنیفنژاد ،سعید محسن ،بدیعزادگان ،عسگریزاده
و مشکینفام .اهداف مشخصی در نظر گرفته شده بود که همگی بر وابستگی ایران به
امپریالیسم تأکید میکرد.
در  10خرداد به یک سری عملیات دست زده میشود :زمانیکه نیکسون برای
بازدید مقبرۀ رضاشاه به شهر ری میرود ،انفجار یک بمب صوتی مراسم را مختل میکند؛
انفجار یک بمب نسبت ًا قوی در کوچهای کنار ادارۀ اطالعات آمریکا در خیابان صبای
شمالی خسارتهایی وارد میآورد؛ در صبح آن روز زمانیکه ژنرال هارولد پرایس در اتومبیل
خود از خیابان دولت میگذرد یک بمب در مسیر حرکت او منفجر میشود که منجر به
از دست رفتن هر دو پای او گشت؛ باز در بعد از ظهر همان روز دو بمب صوتی یکی در
ساختمان انجمن ایران و آمریکا و دیگری در ساختمان فرهنگی انگلستان منفجر میشود.
در اطالعیهای که همان روز پخش شد مجاهدین پس از ذکر عملیات گوناگون

نوشتند …“:این اقدامات اوال ً پاسخ کوبندهای بود به جنایتهای وحشیانۀ رژیم علیه

“باختر امروز” ،شمارۀ  ،۲۶خرداد ۱۳۵۱

  ۳۲۴از فیضیه تا پیکار

گرامیترین و دالورترین فرزندان خلق ایران ،ثانیا ً نابودی عناصر متجاوز و توطئهگر
آمریکایی… ثالثا ً اعالم پشتیبانی از جنبشهای آزادیبخش جهانی در گسترده ساختن
(((
جبهۀ نبرد ضدامپریالیستی ،بهخصوص انقالب خلق قهرمان ویتنام…”.
یکی دیگر از عملیات سازمان ،ترور انقالبی سرتیپ سعید طاهریست که از
عوامل کشتار  15خرداد  42محسوب میشد .او را در  22مرداد  1351در جلوی منزلش
با گلوله میزنند .تا زمانیکه رضا رضایی زنده بود سرهنگ هاوکینز هم به تعبیر آن زمان
“اعدام انقالبی” شد یعنی در خرداد .52

بعد از دومین عملیات سازمان علیه مستشاران آمریکایی یعنی هاوکینز ،اعالمیهای هم
رضا رضایی تهیه کرده بود که البته ما بعد از شهادتش آن را دریافت کردیم ،چون ارتباطات
بسیار دشوار بود و ما ناگزیر بودیم کارهایی مانند تهیۀ میکروفیلم ،نوشتن با جوهر نامرئی و
از این قبیل ترفندها را بیاموزیم تا اخبار را از خارج به داخل یا از زندان به بیرون برسانیم.
ِ
شهادت رضا رضایی در  25خرداد که به دنبال عزم جدی رژیم برای
بعد از این اعالمیه و
به دام انداختن مغز متفکر این عملیات صورت گرفت ،مقالهای به دست ما رسید که علل و
ابعاد ترور مستشار آمریکایی را توضیح میداد .همان تبلیغ مسلحانه و افشای حضور نظامی
آمریکاییها در ایران و وابستگی رژیم شاه به آمریکا .این مقاله که گفتم در واقع یک بیانیۀ
سیاسی داخلی در تحلیل این ترور محسوب میشد از محتوا ،طعم و بینش دیگری برخوردار
ِ
(((
بود که برای خود من تازهگی داشت .به این مطلب در ادامۀ تغییر مواضع خواهم پرداخت.

روزنامۀ اطالعات،یکشنبه  ۲۲مردادماه ۱۳۵۱
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در بهمن  51هم چندین عملیات کوچک که عمدت ًا بمبگذاری در مراکز و دفاتر
گوناگون است انجام میشود .که در اعالمیههای سیاسی نظامی مجاهدین بارها دربارۀ
(((
آنها گزارش شده است.
در این دوره  ۲۰–۲۵نفر از بچهها شهید شدند ،البته همانطورکه اشاره کردم
تعدادی از اعضای حزب مللاسالمی به شهادت رسیدند و برخی از افراد بازمانده به
سازمان پیوستند ،منظورم سپاسیآشتیانی ،محمدعلی عالمزاده ،باقر عباسی و کسانی دیگر
هستند که خود را حزبالله نامگذاری کرده بودند.

بازسازی سازمان ،حزب مللاسالمی و حزبالله
پی دستگیریهای شهریور و مهر  50و سپس
با فاش شدن موجودیت سازمان در ِ
اعالم موجودیت سازمان در بهمن همان سال (که به آن خواهیم پرداخت) ،افراد و
خودجوش مشابه در جستجوی آن برآمدند تا به سازمانی بپیوندند که از آنان
گروههای
ِ
با سابقهتر و نیرومندتر است .بدین ترتیب گرایش قابل توجهی برای پیوستن به سازمان
دیده میشد بهطوریکه در سال  51میتوان گفت بخشی از نیروی از دست رفتۀ سازمان
با نیروی تازه تا حدی جبران شد .میگویم تا حدی ،زیرا کسانی که میپیوستند مراحل
آموزشی و تشکیالتی سابق را نپیموده بودند .جبران این نقص البته دشوار بود زیرا کادرهای
آموزشدهنده در دسترس نبودند و سازمان ناگزیر باید هم آموزشهای سیاسی ،تشکیالتی
و امنیتی را فراهم میکرد و هم به ضرورتهای مرحلۀ جدید که مرحلۀ نظامی بود پاسخ
میداد ،امری که هرگز بهطور کامل و رضایت بخش عملی نگردید .با وجود این سازمان
با پتانسیل انقالبیای که داشت و آمادگی َجو جامعه ،توانست وظایف خود را تا حد
چشمگیری تحقق بخشد .روال سازمان بر این بود که افراد را پس از آزمایشهای متعدد
و اطمینان از سالمت امنیتی و کیفیت انقالبی آنان ،تکتک به عضویت میپذیرفت و نه
گروهی .تنها در یک مورد عضوگیری دستهجمعی صورت گرفت یعنی بهنحوی که میتوان
آن را وحدت دو طرف نامید .این مورد مربوط است به عضوگیری گروهی از مبارزان سابق
“حزب مللاسالمی” که مدت کوتاهی بود تشکلی ایجاد کرده بودند به نام گروه حزبالله
که بههیچرو ربطی به آنچه پس از سال  57به نام حزبالله معروف شد نداشت.

یادآوری میکنم که حزب مللاسالمیاساس ًا تحت تأثیر جنبشهای سیاسی مذهبی
عراق بود  .این جریان در مهر  1344ضربه خورد و قریب  70نفر در ارتباط با آن دستگیر
شدند .تشکیالت آنها بهلحاظ عملی و نظری و بهویژه امنیتی هنوز نتوانسته بود رشد و پرورش
یابد .محاکمۀ آنها در سال  44به محکومیتهایی انجامید که از شش ماه حبس تا ابد
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میرفت .غیر از یک نفر به نام محمدعلی مولویعربشاهی که توانست فرار کند و به عراق
بگریزد بقیه محکوم به زندان شدند .محمدجواد حجتیکرمانی (که معمم بود و از طالب
برجستۀ قم) به ده سال زندان ،موسویبجنوردی ،حسن عزیزی (هر دو متولد نجف و تحت
ی در عراق) ،عباس مظاهری و یکی دو نفر دیگر به حبس ابد و کسان
تأثیر احزاب اسالم 
دیگر از جمله علیرضا سپاسیآشتیانی به  2سال محکوم شدند .باید توجه داشتکه تنها اقلیتی
از “حزب مللاسالمی” که آزاد شده بودند گرایش نزدیکتری به مجاهدین داشتند و به آن
پیوستند ،بقیه ،چه آنها که آزاد شدند و چه کسانی که در زندان ماندند این راه را نپیمودند .در
بین زندانیان نیز کسانی بودند مانند حسن عزیزی و عباس مظاهری که از اندیشۀ دینی فاصله
گرفتند و مارکسیست شدند .عدهای مانند مهندس سیفیان و شهری و… زندگی عادی در پیش
گرفتند یا مانند عباسآقازمانی (ابوشریف) که در آن زمان بیشتر در چارچوب عقاید پیشین
ی به فرماندهی سپاه پاسداران رسید ،مثل
باقی ماند و عاقبت با روی کار آمدن جمهوری اسالم 
برخی دیگر مانند سرحدیزاده ،دوزدوزانی که به وزارت و وکالت رسیدند.

جمعی از اینان که پس از چند سال زندان آزاد شدند با روشنبینی و پختگی بیشتر که
چ هبسا ناشی از تجربۀ زندان بود دور هم جمع شدند و گروهی تشکیل دادند که بین خودشان
آن را حزبالله مینامیدند ،اما چیزی نگذشت که وجود سازمان مجاهدین با نگرش و
کیفیتی که با درک سنتی از اسالم تا حدود زیادی فاصله گرفته بود نظر گروه را جلب کرد.
آمادگی آنها برای پذیرفتن اندیشههای نو و حتی کنار گذاشتن اندیشۀ مذهبی بین هر یک از
آنها متفاوت بود ولی گفتنیست که باقر عباسی که همراه
با محمد مفیدی و سپاسی در یک عملیات نظامیکه به
قتل سرتیپ سعید طاهری (رئیس کمیتۀ مشترک ساواک
و شهربانی) انجامید شرکت کرده بود ،در زندان از پشت
(((
میلهها فریاد میزده که من مارکسیست هستم .او در
سال  51همراه با مفیدی اعدام شد درحالیکه مفیدی
چنانکه دفاعیاتش در دادگاه نشان میدهد بهشدت به
(((
اصول اسالمی معتقد بود.
علیرضا سپاسیآشتیانی

اسامی افرادی که از گروه حزبالله به سازمان
مجاهدین پیوستند تا آنجا که میدانم عبارتند از :علیرضا
سپاسیآشتیانی ،عباس پاکایمان (کریم) ،محمدعلی
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عالمزاده ،محمدرضا عالمزاده ،محمدباقر عباسی ،مهدی افتخاری ،محمد مفیدی،
عزتشاهی ،احمد احمد و احتما ً
ال منیژه افتخاری .در ضمن مصطفی جوانخوشدل از
سوی سازمان با آنها تماس داشته است.

این دورۀ بازسازی سازمان یعنی از اواخر  ۱۳۵۰تا اوایل  52که دورۀ رضا رضایی
و بهرام آرام است ،به دورۀ رضا در سازمان معروف است ،البته جز بهرام ،کسان دیگری
هم نقش دارند اما مرکزیت واقعی شخص رضاست و بهرام آرام هم درمرکزیت است،
درعینحال از مشورت کادرهای دیگر هم کمک میگیرند .کمیتههای مختلفی چه در
توآمد
تهران ،چه در شهرستانها وجود دارد مثل مشهد و اصفهان که بچهها به آنجا رف 
میکنند .مسئولیت کمیتۀ اصفهان در سال  52بهعهدۀ علیرضا سپاسیآشتیانیست که زمانی
مشهد هم بوده .بچهها برای سرو سامان دادن به کار کمیتهها به تهران میآمدند و میرفتند و
این سفرها خود ضرورتهای امنیتی خاصی ایجاب میکرده است .پیگیری دستگاه پلیسی
هم قطع نمیشده بهطوریکه گاه بچهها بهدلیل مسائل امنیتی مجبور بودند سفر کنند و حتی
ممکن بوده که سوار اتومبیلهای کرایهای یا اتوبوسی شوند که شب را در جاده و در راه
بگذرانند .تشکیالت به این شکل بازسازی میشد اما از لحاظ آموزش ،سازمان کام ً
ال به
کارهایی متکی بود که در زندان صورت میگرفت ،یعنی به کار بچهها و کادرهایی که هنوز
شهید نشده و در زندان بهسر میبردند (اعدام گروه اول در  30فروردین  51است  و سری
دوم در  4خرداد همان سال) به جمعبندی فعالیت و ضربه میپردازند .به این ترتیب گذشته
از نوشتههایی که از داخل زندان میرسد و شامل جمعبندی دستگیریها و فعالیتهای
امنیتی است ،سازمان یک نشریۀ داخلی و یک نشریۀ امنیتی  -نظامیهم منتشر میکند .اگر
ی است که
درست بهخاطر داشته باشم مسئولیت نشریۀ امنیتی  -نظامی بهعهدۀ شریفواقف 
از کادرهای سازمان محسوب میشود ،در کنار  نام او از سپاسیآشتیانی ،محمد یزدانیان،
ناصر جوهری ،جمال شریفزادهشیرازی… نیز نام میبرم چون نقش مهمی ایفا خواهند
کرد .اینها بعد ًا در رأس “جمعهای بررسی و تصمیم” قرار گرفتند و نظراتی را برای تغییر
سیاست آموزشی و تشکیالتی و نوسازی یا بازسازی سازمان مطرح کردند که سرانجام منجر
به تغییر ایدئولوژی سازمان شد ،این بچهها همراه با تقی شهرام در این روند نقش داشتند.

مقاالت آموزشی که از زندان میرسد کام ً
ال متنوع است برخی جنبۀ امنیتی دارد،
بعضی جنبۀ تئوریک مذهبی و حتی بعضی که میتوان گفت تئوریک غیرمذهبی هستند
یعنی در واقع در آنجا سازمان بر اساس گرایشی که هرکدام از بچهها پیدا میکنند و تحوالتی
که در ذهنشان حاصل میشود و… میتوانند چندین نفر حول موضوعی گرد آمده و در
واقع نوعی کمیته و کمیسیونهای گرایشی خودشان را تشکیل دهند؛ این مباحث با توجه
به اینکه تضاد خیلی بارزی هم ،با کل ایدئولوژی وسیاست سازمان ندارد تدوین میشود
و چون جنبۀ عمومیدارد ،میتواند بیرون بیاید .این نوشتهها عمدت ًا از طریق فعالیت ِ
زنان
سازمان به بیرون میرسید .در بخشی دیگر به جزئیات این نظریات خواهم پرداخت.

  ۳۲۸
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فرار تقی شهرام
یکی دیگر از عملیات مهمی که در دورۀ رضا
صورت گرفت ،فرار رفیق محمدتقی شهرام از زندان
ساریست که در جاهای دیگر هم از آن سخن به میان
آمده از جمله دفتر دوم یادداشتهای این رفیق در
(((
زندانهای جمهوری اسالمی.

امیرحسین احمدیان

در این ارتباط مصاحبهای در نیمۀ دوم سال
 1353با تقی شهرام انجام شده است که متن کامل آن
(((
موجود است و نیز در روایتی که امیرحسین احمدیان
پس از قیام  ۱۳۵۷نوشته و ابتدا گروه نبرد آن را چاپ
کرده و روزنامۀ پیغام امروز هم آن را همان زمان منتشر
کرده بود.
اطالعیهای که مجاهدین در همان زمان پس از
فرار رفیق شهرام منتشر کرد را عین ًا در زیر میآورم:

حسین عزتی ُ
کمرهای

“اطالعیه سیاسی ـ نظامی شماره 15
دربارۀ فرار مجاهدین از زندان
اذا جاء نصرالله والفتح و رأیت الناس
یدخلون فی دین الله افواجا” .هنگامیکه یاری
خدا و خورشید پیروزی نمایان شد ،خواهی
دید که خلقها چگونه دستهدسته به راه حق رو
میکنند( .قرآن ،سوره نصر)
هموطنان عزیز و مبارز

شامگاه روز جمعه  14اردیبهشت دو تن
از انقالبیون اسیر ،برادر مجاهد محمدتقی شهرام
و رفیق مبارز حسین عزتی توانستند با شرکت
و همکاری بیدریغ یکی از فرزندان برومند و
 -1نک .به :بخش پایانی از مقاله زیرhttp://www.peykar.      :
org/articles/833-farareshahram.html
محمدتقی شهرام

 -2یادداشت ناشر :متن این مصاحبه را در نوامبر  - 2016آبانماه
 1395انتشارات اندیشه و پیکار بهصورت کتاب منتشر کرد                     .
http://peykar.org/books/1060-2016-11-11-16-22-13.html
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شجاع خلق ایران ،ستوان یکم امیرحسین احمدیان افسر شهربانی ،طبق
یک نقشۀ دقیق و فوقالعاده جالب از تبعیدگاه و زندان مغول ،زندان
شهرستان ساری ،فرار کنند .انقالبیون مذکور در جریان هجوم وحشیانۀ
پلیس به نیروهای مبارز و کشتار و شکنجۀ انقالبیون در شهریور 1350
همراه صدها تن دیگر به اسارت مزدوران شاه درآمدند ،اما اکنون برادر
مجاهد ما همراه این افسر دلیر و آزاده ،پیروزمند و سالم با مقادیر معتنابهی
سالح و مهمات و مدارک اطالعاتی از دشمن به صفوف برادران مجاهدش
پیوسته است.

این عملیات در دو قسمت شروع و خاتمه یافت .قسمت اول از ساعت
 22و  30دقیقه جمعه  14اردیبهشت در زندان مرکزی ساری شروع گردید
و طبق یک نقشۀ کامال ً دقیق و متهورانه ،کلیۀ مأمورین مسلح زندان خلع
سالح شده و با دستگیری  14مأمور نگهبان ،زندان در اشغال انقالبیون درآمد
و قسمت اول این عملیات با خروج از زندان و قطع شبکۀ ارتباطی زندان با
شهربانی کل در ساعت یک و سی دقیقه بامداد  15اردیبهشت پایان یافت.
در قسمت دوم انقالبیون توانستند با از میان بردن کلیۀ آثار و عالمات و
با ایجاد رد پاهای اغفالکننده برای دشمن و تعویض اتومبیل خود در
ساعت شش و ده دقیقۀ صبح همین روز به سالمت به تهران رسیده و اندکی
بعد در پناهگاههای خود جای بگیرند.

دشمن که از دقت عمل و هوشیاری انقالبیون و ضربهای که از
درون صفوف خود توسط این افسر شجاع خورده بود ،گیج و وحشتزده
ارتش
شده بود ،به تالش مذبوحانهای دست زد و با بسیج کلیۀ نیروهای ِ
محل و ژاندارمری و پلیس و ساواک و آگاهی ،کوشید که ردپایی از
انقالبیون فراری به دست آورد ،اما کافیست همینقدر گفته شود که حتی
اتومبیلی که در صبح همان روز یعنی شنبه  15اردیبهشت ،در خیابان
خورشید و بهخصوص در همان محلی که شهید مهدی رضایی ،مجاهد
 19ساله ،یکی از افسران ساواک را به هالکت رسانده رها شده بود،
بعد از چهار روز کشف گردید .در حالی که به فرمان مقامات پَست و
بیشرم دربار و ارتش و شهربانی و ساواک ،میبایستی ظرف دو روز
پیگیری این افسر خائن به شاه و اربابانش و خدمتگزار واقعی و شجاع
خلق ستمدیدهاش به دست جالد سپرده شود تا حتما ً و بزودی تیرباران
گردد و مقامات ضدامنیتی ادعا کنند که با دستگاه اهریمنی شاه نمیتوان
درافتاد ،اما اینبار هم مثل دفعات گذشته این آرزو در دلشان خشکید.
در این عملیات انقالبیون تعداد  20قبضه سالح کمری از نوع “اسپرینگ
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فیلد” آمریکایی و  900تیر فشنگ  %38اینچ که دشمن بهخصوص برای
کشتار فرزندان انقالبی خلق ،قویترین آن را از اربابان آمریکاییاش
تحویل گرفته بود و یک دستگاه بیسیم ساخت متجاوزان اسرائیلی و
مقادیری غلوزنجیر مخصوص بستن دست و پای اسرا و مقادیری مدارک
اطالعاتی دشمن به نفع نیروهای انقالبی مصادره کردند.

عملیات پیروزمندانۀ انقالبیون در ساری ،رعشه بر اندام جنایتکار
شاه افکنده است .این عملیات بار دیگر تصمیم و ارادۀ خللناپذیر خلق و
پیشگامانش را در ادامۀ مبارزه تا پیروزی نهایی بر علیه امپریالیسم آمریکا و
انگلیس و صهیونیسم و رژیم سلطنتی پلید و فاسد ایران نشان میدهد .نتایج
درخشانی که این پیروزی بهطور خالصه به همراه داشته است چنین است:
الف ـ دو تن از انقالبیون با انبوهی تجربه آزاد شدند و هریک به
صفوف برادران انقالبی مسلح خود پیوستند.

ب ـ پیوند افسر دلیر و آزادیخواه پلیس ،ستوان یکم احمدیان به
صفوف مجاهدین خلق نشان میدهد که:

 -1انقالب مسلحانه و حقطلبانۀ خلق ما جبهۀ نوینی در قلب
دشمن ،ارتش و نیروهای مسلح دولتی علیه رژیم خونخوار شاه و اربابان
آمریکایی و انگلیسیاش باز کرده است.
 -2در اثر اوجگیری عملیات انقالبی و با روشن شدن ماهیت
جنایتکارانه و خائنانۀ رژیم شاه ،تضادها و تناقضات داخلی دشمن رو به
رشد بوده و سازمان درونی دشمن به علت ماهیت ضدانقالبی و پوسیدگی
ذاتی رو به تالشی میرود و بیاعتمادی و ترس بهشدت بر دشمن حاکم
شده است.

 -3این عمل چراغ راهنما و نقطه حرکتی است برای کلیۀ افراد
شریف و آزادیخواه نیروهای مسلح که به نقش جنایتکارانه و ضدانسانی
پلیس و ارتش در حمایت از منافع غارتگران خارجی آگاهی کامل یافتهاند
و بنابه شرافت انسانی و عالقه به آزادی میهن ،همواره در جستجوی
وسیله برای مبارزه علیه رژیم خائن و آدمکش شاهاند .پیوستن این افسر
آزادیخواه نشان داد که نیروهای مسلح قادرند چه ضربات هولناکی بر
پیکر رژیم وارد سازند و متقابال ً چه خدمتی به جنبش آزادیبخش خلق
خویش بنمایند.
 -4جاگرفتن این افسر شریف در کنار ما بهعنوان یک برادر مجاهد
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نشان دادکه علیرغم همۀ تبلیغات اهریمنی رژیم هیچگونه دشمنی بین فرزندان
انقالبی خلق با برادرانشان در ارتش و سایر نیروهای مسلح رژیم یعنی سربازان،
پاسبانان ،درجهداران و افسرانکه همه خود در زیر ستم و سلطۀ امپریالیستهای
آمریکایی و انگلیسی در معرض توهین و پایمال شدن شرافت انسانی قرار گرفتهاند
وجود ندارد و تمام توطئههای خونین دشمن به تشویق افسران و درجهداران
شریف ارتش و شهربانی در کشتن برادران وخواهران انقالبیشان که جان
خود را در راه آزادی و استقالل مردم ستمدیده گذاشتهاند بیاثر خواهد ماند.
عمل این [افسر] آزادیخواه و وطنپرست نشان داد که همۀ تالشهای دشمن
در ایجاد دشمنی و برادرکشی بین فرزندان انقالبی خلق و افسران و درجهداران
شریف به شکست انجامیده است .همچنین نشان داد که مبارزۀ ما تنها علیه
امپریالیستهای آمریکایی و انگلیسی و صهیونیستی و دستنشاندگان قاتل و
منفور آنها ــ دربار و طبقۀ حاکمۀ فاسد و در رأس همۀ اینها شاه جنایتکار ــ
است و همۀ تالشهای شیادان جنایتکار رژیم که سعی دارند وانمود کنند که
گویا ما با افراد ستمدیده و شریف نیروهای مسلح از افسر و درجهدار و پاسبان
و سرباز که به وسیلۀ همین رژیم تحت خفتآورترین شرایط به بردگی همین
رژیم نوکران بیگانه کشیده شدهاند ،سر جنگ داریم .ما از ابتدا نیز اعالم
کردهایم که تنها سینهای را سوراخ میکنیم که سینۀ برادران انقالبی و خلق
ستمدیدۀ ما را نشانه رفته و سوراخ میکند و تنها مغزی را متالشی میکنیم که
دائما ًدر اندیشۀ کشتار و استثمار خلق ما میباشد.

 -5این عمل همچنین پوچ بودن کلیۀ ادعاهای رژیم زبون
و دروغپرداز را در زمینۀ جادویی نشان دادن دستگاههای اطالعاتی و
ضداطالعاتی ساواک و شهربانی ،برمال ساخت زیرا که فرار تحت
شدیدترین سیستمهای پلیسی و در میان انبوهی از همین عناصر اطالعاتی
و در مدت چهار ماه تدارک با پیروزی کامل به انجام رسید.

 -6مصادرۀ مقادیر معتنابهی اسلحه و مهمات جنگی از دشمن
به نفع نیروهای انقالبی یک پیروزی نظامیچشمگیر بود که دشمن را به
هراس انداخته و ضربات روانی  -نظامیبزرگی بر او وارد ساخته است.
متقابال ً این سالحها قدرت آتش ما را افزایش داده و ارادۀ ما را بر پیروزی
بر دشمن توان میبخشد .اینکه ما امروز با همان اسلحۀ دشمن ،با خود او
میجنگیم ،مرحلۀ نوینی است در جنگ روانی با دشمن .دشمن که همواره
به قدرت سالحهای خویش مینازد و خلق را میترساند ،امروز باید از
قدرت سالحهای خودش در دست انقالبیون در هراس باشد.
افسران ،درجهداران و سربازان شریف و آزادۀ ایرانی؛
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دشمن قصد دارد با فریفتن شما به وسیلۀ وعده و وعیدهای ننگین
با پول ،با درجه ،با خانه و به بهای کشتن شخصیت و عزتنفس و حیثیت
انسانی شما ،دستتان را به خون خواهران و برادران انقالبیتان آغشته
سازد یعنی به خون کسانی که در زیر سیاهترین دیکتاتوریهای مزدوران
بیگانه برعلیه استبداد و سلطۀ آنان میجنگند.

برادران شرافتمند ،در مقابل توطئههای ناجوانمردانۀ رژیم آدمکش
و مزدور شاه مقاومت کنید و راه افتخارآمیزی که ستوان احمدیان ،افسر
شجاع پلیس گشود ادامه دهید و با کمک ــ هرچند کوچک ــ به برادران
انقالبی و مسلح خود در ساختمان عظیم جامعۀ آزاد و فارغ از رنج بردگی
و بهرهکشی و جامعۀ مستقل و سرافراز ایران شرکت کنید .خلق ما هرگز
خاطرۀ خدمتگزاران صادق و شجاع خود را از یاد نخواهد برد .این آخرین
پیامیاست که مجاهد دلیر ستوان احمدیان خطاب به افسران و درجهداران
شرافتمند و آزادیخواه در دفتر یادداشت زندان نوشت:

“میدانم راهی که من انتخاب کردهام آیندهاش مرگ است اما من
میروم و این لباس ننگین را ترک میگویم تا دیگر گرسنگانگرسنه نمانند”.
درودِ خلق ایران به مجاهد دلیر امیرحسین احمدیان که ننگ پلیس
شاه بودن را تحمل نکرد.

گرامی باد خاطرۀ افسران و درجهداران شهید ارتش که بهخاطر
میهنپرستی به دست شاه خائن تیرباران شدند.
برافراشته باد پرچم مقاومت در مقابل دیکتاتوری شاه و غارت و
تجاوز امپریالیسم آمریکا و انگلیس و صهیونیسم در ایران.
مجاهدین خلق ایران ،اردیبهشت .”1352

(((

از فرار تقی  تا شهادت رضا
تقی شهرام دو روز بعد از فرار به سازمان وصل میشود .او کوشش میکند کارکرد
سازمان و افراد را بفهمد .شهرام بهلحاظ تجربۀ سازمانی و کارآییهای تئوریک و عملی
خود (همین فرار از زندان نمونهایست بارز) شایستگی آن را داشت که در مرکزیت
سازمان جای گیرد .طبیعیست که نسبت به روند کارها از زمانیکه ضربۀ اول شهریور
وارد شد تا خرداد  52که رضا به شهادت رسید بایستی جمعبندی همهجانبهای صورت
 -1به نقل از “باختر امروز” شماره  ،۴۷آبان ۱۳۵۲

http://peykar.org/Niruhaye-Digar/bakhtare-emrooz/bakhtare-emrooz-47.pdf
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میگرفت؛ نقائص کار و دالیل اشتباهات کشف میشد و تمام نیرو صرف آن میشد که
سازمان بتواند قوام گیرد .انتقاداتی به سبک رهبری سازمان وارد شد و آنچه را که رفقای
دیگری از جمله شهید محمود شامخی مورد توجه قرار داده بودند در نظر گرفته شد.
تغییراتی مهم در عرصههای امنیتی ،آموزشی ،عملیات نظامیو غیره پدید آمد.
همینجا الزم به ذکر این نکته است که قبل از فرار تقی شهرام در درون کادرهای
سازمان بهمنظور جمعبندی فعالیت دو ساله از ضربه به بعد “جمعهای بررسی و تصمیم”
به راه میافتد .هنوز این جمعبندیها به پایان نرسیده بود که
رضا شهید شد .بحثها بعد از رضا ،توسط شهرام و بهرام
آرام تعقیب شد .نتیجۀ این جمعبندیها آیندۀ سازمان را
دگرگون کرد.

شهادت رضا رضایی

روزنامۀ اطالعات،شنبه  ۲۶خرداد ۱۳۵۲

همانطورکه شرح آن رفت ،در دورۀ رضا سازمان تا
حدودی بازسازی شد و نیروهای تازهای به آن ملحق شدند .نقش
بهرام آرام هم تعیینکننده بود چون پیوستگی سازمان را طی این
سالهای دشوار که مبارزین هر لحظه در خطر بودند و ضربات
جمعی وارد آمده بود و امکان از هم پاشیدگی سازمان را با خود
داشت ،حفظ نمود .در روز  25خرداد  1352رضا بهطور اتفاقی به
دام ساواک میافتد .در واقع ساواک برای دستگیری فرد دیگری از
نزدیکان سازمان به خانۀ این فرد که رضا هم آنجا بوده مراجعه و آنجا
را محاصره میکند .رضا بالفاصله از پشتبام خانه فرار میکند ولی
مزدوران رژیم به سوی او شلیک میکنند؛ رضا از بچههایی بود که در فلسطین آموزش
نظامیدیده بودند ،به شلیک دشمن پاسخ میگوید و پس از یک درگیری بالنسبه طوالنی
شهید میشود .زمانیکه این خبر اسفناک به ما رسید آن را به روزنامههای عربیزبان و
لوموند فرستادیم و آنها این خبر را منعکس کردند.

امروز که به این تاریخ مینگرم ،ترتیب وقایع شگفتآمیز بهنظر میرسد .احمد
رضایی پس از ضربۀ سنگین به سازمان مسئولیت آن را بهعهده میگیرد .او شرایط فرار
رضا رضایی را فراهم میکند و خودش چندی بعد شهید میشود .رضا به سهم خود
رهبری تشکیالت را به دست گرفته و فعالیت را ادامه میدهد .تقی شهرام از زندان
میگریزد و چندی بعد رضا در زیر رگبار گلولههای دشمن شهید میشود اما در این
لحظه تقی شهرام در شرایطیست که در کنار بهرام آرام رهبری سازمان را بهعهده گیرد.
فرار رضا از چنگ رژیم در آن لحظات خطیر برای حفظ سازمان و فرار تقی از زندان
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ساری برای تداوم آن بهنحوی عمیق ،از پیوند شرایط و افراد میگوید .احمد ،رضا و
تقی شخصیتهای بارزی هستند که تاریخ ،مسئولیت وجود و استمرار سازمان را در
آن ُبرهه فجیع بر دوش آنان میگذارد و بهرام آرام سمبل استمرار این تجربه در رهبری
سازمان است.

بهرام آرام
در بازسازی سازمان نقش برجستۀ بهرام آرام را نیز باید در نظر داشت ،بهویژه آنکه
پنج سال تمام در سختترین شرایط توانست سازمان را در عرصههای تشکیالتی ،نظامی،
امنیتی بهخوبی یاری دهد .نقش او چه در زمان احمد ،چه رضا و چه زمانیکه شهرام در
مرکزیت قرار گرفت برای ادامهکاری سازمان حیاتی بود .وجود رفیقی مثل بهرام به معنی
این بود که انقطاعی در تداوم فعالیت سازمان پیش نیاید .تحرک او بهویژه در دورۀ رضا،
از زمستان  50تا تابستان  ،52چشمگیر بود .رضا بهخاطر آنکه نباید بههیچرو ضربه
میخورد اجبار ًا از تحرک خود کاست و بهرام به جای او کارها را سامان میداد .چنین بود
که سازمان توانست روی پاهای خود بایستد.
در دورۀ بعد نیز که مسائل مهم سیاسی و ایدئولوژیک در سازمان مطرح بود با
کوششی دو چندان به وظایف خویش عمل کرد .در بین رفقایی که او را میشناختند
ندیدهام که از او جز به احترام یاد کنند .شهادتش
در  25آبان  ۱۳۵۵اتفاق افتاد .اینکه چگونه
مأمورین ساواک او را شناسایی کرده به رگبار بستند
بر سازمان معلوم نشد .شهادت بهرام نقطه عطفی در
فعالیتهای امنیتی سازمان بود (ن ک مقدمۀ دوآلیسم
(((
سیاسی ) .تواناییهای او یعنی هوشمندی ،زیرکی،
قدرت در َمحملسازیُ ،گم شدن در میان جمع و گمراه
کردن پلیس ،زبانزد رفقاییست که او را از نزدیک
میشناختند .تنها به این دو مورد اشاره میکنم :پوران
بازرگان که تحت مسئولیت او بوده میگفت یک بار که
بهرام آرام
بهرام میخواست سر قرار برود با قیافهای که تیپ یک
نوجوان دیپلمه به خود گرفته بود ،چند دست لباس با
 -1مقدمۀ این متن مؤید یک عقبنشینی تاکتیکی و ضرورت
بررسی همهجانبۀ تاکتیک و استراتژی سازمان در آن مرحله است.
نک .به

http://www.peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/
dolisme-siasy-1355.pdf
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پوشش پالستیکی سر چوبلباسی با خود برداشته ،در خیابان میدوید ،تو گویی لباسها را
از اتوشویی گرفته و سریع میخواهد به یکی از افراد خانواده برساند .مورد دیگر زمانیست
که در خانۀ تیمیواقع در خیابان شیخهادی در  27مرداد  53انفجاری رخ داده بود و دو
مجاهد ،سیمین صالحی و لطفالله میثمی بهشدت مجروح شده بودند .بهرام که مسئول
خانه بوده هنگامی سر میرسد که ساواک در محل حضور داشته و خانه و محله را در
محاصره گرفته بوده ،جمعیت انبوهی هم گرد آمده بود .میبیند که میثمی مجروح افتاده و
بنابه روال تشکیالتی در چنین مواقعی تصمیم میگیرد که برای جلوگیری از زنده دستگیر
شدن میثمی او را همانجا جلو خانه با تیر بزند .هرچند چنین کاری را نمیکند ولی حضور
او در چنین وضعیتی نشاندهندۀ آرامش فوقالعادۀ او ،جسارت و قدرتش در عادی نشان
دادن خود و کنترل بر اعصاب خویش است.
خاطرهای دیگر دربارۀ او اضافه میکنم :در سال  53زمزمۀ امکان تغییر
ایدئولوژی مجاهدین ،برخی از هواداران مذهبی سازمان را نگران کرده بود .بهخصوص
اینکه روی اعالمیهای چاپشده دیده بودند آیۀ قرآن از آرم سازمان حذف شده است.
هاشمیرفسنجانی که در آن سالها به حمایت از مجاهدین سخن میگفت و اقداماتی
داشت ،از طریق یکی از هواداران فعال سازمان در بازار به نام مهدی غیوران خواستار
مالقات با یکی از مسئولین سازمان میگردد .قرار مالقات در منزل غیوران گذاشته
میشود .بهرام که بهنظر رفسنجانی “جوانکی” میآمده از طرف سازمان به مالقات رفته
بود .رفسنجانی نگرانی خود را از تغییر ایدئولوژی سازمان بیان میکند و بهرام قول
میدهد که آن را به مرکزیت سازمان منتقل کند .رفسنجانی در همان سال  53که به خارج
کشور آمده بود و من او را در دمشق دیدم این جریان را برای من نقل کرد و خواستار آن
شد که سازمان اعالم تغییر ایدئولوژی نکند و میگفت“ :ما از آغاز میدانستیم که اسالم
شما با اسالم ما یکی نیست ولی وجود سازمان مجاهدین به ما این امکان را میداد که
بگوییم تنها مارکسیستها (چریکهای فدایی) نیستند که میتوانند در عالیترین سطح
با رژیم مبارزه کنند” .من هم جواب الزم را البته به او دادم .باری رفسنجانی مالقات
با بهرام آرام را در مصاحبهای با روزنامۀ اطالعات در سال  59و نیز در خاطرات خود
آورده است.

انتقاد به دورۀ رضا رضایی
یکی از انتقاداتی که به رضا وارد میشد این بود که او زیاد از خانه بیرون میرفت
یعنی به امنیت خودش بهای الزم را نمیداد .واضح است که اگر او ضربه میخورد برای
سازمان خیلی گران تمام میشد .او از خطرات بسیار جدی سالم جسته بود .یک بار
در خیابان متوجه میشود که یکی از مأموران ساواک که در زندان او را میشناخته از
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روبهرو میآید .رضا که دستش روی ماشۀ اسلحه بوده با این تصور که طرف مقابل هم او
را شناخته ،خود را آمادۀ شلیک به سوی او میکند ولی متوجه میشود که حواس شخص
مزبور جای دیگریست و بدون هیچ واکنشی میگذرد .موارد گوناگون از این قبیل
مسائل امنیتی رخ داده و شاید بتوان گفت که اجتناب از آنها هم ممکن نبود .همواره
زمانیکه بعد از یک دوره به بررسی آن مینشینیم و به نقد رویدادها میپردازیم ،تمایل
داریم که مو را از ماست بکشیم و بر اساس آن ،خود یا رفقا را به ولنگاری و بیدقتی
و از آن باالتر به رعایت نکردن پرنسیپهای مبارزاتی متهم یا حتی محکوم کنیم ولی
وقتی پای عمل خودمان به میان میآید درک میکنیم که رعایت همین جزئیات چقدر
موضوع ظاهر ًا سادۀ امنیتی را خود رفیق شهرام پس از
در عمل دشوار است .همین
ِ
قیام بسیار دستکم گرفت ،نه تنها در کوچه و خیابان میچرخید بلکه حتی در محیط
دانشگاه هم ظاهر میشد و چهبسا در بحثهای چند نفره هم شرکت میکرد و تازه برای
این رفتار خود دلیل هم میآورد که رژیم نمیتواند مرا دستگیر کند و اگر بکند آبروی
خودش میرود!
یکی دیگر از نقدهایی که به دورۀ رضا شد ،مسئلۀ آموزش است که بهدلیل افتادن به
دنبال خرده کاریها عم ً
ال تا حد زیادی به تعطیل کشیده شده بود .کار تبلیغ بیپایه ،یعنی
کار بسیج بدون اینکه واقع ًا پشت آن پایهای وجود داشته باشد .این درس مهمیست که
سالهاست در ذهن من جا گرفته است که اگر خودت برجای محکمینایستادهای ،دست
از ادعا بردار و به کسی فراخوان نده .انتقاد دیگر این بود که سازمان نیروی محدود خود را
االهمفاالهم یعنی این امرکه چه چیزی مهم است و چه چیزی مهمتر،
بدون در نظر گرفتن
ُّ
صرف فعالیتهایی کرده بود که ظاهر ًا فعالیت تبلیغی بود ولی پشتوانۀ نظری و تشکیالتی
نداشت .رضا نباید نیروی خود را که نیروی مرکزی سازمان بود برای هرچه زیباتر درآمدن
کتاب شهدا و دفاعیات زندانیان صرف میکرد ،این کار غلطانداز بود زیرا کسی که کتاب
را در چند صد صفحه تمیز و دقیق ،چاپ و صحافی شده میدید گمان میبرد که این
گوشهای از سازمان است درحالیکه ِ
خود رضا روی آن نیرو گذاشته بود .این تجربه و انتقاد
از آن ،باعث شد که لقمه را به اندازۀ دهانمان بگیریم و از اینکه کارمان به بهترین وجهی
ارائه نمیشود و متناسب با نیروییست که داریم شرمنده نباشیم .پوران میگفت“ :یک
بار اعالمیهای را در خانۀ چاپ ،آماده کرده بودیم که ایراد داشت ،برخی جاهایش سیاه
و جاهای دیگر کم رنگ شده بود .همراه با دو رفیق مجاهد زندهیادان محسن فاضل و
حسن ابراری نظرمان این بود که کار را دوباره انجام دهیم .همان زمان رفیق بهرام آرام که
مسئول ما بود رسید .گفتیم “اعالمیه تمیز در نیامده و میخواهیم آن را دوباره بزنیم” گفت
“نه همین ُمبین نیرو و سطحیست که ما در آن قرار داریم .ما نباید کاری که رضا کرد و
بیشترین نیرو را برای چاپ به کار برد انجام دهیم” .اعالمیه با همان شکل غیرمطلوب
پخش شد .اینکه ادعایی فراتر از نیروی خود نداشته باشیم درس بزرگی بود ولی متأسفانه
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همواره رعایت نشد و نمونههای عدم رعایتش برای ما ،حتی در سالهای بعد ،خسارتها
بهبار آورد .گزافهگویی و مبالغه و ادعاهای پوک با کار انقالبی و کمونیستی جور در
نمیآید ولی متأسفانه نمونههای آن در کلیۀ نیروهای جنبش وجود دارد و چقدر کم به آن
برخورد انتقادی و اصالحی صورت میگیرد!”.
اینرا هم اضافه کنم که روال عمومی،حتی در جنبش سیاسی چپ با نوعی آرایش،
رتوش ،جرحوتعدیلهای مصلحتی و غیره همراه است که گاه دامن اسناد را هم میگیرد و
آنها را بهطوری غیرواقعی و گولزننده و فریبنده معرفی میکند

در نقد تبلیغات حول خانوادۀ رضایی
نقش برجستهای که احمد رضایی و سپس رضا تا زمان شهادت در  25خرداد
 ۱۳۵۲در حفظ و ادامهکاری سازمان ایفا کردند باعث شده بود که در تبلیغات سازمان
روی خانوادۀ رضایی بیش از حد تمرکز شود بهطوریکه در همان زمان این امر مورد
انتقاد بدنه و هواداران سازمان و حتی خانوادۀ شهدا و زندانیان قرار گرفته بود .اینکه
مجموعهای از شرححال مجاهدین شهید تحت عنوان “از زندگی انقالبیون درس بگیریم”
تنها با عکس روشن و سرخرنگ مهدی رضایی مزین باشد ،اینکه کتاب “سیمای یک
مسلمان” که کار جمعی درون سازمانی بود به نام احمد رضایی و با عکسی از او در پیشانی
کتاب منتشر شود یا موارد دیگری از امتیاز دادن ویژه به خانوادۀ رضایی مورد انتقاد
بود .به گفتۀ پوران بازرگان برخی از خانوادۀ شهدا با توجه به آنچه در نشریات ما و نیز
رادیو فارسی بغداد مطرح میشده ،گله میکردهاند که “مگر بچۀ ما شهید نیست!” .نفس
این انتقاد در درون سازمان نشان دهندۀ روحیهایست که از ابتدای امر در سازمان وجود
داشت و آن اینکه همه مبارزند و کسی را بر دیگری امتیازی نیست .بههمیندلیل بود که
در هیچ دورهای از فعالیت ما تا کنون کسی بهعنوان رهبر برگزیده نشد و حتی اصطالح
رفیق کبیر (که به خودی خود ایرادی ندارد) به کسی اطالق نگردید .عالوه بر این ،پوران
از قول حنیفنژاد نقل میکرد که در مالقات زندان به او توصیه میکرده که نباید طوری
سازماندهی کرد که کسی قطب شود”،از قطب شدن بپرهیزید” ،اما میدانیم که سازمان
مجاهدین پس از قیام در این باره شیوهای کام ً
ال متفاوت و حتی متضاد با گذشته اتخاذ
کرد که دربارۀ بینش حاکم بر آن باید تأملی عمیق صورت گیرد.
اینرا هم نباید فراموش کرد که پیچش و انحرافاتی که گرفتار آنها میشویم بیدلیل
نیست و نمیتوان آنها را به سادگی محکوم کرد و همیشه باید شرایط تاریخی وقوع یک
حادثه یا تصمیم را در نظر گرفت.

  ۳۳۸از فیضیه تا پیکار

پیشنهاد به خارج برای عملیات آدم ربایی
پس از تشریح تحوالت داخل تا شهادت رضا رضایی ،اکنون به انعکاس ضربۀ
شهریور  50در خارج و فعالیتهای پس از آن باز میگردیم.
همانطورکه گفتم سازمان پس از ضربه دچار نوعی شوک شده بود و با عجله
دست به یک سری عملیات برای آزاد کردن رفقای در بند زد .به ما افراد خارج کشور هم
پیشنهاد میکرد که دست به عملیات هواپیماربایی بزنیم تا بتوان کسانی مانند سعید محسن
را در برابر آزادی گروگانها از زندان آزاد کرد.

مشخص ًا اصغر بدیعزادگان سه روز پس از عملیات ناموفق شهرام شفیق ،در
نامهای از ما خواست که برای نجات برادران زندانی دست به ربودن شخصیتهای برجسته
بزنیم ،آنهم درحالیکه قرار بود طرح انفجار دکل با آن مقدمات خیلی دشوار و پیچیده
اجرا شود .آدم به یاد تراژدی هملت میافتد که تا وقتی فرصت عمل داشت ،تردیدکرد و
در افکار خود غرق شد و وقتی تردید را به دور ریخت دیگر فرصت تفکر حول عمل را
پیدا نکرد .پیرو درخواست اصغر اقداماتی هم برای تدارک گروگانگیری صورت گرفت و
وسایل الزم به اروپا منتقل شد ولی بهخاطر کافی نبودن نیرو از انجام آن صرف نظر کردیم.
خوشبختانه این واکنش شتابزده و نادرست جامۀ عمل به خود نگرفت.

بعد از ضربۀ  50در خارج
در سازمان برای اینکه افرادی در خارج بهطور مستقل و پیوسته حضور داشته
باشند ،هیچگونه برنامهای نبود .در واقع قرار این بود که همۀ افراد یکی پس از دیگری
به خارج اعزام شده و آموزش ببینند و به ایران بازگردند .در حین همین فعالیتها بود که
حادثۀ فرودگاه بیروت (دستگیری دو نفر) و همینطور ضربۀ اول شهریور  ۵۰با فاصلۀ
اندکی پیش آمد .گرفتاریهای ناشی از این دو حادثه به چند نفر دیگر که در خارج باقی
مانده بودند حتی مجال نداد که به داخل برگردند و تا مدت زیادی حتی فرصت آن نشد
که به فکر بنشینند که حال چه باید کرد .از شهریور به بعد چند نفر بیشتر در خارج باقی
نبودند ،پراکنده و بهشدت درگیر با حوادث لحظهای .حادثهها پشت سر هم میآمدند و
بیهیچ تجربهای یا کنترل یا جمع ِ
زدن حسابی ،هر کس به تناسب کشش فکری و عملیاش
به راه میافتاد .وقتی ضربۀ اول شهریور  ۵۰رخ داد هنوز رسول مشکینفام ،ابراهیم آوخ و
سیدجلیل سیداحمدیان به ایران نرفته بودند.
پس از باخبر شدن از ضربه ،رفقایی که در بیروت بودیم یعنی شامخی ،مشکینفام،
روحانی… و من طی جلسهای تصمیم گرفتیم که بهسرعت رسول مشکینفام را جهت کسب
اطالع در مورد جزئیات ضربه به ایران فرستاده و همینطور وضعیت ادامهکاری خارج را

تماس با فلسطین…   ۳۳۹
با عناصر رهبری که زندانی نشده بودند بررسی کنیم.
با ضربۀ شهریور و آشفتگی که در کار سازمان پدید آمده بود ما ناگزیر بودیم برای
فعالیتهای پشت جبههای (از جمله ارسال وکیل خارجی برای حضور در دادگاههای
ایران و نیز پخش اخبار مربوط به دستگیریها و زندانها در عین تغذیۀ داخل از اخبار و
منابع) ،در خارج کشور بمانیم .ما باید با سازمانها و نیروهای انقالبی منطقه رابطه برقرار
میکردیم سازمان را به آنها میشناساندیم و از امکانات فکری و آموزشی آنان اگر داشتند
استفاده میکردیم.
در واقع ،ماندن در پایگاه فلسطینیان مشکالت مالی ما را تا حدی سبک میکرد
چون الزم نبود برای چندین نفر خانه اجاره کنیم ،این افراد در پایگاه مخارجشان از لحاظ
خورد و خوراک فراهم بود .واقع ًا هم جنبش فلسطین با ما کام ً
ال “خودی” برخورد میکرد
و من هرگز رفتار آنان بهخصوص ابوجهاد را فراموش نمیکنم .در شرایطی که رابطۀ ما با
ایران از بیخ بریده شده بود این برخورد آنان ما را حفظ کرده و به ما اجازه میداد هرکاری
که بهنظرمان ضروری میرسید بکنیم و هرگز اعمال نفوذی در تصمیمات ما نکردند یعنی
خیلی رفیقانه و شرافتمندانه رفتار کردند.
گذشته از سازمان آزادیبخش که همواره پشتیبان ما در همۀ فعالیتهایمان بود،
با دو جریان دیگر فلسطینی رابطه گرفتیم .یکی جبهۀ خلق برای آزادی فلسطین به رهبری
ژرژ حبش ،از طریق ابوماهر (احمد الیمانی) بود که
غیر از امور تبلیغاتی ،آنها کوشش کردند ما را به عدن
(جمهوری دموکراتیک خلق یمن) معرفی کنند و نیز
در ارسال وکال از طریق اتحادیۀ وکالی مدافع عرب به
ایران و ارتباط با اپوزیسیون مخفی جبهۀ آزادیبخش
ملی الجزایر به ما کمک کردند .مطالب متعددی از ما
در مجلۀ الهدف به سردبیری غسان کنفانی منتشر شد.
دیگری با جبهۀ دموکراتیک برای آزادی
فلسطین به رهبری نایف حواتمه بود که از طریق فرد
دوم این جبهه ابوعدنان (قیس عبدالکریم) ممکن شد.
او برای دو نفری که در بیروت زندانی بودند وکیل تعیین
کرد (دکتر مصطفی الدباغ ،از حقوقدانان فلسطینی
مقیم بیروت بود و نویسندۀ کتابی تحقیقی دربارۀ تاریخ
فلسطین) که تا آخر محاکمه که جمع ًا نه ماه طول کشید،
فعالیت زیادی کرد و حتی نپذیرفت هیچ کارمزدی
بگیرد .ابوعدنان از طرف اتحادیۀ وکالی مدافع عرب

ژرژ حبش (الحکیم)
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هم ،جهت دفاع از رفقای ما در زندانهای شاه معرفینامه نوشت.
در آذرماه  1350توانستیم با اتحادیۀ حقوقدانان عرب رابطه برقرار کرده و
آنها را از وضعیت زندانیان پس از ضربۀ شهریور و مهرماه باخبر سازیم .آنها به امضای
دبیرکل خود شفیق ارشیدات بیانیهای در محکوم کردن هیئت حاکمۀ ایران در دست زدن
(((
به شکنجه و ضرورت تأمین حقوق انسانی زندانیان و حق دفاع از خود ،منتشر کردند.
در همین چارچوب بود که از طریق آشناییای که تقی شامخی با صادق قطبزاده
داشت ،یک وکیل فرانسوی یعنی خانم میشل بوویالر((( را به تهران فرستادیم و گزارش
او را به عربی و فارسی ترجمه و پخش کردیم .وکیل دیگری را نیز بعد ًا در سال 13۵۱
توانستیم به تهران بفرستیم که دو تن از زنان سازمان با او مالقات کردند که یکی از آنها
حوری بازرگان بود .کنفدراسیون دانشجویان در خارج از کشور نیز که با آنها روابط خوب
و فعالی داشتیم ،موفق شده بود وکالیی به تهران بفرستد و حتی یکی از آنها توانسته بود
در دادگاه مسعود احمدزاده شرکت کرده و جای شکنجه را بر بدن او ببیند و گزارش کند.
ما چند نفر در خارج باقی مانده بودیم :حسین روحانی که در اروپا (فرانسه و
انگلیس) و گاه در بیروت بود ،محمود شامخی و من در خاورمیانه؛ یک نفر دیگر از
رفقا با نام مستعار مصطفی هم داشتیم که نمیتوانستیم بهصورت حرفهای او را در نظر
بگیریم .محسن نجاتحسینی و محمد یقینی هم در زندان بیروت بهسر میبردند .آنها را
همانطورکه گفتم ،در ارتباط با داشتن اسلحه در فرودگاه بیروت دستگیر کرده بودند.

در این وضعیت ،ارتباط ما با داخل بسیار محدود و در حد نامههایی بود که عمدت ًا
خبر از دستگیریها و شهادتها میداد و گاه اندکی گزارش از وضع داخل یا تحلیلهایی
هم به همراه داشت .در آذرماه یک چمدان جاسازیشده از طرف احمد رضایی رسید که
از ما میخواست مطالب را برای انتشار بیرونی آماده کنیم .در نتیجه با رسیدن تعدادی
از کتابهای سازمانیکه قبل از شهریور نوشته و ارسال شده بودند قسمتی از کار ما به
تصحیح بعضی از متون و مدافعات و آماده کردن آنها برای نشر اختصاص یافت .ما
همانطورکه گفتم در آن مقطع سه نفر (حسین روحانی ،محمود شامخی و من) در بیروت
بودیم و یک نفر جدید هم یعنی مرتضی خاموشی در اروپا که بر حسب امکانات به
کارهای روزمره میپرداختیم :رسیدگی به نامهای آمده از داخل ،انتشار خبرهای رسیده و
یا جمعآوری تجارب جنبشهای انقالبی و غیره.
  -1نک .به :باختر امروز ،شمارۀ  ،۲۰نیمه اول آذرماه  ،۱۳۵۰ص .۴
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 -2به مادام بوویالر  Michèle Beauvillardبعدها هم اشاره خواهیم داشت .او از موکلین برجستۀ جنبش
الجزایر و جبهۀ آزادیبخش بود و طی سالها به ما در عرصههای حقوقی یاری داد .زمانیکه پس از سال 1360
به تبعید آمدیم نیز او برای امور پناهندگی در کنارمان بود.

تماس با فلسطین… ۳۴۱
مرتضی خاموشی جدید ًا به ما پیوسته بود .او جزو دانشجویانیست که در آمریکا
تحصیل میکرد و از دوستان کسانی مثل محمد حیاتی و برخی دیگر از مجاهدین بوده و
چه از نظر عقیدتی ،چه رادیکالیسم به مجاهدین احساس نزدیکی میکرده است .در واقع
او از طیف مذهبیهای مترقی بوده که دیگر امثال نهضت آزادی و… قانعش نمیکردند
و در جستجوی جریانی بود که باالتر از اینها به قضایا نگاه کند؛ ضمن ًا به ماجراجویی
و فعالیتهای چریکی و عملیات نظامی عالقه نشان میداده .او مشخص ًا به چمران گفته
بود“ :محمد حیاتی را گرفتهاند ،او در زندان بهسر میبرد و من این جا در آمریکا درس
بخوانم؟ من از این زندگی متنفرم و برایم تهوعآور است ،میخواهم به خاورمیانه بروم و
با جنبش فلسطین رابطه بگیرم” .او با چمران و یزدی و… آشنا بود و همراه چمران به
بیروت آمده بود .یزدی با ما تماس گرفت و گفت که “یکی از برادران ما میخواهد بیاید
آنجا و با سازمان شما همکاری کند .خودش از آمریکا گذاشته رفته و االن در پاریس است
و میخواهد بیاید لبنان ،شما در این مورد چه فکر میکنید؟” من قب ً
ال از طریق دو نفر از
دخترهایی که هوادار جمع ما بودند از وجود خاموشی باخبر شده بودم .این دخترها بعد از
ضربۀ شهریور  50و پیامدهای آن به خارج آمده بودند و آنها هم تمایل داشتند وارد مبارزه
شوند .اینها در فرانسه در خانۀ قطبزاده بودند و خاموشی را در آنجا مالقات میکنند.
آنها طی نامهای که به ما نوشته بودند از شخصی سخن گفتند که از آمریکا آمده و افکارش
به سازمان نزدیک است ،اسمش هم خاموشی است .با توجه به اینکه او از دو طریق به
ما معرفی شده بود از او خواستیم که به بیروت سفر کند .خاموشی هم آمد و توانستیم با او
صحبت کنیم .پس از حدود شش ماه آموزش معمولی مربوط به سازمان که طی آن حسین
روحانی کار آموزش او را بهعهده داشت به پایگاهی در بیروت که از طریق ابوجهاد داشتیم
رفت و از این زمان جزو بچهها محسوب میشد.
باری ،ما مشغول این فعالیتها بودیم و همزمان موضوع اصلی این دوره تالش
بیوقفه جهت آزادسازی دو نفر زندانی سازمان در بیروت هم بود.

بیانیۀ اعالم موجودیت سازمان مجاهدین
با افشا شدن وجود سازمان در ایران ،لزوم اعالم هویت سازمان برای همۀ ما محرز
میشد .پس از ضربه ،برادران ما در زندان در این فکر بودند که خود را چه بنامند .تا آن
روز اصطالح “سازمان” مطرح نبود و در زمان صحبت از خودمان ،از واژۀ “جمع” استفاده
میکردیم .حال که وجود “جمعی” با این وسعت لو رفته بود ،به چه عنوان و نامیباید از
آنها حمایت و دفاع کرد؟ برای ما این مسئله بهصورت عاجلی مطرح شد .در خارج تصمیم
گرفتیم که موجودیت آن را بهنحوی علنی اعالم کنیم .در تاریخ  20بهمن  ،1350اولین
بیانیۀ سیاسی حاوی اعالم موجودیت سازمان را حسین روحانی ،محمود شامخی و من در
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بیروت تهیه کردیم .نام تشکیالت را برای نخستین بار “سازمان مجاهدین خلق ایران”
اعالم کرده و بیانیه را با عبارت “به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران” آغاز کردیم(((؛
ی که مورد تأیید
در این متن بر ضرورت مبارزۀ مسلحانۀ تودهای تأکید ورزیدیم ،اقدام 
مسئول سازمان رضا رضایی قرار گرفت و خبر در ایران و خارج منتشر شد .عاجل بودن
این کار بهخصوص برای ما از آنجا مطرح بود که ما با انبوهی از فعالیتهای دفاعی در
خارج روبهرو بودیم و باید این جمع را بهطوری اصولی تعریف میکردیم و مینامیدیم.
علت انتخاب واژۀ “مجاهد” این است که رفقایی که در زندان بودند ،خودشان را گاه
“مجاهدین فدایی” یا “مجاهد خلق” یا “گروه
در یادداشتهایی که از زندان میرسید،
ِ
یست که
مجاهد” مینامیدند .ما این واژهها را از آنها شنیده بودیم و یقین ًا “مجاهد” واژها 
از زندان آمده است ولی گفتن “سازمان مجاهدین خلق ایران” به این شکل ،اولین بار در
بیانیه آمده و ما سه نفر این کار را کردیم .گفته باشم که اص ً
ال تصور ما این نبود که این واژه
تداعی مذهبی داشته باشد .بهخوبی به یاد دارم که در ترجمۀ آثار لنین از “مجاهدین مسکو”
ی َلر” که در کسروی آمده
نام برده شده بود و یا “مجاهدین مشروطه” یا “مجاهد َلر” و “فدای 
است .هیچ تمایز عقیدتی یا ایدئولوژیکی در این واژه در نظر ما نبود .بههرحال در بیست
بهمن  50زمانیکه آن بیانیه را نوشتیم ،نمیدانستیم که چنین برداشت مذهبیای میتواند
مطرح باشد .این رفقای فلسطینی بودند که بعدها این تداعی مذهبی را به ما گوشزد کردند.
خود من از این بابت اص ً
ال راضی نبودم و دوست نداشتم و چنین احساسی مختص من هم
نبود؛ ما با وجودیکه مذهبی بودیم نمیخواستیم چنین برداشتی با ناممان عجین باشد.
باری ،ما بیانیه را دستنویس کردیم .من به سراغ یکی از رفقای جبهۀ ملی خاورمیانه
یعنی خ.پ رفتم تا آن را تایپ کنیم .در ماشین فولکسواگون قورباغهای متعلق به او نشسته
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بودیم .بالفاصله که شروع به خواندن متن کردم که با “به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران”
آغاز میشد ،تعجب و شگفتزدگی را در چهرهاش دیدم .برای اولین بار بود که تعلق ما به
ایدئولوژی اسالمی را میشنید زیرا تا آن روز در رفتار ما هیچ نشانهای از برخورد مذهبی
ندیده بود ،اما او هیچ مکث یا سؤالی نکرد و به تایپ کردن ادامه داد.
بیانیۀ اعالم موجودیت سازمان از طریق رادیو بغداد پخش شد و در ایران رفقا
آن را شنیدند .نامۀ رضا رضایی را به فاصلۀ چند هفته دریافت کردیم که در آن اقدام ما
را در نامگذاری و موضعگیری تأیید کرده و ستوده بود .او افزوده بود که این اقدام در
روحیۀ رفقای زندان هم خیلی مؤثر بوده است .این عبارت را به کار برده بود“ :بار ما
را سنگینتر کرد” یعنی در واقع اعالم موجودیت مسئولیت خاصی به ما بخشید و ما را
اکنون در جایگاه دیگری قرار داد ،بهعنوان سازمانیکه دیگر باید مسئولیت خودش را
بهعهده بگیرد.

اعالم موجودیت سازمان که به دنبال دستگیریها و انعکاس نسبت ًا وسیع اخبار
زندان و نیز انجام عملیات مسلحانه صورت گرفت واکنشهای مختلفی در بین مخالفین
رژیم از طبقات و اقشار گوناگون برانگیخت که عموم ًا میتوان مثبت ارزیابی کرد یعنی
محافلی که به تعبیر امروز ،میتوان چه در داخل و چه خارج آنها را “ملی -مذهبی” نامید
از بازاریها و روحانیون مخالف رژیم با طیفهای گوناگونشان (از طالقانی تا طالب
قم) گرفته تا روحانیون شهرستانها و همچنین محافل و نیروهای چپ در داخل و خارج.

پخش شایعات در غیاب اخبار موثق
ما با اعالم موجودیت سازمان در واقع به یک نیاز سیاسی پاسخ میگفتیم .این
ضرورت توضیح نظرات و حوادثیست که به ما مربوط میشده است .از آنجا که یا بهدلیل
شرایط پلیسی یا انواع گرفتاریهای دیگر توضیحات واقعی از سوی خود ما مطرح
نشده بود ،جامعه از راههای دیگری تشنگی خود را برای دست یافتن به اطالعات فرو
مینشاند؛ برای مثال خبر دستگیری و اعدام مجاهدین بر سر زبانها افتاده بود و سکوت
قبرستانگونهای که رژیم سالها بر فضای کشور تحمیل کرده بود چه با فعالیت چریکهای
فدایی و چه مجاهدین درهم میشکست ولی کسی نمیدانست که حقیقت ماجرا چیست.
اعالم هویت به این نیاز پاسخ میداد .کمااینکه مث ً
ال دیدیم در این میان فردی که مدتی
زندان کشیده بود ،از زبان زندانیان دیگر چیزهایی شنیده و جزوهای دربارۀ مجاهدین نوشته
بود .این جزوه پاسخگوی نیازی شد که خیلیها انتظارش را داشتند و با عنوان “فرازهایی
از تاریخ مجاهدین” به نام من منتشر شده بود .خودم نسخهای از آن را پس از قیام جلوی
دانشگاه تهران دیدم و خریدم .هیچ سندیتی نداشت و بسیاری از امور بهنحوی مبهم و خیالی
بههم بافته شده بود ولی متأسفانه مأخذ اطالعات دربارۀ مجاهدین تلقی میشد .بهنظرم
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نویسندهای در سطح یرواند آبراهامیان نیز در یکی از کتابهایش به آن استناد کرده بود.
جعلی بودن این جزوه چند جا خود را نشان میداد؛ درحالیکه نام مرا به نادرست بهعنوان
نویسنده روی جلد داشت در صفحۀ آخر بهعنوان سوم شخص یاد کرده بود که فالنی یکی
از “کادرهای همهجانبه” سازمان است .وقتی بار دیگر خواسته بودند آن را تکثیر کنند و
فهمیده بودند که من با تغییر ایدئولوژی سازمان همراه شدهام باالی کلمه “کادر همهجانبه”
نوشته بودند “منافق” و با یک پاورقی که در همان صفحۀ آخر اضافه شده بود ،دشنامهای
بیپایهای را نثار من کرده بودند .با وجود این ،جزوه را تکثیر کرده و روی نام من خط
کشیده بودند ولی بهخوبی خوانا بود .نیاز به اطالعات اگر بهدرستی پاسخ نگیرد راه برای
مخالفان همواره باز میماند تا از سردرگمی موجود هر سوءاستفادهای بکنند.

برخورد به بیانیۀ اعالم موجودیت سازمان
برخورد جریانات  و افراد مذهبی در داخل

بهنظرم مهمترین تأثیر انتشار بیانیه ،اعتبار و حیثیتی بود که سازمان در بین تودههای
ناراضی از رژیم به دست آورد .اعالمیهها ،دفاعیات و کتابهای سازمان مورد استقبال
قرار میگرفت ،تکثیر میشد ،دستبهدست میگشت و به خارج ارسال میشد .اینها همه
ناشی از ابتکارات خود مردم بود .حتی زمانیکه بهخاطر این نوع نشریات دستگیر میشدند
از خود مقاومتهای نمونهای در زیر شکنجه نشان میدادند و نمیگفتند که نشریه را از
چه کسی گرفتهاند .نیروهای تازه نفسی از این رهگذر به سازمان میپیوستند .ارتباطات
بسیار گرم و صمیمانه بین خانوادههای زندانیان از گروههای مختلف پدید آمد که پوران
بازرگان همیشه از آنها به شکلی حماسی یاد میکرد .از جمله ارتباط با مادر سپهری (بانو
کاظمی ،مادر رفقای شهید ایرج ،فرخ ،فرهاد و فرشاد از فداییان) مادر شایگان (فاطمه
سعیدی از فداییان) و مادر شهید هوشنگ ترگل (آرمان خلق) همدردی و همکاریهایی
که بین خانوادهها بهوجود آمده بود مجال بیشتری برای نگارش میطلبد.
اعالم موجودیت سازمان بر محافل روحانی مخالف رژیم که به هردلیل علیه شاه
مبارزه میکردند تأثیر داشت؛ البته بعضیها هم اص ً
ال معتقد نیستند که روحانی مترقی و
مبارز معنا دارد ،این بهنظرم صحیح نیست چون کسانی هستند که از مواضع گوناگون ،از
مواضع طبقاتی مختلف در جبهۀ مبارزه با رژیم بودند.
اعالم موجودیت سازمان به طالب و روحانیون مخالف رژیم امکان داد که از
تفسیرهای مجاهدین از قرآن و نهجالبالغه باخبر شوند .آنها این تفسیرها را با حیرت و
تحسین میشنیدند و از آنها تعریف میکردند و برای آنان جاذبه داشت.
تا قبل از اینکه مجاهدین برداشت ویژۀ خود را از اسالم ارائه کنند ،اقشار سنتی
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و مذهبی در برابر گسترش علم و اندیشههای مدرن به کلی قافیه را باخته بودند .واکنشها
در بهترین حالت توجیه و تفسیرهای سطحی بود مانند کتاب “مطهرات در اسالم” نوشتۀ
شروع برخی سورههای قرآن را با حروف الفبا
مهندس بازرگان یا آنجا که آقای طالقانی
ِ
مانند “الف الم میم” و غیره به الو الو گفتن در تلفن بین خداوند و پیغمبر تشبیه میکرد!
که با اندکی خردورزی ،پوشالی بودن آنها آشکار میشد .روحانیت و آخوندیسم آبرویی
نداشت .دینداری ُا ُملی بود .اگر سیاستهای ضدکمونیستی شاه و فایدۀ روحانیت و
دینداری در این مورد وجود نداشت ،کاله آخوندها بیش از این پس معرکه بود .آخوندها
و مذهبیون دلشان به این خوش بود که یک نویسندۀ مشهور یا غیرمشهور غربی در کتابی
مث ً
ال از اسالم تعریفی کرده باشد .چقدر از دکتر گوستاو لوبون فرانسوی و جرج جرداق
مسیحی حرف میزدند تا نشان دهند که دین آنقدرها هم ِد ُمده نیست .دربِ هدر به دنبال نقل
قولهایی از این اروپایی یا آن آمریکایی میگشتند که بهدلیلی یا مصلحتی از نظر تاریخی
یا جامعه شناسی جایگاهی برای اسالم در تاریخ بشری قائل شده باشد .اگر دانشجویی یا
دانشگاه رفتهای یا یک ُف ُکل کراواتی با آخوندی دوست میشد دلیل این وانمود میشد که
آخوند خیلی هم متمدن و متجدد است! وقتی در سال  1313دانشکدۀ معقول و منقول
را تأسیس کردند هدف این بود که آنچه را که روحانیت در انحصار خود میدانست از
او بگیرند .تسهیالتی برای طالب فراهم کردند که حتی بدون داشتن دیپلم بتوانند در این
دانشکده درس بخوانند و اگر طی سه سال توانستند دیپلم هم بگیرند ،به آنها لیسانس داده
شود .بسیاری از طالب از این امکان استقبال کردند ،بهاصطالح دانشگاهی و کارمند
شدند؛ لباس آخوندی را هم کنار گذاشتند و پس از مدتی عنوان دکترا هم کسب کردند.
چنین بود که بهشتیُ ،مفتح و باهنر عنوان دکتر را هم یدک میکشیدند .با کسب قدرت
سیاسی پس از قیام بود که عنوان حجتاالسالم و آیتالله اعتباری پیدا کرد وگرنه خود
طالب هم در قم یا نجف آن را به چیزی نمیگرفتند و در مجالس خصوصی شغل آخوندی
کشی عابر پیاده از
را مسخره میکردند .برای نمونه با شیخ محمد منتظری خارج از خط ِ
وسط خیابانی در بغداد رد میشدیم ،مینیبوسی داشت میآمد .گفتم “صبر کن رد شود”
گفت “بیا رد شویم ،خودش میایستد ،اما فکر نکن به احترام ماست ،بلکه آخوند را مثل
حیوان تلقی میکند و برایش میایستد” و چنین هم شد! باری ،بودند آخوندهای کالشی که
بر سر منبر با تلفظ کردن نادرست و خندهدار نام برخی از نویسندگان غربی (مث ً
ال فروید را
َف َره وید گفتن) یا نام یک محصول تازه یا اصطالح جدید را با ادا و اطوار پیش کشیدن
(ساالد اولیویه یا مادموازل) تا سر مردم را شیوه مالیده ،نشان بدهند که خیلی هم ُامل نیستند.
دهۀ چهل و بنبست سیاسی و عطش پایانناپذیر جوانان و عناصر آ گاه مسئلۀ
سیاست را برای اقشار وسیعی از جامعه موضوع روز کرده بود .برای جوانان و عناصر آ گاه
دیگر تسلیم و سرفرو بردن در آخوری که رژیم تدارک دیده و میدید تنفرآور بود .مخالفت
با رژیم بههرنحو که امکان داشت در دستور کار آنان قرار میگرفت .در همه جا از دانشگاه
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گرفته تا کارخانه ،از بازار تا مساجد ،از استادیومهای ورزشی تا درون خانهها ،بوی سیاست
به مشام میرسید .از شاعران و روزنامهنگاران و نویسندگان گرفته تا خطیبان مساجد ،هر کس
که میخواست نشان دهد فراتر از بینی خود نیز میبیند و چیزی از حیثیت آدمیو مسئولیت
در قبال جامعه در خود دارد نقبی به سیاست میزد .اگر بخواهم نمونههای فراوانی را که
در زندگی افراد آشنا دیدهام بازگو کنم به تفصیل میانجامد .همه جا حکم بشکه باروت
را داشت .تظاهرات دانشآموزان دارالفنون تهران در  1338بر سر امتحانات آخر سال به
لهر کشته میشود .تظاهرات معلمان در
شورشی میانجامد که یک دانشآموز به نام مهدی َک ُ
سراسر کشور با قتل دکتر ابوالحسن خانعلی و سقوط دولت شریفامامیپایان میگیرد .در
دانشگاهها ،در کارخانهها ،در روستاها ،در کردستان ،در خوزستان (انفجار در شادگان)
و همه جای کشور نارضایتی موج میزد .همین وضع در بازار و محافل مذهبی هم وجود
داشت .طبیعیست که هر قشر و جریانی میکوشید با زبان و فرهنگ خود مبارزۀ ناگزیرش را
توجیه کند .چنین بود که از بین همۀ امامان ،امام حسین مقبول و زبانزد همگان شد و یزید
نام مستعار مستقیم شاه گردید .روحانیت که همیشه بهلحاظ اقتصادی به بازار متکیست و
به آنچه بهاصطالح “وجوه شرعیه” میگویند ،ناگزیر بود که با خواست مردم همراهی نشان
دهد و آخوندهایی که موج نارضایتیها را تشخیص میدادند به توجیه این مبارزه پرداختند.
برای مبارزه کردن با رژیم شاه چارهای جز به عاریت گرفتن گفتمان و ابزار تشکیالتی چپ
وجود نداشت .آنها هم به مخفیکاری ،تشکیالت و آموزشهای الزم برای راهاندازی جنبش
ِخود روی آوردند .وقتی یک گروه مذهبی را در بازار دستگیر کنند به اتهام اینکه کتاب
ْ
خاطرات جنگ بولیوی اثر چه گوارا را از رادیو پیک ایران (وابسته به حزب توده) ضبط
و سپس چاپ کرده است وقتی خود رفسنجانی هم که در آن سالها از چهرههای معدود
سیاسی روحانیت بود میگوید که در آن زمان اهداف خود را در چارچوب آزادیخواهی و
عدالتطلبی بیان میکرده ،میتوان فهمید که گفتمان چپ و الئیک تا چه اندازه بر حیات
سیاسی جامعه مسلط بوده است .روحانیون و عموم مذهبیها همانطورکه گفتم چارهای
جز به عاریت گرفتن یا آموختن گفتمان و راهحلهای چپ نداشتند .در چنین شرایطی بود
که آشکار شدن سازمان مجاهدین در اواسط سال  ۱۳۵۰برای بهاصطالح روحانیت مبارز
و اقشار وسیع مذهبی که شدید ًا تحت تأثیر مفاهیمیهمچون عدل علی و فداکاری حسین
بودند بهمثابۀ خون تازهای بود که در رگهای این اقشار دمیده میشد .آنها که میپنداشتند
سخنگو و نمایندۀ خود را یافتهاند به حمایت از مجاهدین پرداختند بیآنکه طبع ًا اهداف
خود را فراموش کنند .با گذشت زمان بود که مجاهدین فهمیدند بدون مرزبندی با اهدافی که
این اقشار دارند خود نیز به عقب و ارتجاع در خواهند غلتید .بارها گفتهام که رضا رضایی
که از اواخر سال  50تا خرداد  52سازمان را احیا و رهبری کرد برای ما ارگان خارج کشور
نوشته بود“ :حاال آقای رفسنجانی از حمایت از ما دم میزند ولی فردا که قالیهای نفیسش
را از زیر پایش بکشیم معنای حمایت از ما را خواهد فهمید!” مجاهدین ناگزیر بودند که
با قاطعیت ،خود را از مخمصهای که ایدئولوژی التقاطیشان برایشان ایجاد میکرد و یک
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پای آنها را در حلقۀ خردهبورژوازی مذهبی گیر میانداخت رها سازند .این بود علت اصلی
کنار زدن مذهب از اندیشۀ سیاسی که در سال  54رخ داد .تشخیص این امر ،آن هم سه
چهار سال قبل از آنکه ایران به دام جمهوری اسالمیبیافتد حادثۀ کوچکی نیست.
اعالم موجودیت سازمان (مجاهدین) انعکاس بسیار مثبتی بین این نیروها داشت.
چرا که برای اولین بار آلترناتیوی پیدا میکردند که مخالفتی با افکار مذهبی خودشان
نداشت .حداقل در ابتدای امر نداشت .هنوز معلوم نبود که اختالفی دارند یا خیر .آنها
میدیدند با جرأتی که خودشان ندارند و با سازمان و پیشگامانی که خودشان فاقد آنند،
مبارزهای علیه رژیم پیش میرود و آنها میتوانند کنار گود ،خارج از صحنۀ درگیری و
کشته شدن و… بایستند و بگویند“ :من آنم که رستم بود پهلوان!” میتوانند سرشان را
باال بگیرند و در پیش کسانی که همیشه سرشان در مقابل آنها پایین بود یعنی در برابر
کمونیستها ،بگویند مسلمانها هم میتوانند باالترین سطح مبارزه ،یعنی مبارزۀ مسلحانه
را علیه رژیم به پیش ببرند .اینجاست آن نقش عقبماندهای که مجاهدین عم ً
ال در آن
قرار گرفته بودند؛ نقشی عقبمانده زیرا به بخشی از جامعه که خواستار مبارزه علیه رژیم
بود ولی نه از موضعی مترقی ،نه از موضعی چپ ،امکان عرضاندام میداد .بخشی که به
دنبال فرد یا ارگانی بود که سخنگویش باشد ،به دنبال یک نماینده بود یا یک مشعلدار
که در اینجا پیدا میکرد .آنها میتوانستند در خانه بنشینند و از اقدامات مجاهدین
تعریف کنند .از شجاعتهایی که مجاهدین به خرج میدادند بگویند و هرچه هم دلشان
میخواست مبالغه کنند .حتی داستان بسازند که حنیفنژاد یا فالن مجاهد با اسلحهای که
در دست داشته میخواسته هلیکوپتری را بزند! باید گفت که دربارۀ چریکهای فدایی
هم افسانههایی از این دست وجود داشت که چهبسا واکنشی روانی از طرف مردم ناتوان
و ستمدیده در برابر َق َدرقدرتی دشمن باشد .خودم میشنیدم که میگفتند امیرپرویز پویان
کشته نشده و در آینده بر میگردد .بعدها شنیدم که برای فردی مثل من نیز که در خارج
از کشور یکی از نمایندگان مجاهدین بودم و وظایفی را که بر عهدهمان بود انجام میدادم
چهرهای بسازند که مث ً
ال با عرفات به مسکو رفتهام!! یا با هیئتی از طرف سپتامبر سیاه
به چین!! این افسانهایست که حسن ماسالی آن را درست پنداشته و گویا در آلمان ذکر
کرده و گفته که مجاهدین قب ً
ال به مسکو رفتهاند .خود سازمان مجاهدین به رهبری رجوی
هم پس از قیام ،در جریان دستگیری و محاکمۀ سعادتی وقتی میخواست تماس خود با
شوروی را توجیه کنند گفت ما قب ً
ال هم تماس گرفته بودیم (!) .این ناشی از توهمیبود که
چند سال پیش از آن دامن زده شده بود و االن هم من که میگویم چنین نبوده ،البته ممکن
است بگویند البد به نفعش نیست که واقعیت را بگوید .پیداست که مسئولیت توهمات یا
سوءاستفادههایی که افراد از یک حادثه یا یک نظر معین میکنند به خودشان باز میگردد
و نه به یک سازمان انقالبی.
باری ،سازمان مجاهدین با اعالم موجودیت خود بهعنوان یک سازمان انقالبی
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و درعینحال مذهبی ،نور امیدی در دل مذهبیها بهطور عموم ایجاد میکرد؛ بهخصوص
در برابر تحقیری که آنها از وجود یک سمبل چپ یعنی سازمان چریکهای فدایی خلق
در خود احساس میکردند .در نظر آنها سازمان مجاهدین این کمبود را جبران میکرد.
از زمان اعالم موجودیت سازمان ،روحانیون در نوعی حالت دوگانه نسبت به ما
قرار گرفتند؛ هم خوشحال بودند که ما بهعنوان جوانان مسلمان دست به مبارزۀ انقالبی و
مسلحانه زدهایم ،هم از مواضع رادیکال ما که از استفاده از تجربیات جنبشهای انقالبی
و کمونیستی ابایی نداشت نگران و ناراحت بودند ،اما کماکان هرطور که میتوانستند
خود را به مجاهدین منسوب میکردند و این در حالیست که امروز در جمهوری اسالمی
آقایان طوری وانمود میکنند که گویا از ابتدا با مجاهدین در تعارض بوده و آنها را نفی
میکردهاند .آنها بسیار در زمینۀ “انحرافات” بنیانگذاران اولیۀ آن سخنوری میکنند .بسیار
تالش کردند تا عملیات مسلحانۀ مجاهدین علیه رژیم شاه را تحقیر کنند .این گفتهها با
آن تصوری که خود روحانیون در آن زمان از مجاهدین داشتند کام ً
ال تضاد دارد .همین
کسانی که در جمهوری اسالمی به قدرت رسیدهاند تمام تالششان را به کار میبردند تا
خود را به مجاهدین بچسبانند .رجایی در سخنرانی نامزدی خود برای ریاست جمهوری در
سال  1360با افتخار از رابطهاش با مجاهدین صحبت کرده بود :او گفته بود که از طریق
همسر حنیفنژاد با او ارتباط داشته است .آن را در روزگاری گفته بود که ما خودمان (و
از جمله همسر سابق حنیفنژاد!) مجبور بودیم مخفی زندگی کنیم .اسم همسر حنیفنژاد
برای او افتخار میآورد؛ این به سال  60و بعد از فرار بنیصدر مربوط میشود.
ِ
خود من
در همین باب پوران میگفت“ :وقتی محمد کشته شد ،رفسنجانی به
گفت“ :ما با حنیفنژاد قوم و خویش بودیم” گفتم“ :چطوری؟” گفت“ :از طریق تو ،تو
رئیس دبیرستان رفاهی و زن او” .یک بار هم در زندان قزلقلعه که به دیدن برادرم منصور
همسر رفسنجانی هم آمده بود مالقات .رفسنجانی در آنجا میگفت “من را
رفته بودم،
ِ
بهخاطر مجاهدین گرفتهاند و من به این افتخار میکنم””.
برای اینکه منصفانه قضاوت کرده و مثل آنها رفتار نکرده باشم ،باید تذکر داد
تا جایی که میدانم رفسنجانی را که از سال  42طلبه بود و میبایست بهعنوان محصل از
خدمت نظام وظیفه معاف شود به سربازی فرستادند و مدتی سرباز صفر بود؛ پس از آن هم
سه یا چهار بار به زندان افتاد که جمع ًا بهقولی سه سال و بهقولی یک سال در حبس بود.
در آن موقع گفته میشد که او مورد ضربوشتم قرار گرفته و زیر کتک خوردن ذکر خدا
میگفته است .به یاد دارم همانزمانیکه در رادیو عراق ِسری برنامههایی بهعنوان صدای
نهصت روحانیت توسط محمود دعایی اداره میشد ،من راجع به شکنجۀ رفسنجانی و…
مقالهای نوشته بودم که در آن برنامه خوانده شد.

اما آنها همانطورکه گفتم از وجۀ مارکسیستیای که در گفتار مجاهدین بود
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وحشت داشتند؛ محمد منتظری مشخص ًا به من میگفت که مرزبندی با مارکسیسم و
(((
ماتریالیسم الزم است .من میدیدم که آنها خواهان مرزبندی با مارکسیستها بودند،
بهخصوص در مواردی که فکر میکردند ما تحت تأثیر آثار مارکسیستی بهویژه در عرصۀ
اقتصاد هستیم .حتی زمانیکه من بحثهایی که مجاهدین در دفاعیات علنی خود مطرح
کرده بودند از جمله دفاعیات چهار نفر از مجاهدین یعنی ناصر صادق ،محمد بازرگانی،
علی میهندوست و مسعود رجوی در دادگاه اول را به او دادم ،متوجه شدم که علیرغم تمام
احترامی که برای مجاهدین قائل بود نمیتواند آنها را به آسانی هضم کند زیرا مضمون
این دفاعیات ایدئولوژیک بوده و پذیرش آن برای او سخت بود .این دفاعیات بهصورت
دستنویس به خارج رسید و ما در سال  51ترتیب تایپ و چاپ آن را دادیم .پدرش آیتالله
منتظری ،نه تنها در حمایت از مجاهدین اعالمیه داده و به خمینی هم نامه نوشته بود،
بلکه همسر و دخترش در آ کسیون تحصن خانوادۀ زندانیان مجاهد در قم شرکت کرده
بودند .مجاهدین در بیان اندیشههای خود چه در دفاعیات دادگاه و چه در نشریات ،روشن
میکردند که گرایش اصولی و قوامگرفتهای به اندیشههای چپ دارند ،بهویژه در زمینۀ
عدالت اجتماعی و مبارزه با استثمار .وقتی محمد منتظری کتاب “اقتصاد به زبان ساده”
را دید (هنوز کتاب “شناخت” بیرون نیامده بود) به او گفتم نظرت را راجع به آن بنویس
که نوشت .اختالف اساسی آنها با ما در وجود افکار مارکسیستیای بود که در سازمان
وجود داشت .بسیار ناراحت بودند که نگرش سازمان از همه جهت مطابق میلشان نیست
ولی جرأت مخالفت هم نداشتند چون بهنظرشان میآمد که اگر آن را هم از دست بدهند
دیگر چیزی برایشان باقی نمیماند؛ بههمین خاطر در نظر داشتند که از همین که هست
باید کام ً
ال حمایت کرد درعینحال که باید تالش کرد مجاهدین دست از این افکارشان
بردارند! به این دلیل بود که سعی میکردند به اشکال مختلف با ما تماس برقرار بکنند و ما
را تحت تأثیر بگذارند؛ ولی ما کسانی نبودیم که تحت تأثیر آنها قرار بگیریم چرا که به خود
اعتماد داشتیم ،درعینحال ما هم میکوشیدیم که از امکانات آنها استفاده کنیم زیرا خود
را در مبارزه با رژیم شاه با آنها همسو میدیدیم و حتی فکر میکردیم که میشود بسیاری
از این افراد را روی خط خودمان بیاوریم .آنها چنانکه گفتم ما را سخنگوی طبقاتی و
ایدئولوژیک خود میخواستند و در گرایشهای مذهبی ما مبالغه میکردند ،مث ً
ال به یاد
دارم شعرگونهای مرثیهوار خوانده شده بود که نوارش را محمد منتظری از قم دریافت کرده
بود و میگفت آن را ناصر صادق سروده است .من با شنیدن چنین حرفی شاخ در آورده
بودم و از خود میپرسیدم چطور میتوانیم خود را از چنین تحریفاتی دور نگه داریم .اگر
 -1محمد منتظری را سال  1351در نجف دیدم .از زندان در آمده بود .شکنجهاش کرده بودند .پس از
آزادی ،مدتی را در افغانستان و پاکستان گذرانده و دوستانی در بین جوانان همفکر خودش یافته بود که
میتوانست برای فعالیت برونمرزی روی آنها حساب کند .ک ً
ال نسبت به افرادی از نوع محمود دعایی پختگی
بیشتری داشت .طلبۀ باسوادی بود .تمام درسهای حوزه را در حد اجتهاد خوانده بود و از مسائل سیاسی،
بینالمللی و… سر در میآورد ولی بههرحال هدفش برقراری جامعۀ اسالمیبود.
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هشیار نبودیم و به خود نمیآمدیم ،یکی از دوپای ما که در سنت مذهبی و فرهنگ شیعی
بود ،میتوانست هر روز ما را بیشتر به عمق باتالق فرو َب َرد .ایراد در وجود دوگانگی در
خود ما بود که زمینۀ توهم یا سوءاستفاده را برای دیگران فراهم میکرد .گاه خود ما هم،
در تعریف دقیق خودمان درمیماندیم .یکی از رفقای ما ،شهید مرتضی خاموشی دوستی
فلسطینی را در بغداد دیده بود .آن دوست گفته بود امروز عملیات مهمیعلیه مستشاران
آمریکایی در ایران رخ داده که نیروهای دست چپی انجام دادهاند و رفیق ما میگوید نه!
کار سازمان ماست! این در حالیست که او میخواسته بگوید که کار رفقای فدایی نیست،
یعنی درحالیکه کار ما محتوایی ضدامپریالیستی و چپ داشته ،در چارچوب تعریفی که ما
از خودمان داشتیم نمیگنجیده است!
من با نمونههای متعددی از اعتراض و وحشت در بین هواداران سازمان وابسته
به اقشار یاد شده برخورد کردهام که چگونه از گرایشهای چپ درون مجاهدین مثل
مار از پونه درمیرفتند .از روحانیون داخل کشور تا طالب نجف ،از احمدعلی بابایی
سرمایهدار و فعال سیاسی که از انتشار کتاب “اقتصاد به زبان ساده” بسیار ناراضی بود
و نگرانی و مخالفت خود را در مالقات با حسین روحانی در پاریس بیان کرده بود
( )1351تا دکتر ابراهیم یزدی که برای مالقات با من از آمریکا به بیروت آمده بود تا
مالحظات انتقادی خودشان (نهضت آزادی خارج کشور) را به ما منتقل کند (همراه با
مصطفی چمران  ،)1353تا خود چمران که در بیروت با ما تماس داشت .او از اینکه
ما اصطالحات مارکسیستها را زیاد به کار میبردیم ناراحت بود و میگفت“ :آخه عزیز!
(تکیه کالمش عزیز بود!) شما خیلی زیاد توی نوشتههایتان از اصطالحات مارکسیستی
استفاده میکنید” که من در پاسخ از مواضعمان دفاع میکردم و میگفتم اینها ایرادی
ندارد و درست است زیرا مباحثی علمیاست و…
برخورد نیروهای مذهبی خارج  از کشور

جریان دیگری که در خارج از کشور به حمایت از مجاهدین برخاست “نهضت
آزادی خارج کشور” بود که روابط ما با آنان از شهریور  ۱۳۵۰شروع شد و دکتر ابراهیم
یزدی در آمریکا ،صادق قطبزاده در پاریس و دکتر مصطفی چمران در بیروت آن را
نمایندگی میکردند.

شوقوسهایی داشت ،اما مجموع ًا توانست از جنبههای مختلف
این روابط البته ک 
تبلیغاتی ،مالی و ارتباطی کمکهایی از ناحیۀ آنان فراهم کند .ریشۀ مشترک ما در نهضت
آزادی این گمان را برای آنها ایجاد کرده بود که ما همان نهضتیها هستیم ولی ما از
ایدئولوژی و نیز اندیشۀ سیاسی نهضت بسیار فاصله گرفته بودیم.

تماس با فلسطین… ۳۵۱
اص ً
ال نهضت آزادی خارج از کشور را آنها از ترس ما َع َلم کردند؛ در واقع آن را
بهطور قاطع میتوانم بگویم .قبل از آن ،نهضت آزادی خارج از کشور وجود نداشت .فقط
یک نهضت آزادی و آنهم در ایران بود .حتی پس از آزاد شدن بازرگان نهضت آزادی
نمیتوانست اساس ًا فعالیتی داشته باشد ،در نتیجه آنها معمو ً
ال در چارچوب جبهۀ ملی
فعالیت میکردند .از جبهۀ ملی و کنفدراسیون هم ک ً
ال بهخاطر جو چپی که بر آنها حکمفرما
بود نمیتوانستند استفادهای بکنند و از آن بیرون آمدند؛ خالصه در تنگنا گیرکرده بودند
که فعالیت خودشان را بهعنوان نهضت آزادی و بخش سیاسی آن چه کنند؟ چون در
چارچوب انجمن اسالمی دانشجویان ،چه در آمریکا چه در اروپا و در نشریهشان به اسم
“مکتب مبارز” نمیتوانستند اهداف سیاسیشان را تبلیغ کنند .طرح آنها این بود که یک
زمینۀ وسیع به اسم انجمن اسالمی داشته باشند که منبع تغذیۀ سیاسی نهضت آزادی باشد.
بازرگان از زمان قدیم حامل این تز بود و اینها یعنی امثال یزدی ،چمران و قطبزاده…
سعی کردند در خارج آن را پیاده کنند ولی موفقیت زیادی کسب نکرده بودند .با علنی
شدن سازمان مجاهدین و فعالیت آن ،کنفدراسیون از مجاهدین حمایت کرد .از کسانی که
با شوروشوق بسیار پشتیبان جنبش چریکی در داخل بودند و از فداییان و مجاهدین دفاع
میکردند ،از جمله جبهۀ ملی بود .جبهۀ ملی خاورمیانه و اروپا اساس ًا طرفدار مشی چریکی
در داخل بودند و حسابی هم بر آن پافشاری میکردند و چون در کنفدراسیون هم فعال
بودند میتوانستند نقش خودشان را در سمینارها در انتخابات و… پیش ببرند .قطبزاده
نمایندۀ نهضت آزادی در فرانسه و اروپاست ،بنیصدر جزو این گروه نیست .بنیصدر برای
خودش جبهۀ ملی سوم را دارد و همراه فردی دیگر در لندن به نام تقیزاده نشریهای هم
منتشر میکند به اسم “خبرنامه” .یعنی برای خودش یک سنگ پنج منیست که نمیتواند
در غالب دیگری برود زیرا نمیخواهد در چارچوبی مثل نهضت هضم شود؛ او برای
خود شخصیتی واالتر از این قائل است .قطبزاده سعی میکرد نقش واسط بین این دو
را بازی کند .بعضی اوقات در خبرنامه با بنیصدر کار میکرد و میگفت من همراه با آنها
خبرنامه را در میآورم ،اما زمانیکه صحبت از این میشد که چه کسی نهضت آزادی است
اگر میدید که یزدی آنجاست و چمران هم به بیروت آمده ،میگفت من نهضت آزادی
هستم .او چنین خصلتی داشت .در نتیجه بعضی اوقات با هر دو طرف درگیریهایی پیدا
میکرد .دوطرف نمیتوانستند او را خوب هضم کنند ولی مجموع ًا بیشتر با نهضت آزادی
بود؛ یعنی با امثال یزدی .چمران هم تا حد زیادی آدم یالغوز ،صوفی و عارفمنشی بود؛
بهنظر من از جهات مختلفی حاضر بود و چند مرتبه هم در زندگیاش نشان داده بود که
میتواند از عالیقش دل بکند؛ البته تمایل شدید ًا ضدمارکسیستی و ضدکمونیستیاش را
نباید فراموش کرد.

رابط ما با کسانی مثل یزدی ،قطبزاده ،چمران ،بنیصدر و ک ً
ال این طیف از
هواداران نهضت در خارج و یا انجمنهای اسالمی کسی بود به نام رضا رئیسی یا رضا
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رئیسطوسی .او از دوستان سالهای  40نهضت آزادی بوده که با یزدی و قطبزاده و
چمران در سال  ۱۳۴۲ -۴۳راهی مصر شده بودند .من از همان سالها رئیسطوسی را
میشناختم .در سال  48که هنوز ایران بودم او در مدرسۀ عالی مطبوعات درس میداد
و برای خودش کسی بود .یک مرتبه برای اینکه پولی یا حقوقی بگیرم ،برایم موقت ًا
در مدرسۀ عالی مطبوعات بهعنوان ناظر امتحانات کاری پیدا کرد .این شخص خودش
را دوست بچهها میدانست و بچهها هم تا حدودی سعی میکردند او را بهخاطر آنکه
از امکانات خوبی بهرهمند بود مث ً
ال در تهران استاد شده بود ،زبان انگلیسی را خوب
میدانست و قب ً
ال خارج رفته بود به سمت خودشان جذب کنند .درعینحال میدانستیم
که با یزدی و قطبزاده و… هم آشنایی دارد .در سال  50درحالیکه بچهها آماده یک
سری فعالیتها میشدند ،یعنی قبل از ضربۀ  ،50او حس کرد و از این طرف و آن طرف
هم شنید که بچهها فعاالنه در تدارک کارهایی هستند و میدانست که ما هم به خارج یعنی
به فلسطین رفتهایم .در سال  50از دکتر مصطفی مصباحزاده در مدرسۀ عالی مطبوعات
بورسی گرفت و برای دورۀ دکترا به انگلستان رفت .از این طریق او به آسانی میتوانست
توآمد کند.
به ایران رف 
رضا رئیسی عامل نزدیک شدن نشریۀ “پیام مجاهد” و یزدی به سمت ما شد.
زمانیکه ما بیروت بودیم ،او با رابطهای که با بچههای داخل داشت همراه با تعدادی پیام
و مقداری هم پول که در چمدانی جاسازیشده بود به بیروت آمد .بهنظرم حدود سی ـ چهل
هزار تومان برای آزاد کردن بچههایی که در زندان بیروت بودند برای ما فرستاده شده بود.
فکر میکنم این آخرین پولیست که بچهها قبل از ضربه فرستادند .بعدها یک بار دیگر
احمد رضایی توانست مقدار پولی برایمان بفرستد .باری ،به رئیسی گفته بودند رسول یا
تراب را در بیروت پیدا کن .آدرسی هم به او داده بودند اما آن آدرس دیگر معتبر نبود.
من بهنحوی کام ً
ال تصادفی در پست بیروت او را دیدم و توانستم امانتیها را وصول کنم.
در آن زمان چمران هم تازه به بیروت آمده بود .رئیسی قبل از آنکه راهی انگلستان شود
با او مالقات داشت ،به من هم خیلی سفارش میکرد که با چمران رابطه برقرار سازیم و
خیلی زیاد از چمران پیش من تعریف کرد .گفت که “چمران خیلی آدم خوبی است” گفتم
یعنی چقدر خوب است؟ گفت “مثل محمد است” .محمد حنیفنژاد برای ما سمبل
شخص برجسته و انسان خوب بود و در ضمیرمان از او بهتر وجود نداشت .رئیسی گفت
که “چمران مثل محمد است” که این مقایسه بهنظر من کام ً
ال دور از واقعیت و غلوآمیز
رسید .به چمران هم گفته بود که “تراب از بچههای خودمان است” .بههمیندلیل چمران
وقتی او را دیدم ،همین جمله را تکرار میکرد و مرتب میگفت“ :بچههای خودمان!”
به او گفتم “آقای دکتر ،آنچنان هم “خودمان” نیستیم! بین ما فرق زیادی وجود دارد.
بین نهضت آزادی و بچههای سازمان ما خیلی تفاوت هست” .بههرحال اینها را مطرح
کردم و چمران را در فاصله نگهداشتم( .من تا سال  ۱۳۵۳هم با چمران چنین رابطهای
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را حفظ کردم) .بعد چمران با یزدی تماس گرفت و آشکار بود که او بدش نمیآمد خود
را بهعنوان رابط ما و یزدی معرفی کند؛ بههرحال یزدی را به ما معرفی کرد .من کاظم برادر
ابراهیم یزدی را از ایران و از نزدیک میشناختم .بعد از اینکه بچهها لو رفتند ،ما اسناد و
مدارک و اعالمیههایی را که در رابطه با دستگیریها بود همه جا پخش کردیم ،طبع ًا برای
یزدی و دیگران هم فرستادیم .همۀ تالش و کوشش آنها معطوف بود به اینکه تا جای
ممکن ما را در چارچوب رابطه با نیروهای مذهبی مثل خودشان و بنیصدر نگه دارند؛
ال از ارتباط ما با کنفدراسیون کام ً
مث ً
ال ناراضی بودند .میگفتند“ :آقا این کنفدراسیون
متعلق به دست چپیهاست ”.گفتم“ :دست چپی دیگر چه صیغهای است؟ ما دست چپی
و غیره نمیشناسیم!! نیروهایی هستند ضد رژیم ،نیروهای مترقی که فعالیت میکنند و ما
هم اسنادمان را به آنها میدهیم .ما این اسناد را همین امروز به همه جا فرستادهایم؛ بیایید
برای اینکه بنیصدر سریعتر در جریان باشد ،مستقیم ًا او را در جریان بگذارید .بیا به
بنیصدر تلفن کن و بگو که اینها هست ،ببینیم چه کسی زودتر آنها را پخش میکند؟!
هر که پخش کرد چه بهتر! برای ما که فرقی نمیکند”.
خوب است به نکتۀ ظریفی در ارتباط با مسیری که برخورد مجاهدین به دیگر
نیروها طی کرد اشاره کنم .برخورد مجاهدین برای مدتی بعد از دورۀ زندان ،به نسبت
قبل از ضربهها تا حدود زیادی جنبۀ الئیک خودش را از دست داد ،یا بهتر بگویم این
جنبه کمرنگ شد… بهنظرم ما در ابتدا در برخورد به نیروهای دیگر به تفکر الئیک
نزدیکتر بودیم تا به تفکر مذهبی یا کمونیستی .بعد از ضربۀ شهریور تا زمانیکه در
دورۀ رضا رضایی به برخی از عملیات انتقاد شد ،این برخورد جنبۀ مذهبی بیشتری پیدا
کرده بود.
باری ،یزدی یکی دو نامه به ما فرستاد و در آنها از فعالیتهایی نام برد که ما
اسالمی آنان انجام دهیم و باالخره ابراز تمایل زیادی به
میتوانیم با اتکا به انجمن
ِ
همکاری با ما نشان داد .طی این مکاتبات بود که نوشت “ما میخواهیم نشریهای در
بیاوریم به اسم “مجاهد” .من بالفاصله شستم خبردار شد که اینها طبق یک سیاست
بسیار فرصتطلبانه دائر بر نوعی تقسیم کار ،گویا قصد دارند مجاهدین را بازوی نظامی
جریان سیاسیای جا بزنند که خود اینها تشکیل میدهند! این شکوشبهۀ من در صحبتی
که چندی بعد با پوران بازرگان داشتم هم تقویت شد.
همسر صادق طباطبایی آن را شنیده بود که گفتهاند “آقا ،اینهایی که در
پوران از
ِ
ایران مبارزۀ مسلحانه میکنند ،کار سیاسیشان را چه کسی بکند؟ کار سیاسیشان را ما
باید بکنیم” ،با وجودیکه هنوز در آن زمان از این گفتۀ آنان خبر نداشتم ،به یاد دارم که
از صحبتهای یزدی چنین استنباطی کردم.
روایت پوران از مالقاتش با فاطی خانم ،همسر صادق طباطبایی به این شکل است:
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“…فاطی خانم به ایران آمده بود و طبق معمول هر که به ایران
میآمد به ما سر میزد .من آنجا بودم و هنوز مخفی نشده بودم و در مرکز
روابط قرار داشتم؛ ایشان آمدند و نشستیم به صحبت کردن… از خارج
از کشور تعریف میکرد و فعالیتهایی که در آنجا جریان داشت .بعد
در ادامه گفت“ :بله ،آقای قطبزاده هست ،آقای بنیصدر هست ایشان
هرچند هفته یک بار جلسهای دارد و با صادق (یعنی شوهرش) در آن
شرکت میکنیم… بعد من پرسیدم“ :اینها دقیقا ً چه کار میکنند؟” او
گفت“ :اینها به کارهای سیاسی مشغولند یعنی معتقدند که با توجه به
اینکه [بچهها] دارند در داخل مبارزۀ مسلحانه میکنند باالخره یک کسی
باید کار سیاسی آن را انجام دهد و مشخصا ً آقای بنیصدر گفته که باالخره
اینها که دارند کار مسلحانه میکنند ،زمانیکه اوضاع ایران بههم بخورد،
ایران نیاز به رئیس جمهور خواهد داشت و آنجاست که من باید به ایران
رفته و ریاست جمهوری را به دست گیرم” .این واقعا ً عبارتی بود که زن
طباطبایی بیان کرد .من برگشتم گفتم“ :این آقای بنیصدر آنجا نشستهاند
که اینجا ،عدهای جوان ،عدهای مبارز دست به سالح برده و جانشان را
فدا کنند و بعد ایشان از آنجا بیایند رئیس جمهور بشوند!” گفت“ :خب
بله! اینها که نمیتوانند کار سیاسی بکنند” .از آنجا که میدانستم خانم
طباطبایی عازم آلمان هستند به او گفتم“ :به ایشان بگویید که در حین
مبارزه است که رهبران ساخته میشوند و باال میآیند .ژنرال جیاپ (آن روز
سمبل مبارزه برای ما خلق ویتنام بود) که واقعۀ دینبینفو را بهوجود آورد
از روز اول نرفت خارج بنشیند بلکه از دل مبارزۀ مردمیسر برآورد؛ یا این
(((
مادام تیبین که نمایندۀ خلق ویتنام در مذاکرات صلح بود ،در خارج
ننشسته بود بعد بیاید و نماینده شود ،در کوران مبارزه ساخته شد .شما به
ایشان بفرمایید که برای آیندۀ ایران همِ ،
خود کوران مبارزه رهبرانش را
خواهد ساخت” .این صحبتها آنقدر برایم عجیب بود که گزارش آن را
بالفاصله به بچههای مرکزیت دادم”.

بههرحال از همان لحظه من متوجه شدم که اینها ک ً
ال نسبت به کار ما و خودشان
چنین تصوری داشتند .چمران یک بار از طرف یزدی طرحی آورد برای انتشار یک نشریه
که قصد داشتند در آن مدارک و اعالمیههای مجاهدین را هم منتشر سازند .من دیدم که
روی جلد نام “مجاهد” آمده است .وقتی دیدم که نام نشریهشان مجاهد است مسئلۀ مهمی
 Nguyễn Thị Bình -1از رهبران جنبش آزادیبخش ویتنام .او که معلم بود و در جریانهای مختلف
روشنفکری علیه استعمار فرانسه مبارزه می کرد ،در سالهای  ۱۹۵۱-۵۳به زندان افتاد و سپس طی جنگ
ل  ۱۹۶۹او نقش برجستهای در مذاکرات صلح
ویتنام به عضویت کمیتۀ مرکزی ویتکنگ در آمد .در سا 
در پاریس ایفا کرد.
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توجهم را جلب کرد :ما اسم سازمان را گذاشتهایم مجاهدین ،خب اگر این سازمان ارگانی
داشته باشد باید نامش “مجاهد” باشد .در نتیجه من فور ًا یک نامه برای یزدی نوشتم
و صریح ًا پرسیدم “شما به چه حقی این کار را کردید؟! شما اگر میخواهید مبارزهتان
را بکنید ،برای خودتان است و ما مشکل خاصی با این مسئله نداریم که جلوی شما را
بگیریم ولی در رابطه با کار سازمان مجاهدین به کسی اجازه نمیدهیم که خود را ارگان
ما جا بزند و اگر اینکار را بکنید ما به افشای آن خواهیم پرداخت .اجازه نمیدهیم که
کسی با خون شهدای ما تجارت کند” .درست این عبارت را به کار برده بودم .یزدی از این
برخورد خیلی ناراحت شده بود ولی کاری از عهدهاش بر نمیآمد .نامهای مملو از توجیه
و عذرخواهی فرستاد و… که ما چنین قصدی نداشتیم و چمران هم تالش کرد مسئله را
الپوشانی کند .دست آخر نام نشریهشان را “پیام مجاهد” گذاشتند؛ البته روی جلد واژۀ
“مجاهد” وسط صفحه و درشت آمده بود و لغت “پیام” بهصورت نقطه چین دو طرف
آن میخورد و میشد “پیام مجاهد”.
روابط با آنها برای ما این استفاده را داشت که در آمریکا  70- 80درصد کارهای
ما را تبلیغ میکردند یعنی آن بخشی از فعالیتهای مجاهدین که با مرام آنها همسو بود.
روال این بود که من برای آنها اعالمیه را میفرستادم و میگفتم آن را چاپ کردهایم ،شما
آنجا تکثیر کنید .آنها قسمتی از انتشارات ما را تکثیر میکردند و پشتش مینوشتند از
انتشارات نهضت آزادی خارج از کشور یا از انتشارات پیام مجاهد ،ولی چیزهایی هم
بود که کام ً
ال علیه آن بوده و منتشر نمیکردند ،درعینحال جرأت نمیکردند که صریح ًا آن
را به ما بگویند .بهخاطر دارم وقتی ما دفاعیات علی میهندوست را چاپ کردیم ،همین
یزدی جرأت نمیکرد بگوید که خواهان تبلیغ آن نیست .طی  3-4نامه به ما نوشت که آن
را چاپ کردیم .من گفته بودم که از این تجدیدچاپ یک نسخه برایم بفرست و عاقبت
هم نرسید و به او گفتم آن را تکثیر نکردید و بههمیندلیل هم هیچ نسخهای از این به من
نرسیده است .اینها بههرصورت چنین موضعی داشتند و من اخبار برایشان میفرستادم.
تا اینکه خود یزدی در سال  ۱۳۵۲یا  53به منطقه آمد.
قطبزاده از طرف دیگر کوشش میکند که خودش شخص ًا با ما تماس برقرار
کند و نه از طریق “پیام مجاهد” .او در اروپا پیام مجاهد را پخش میکرد ولی برای
خودش شخصیتی جداگانه قائل بود .در ابتدا یک تماس غیرمستقیم بین من و قطبزاده
وجود داشت و به زمانی مربوط میشد که بچهها در زندان دادگاه داشتند .ما قصد داشتیم
ِ
فرانسوی جنبش ضداستعماری ،خانم میشل بوویالر را که از انقالبیون
معروف
وکیل
ِ
ً
الجزایری دفاع کرده بود ،از پاریس به ایران بفرستیم تا از بچهها دیدن و احیانا دفاع
کند .رابط تماس با خانم بوویالر ،قطبزاده است و شامخی که در آن زمان در پاریس
بود از او خواسته بود با بوویالر تماس گرفته و او را به ایران بفرستد ولی قبل از اینکه
عازم ایران شود باید به بیروت رفته تا در آنجا کسی را ببیند که اطالعات الزم را به او
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بدهد .بوویالر به بیروت آمد ،به او دو شماره تلفن داده شده بود یکی شمارۀ من و دیگری
چمران که اگر مرا پیدا نکرد برود به سراغ چمران .همینطور هم شد .اول مرا پیدا نکرده
و با چمران تماس گرفته بود و چمران آنقدر زنگ زد تا باالخره من را پیدا کرد و سر
قرار خانم بوویالر رفتم .این مربوط به سال  1351است .با او مالقاتی داشتم که ظاهر ًا
برداشت خیلی خوبی هم از من کرده بود؛ چون وقتی به پاریس برگشت به آنها گفته بود
که اینها یاد انقالبیون دورۀ قدیم را در خاطر زنده میکنند که چقدر انسانهای پاکی
هستند و… بههرحال من پس از منتقل کردن اطالعات الزم خرج سفر را هم به اصرار به
او دادم .قطبزاده برای اینکه راه رابطۀ مستقیم با ما را هموار سازد ،پس از بازگشت
وکیل از ایران ،گزارشی از تماس با بوویالر و فعالیتهایی که در این زمینه کرده بود در
چند صفحه نوشته و برایمان فرستاد؛ ضمن ًا اضافۀ پول را هم بوویالر پس آورده بود که
بههمراه پولی که احمد رضایی از طریق مهدی غیوران فرستاده بود همه به قطبزاده داده
شد و او آن را به شامخی رساند.

تماس غیرمستقیم ،یک مرتبه هم قطبزاده از طریق چمران به
باری ،پس از این
ِ
بیروت آمد که مرا ببیند ولی من حاضر به مالقاتش نشدم ،به این دلیل که در آن زمان تحلیل
ما از این افراد مشخص ًا قطبزاده یا بنیصدر این بود که آنها در ارتباط با جنبش انقالبی
افراد صادقی نیستند .ما بین آنها و جبهۀ ملی فرق میگذاشتیم نه صرف ًا بهدلیل خارج بودن
این نیروها ،چون میگفتیم که جبهه فرض ًا این ایرادها را دارد ولی حداقل صادقانه فعالیت
میکند .تحلیل ما از امثال قطبزاده این بود که آدمهایی هستند که اسم صادق بر خویش
دارند اما خیلی ناصادق هستند! بعد ًا چمران به من گفت“ :عزیز ،این صادق آمده بود و شما
حاضر نشدی او را ببینی و باور کن با گریه رفت” گفتم“ :بههرحال من دلیل خاصی برای
مالقاتش نداشتم” .دفعۀ بعد که به پاریس آمدم ،در زمستان سال  52یعنی بعد از شهادت
رضا ،خودم به قطبزاده زنگ زدم و با او مالقات کردم .او که خودش پناهندۀ سوریه بود از
ما یک پاسپورت ایرانی تقاضا کرده بود که به او دادیم .بههرحال مقداری از فعالیتهایش
صحبت کرد که این کار و… را میکند و بعدش هم با او قراری گذاشتم ،به یاد دارم که در
پالس دیتالی بود .این بار بود که به او گفتم من همان کسی هستم که وقتی به بیروت آمدی به
مالقاتت نیامد! بههرحال مقداری از اینکه دادگاه ایران او را تحت پیگرد گذاشته شکایت
داشت و صحبت میکرد و… تأکید داشت که ماشین زیر پایم هم مال خودم نیست و مال
برادرم است و توجیهاتی که حاکی از آن بود که مث ً
زندگی
ال ما خیلی انقالبی هستیم و با
ْ
ْ
سخت سهل میگیریم و این چیزها اهمیتی ندارد و از این قبیل…
برخورد انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا و آمریکا

از دیگر برخوردها باید به نشریۀ “خبرنامه” که آن را ابوالحسن بنیصدر در پاریس
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و عبدالصمد تقیزاده در لندن منتشر میکردند اشاره کرد که آنها نیز به حمایت از مجاهدین
پرداختند .چنانکه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا و کانادا که به گمانم با بنیصدر
مربوط بودند هم نسبت به مجاهدین موضع حمایتآمیز داشتند .اینان نیز با زمزمۀ تغییر
ایدئولوژی مجاهدین در سال  54از سازمان فاصله گرفته و گاه به مخالفتهای خصمانه
و ارتجاعی دست زدند؛ از جمله انتشاراتی به نام “دوازده محرم” راه افتاد که به انتشار
متنهای تحریف شدهای به نام مجاهدین دست میزد.
برخورد نیروهای چپ در داخل

پس از انتشار بیانیۀ اعالم موجودیت ،محافل و نیروهای چپ در داخل مثل
چریکهای فدایی خلق حضور مجاهدین را گسترش مبارزۀ انقالبی خود در سطح
جامعه ارزیابی کرده و از وجود یک همپیمانی برای خود در جنبش نوین انقالبی خبر
دادند .رفیق مسعود احمدزاده که در زندان مستقیم ًا با شمار قابل توجهی از کادرهای
مجاهدین در تماس قرار گرفته و توانایی و ظرفیت ذهنی و عملی آنها را دیده بود ،به این
نتیجهگیری درست میرسد که این گروه دارای هستۀ ماتریالیستی و روبنای ایدهآلیستیست
و دیری نخواهد گذشت که پوستۀ ایدهالیستیاش را بشکند .همکاریهایی از جنبههای
مختلف اطالعاتی ،امنیتی ،تدارکات نظامیهمراه با تبادل جزوات آموزشی و تحلیلی بین
دو سازمان شکل گرفت و حتی صحبت از نشریۀ مشترک (به پیشنهاد زندهیاد مصطفی
شعاعیان) در میان بود .روابط بین دو سازمان هرچند گهگاه با افت و خیزهایی همراه
بود ولی همواره در مراحل مختلفی که سازمان ما از سر گذراند ادامه یافت و نشانهاش را
توگوهای بین دو سازمان ،در همکاریهای امنیتی ،در همکاری تبلیغی در خارج
در گف 
کشور و نیز ارتباط با سازمانهای انقالبی خاورمیانه و حتی ارتباط با دولت یمن جنوبی
و لیبی میتوان دید .پس از قیام نیز همکاری بین دو طرف قبل از انشعاب آنها و سپس با
سازمان اقلیت ادامه یافت و مواردی از اتحاد عمل مشترک انجام شد.
برخورد نیروهای چپ در خارج

محافل و نیروهای چپ در خارج نیز هستند از جمله جبهۀ ملی خاورمیانه که
آن را جمعی اداره میکرد که بعدها سازمان وحدت کمونیستی از آن تشکیل شد .با این
رفقا در عراق و بیروت دیدارهای مکرر داشتیم .در زمان دستگیریهای شهریور  50با
آنان همکاری داشتیم و با اعالم موجودیت سازمان روابط نزدیکتری برقرار شد .قبل
از اعالم موجودیت ،نام زندانیان ما با اعالمیۀ آنها در بیروت پخش شد و همینطور
برخی شناساییها هم به وسیلۀ آشناییهای قبلی آنان فراهم آمد .چنانچه در ادارۀ رادیو
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“صدای انقالبیون” و سپس رادیو “میهنپرستان” و باالخره رادیو “سروش” و نیز فعالیت
مطبوعاتی در نشریۀ باختر امروز و چاپ نشریات سازمان همکاری داشتیم که سالها طول
(((
کشید .جبهۀ ملی خاورمیانه در ارتباط با فعالیتهای کنفدراسیون به ما کمکهای
شایان کرده است .آنها که در بغداد با ما آشنا بودند از اخبار و اعالمیهها باخبر شده و آنها
را تکثیر میکردند از جمله در نشریه باختر امروز.
برخورد کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج

کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج که در حمایت از جنبش انقالبی داخل
کشور آکسیونها و انتشارات متعدد داشت .چندین اثر از کتابها و جزوات مجاهدین را
کنفدراسیون تکثیر کرده است .کنفدراسیون که در ابتدا به نقشی “دموکراتیک” در سطح
جنبش دانشجویی خارج از کشور اکتفا میکرد در واقع محل تغذیۀ بسیاری از نیروهای
سیاسی چپ خارج از کشور شده بود .با وجود این نمیتوانست از مبارزات مجاهدین
دفاع نکند .سازمان مجاهدین دو بار به کنگرۀ کنفدراسیون (کنگرۀ  15و  )16پیام
فرستاد .مضمون پیام اول در سال  1352چنین است:

“پیام سازمان مجاهدین خلق ایران به پانزدهمین کنگره
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی آذر ۱۳۵۲

رفقای دانشجو

به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران

از درون سیستم پلیسی حاکم بر کشور و از دل زندان تاریک و
بزرگی که نام آن ایران است ،از درون سلولهای زندان و میدانهای تیر ،از
پشت سنگرها و از دل کمینگاهها یعنی از میان تودههای زحمتکشی که
چشم به صبح تابناک نبرد درازمدت خلق و فردای رهایی میهن دوختهاند
به شما درود میفرستیم و عمیقا ً شما و همگی نیروهای آزادیخواه و دردمند
خارج از کشور را به وحدت هرچه بیشتر در برابر دشمن یعنی امپریالیسم
و ارتجاع داخلی به سرکردگی شاه فرامیخوانیم .از همۀ دستهای گرم و
اندیشههای روشنی که جنبش را بهنحوی کمک کرده و خواهند کرد به سهم
خود سپاسگزاری میکنیم و امیدواریم هموطنان خارج از کشور بهخصوص
شما دانشجویان در وظیفۀ میهنیای که بهعهده دارید بیشتر موفق باشید.

اکنون نزدیک به سه سال از عمر جنبش مسلحانه در کشور ما
میگذرد .علیرغم همۀ تالشهای دشمن و به کار گرفتن تازهترین شیوههای
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ضدانقالبی و علیرغم شهادت بیش از دویست تن از بهترین کادرهای
ارزنده و باز علیرغم به اسارت افتادن هزار تن از مبارزین[ ،دشمن] با
اربابان آمریکایی و اسرائیلیاش انتظار داشتند که چریک مجاهد و فدایی
را میتوانند از میان مردم جدا کنند و سرکوب سازند ،جنبش مسلحانه
روزبهروز ریشههای خود را عمیقتر در میان تودهها میگستراند و خود
را بهعنوان واقعیتی انکارناپذیر به دوست و دشمن مینمایاند و زمینههای
اعتراض و اعتصابات و شورش را بر نیروهای خالق توده گشوده و آیندۀ
تابناک نبرد مسلحانۀ درازمدت خلق را نوید میدهد.

سازمان ما که تنها راه رهایی را در نبرد مسلحانۀ درازمدت خلق
میداند و قدمهای نخستین اینراه دشوار و طوالنی را همواره با دیگر
نیروهای انقالبی کشور و با تأیید نیروهای انقالبی خارج از کشور و
انقالبیون منطقه ،بهطور موفقیتآمیز طی کرده و مرحلۀ کنونی را مرحلۀ
مبارزۀ دموکراتیک ملی و ضدامپریالیستی تلقی میکند .زمینههای عمل
کنفدراسیون جهانی و عموم دانشجویان خارج از کشور را به شکل زیر
پیشنهاد مینماید و خوشوقت است که در بسیاری از موارد زیر تا کنون
دستاوردهای با ارزشی وجود داشته است:
[ - ۱ایجاد] سازمان دانشجویان بهعنوان یک خدمت صنفی و
عادت دادن آنها به کار جمعی و تشکیالتی.

 - ۲ایجاد زمینههای فکری برای باالبردن سطح آگاهی سیاسی
و انقالبی دانشجویان و تشدید احساس مسئولیت آنان نسبت به خلق و
بسیج همهجانبۀ تودههای دانشجویی خارج از کشور در راه خدمت به خلق
زحمتکش ایران که همگی به او مدیونیم .در این مورد توجه به عینیات
جامعۀ ایران از طریق فعالیتهای تحقیقاتی راجع به اوضاع اقتصادی سیاسی و
اجتماعی ایران ،تدوین و نشر هرچه بیشتر تاریخ مبارزاتی ملی و ضداستعماری
و نیز سیر مبارزات طبقاتی در کشور ما حائز اهمیت فراوان است.

 - ۳افشای ماهیت رژیم و تماس با سازمانهای بینالمللی و
آ گاه کردن افکار عمومی جهان نسبت به جنایتهای ضدانسانی که رژیم
شاه بر مردم ما اعمال میدارد و پاره کردن ماسک به ظاهر مترقیانهای که
امپریالیسم به چهره شاه زده است.

 - ۴دفاع از زندانیان سیاسی و جلوگیری از اجرای توطئۀ رژیم
در کشتن تدریجی انقالبیون اسیر ،ارسال هیئتهای ناظر و فشار بر رژیم
شاه برای کوتاه کردن دست او از جان انقالبیون و مردم زحمتکش و
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آزادیخواه کشور.

 - ۵حمایت از انقالبیون داخل کشور که جان خویش را فدای
رهایی ایران میکنند به وسایل گوناگون ،از نشر افکار و قهرمانیهای آنان
گرفته تا دادن کمک فکری و انتقال تجارب انقالبی دیگر خلقهای
جهان بدانان .همچنین حمایت از کسانی که صدای حقطلبانهشان را
پلیس شاه خفه میکند و رساندن آن صداها به گوش مردم ایران و جهان.

 - ۶پشتیبانی از خانوادههای شهدا و زندانیان سیاسی به هر وسیلۀ
ممکن بهنحوی که آنها جای عزیزان از دست رفتۀ خود را خالی نبینند ،بر
مقاومتشان بیافزایند و روحیۀ مبارزاتیشان تقویت گردد.

 - ۷بزرگداشت یاد شهیدان که گرامیترین هستی خود را در راه
رهایی وطن گذاردهاند و استفاده از این مناسبت برای بسیج دانشجویان و
عمیقتر کردن آگاهی و احساس مسئولیت آنان نسبت به سرنوشت خلق.
 - ۸حمایت از انقالبیون جهان و منطقه بهخصوص خلقهای
قهرمان فلسطین و ظفار زیرا امروز سرنوشت انقالبهای رهاییبخش در
جهان و بهخصوص در منطقه دارای پیوندی ارگانیک است.

 -۹ایجاد ارتباط هرچه بیشتر با داخل کشور و ایفای نقش
پشت جبهۀ فعال برای مبارزه داخل کشور همانطورکه دانشجویان دیگر
خلقهای انقالبی در خارج از کشور خود انجام داده و میدهند و باالخره
آماده شدن برای انجام وظیفه در میدان نبرد همراه با مردم و در میان آنان.
 - ۱۰الهام گرفتن از جو وحدتطلبانۀ داخل که تجلی آن در
بیدادگاه نظامیدشمن به وسیلۀ چهار تن از برادران مجاهد ما که محکوم
به اعدام شده بودند دیده شد.

ناصر صادق و دیگر برادران شهید پس از شنیدن حکم اعدام
خود ،از اندیشۀ پیشبرد جنبش غافل نمانده مهمترین اصلی که موفقیت
نبرد را تضمین میکند یعنی اصل وحدت را خاطر نشان ساختند .آنها
با سایر گروههای انقالبی اعالم همبستگی نموده سفارش کردند که این
اولین قدم برای تشکیل جبهۀ متحد میباشد .باید از انقالبیون راستین
خلق الهام گرفت و از اموری که موجبات چنددستگی را بین هموطنان ما
در خارج از کشور فراهم میآورد و نیروها را به جای جهت دادن به سوی
هدف واحد پراکنده و تلف میکند پرهیز کرد.
منافع خلق ما ایجاب میکند که تضادهای فرعی را کنار بگذاریم
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و حل تضاد اصلی را که تضاد همگی خلق از یک طرف و امپریالیسم
و رژیم دستنشاندۀ او از طرف دیگر است هدف فعالیتهای خود
قراردهیم .این درس بزرگ را از خلق پیروزمند ویتنام یاد بگیریم.
رفقا!

ما یک بار دیگر از کلیۀ اقداماتی که در حمایت از مبارزۀ حقطلبانۀ
خلق و بهخصوص در تأیید از مبارزۀ مسلحانه و تجلیل از شهدا و دفاع از
زندانیان در خارج از کشور انجام شده و میشود و از نقشی که کنفدراسیون
جهانی بنابر وظیفۀ میهنی خود بهعهده داشته به نوبۀ خود قدردانی نموده و
برای کنگرۀ شما موفقیت آرزو میکنیم.
سازمان مجاهدین خلق ایران  -آذر ”۱۳۵۲

که کنگره با این عبارات به آن پاسخ داد:

“رزمندگان دلیر ،رفقای مجاهد

پیام پرشورتان را دریافت داشتیم .این برای ما بسیار افتخارآمیز
است که از سازمانی رزمنده در میدان مبارزۀ آشتیناپذیر و رودرروی رژیم
فاشیستی شاه پیامی دریافت کنیم .شوری که پیامتان در کنگره برانگیخت
و بانگ همبستگی شرکتکنندگان در کنگره بیان روشنی در پیوند عمیق
تودههای دانشجویی با مبارزان انقالبی درون کشور است .رژیم ارتجاعی
و وابسته به امپریالیسم شاه کوشش ورزید با اعمال وحشیانهترین روشها،
با به خاک و خون کشیدن صدها مبارز انقالبی ،فرزندان فدایی و مجاهد
خلق ،با آدمدزدی ،شکنجه و زندان صدای حقطلبانۀ شما را که فریاد
رزمجوی خلق تحت ستم ماست خاموش گرداند.

سینۀ پویانها ،حنیفنژادها ،احمدزادهها و ناصر صادقها را
با گلوله مشبک ساخت تا مبارزۀ خلق ما را درهم شکند ولی مبارزۀ
انقالبی شما انعکاس عینیتهای جامعه ما و فریاد رزمجویانۀ شما ،فریاد
رزمجویانۀ خلقی به جان آمده از ستم ارتجاع حاکم و امپریالیستهاست،
ارتجاع خونخوار پهلوی با شکست روبهرو شد .شما فرزندان مجاهد خلق
به جهانیان نشان دادید که خلق دربند ما از پای نمینشیند .دالوری و
مقاومت حماسهآفرین شما در زندانها ،شکنجهگاهها و در میدانهای تیر
محمدرضاشاهی به ما و همۀ مبارزان رسم پایداری انقالبی آموخت و
صفحهای زرین به تاریخ مبارزات خلق ما افزود.
کنفدراسیون جهانی افتخار میکند که با همۀ قدرت در خدمت
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مبارزات به حق شما و کلیۀ مبارزات مردم قرار دارد .ما آگاهیم که در
شرایط امروز مبارزۀ درون کشور وظیفهای بس سنگین به دوش داریم و
اعتقاد راسخ داریم که با همۀ نیرو در انجام این وظیفۀ بزرگ دموکراتیک
و ضدامپریالیستی کوشش خواهیم ورزید .دفاع از مبارزات انقالبی
درون کشور ،دفاع از مبارزان دربند و حمایت از خانوادۀ گرانقدر شما
وظیفهایست که عدول از آن تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست ما با
استفاده از این موقعیت بار دیگر همبستگی رزمندۀ خود را با شما اعالم
میداریم و با آموزش از مقاومت و مبارزۀ شما اطمینان میدهیم که انعکاس
مبارزۀ انقالبی فرزندان رزمندۀ خلق را در سرتاسر جهان ،دفاع همهجانبه
از رزمندگان دربند و حمایت از خانوادههایشان را وظیفۀ خود دانسته و در
اجرای این وظایف بکوشیم .پیوند ما با مبارزان درونکشور ناگسستنی است.
درود به همۀ رزمندگان انقالبی درون کشور

مرگ و نفرت بر رژیم ارتجاعی و وابسته به امپریالیسم شاه
مستحکم باد پیوند دانشجویان مترقی با مبارزۀ خلق”

برخی از پیام سازمان به کنگرۀ  15انتقاد کرده ،گفتهاند که در کار و وظایف
کنفدراسیون دخالت کرده ولی آنطور که از دو پاسخ کنفدراسیون به دو پیام سازمان
برمیآید ،چنین مالحظهای در آن زمان وجود نداشته است .در سالهای بعد ،در بین
دانشجویان فعال کنفدراسیون ،اتحادیههای هوادار سازمان مجاهدین شکل گرفت؛ چنانکه
گروههایی در حمایت از هر دو سازمان چریکهای فدایی و مجاهدین بهوجود آمد که
به جریان اتوریته معروف بودند .یعنی اتوریتۀ جنبش انقالبی داخل کشور را میپذیرفتند.
نشریۀ آذرخش ارگان این گروه اخیر بود.

پیوستن مبارزینی در خارج به سازمان
مبارزانی هم در خارج از کشور بودند که به صفوف سازمان چه در دورۀ اول و
چه پس از  54پیوستند .از جمله شهدا مرتضی خاموشی ،کریم ساعی ،منصور روغنی،
عفت خواجهزارع (دبیر دبیرستان رفاه که بهمنظور پیوستن به جنبش فلسطین یا به سازمان
مجاهدین به خارج آمده بود و در ایران ارتباطش با شهید محمد مفیدی بود) و…

مالقات دوم با خمینی
گفتم که در اوایل بهمن  1350که سازمان فعالیتهای نظامی را شروع کرده
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بود و درست برخالف آنچه تصور میکرد که باید از عملیات بزرگ شروع کند ،منطق
مبارزه ،ما را به انجام فعالیتهای کوچک و بهتدریج آزموده شدن وادار کرده بود ،همزمان
فعالیتهای خانوادههای زندانیان از مجاهد گرفته تا نیروهای دیگر در ایران جریان داشت
و بهخصوص تحصن قریب  100نفر از خانوادههای زندانیان مجاهد در منزل مراجع قم،
افشاگری علیه رژیم را به امری اجتماعی و تودهای بدل میکرد.
ما در خارج کشور ضمن فعالیتهای افشاگرانه و تبلیغی ،طبق مأموریت سازمانی
کوشش کردیم که نظر خمینی را نسبت به روند مبارزهای که داشتیم آشنا کنیم .این ادامۀ
تماس ما در سال پیش با او بود .حسین روحانی و من هفت بهمن  50در عراق بودیم و
توآمد میکردیم .یازده بهمن بود که شنیدیم رادیو
برای مالقات با خمینی به نجف رف 
ایران برنامۀ عادی خود را قطع کرد و خبر درگیری و شهادت احمد رضایی را بهعنوان
فردی از نهضت آزادی اعالم نمود.
تماس من با خمینی در نجف در سالهای  ۱۳۴۹تا  ۵۳به نمایندگی از سازمان
مجاهدین خلق ایران ،اولین تماس مستقیم من با او نبود .قب ً
ال همانطورکه در جای خود
گفتم در سالهای  ۱۳۴۰تا  ۱۳۴۲چندین بار از طرف انجمن اسالمی دانشجویان و
دانشجویان “نهضت آزادی” با مجتهدین معروف وقت منجمله خمینی مالقات کرده
بودم .بر سر آزادی برادران از زندان عراق هم در آبان  ۱۳۴۹همراه با نامهای از آیتالله
طالقانی به آیتالله خمینی به نجف رفتم که روایت آن ذکر شد .در تمام این دیدارها من
کوشش میکردم تا آقای خمینی را با اسالم خودمان ،مبارزۀ سیاسی و آثار خودمان و
همچنین با آثار کسانی مثل مهندس بازرگان آشنا کنم .یک بار کتابهای بازرگان را بردم
و به خمینی دادم .خود خمینی میگفت که قب ً
ال آنها را ندیده بوده است.
سازمان با برخی از اشخاصی که در آن زمان و در چارچوب اهداف طبقاتی خود
با رژیم شاه تضاد و مبارزهای داشتند تماس گرفته بود و آنها که مستقیم و غیرمستقیم از
اهداف انقالبی سازمان مطلع شده بودند اقدام به ارسال نامههایی برای خمینی کردند:
 یک نامه را مهندس عزتالله سحابی به او نوشته بود؛ نامهای مفصل از هاشمیرفسنجانی بود که نسخهای از آن را خودم به نجف بردم.در این نامه نویسنده نه تنها از مجاهدین خلق بلکه از فداییان خلق (بهخصوص رفیق شهید
مسعود احمدزاده) بهخوبی یاد کرده ،حمایت آیتالله را از مبارزین خواستار شده بود؛
 آقای مطهری هم سفارشی شفاهی به آیتالله کرده بود؛ نامهای مهمتر به قلم آیتالله  منتظری بود که در آن ضمن تأیید از مجاهدینزندانی ،از آیتالله خواسته بود به نفع آنان اقدام نماید و البته در آخر هم تصمیم را به خود

  ۳۶۴از فیضیه تا پیکار

خمینی محول نموده بود .این نامه را خودم به نجف بردم؛
 اعالمیهای نیز از آیتالله بهاءالدین محالتی بود که با نام بردن از چندین نفر ازمجاهدین زندانی ،از آنان بهعنوان مسلمانان پاک و مبارز یاد کرده بود؛
 همچنین آیتالله قاضی در تبریز ،مجاهدین اعدام شده را “شهید” مینامید وبه سازمان کمک میکرد.
باری ،ما بر اساس همان بینش و سیاستی که ذکر کردم و با همان توقع محدود
اما آغشته به توهم ،در بهمن  ۱۳۵۰جلساتی با خمینی داشتیم و حسین روحانی نظرات
سازمان را در زمینۀ ایدئولوژی ،استراتژی مبارزۀ مسلحانه و تحلیل از وضع جامعه،
تاریخچۀ انقالبات اجتماعی و ضدامپریالیستی و… به تفصیل برای آیتالله بیان کرد.
علیرغم جهانبینی و تفکر التقاطی و مذهبیمان که بههرحال و بهنحوی از انحاء
ما را دچار خوشبینی نسبت به میزان پشتیبانی و حمایت خمینی از مجاهدین و یا مواضع
آنها مینمود ،با توجه به اختالفات و مرزبندیهای مشخصی که با مواضع سیاسی و فکری
او داشتیم و همچنین به اتکا تجربیات گذشتۀ خودمان و مواضع و عملکردهای او در
طول سالهای گذشته ،از همان ابتدا چندان هم به نتایج مالقات و مذاکرهمان با خمینی
خوشبین نبودیم.

ما در برخورد به مقوالت فلسفی و اقتصادی ،در آن دوره درکی کام ً
ال التقاطی داشتیم
اسالمی یکدستی مثل خمینی به
ِ
که ملغمهای از اسالم و مارکسیسم بود و آن را هر تفکر
سادگی درک میکرد و لذا تصادفی هم نبود که هم ما و هم خمینی در همان برخوردهای
اولیه متوجه اختالف فاحشی که با یکدیگر داشتیم شدیم .در زمینۀ مسائل سیاسی هم،
اختالف میان ما و خمینی بارز بود .پذیرش قهرانقالبی و اعمال آن در قبال دشمنان تودهها
یعنی امپریالیسم و رژیم خائن و سرسپردۀ شاه ،از جمله باورهای محوری ما بود؛ درحالیکه
خمینی پس از سالها سکوت و مماشات در برابر رضاخان و فرزند مزدورش ،مبارزۀ خود را
با رژیم پهلوی از سال  ۱۳۴۱در چارچوب یک مبارزۀ مسالمتآمیز نگه میداشت .او هرگز
ی دورتر نمیرفت
از نصیحت کردن و اندرز دادن به شخص شاه و یا سران رژیمهای اسالم 
ً
و از آنها میخواست تا دست از ظل موستم نسبت به مردم کشورشان بردارند! مضافا به اینکه
یک سال قبل از آن ،همین خمینی حاضر نشده بود جهت آزاد ساختن  ۹نفر از اعضای
سازمان مجاهدین از زندان عراق ،کوچکترین کمکی به ما کند.
مالقات ما با خمینی طی چندین جلسۀ متوالی و هر بار یکی دو ساعت به طول
انجامید .شیوۀ کار ما چنین بود که ابتدا مسئلۀ مورد نظر را طرح میکردیم و دربارۀ آن
توضیحات الزمه را میدادیم و در پایان نظر او را دربارۀ این مسئله جویا میشدیم .او هم
نظر خود را نسبت به یکایک این مسائل ولو به اختصار میداد.
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از نظر ما اصولی این بود که قبل از هر چیز و طرح هرگونه درخواستی ،نظرات و
مواضع سازمان مجاهدین را که ما نمایندۀ آن بودیم برای خمینی به تفصیل توضیح دهیم
تا جای هیچگونه ابهام و اشکالی نماند ،چه از طریق توضیح شفاهی و چه از طریق در
اختیار گذاشتن جزوات آموزشی سازمان نظیر “راه انبیا” و “سیمای یک مسلمان ،امام
حسین”،کوشیدیم تا مواضع ایدئولوژیک و سیاسی سازمان مجاهدین را به تفصیل برای
او روشن نماییم و پس از توضیح این مسائل حمایت ضروری خمینی را از زندانیان سیاسی
و دادن اعالمیهای در این زمینه خواستار شدیم.

ِ
روی جلد کتاب “سیمای یک مسلمان ،زندگی امام حسین” ،آذرماه ۱۳۸۷
یادداشت ِ

کتاب “سیمای یک مسلمان ،زندگی امام حسین” کار مشترک گروه ایدئولوژیک
امان شنیده بودم ،این کتاب کار
سازمان بود و آنطور که خودم از اصغر بدیعزادگان در ّ
جمعی کمیتۀ ایدئولوژیک سازمان محسوب میشد که به قلم مسعود رجوی به تحریر در
خط نوشته کوچک و ریز بود ،حسین روحانی با خط بسیار خوشی
آمده بود؛ از آنجا که ِ
که داشت این کتاب تقریب ًا سیصد صفحهای را بازنویسی کرد تا خمینی بتواند آن را
مطالعه کند .این کتاب با نثری شیوا فلسفه و انگیزۀ قیام “امام حسین” و نقش تاریخی و
اجتماعی آن را تحلیل میکند و نقش عنصر آ گاه را در هر شرایط توضیح میدهد .منظور
ما طبع ًا شامل شرایط حاضر در قبال رژیمهای ضدخلقی و مقابله با آنها ،از جمله ایران هم
میشد و وظیفۀ آگاه ساختن تودههای تحت ستم و استثمار را برای خود قرار داده بودیم.
این کتاب که در واقع مواضع ایدئولوژیک ـ سیاسی سازمان را توضیح میداد و از آن
بهعنوان جزوۀ آموزشی نیز استفاده
میشد ،برای اولین بار بهصورت
پلیکپی در سال  ۱۳۵۱در سطح
جنبش منتشر شد و تأثیرات خوبی
بر هواداران سازمان مجاهدین
برجای گذاشت .درعینحال این
اثر هم در شکل و هم در محتوی
بیان التقاطی بودن ایدئولوژی
مجاهدین است .از یک طرف
انگیزۀ مبارزۀ امام حسین را
“ارادۀ باریتعالی” و پیامبران و
امامان میداند ،از طرف دیگر
مبارزۀ طبقاتی تودهها را موتور
محرکۀ تاریخ میشمارد .از یک
طرف استنادش به آیات قرآن و
خطبههای نهجالبالغه است و از
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طرف دیگر به لنین در “چپ روی ،بیماری کودکی” .این کتاب عالوه بر این و در رابطه
التقاطی آن روز مجاهدین ،در مواردی و از جمله در مورد صلح امام
با عملکرد درک
ِ
“مس ِلم” از کشتن “ابنزیاد” مواضع کام ً
ال توجیهگرایانه
حسن با معاویه و یا استنکاف ُ
گرفته و اقدام محافظه کارانۀ امام حسن و مسلم را اقدامی “اصولی و انقالبی” جلوه میداد
که ِ
خود روحانیت از این موضع ابراز رضایت کرده بود.
پس از خواندن کتاب ،خمینی از آن تعریف و تمجید کرد .از اینکه چگونه
نویسندگان کتاب ماجرای صلح و سازش امام حسن با معاویه را توجیه کرده بودند ،چیزی
که به مغز خود روحانیون هم خطور نکرده و از آن چنین درک و بیانی نداشتند .این تعبیر
برای خود خمینی حیرت انگیز بود و خیلی از آن خوشش آمده بود .خود روحانیون در این
مورد چنین درک و بیانی نداشتند .بعدها خمینی در رابطه با موضوعات مطرح شده در آن
کتاب نکاتی نوشته بود که بدبختانه نوشتۀ او از بین رفته است و من آن را در اختیار ندارم؛
تا آنجا که به یاد دارم ،خمینی دو سه ایراد به اعتقادات مجاهدین گرفته بود .ایراد اول او این
بود که نویسندگان کتاب به “معاد جسمانی” اعتقاد ندارند .اعتقاد یا عدم اعتقاد به “معاد
جسمانی” از دورۀ ابنسینا تا دورههای بعدی همچنان مطرح بوده است؛ حتی در خود قرآن
این مسئله که استخوانهای پوسیده را چگونه میتوان دوباره زنده کرد ،در سورۀ یاسین هم
آمده است .اینکه انسانها با همین جسم و تنی که دارند در روز قیامت دوباره زنده میشوند
را چگونه میشود بخورد عقل بشر داد؟ ولی خب ،مذهب است و مکانیسمهای خودش را
دارد“ ،معاد جسمانی” را هم ،هرچند که بر خالف نخستین پرنسیپهای علمی باشد به
“متعبد”
معتقدات مسلمانان وارد کردهاند .ایراد دیگر خمینی این بود که نویسندگان کتاب ُ
“متمسک” هستند .منظور خمینی این بود که مجاهدین چش موگوش
نیستند و به اسالم ُ
بسته به اسالم نگاه نمیکنند ،بلکه خودشان فکر میکنند و نظر میدهند .منظور خمینی از
“تمسک” مجاهدین به اسالم هم این است که مجاهدین از اسالم بهعنوان دستاویز و بهانه
ُ
استفاده میکنند .حالآنکه اص ً
ال اینگونه نبود که خمینی میپنداشت .اعتقاد دینیای که ما
در مجاهدین داشتیم ،بسیار ُمجدانهتر و صمیمانهتر از آن کاله شرعیهایی بود که روحانیون
به سر اعتقادات مذهبی میگذاشتند و هر جور که خود دلشان میخواست تفسیر و تعبیر
میکردند .اسالم مجاهدین با اسالم روحانیون قابل مقایسه نبود .ما مجاهدین به اسالم
“متمسک” نبودیم ،بلکه واقع ًا به اسالم معتقد بودیم و فکر میکردیم که درکی که از اسالم
ُ
داریم ،درک درستیست و به آن کام ً
ال پایبند بودیم .خیلی از روحانیون و طرفداران خمینی
و رژیم ،بیش از سی سال است که مرتب تکرار میکنند که آقا هشیار بود و از مجاهدین
پشتیبانی نکرد .ایراد سومیکه خمینی به محتویات آن کتاب داشت را دیگر به یاد ندارم.
در برخورد به اوضاع سیاسی عمومیو ضرورت مبارزه ،ما دربارۀ وضع اقتصادی
مردم و نارضایتی آنها چه در شهر و چه در روستا نکاتی را گفتیم و سپس نمونههایی از
حرکتهای اعتراضی نظیر تظاهرات مردم در چهلم جهان پهلوان تختی در تهران سال
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 ،۱۳۴۶تظاهرات ضدصیهونیستی مسابقات ورزشی ایران و اسرائیل در سال ،۱۳۴۷
اعتراض مردم علیه گران شدن بلیط اتوبوس در اسفند  ،۱۳۴۸اعتصاب کارگران جهان
چیت در سال  ۱۳۵۰و کشتار آنها به دست رژیم ،مقاومت دهقانان روستای “دوتپه” زنجان
در مقابل فشار و ظلم و ستم فئودالها ،اعتصابات دانشجویان دانشگاه ،دستگیریهای
وسیع و پر شدن زندانها از جوانان مبارز و انقالبی ،محکومیت و اعدام رزمندگان و حماسه
آفرینیهای زندانیان تحت شکنجه و… را برای آیتالله یادآور شدیم و در ارتباط با خارج
هم به تشریح و توضیح مبارزات و انقالباتی که در چین ویتنام ،الجزایر ،کوبا و فلسطین
صورت گرفته بود پرداختیم… در مقابل این صحبتها پاسخ خمینی این بود که“ :مردم
آمادگی برای مبارزه ندارند و کاری نمیشود کرد و آقایان هم نمیتوانند کاری انجام دهند.
اگر واقع ًا امیری یا شاهی (!) به ما کمک میکرد مسئله طور دیگری بود و میشد روی
پیشرفت کار حساب کرد ،ولی االن دست ما خالی است و کاری از ما بر نمیآید” .برای او
از وظیفه و نقش عنصر آ گاه صحبت کردیم و اینکه جوانان به جنبش انقالبی میپیوندند.
شاید برای شما تعجبآور باشد که ما برای اثبات حقانیت گفتههایمان به آیات مختلف
قرآن و خطبات نهجالبالغه و نمونههای عملی در تاریخ اسالم استناد میکردیم و خمینی
را به آنها ارجاع میدادیم؛ اما این همه برای او اهمیتی نداشت و معیار حرکت جنبش برای
او اقشار بازاری و روحانیون بودند .در مقابل اصرار ما روی مبارزۀ مسلحانه و ضرورت
اتکا به مبارزات تودهها ،او آب پاکی بر دست ما ریخت و گفت“ :آقا این مطلب را پیش
خودتان داشته باشید واقع امر این است که من اعتقادی به مبارزۀ مسلحانه ندارم” ،البته ما
با توهمیکه نسبت به آقا داشتیم به خیال خود فکر میکردیم که ایشان بهخوبی در جریان
وقایع و حوادث نیستند و َجو خارج از کشور مانع از درک صحیح اوضاع میشود .بعدها
بود که متوجه شدیم دالیل عمیق طبقاتی در کار است.
یکی دیگر از مسائلی که در نشست بین حسین روحانی و خمینی مطرح شده بود و
من حضور نداشتم ،مسئلۀ تکامل و درک مجاهدین از آن بود .یکی از ابتداییترین اعتقادات
سازمان مجاهدین که در جزوۀ “تکامل” آمده ،اصل “تکامل” و پیدایش حیات از ماده و
تکامل آن به انسان بود .این جزوۀ آموزشی پس از کتاب “شناخت” به اعضا آموزش داده
میشد .این اصل طبع ًا با برداشت و اعتقادات مذهبی تضادی آشکار دارد و این مضمون
دیگری از التقاطهای ایدئولوژیک مجاهدین محسوب میشود .واضح است که خمینی با
توجه به جهانبینی ایدهآلیستیاش بههیچوجه نمیتوانست با درک آن روز ما خوانایی داشته
باشد .این اختالف اساسی بر سر تکامل به مباحث دیگری مثل معاد و قیامت نیز سرایت
میکرد .خمینی پیرو اعتقاد مذهبیاش ،به خلقت انسان و جهان باور داشت.
حسین روحانی میگفت که خمینی به ما هشدار میداده است که علیه روحانیون
مرتجع رسم ًا و علن ًا موضع اختیار نکنیم چون به ضررمان تمام میشود .حسین برای نشان
دادن سطح ابتذال اعتقادات برخی از روحانیون واقعهای را برای آقا تعریف کرده که
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همانجا برایش پیش آمده بود .جریان از این قرار بوده که حسین روحانی برای شناخت
بیشتر از وضع روحانیون نجف ،به اتفاق آقای دعایی که رابط ما بود ،به منزل آیتالله
شاهرودی میروند .اتفاق ًا همان روز فرزند ایشان از مکه برگشته بوده و منزل آقا پر از
مراجعینی بوده که برای دیدن او آمده بودند .فرزند آیتالله شاهرودی مقابل جمعیت
رفتن به قبرستان بقیع (واقع در شهر مدینه که برخی امامان شیعه آنجا
ایستاده و داستان
ِ
مدفونند) را تعریف میکند .گویا پلیس سعودی به قصد جلوگیری از انجام این مراسم آمده
و در این میان معجزهای رخ میدهد که طی آن رئیس پلیس آنجا ناگهان به زمین میافتد
و میمیرد و بهقول او به سزای عملش میرسد .خمینی در پاسخ به حسین روحانی با لحنی
خودمانی میگوید“ :آقا شما هنوز کجایش را دیدهاید .من وقتی حکومت اسالمی(منظور
کتاب والیت فقیه است) را در اینجا درس گفتم ،اکثر اینها (منظور علماء برجستۀ عراق
است) صدایشان در آمد و آن را بدعت در اسالم دانستند و از این قبیل حرفها!” .یعنی
خود خمینی این قماش روحانیت را میشناخته اما در مقابلشان سکوت میکرده و در
آنجا به ما توصیه کرد که به افشای آنها دست نزنیم .او از ضرورت “مالحظهکاری” سخن
گفت و اینکه طرح این افشاگریها را “به نفع خود شما نمیبینم .آنهاهم شما را تکفیر
کرده و مانع کارتان میشوند”.
توگو و علیرغم تمام پشتیبانیای
باری ،پس از ساعتهای متمادی بحث و گف 
که از جانب روحانیت “مترقی” از ما شده بود ،خمینی حاضر نشد رسم ًا از زندانیان
مجاهد حمایت کند .او بدون زیر سؤال بردن ما بهعنوان “منافق” یا از این قبیل و حتی با
اظهار عالقه به سرنوشت مجاهدین ،ما را از برخورد افشاگرانه با روحانیون مرتجع برحذر
میداشت و خواستار این شد که مراجع مورد اطمینان او برایش در ارتباط با مجاهدین
“بیشتر بنویسند” و اینکه “اگر او در پشتیبانی از زندانیان فعالیتی بکند ،به ضرر آنها تمام
خواهد شد” .او در آخرین مالقات گفت“ :آقایان مأجورند و امیدوارم که در کارشان
موفق باشند”.
پس از این دیدارها ،خمینی در البالی اعالمیههای خود از “مبارزۀ جوانان”
بهطور عام دفاع میکرد و به بازاریان اجازه داده بود که بخشی از وجوهات شرعی
خود را به مجاهدین اختصاص دهند .بماند که ما به اجازۀ او نیازی نداشتیم و خود
هاشمیرفسنجانی در دمشق در سال  ۱۳۵۴به من گفت که “وضع در داخل طوریست که
تا مجاهدین تأیید نکنند ،حرف خمینی بردی ندارد”( .نقل به معنی) تا آن روز و تا قبل
از تغییر مواضع ،مجاهدین از پشتیبانی شخصیتها و بازار برخوردار بودند.
دیدیم که خمینی از بچههای زندانی حمایتی نکرد ،اما روابط من با او به اینجا
ختم نشد و چه در رابطه با انتقال اخبار مبارزات داخل و چه در چارچوب روابط با
جنبش فلسطین تماسهایی موجود بود .در همین مورد ،در سال  52به درخواست برادران
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فلسطینی ترتیب مالقاتی بین هیئتی از آنان و خمینی را دادیم که هدف از آن باخبر کردن
و جلب پشتیبانی خمینی از مبارزات شیعیان جنوب لبنان بود .آنان تقاضا داشتند که
فتوایی از جانب خمینی در این ارتباط داده شود .در آن مالقات که من در آن نقش معرف
و رابط را داشتم ،کار ترجمه هم بهعهدهام قرار گرفت و ماحصل آن اعالمیهای بود که به
امضای خمینی رسید؛ خود من هم در پیشنویس آن پیشنهادهایی کرده بودم که در متن
نهایی ذکر شد .نا گفته نماند که از طریق آقای دعایی که تحت تأثیر رفتار برادران مجاهد
توآمد داشت و بهقول خودش رفتار انقالبی و
بود و از همان سال  ۴۹در نجف با من رف 
تشکیالتی دیگر برادران را دقیق ًا منطبق با ایدهآلهای اسالمی خود میدید و دهها گفتار
رادیویی برنامۀ نهضت روحانیت را که من با اتکا به آموزشهای سازمانی مینوشتم از
ِ
رادیو بغداد اجرا میکرد و خمینی هم در نادرست و غیراسالمی بودن آنها هرگز چیزی
نگفت؛ بهخوبی به یاد دارم که از جانب ما ،همکاری در نوشتن گفتار برای آن برنامه و نیز
رادیوی دیگری که بعدها به نام روحانیون مبارز به مدت چند ماه دائر بود تا اواخر سال
 ۵۳همچنان ادامه داشت.
باری ،تماس ما با خمینی پس از دو مالقات نجف بهمنظور دادن اخبار جنبش،
منجمله نشریات خودمان ادامه یافت؛ او اگر مجاهدین را تأیید نکرد نتوانست فعالیت
آنان را تکذیب کند.

بازگشت محمود شامخی به داخل در مرداد ۱۳۵۱
در همین سال  51بود که با توجه به ضرباتی که به سازمان وارد میآمد ،رضا از
ما چند نفر که در خارج کشور بودیم خواست که یک نفرمان به داخل برود .مناسبترین
فرد ،مجاهد محمود شامخی بود با توانایی خوب سیاسی ،تشکیالتی و ایدئولوژیک.
محمود با کیفیت خوبی که داشت چه قبل از آموزش نظامی در خارج و چه پس از آن،
کامالً میتوانست در کنار رضا فعالیت مفیدی بکند .او از بچههایی بود که مستقیم ًا زیر
نظر حنیفنژاد آموزش دیده بود و ذهن بسیار باز و غیردُ گمیداشت .من خاطرات خیلی
خوبی از او به یاد دارم ،با وجودیکه بهلحاظ سنی من از او بزرگتر بودم ،بسیار از او
آموختم .او قبل از سفر به ایران ،در اردیبهشت  ۵۱ابتدا به پاکستان و افغانستان رفت
تا امکانات الزم برای گذشتن از مرز را فراهم کند ،سپس به لبنان بازگشت .تدارک سفر
او به داخل ،موقعیتی بود که به ما امکان داد بیشتر در مورد ضرورت و اهداف سفرش
در ارتباط با وضعیت عمومیفعالیت در داخل و احتماالت کار صحبت کنیم .جمعبندی
خارج در آن زمان این بود که باید از اتکا به بازار اجتناب کرد و در کارهای آموزشی و
ایدئولوژیک بیشتر به سمت زحمتکشان متمایل بود .ضمن ًا برای کار خارج هم یک
سری اهداف و نیازهای مرحلهای قرار دادیم؛ مث ً
ال تأمین مالی و تهیه پاسپورت و تماس
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با گروههای خارجی .در این زمینه حتی تصمیم گرفتیم از تجربیاتی که ربط مستقیمی به
وضعیت ما نداشت هم استفاده کنیم مانند استفاده از تجارب جنگ شهری ایرلندیها که
البته نتیجۀ خاصی هم نداد .محمود از راه افغانستان وارد ایران شد و مدتی در کنار رفقا
بود .کارآیی سیاسی او ،اطالعاتش نسبت به حوادث منطقه و روحیۀ آرام و خردمندانهاش
میتوانست برای سازمان کارگشا باشد ولی متأسفانه پس از مدت کوتاهی ضربه خورد.
گویا زمانیکه قصد داشته به یکی از خانههای امن سازمان متعلق به خانم مجاهد مادر
کبیری وارد شود خانه قب ً
ال لو رفته و ساواکیها در انتظار کسان دیگری بودهاند که به
خانه مراجعه میکنند .شامخی با دیدن ساواکیها قرص سیانورش را میجود و به شهادت
میرسد .این واقعۀ اسفناک در  26شهریور  51پیش میآید .پدرش را برای شناسایی به
پزشک قانونی برده بودند .او گفته بود “بدنش سیاه شده بود” .در همین خانه ،مجاهد
شهید مصطفی جوانخوشدل نیز دستگیر میشود .اضافه میکنم که وقتی ساواکیها به خانه
میریزند خوشدل در وسط حیاط بوده و میکوشد با زدن سر خود به لبۀ حوض خودکشی
کند ولی چنانکه میدانیم دستگیر میشود و سرانجام پس از چند سال همراه با مجاهد
کاظم ذواالنوار و رفیق بیژن جزنی و رفقایش در تپههای اوین به شهادت میرسد.
شامخی هوشمندی سیاسی چشمگیری داشت .در جنگ سپتامبر  1970که ارتش
اردن با همکاری آمریکا و اسرائیل جنبش انقالبی فلسطین را با ضربات سختی روبهرو کرد و
سازمان آزادیبخش ناگزیر شد اردن را از نیروهای رزمندۀ خود تخلیه کند و به سوریه و لبنان
منتقل شود ،بسیاری از کادرهای جنبش طرز تفکر ،استراتژی و تاکتیکهای مبارزۀ خود را
زیر سؤال بردند .شامخی متوجه شده بود که چگونه برخی از شعارهای سنتی و مذهبی جنبش
از فعالیتهای تبلیغی حذف شده است .این نکته را در مورد فعالیتهای رادیو انقالب
فلسطین که زیر نظر نمایندۀ الفتح در بغداد به نام ابونضال اداره میشد نشان میداد .تحوالت
دیگری هم در استراتژی و تاکتیکهای جنبش پدید آمد که در این جا مجال ذکر آنها نیست.
شامخی بهخوبی فهمیده بود که شکست ،چگونه میتواند تصورات ما را نسبت به مبارزه
و پیروزی آن غربال کند .نمونۀ دیگری از هوشمندی او و درک انتقادیاش را در برخورد
به فعالیتهای جنبش انقالبی عمان (ظفار) به یاد دارم .قرار شده بود گزارشهایی را که
الح ّریه (چاپ بیروت) دربارۀ عملیات نظامیانقالبیون ظفار علیه ارتش متجاوز شاه
مجلۀ ُ
چپی لبنانی فواز طرابلسی
منتشر میکرد بخواند و جمعبندی کند .گزارشها را نویسندۀ دست ِ
مینوشت ،با لحنی حماسی که معمو ً
ال طرفداران انقالب و شورش که ما بودیم با حسننیت
میخواندیم و باور میکردیم .شامخی توانسته بود با نگرشی انتقادی گزارشها را بخواند و
نتیجه بگیرد که گزارشها مبالغهآمیز و به دور از واقعیت است .او نمیپسندید که انقالبیون
با بزرگ کردن مصنوعی کارها و دستاوردهای خود واقعیت را نبینند و تصورات خود را به
تودهها بهعنوان حقیقت معرفی کنند .این بود برخورد خردمندانۀ یک انقالبی مجاهد در آن
روزها .متأسفانه نمونههای متضاد با چنین برخوردی نیز در سازمان پیش آمد که زیانبار بود.

تماس با فلسطین… ۳۷۱
آزاد شدن محمد یقینی
همانطورکه گفتم محسن نجاتحسینی و محمد یقینی در این زمان در بیروت زندانی
بودند و من با کمک وکالی فلسطینی پروندۀ آن رفقا را پیگیری میکردیم؛ درعینحال
میبایست نیازهایشان را تأمین میکردیم ،اخبار به آنها میرساندیم و رابطۀ معنوی آنها با
سازمان و مبارزۀ جاری را حفظ میکردیم .من توانستم چندین بار به سراغ آنها که در زندان
َرمل بیروت بودند بروم و آنها را تا حدودی در جریان اتفاقات بیرون بگذارم.

باید برای آزادی آنها از طریق وکیل گرفتن و تماس با نیروهای متنفذ سیاسی تالش
میکردیم و بهخصوص مانع از آن میشدیم که سفارت ایران خواستار استرداد آنها از دولت
لبنان شود .سازمان الفتح و نیز جبهۀ دموکراتیک برای آزادی فلسطین برای دفاع از رفقای
ما موافقت سه وکیل معروف لبنان را جلب کردند .در نتیجه از اولین روزهای بازجویی و
تشکیل پرونده ،یکی از وکالی الفتح به نام آقای شوقی ارملی در جلسه حضور داشت و در
جریان دادگاه نیز دو وکیل کارآمد که به جبهۀ دموکراتیک برای آزادی فلسطین نزدیک
بودند مطالعۀ پرونده و دفاع را برعهده داشتند .در دادگاه ،نجاتحسینی به یک سال و نیم
زندان و یقینی به شش ماه محکوم شدند.
خبر ضربهای که به رهبری و
به فاصلۀ اندکی ضربۀ شهریور  50پیش آمد؛ انتقال ِ
بدنۀ سازمان وارد آمده بود ،به رفقای دربند که بخشی از افراد دستگیرشده را از نزدیک
میشناختند بسیار دردناک بود .محسن و محمد در شرایط طاقتفرسایی بهسر میبردند
لوحوش بود که حسین روحانی و مرتضی
و مورد شکنجه قرار گرفته بودند .در همین حو 
خاموشی هم در مرز زمینی بیروت-دمشق به جرم داشتن پاسپورت جعلی دستگیرشده و به
زندان رمل منتقل شده بودند .خوشبختانه با کمک وکالیی که میشناختیم (از جمله ُجبران
َم ِ
جدالنی وکیل مترقی لبنانی که از دوستان قدیمیمن شده است) و وساطت حزب پیشرو
سوسیالیست به رهبری کمال جنبالط ،این دو پس از یک ماه آزاد شدند .آنها توانسته
بودند این روزها را در کنار دو رفیق زندانی پیشینمان بگذرانند.
چند هفته پس از دستگیری این رفقا ،ما در بیروت مطلع شدیم که سفارت ایران
که در آن دوره در سطح کاردار بود خواستار استرداد آنها شده است .ما به هر کاری که
میتوانستیم دست زدیم تا جان رفقایمان حفظ شود .من شخص ًا از طرف الفتح اقدام
میکردم .از جمله کسانی که شدید ًا تالش کرد که این کار صورت نگیرد خود یاسر عرفات
توگو کردم .او گفت که در رابطه با
بود .من در اینرابطه دو مرتبه با عرفات مالقات و گف 
جلوگیری از استرداد با نخستوزیر لبنان صائب سالم صحبت کرده است اما درعینحال
هشدار داد که “محمد (مرا به اسم محمدعلی میشناخت) حواست باشد ،اینها خیلی
پست هستند .من به صائب سالم گفتم اگر این کار را بکنید دنیا را علیه شما به آشوب
میکشم ولی باید حواستان جمع باشد ،ممکن هم است که بکنند یعنی نمیشود صد در
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صد یقین داشت” .از کسان دیگری که در اینرابطه خیلی محبت کرد و من هرگز فراموش
نمیکنم ابوجهاد است که وظیفۀ خودش را خیلی خوب و انقالبی انجام داد.

باری ،ما نتوانستیم دقیق ًا بفهمیم که از چه طریق دولت ایران مطلع شده بود،
احتما ً
ال از خود بیروت بهطور خاص این خبر به رژیم رسیده بود .ما هراس داشتیم که در
زمان آزاد شدن بچهها عناصری از رژیم ایران آنجا حاضر باشند و آنها را تحویل بگیرند.
چون تا وقتی که محکومیتشان را میگذراندند استرداد ممکن نبود و دولت لبنان رسم ًا
نمیتوانست یک فرد زندانی را به دولت دیگری واگذار کند ،اما کام ً
ال ممکن بود با
فشاری که بهلحاظ سیاسی دولت ایران وارد میکرد ،پس از پایان محکومیت ،محمد یقینی
را به ایران تحویل دهند .بههمینجهت تالش کردیم آزاد شدن او را جلو بیاندازیم .گفتم
که محمد یقینی به شش ماه زندان محکوم شد ولی هنگامی که حکم دادگاه صادر میشد
او بیش از  10ماه زندان کشیده بود ،در نتیجه قرار شد چند روز بعد آزاد شود .ما کوشش
کردیم که اگر بشود چند روزی از زندان او را بخریم تا آزادی او طبق برنامۀ قبلی پیش
نرود .در نتیجه توانستیم شش روز آخر زندانی او را بخریم .برای این منظور هم پول گزافی
پرداختیم ،بهنظرم برای هر روز نزدیک سیصد یا چهارصد تومان .فکر میکنم حدود سه
و یا چهار هزار فرانک دادیم که همین شش روز را زودتر بیرون بیاید .زمانیکه آزاد شد،
سازمان مقاومت فلسطین با امکاناتی که آنجا داشت میتوانست طبق توافق سال 1969
خود با دولت لبنان ،نیروی نظامیخود را داخل بیروت آورده و با پلیس ویژۀ الفتح او را
تحویل بگیرد .آنها یک ماشین نظامی با سه نفر مأمور مسلح به زندان فرستادند .محمد
یقینی را تحویل گرفتند و تحت حفاظت خودشان به مرکز پلیس لبنان بردند و از آنجا باید
به مرز سوریه میرفتیم .من بهعنوان کسی که نمایندۀ دفتر سیاسی سازمان آزادیبخش است
در این مسیر با آنها بودم .با ماشین از زندان تا مرکز پلیس رفتیم؛ مسئلۀ دولت لبنان اخراج
محمد از خاک لبنان بود .من پاسپورت دیگری برای محمد درست کرده بودم که با آن
بتواند وارد خاک سوریه بشود .در آنجا ما را در ماشین پلیس لبنان نشاندند که در واقع
یک ماشین شخصی بود با یک نفر مأمور همراه؛ به مرز سوریه که رسیدیم ،آنها به پلیس
مرزی لبنان گفتند که این فرد اخراج میشود .من پاسپورتها را نشان دادم که مهر زدند.
آنها هم خداحافظی کردند و رفتند .محمد و من مثل دو مسافر عادی وارد خاک سوریه
شدیم و به این ترتیب محمد یقینی از زندان آزاد شد.
نجاتحسینی هم که شش ماه دیگر از دورۀ محکومیتش باقی مانده بود به زندان
(((
رمل منتقل شد  ،اما آزاد شدن محسن نجاتحسینی خود با مشکالتی
دیگری در شهر هَ ِ
روبهرو شد که ما پیشبینی نکرده بودیم.
 -1دربارۀ وضع این زندانها و اوضاع زندانیان و روحیهای که رفقای ما داشتند میتوان به کتاب “بر فراز
خلیج فارس” نوشتۀ محسن نجاتحسینی مراجعه کرد صص 192تا .284

تماس با فلسطین… ۳۷۳
آزاد شدن محسن نجاتحسینی
پس از آزاد شدن محمد یقینی ،مسئلۀ مرکزی تالش برای آزادی محسن نجاتحسینی
بود .او را به زندانی در هرمل منتقل کرده بودند که یکی از شهرهای واقع در منطقۀ خشک
لبنان بود .من برای مالقات با او چند بار به آن شهر مسافرت کرده بودم و سعی میکردم
هر ده پانزده روز یک بار به سراغش رفته و او را در جریان امور گذاشته و ببینم اگر نیاز
خاصی یا کاری دارد انجام دهیم  .باری ،اواخر سال  51است و من در این فاصله تالشی
کردم برای رفتن به داخل که عملی نشد و بعد ًا به آن خواهم پرداخت .محسن باید اواخر
 51آزاد میشد و من قصد داشتم مثل آزادی محمد ،آنجا باشم تا با پاسپورت ایرانی او را
از لبنان خارج کرده و به دمشق ببرم .یک پاسپورت برای او با عکسش درست کرده بودیم
و با خود داشتم .ساعت آزاد شدن زندانیان شش صبح بود؛ هرمل محل سوت و کوری
بود که هیچ احدی آنجا پیدایش نمیشد ،در نتیجه تصمیم گرفتم شب را در نزدیکی آنجا
در شهر زحله مانده و صبح روز بعد به هرمل بروم .با این حساب باید روز قبل حرکت
میکردم تا صبح زود آنجا باشم .بدین منظور از بیروت ساعت چهار و پنج عصر حرکت
کردم؛ ساعت نزدیک هفت بود و در زمستان هوا زود تاریک میشود و خالصه شب بود
که به شهر زحله رسیدم که بیشتر مرکز مسیحیهاست .در آنجا قاچاق و امثال این چیزها
توآمد دارد و باید با ماشین سواری به آنجا میرفتم.
زیاد است .به آنجا کمتر اتوبوسی رف 
به رانندۀ ماشین سواری گفتم آیا مسافرخانهای در این حوالی میشناسی که گفت آری؛ پس
از چند دقیقه متوجه شدم که از مرکز شهر دور میشود .از او خواستم که ماشین را متوقف
کند و فکر کردم که خودم جایی را برای گذراندن شب پیدا خواهم کرد .تصادف ًا مرا که
پیاده کرد ،دیدم درست در مقابل مقر ادارۀ پلیس هستم و بالفاصله مأموری به سراغم آمد
و شروع کرد به سؤال کردن.

دستگیری من در زحله
از هویتم پرسید؛ من کارت الفتح را که با آن در منطقه میچرخیدم نشان دادم ولی
نتیجۀ خوبی نداد ،چهبسا این شخص نظر مثبتی به الفتح نداشت و یا بهدلیلی مشکوک
ِ
توگذار
کوچک مرکز قاچاق در گش 
شد که قضیه چیست که کسی شب هنگام در آن شهر
است .با اولین تفتیش در جیبم یک پاسپورت ایرانی پیدا کرد و بر همین اساس مرا به
بازجویی جدیتر آغاز شد .من در موقعیت خاصی قرار گرفته
کالنتری کشاند .در آنجا
ِ
بودم؛ متوجه شدم که اگر واقعیت قضیه را نگویم ممکن است برای محسن مشکلی پیش
بیاید .از طرف دیگر ضربات داخل هم روی داده بود و فکر میکردم با زندانی شدن ما
دیگر کسی بیرون از زندان برای ادامۀ فعالیت نمیماند .درعینحال محسن هم در این میان
جرمی مرتکب نشده و در نهایت او را باید آزاد کنند؛ در نتیجه گفتم این پاسپورت را یکی

  ۳۷۴از فیضیه تا پیکار

از اعضای الفتح به من داده تا به فالنی که محکومیتش به پایان رسیده و در شرف آزاد
شدن است برسانم و از چیز دیگری هم خبر ندارم.
مرا به بازداشتگاه منتقل کردند .در آنجا با وکیل زندانی دیگری سر صحبت را
باز کردم .او که زینالدین عراجی نام داشت ،از ناصریستها و ملیگرایان شیعۀ لبنان
بود که با قضیۀ فلسطین نیز احساس همبستگی میکرد؛ فکر میکنم در منطقۀ بقاع
که امروزه حزبالله آن را در اختیار دارد ،در شهرکی به نام آنطالیاس زندگی میکرد.
وضعیت را برای او شرح دادم ،بهخصوص بر رابطهام با الفتح و نام وکالی الفتح تأکید
کردم و از او خواستم که با آنها تماس بگیرد و احیان ًا خودش دفاع از ما را عهدهدار
شود .این وکیل چون خودش جزو طرفدارهای نیروهای ملی بود قبول کرد و بعدها با
هم دوست شدیم و بارها به خانهاش مهمانی رفتیم و خیلی هم آدم گرمی بود .همچنین
در ارتباط با دستگیری ما ،مقامات فلسطینی با کمال جنبالط وزیر کشور که دروزی بود
تماس گرفتند و از او خواستند که از طریق دادستان زحله که او هم دروزی بود وسیلۀ
آزادی ما را فراهم کند.

باری ،من را در بازداشتگاه نگهداشتند و رفیقمان محسن را هم که قاعدت ًا میبایست
آزاد میشد به زحله آوردند و به بازجویی از او پرداختند ،اما او چون مستقیم ًا مرتکب جرمی
نبود و صرف ًا رابطهاش با من و مدرک جعلی آشکار شده بود توانست بعد از چند روز با قید
ضمانت و در انتظار دادگاه مشترکی که برای هر دو ما مقرر میشد ،آزاد گردد.
این آزادی ،بهخصوص برای ما از آن جهت مهم بود که به او امکان میداد در
بیروت مانده و ادامهکاری را حفظ کند .من بیست و دو روز در زندان ماندم؛ در این
فاصله به یاد دارم که محسن و شوقی ارملی به دیدارم آمدند و بهخصوص شوقی که گفت:
“محمد تو اینجا چه میکنی ،یکی کم بود ،تو هم اضافه شدی؟” .من باالخره با قید
ضمانت آزاد شدم و قرار شد که بعدها دادگاهی تشکیل بشود تا ما دو نفر در آن به جرم
استفاده از مدارک جعلی محاکمه شویم .این دادگاه یک ماه بعد در اردیبهشتماه 52
در زحله برگزار شد و دفاع از ما بهعهدۀ زینالدین بود .دادگاه مرا بهعنوان اردنی محاکمه
میکرد ،چون با پاسپورت اردنی الفتح مرا گرفته بودند .یکی از چریکهای الفتح هم
بهعنوان شاهد آمد و عین ًا گواهی داد که به چشم مشاهده کرده که این پاسپورت را یک
نفر به اسم ابوفالن از مقاومت فلسطین و ساکن دمشق به زندانی داده است و او را مأمور
کرده که آن را به فردی که باید از زندان آزاد شود برساند .انگیزۀ تمام این مسائل هم
کام ً
ال انسانی است .یعنی در واقع من هیچ مسئولیتی در جعل نداشتهام و صرف ًا مأموریتی
را انجام میدادهام.
زینالدین عراجی در دفاعی که از ما کرد اص ً
ال موضوع پاسپورت جعلی را مطرح
نکرد و در واقع دادگاه را به دفاعی سیاسی تبدیل نمود و در نطقی آتشین از ما بهعنوان
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افرادی که جانشان را نثار آزادی خلق فلسطین کردهاند قدردانی نمود .دادگاه که تحت
تأثیر این دفاعیه بود ما را هر کدام با پانصد لیره ضمانت آزاد کرد ،البته ما هم پانصد
لیره ضمانت را دادیم و دیگر دنبالش هم نرفتیم .دادستان برای پوشاندن دخالتش در
پروندۀ ما ،به حکم دادگاه اعتراض کرد و از طریق فلسطینیها به ما پیغام داد که از لبنان
خارج شویم .باید بگویم که همکاریهایی که رفقای فلسطینی و لبنانی با ما کردند واقع ًا
شرافتمندانه بود و من هرگز فراموش نمیکنم.
در تمام دورۀ زندان ،رفقای فلسطینی ما را بهلحاظ امنیتی زیر پوشش خود گرفته
بودند که برای من نمونهای از همبستگی انترناسیونالیستی آنان بود .از آنها کاری بیش
از این بر نمیآمد ،زیرا لبنان کشور آنها نبود .بد نیست بگویم که در همین فاصله یک
مبارز ترک را دولت لبنان به ترکیه تحویل داد و نمیدانم که به حبس ابد محکوم شد یا
(((
به اعدام.

طرح بازگشت من به ایران
در فاصلۀ همین یک سال ،یعنی  50-51بنابه نامۀ رضا رضایی که خواسته بود
اگر میتوانیم به کمک او برویم ،تصمیم گرفته شد که من از طریق مکه به داخل بروم.
محمود شامخی قب ً
ال به ایران رفته و متأسفانه شهید شده بود .تاریخ دقیق سفر من دیماه
 ۱۳۵۱بود .مناسبت تعیینکننده برای سفر ،ایام حج انتخاب شد (راههای قاچاقی ترکیه
و افغانستان که قب ً
ال میشناختیم در آن زمان غیرفعال شده بودند) .برای این سفر صالحیت
خاصی در نظر گرفته نشده بود؛ نه روشن بود چه وظایفی باید مورد برخورد قرار گیرد و
نه اینکه آیا من توانایی به انجام رساندن آنها را دارم یا خیر .بهطور حدس گفته میشد
که باید به گردآوری برخی نیروها در داخل بپردازم و ارتباط با خارج را سروسامان دهم،
ارتباطی که در آن زمان چند ماهی متوقف گشته بود .وضع خارج هم به دقت بررسی
نشده بود .جو حاکم در سازمان هنوز حتی استقالل نسبی برای کار خارج قائل نبود و
در واقع روی گرفتاریها تأمل کافی صورت نمیگرفت .من بدون آمادگی الزم (نه جمع
آمادگی داشت و نه خود من) راهی آن سفر شده بودم .وقتی به مکه رسیدم متوجه شدم
که آنچه تصور میشد یعنی امکان مسافرت ساده و بیخطر از مکه به شیراز بهعنوان یک
عرب اردنی برایم امکانپذیر نیست زیرا شرکتهای هواپیمایی از مکه ،صرف ًا میپذیرفتند
مسافران را به مقصدی بفرستند که از همانجا آمده باشند .پس از اینکه این عدم امکان
برایم مسجل شد اجبار ًا به دمشق برگشتم .گفتنیست که من در مکه برخی از مناسک حج
را بهجا آوردم ولی مشاهداتم از برخی مراسم تا حد زیادی مرا از آنها دلزده کرد .دیدن
خون گوسفندان و دیگر احشام قربانی و نحوهای که گوشتشان تلف میشد واقع ًا برایم
 -1محسن نجاتحسینی در کتاب “برفراز خلیج” ص  231در این مورد بیشتر توضیح داده است.

  ۳۷۶از فیضیه تا پیکار

زننده بود و این خود بعدها به هنگام تغییر ایدئولوژی در ضمیر من باقی مانده بود .اینکه
میلیونها نفر این چنین به خرافات اعتقاد داشته و برای بهجا آوردن این مراسم امکانات
ناچیز مادی خود را به هدر میدهند تأسف برانگیز بود.
باری ،گرفتاریهای روزمره و دستوپاگیر و عدم امکان یک تجمع و فراغت
برای بررسی (و بهتر بگوییم عدم درک ضرورت چنین بررسیای) و مشکالتی که پیش
میآمد نظیر به زندان افتادن خودم در لبنان و غیره ،همگی دستبهدست هم داده مانع یک
ِ
خود ما هم در شرایطی که امکان
حسابرسی نسبت به کارها میگشت .خصلتهای منفی
یک انتقاد و انتقاد از خود صحیح فراهم نباشد دائم رشد میکرد .ما که به آموزش (آن
هم آموزشی متناسب با مرحلهمان) و به حل شدن در پراتیک مستمر سازمانی نیاز فراوان
داشتیم ،با برخوردهای سطحی و سریع با قضایا و نتیجههای ناقص گرفتن ،کم کم خصلت
انقالبی و پیشتاز بودن را ،اگر هم داشتیم ،از دست میدادیم .این موضوع بهخصوص در
مورد خود من کام ً
ال صدق میکرد؛ من بهتدریج بسیاری از مزیتهایم را از دست میدادم
و خصال منفی در من رشد میکرد .طبیعیست که من با نقائص خود روی کار دیگران
نیز تأثیر منفی میگذاردم و دیگران هم ،کم و بیش با شرایطی نظیر من کار میکردند
و از آفات این نوع فعالیت بینصیب نمیماندند .به هیچ یک از کارها و وظایفی که
بهعهده میگرفتیم بهطور کامل نمیرسیدیم .با امکانات اندک از لحاظ کادر ،هم بهخاطر
ضرورتهایی که ناشی از خواستهای داخل بود و هم بهخاطر عدم حسابرسی و عدم
سنجش قدرتهای خودمان به کارهای گوناگون دست میزدیم و دستمان را به تعهدهای
مختلف بند میکردیم .در همین فاصله “رادیو صدای انقالبیون ایران” از زمستان سال
 ۵۱کار خود را آغاز کرد و ما حتی نمیتوانستیم بهدرستی به مرتضی خاموشی (اسماعیل)
که از طرف ما در اجرای برنامۀ رادیو با رفقای جبهۀ ملی همکاری میکرد برسیم .نیازهای
او ،چه تشکیالتی و چه تبلیغاتی فراوان بیجواب میماند و همینطور قضایای دیگری که
در عراق با آنها سروکار داشتیم.

جمعبندی آخر 1351
در پایان سال  ۱۳۵۱یک جمعبندی انجام دادیم که دالیل این ضعفها را چنین
خالصه میکرد:
 ضعف تشکیالتی بهلحاظ مشخص نبودن هدف سازمان از فعالیت در خارجکشور ،فقدان کادرهای کارآمد و انسجام درون تشکیالتی؛

 دور بودن از جو مثبت داخل و درعینحال تأثیر پذیرفتن از بلبشو و ضعفسازمانیکه برخود داخل نیز حکمفرما بود؛
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 قلت امکانات مالی که دست ما را برای بسیاری از کارها میبست .با توجهبه اینکه وجود پایگاه فلسطینی فرجی محسوب میشد ،چون اقامت در آنجا از مخارج
گزاف زندگی در بیروت میکاست؛
 -مشکالت امنیتی؛

 عمدهتر از همه ،اشکاالت فردی خود ما که در زندگی گذشتهمان ریشه داشت ومانع ذوب شدن ما در یک کار جمعی دقیق و حسابشده در آن شرایط خطیر بود؛
 اشکاالت درونی و بیرونی موجب میشد که ما حتی نتوانیم به حسابرسی وجمعبندی کارمان برسیم.

رادیوها در عراق 1351
چنانکه پیش از این اشاره کردم تماس اول ما با دولت عراق جهت آزادی  ۹نفر از
برادران مجاهد بود که بهدلیل ربودن هواپیما در زندان بهسر میبردند .پس از آنکه تماس
ما با خمینی نتیجه نداد ،دفتر نمایندگی ساف به ریاست صبری البنا (ابونضال) اقدامات
الزم را برای آزاد کردن رفقای ما انجام داد که قب ً
ال به آن اشاره کردهام .تماس بعدی با
دولت عراق بنابه دعوت معاون صدام حسین به نام علیرضا ابونجوا صورت گرفت که از
طریق دوستان فلسطینی خواستار تماس با نمایندۀ مجاهدین ایران شده بود .در قراری که
با او در بیروت گذاشتم وی مطرح کرد که دولت عراق حاضر است یک رادیو که محل
آن اعالم نمیشود ،در اختیار ما قرار دهد تا از آن برنامهای پخش کنیم .من ضمن تشکر
گفتم شرط ما این است که هیچ مداخلهای در کار ما وجود نداشته باشد یعنی در انتخاب
محتوای برنامه کام ً
ال آزاد باشیم .او این خواستۀ ما را پذیرفت .چند روز بعد به بغداد
رفتم و همراه با حسن ماسالی که نمایندۀ جبهۀ ملی خاورمیانه بود ،نزد آن مقام عراقی
رفتیم .یک رادیو روی موج کوتاه ردیف  ۱۹متر ۳۱ ،متر و  ۴۱متر در اختیار ما قرار
گرفت که ما آن را “رادیو صدای انقالبیون ایران” نامیدیم .در این رادیو از طرف جبهه،
بهروز ُمعظمیو از طرف مجاهدین مرتضی خاموشی برنامهها را اجرا میکردند .اینرادیو
تا نیمۀ سال  ۱۳۵۲یعنی مدت تقریب ًا یک سال ،برنامهای یک ساعته هر شب پخش
میکرد و صبح فردایش آن را تکرار مینمود .از سال  ۵۲امکان رادیویی بیشتری در
اختیار ما قرار گرفت که آن را “رادیو میهنپرستان” نامیدیم؛ برنامه این رادیو یک ساعت
بود و صدای آن در ایران روی موج متوسط هم شنیده میشد .در این رادیو رفقای جبهۀ
ملی و نمایندۀ رفقای سازمان چریکهای فدایی نیز حضور داشتند .این رادیو نیز حدود
یک سال یا کمتر فعالیت داشت .با بهبود روابط بین ایران و عراق ،دو دولت توافق
کرده بودند که علیه یکدیگر به حمالت تبلیغاتی دست نزنند .زمانیکه خلیل عزاوی،
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مسئول عراقی مضمون این تصمیم را به حسن ماسالی و من ابالغ کرد که بنابر آن رادیو
میهنپرستان دیگر نمیتواند مانند گذشته ادامه داشته باشد ،من پیشنهاد کردم که اگر
برنامۀ رادیو حاوی حملۀ تبلیغاتی علیه رژیم شاه نباشد نظرتان چیست؟ پرسید آیا چنین
چیزی ممکن است؟ جواب دادم که آری ممکن است .اسم رادیو را عوض میکنیم و از
آن صرف ًا تجارب جنبشهای تودهای و کتابهای انقالبی عمومیپخش میکنیم که نامی
از ایران در آنها نباشد .او این طرح را قبول کرد .پیشنهاد کردم که نام رادیو را “رادیو
سروش” بگذاریم و این شعر حافظ همراه با مارش مقدمۀ رادیو خوانده شود:
“تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی        /گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش”

از این رادیو ،تجارب انقالبیون آمریکای التین و برخی آثار تئوریک از لنین و
دیگران خوانده میشد .قرائت متون انقالبی و تئوریک ،بهویژه در ایران این فایده را هم
داشت که اقدامی ضدسانسور محسوب میگشت ،زیرا اگر کسی آن را ضبط و حتی تکثیر
میکرد میتوانست در پاسخ به بازجو بگوید که آن را از رادیو شنیده است و بدین ترتیب
کس دیگری لو نرود.
از جمله کتابهایی که در این رادیو خوانده شد میتوان به اینها اشاره کرد:
 “چه باید کرد؟” از لنین؛ به یاد دارم که رفیق شهید محمد حرمتیپور نمایندۀسازمان چریکهای فدایی خلق در خارج از کشور ،چندان موافق قرائت این اثر نبود
زیرا معتقد بود این کتاب “علیه مشی مسلحانۀ ماست”؛ اما نظر من این بود که هرچند
لنین نسبت به این سبک مبارزه انتقاد دارد ولی پخش آن و به اطالع مردم رساندن
مضمون آن ،کار درستی است .به یاد دارم حسین ریاحی با تعجب میگفت“ :این
مجاهد است و میگوید لنین را بخوانیم ،این یکی مارکسیست است و با خواندن آن
مخالف است!” اغراقآمیز نخواهد بود اگر بگویم که مجاهدین کمتر درک و شیوۀ
چریکی داشتند تا رفقای فدایی  .کتاب “چه باید کرد؟” البته تا به آخر پخش شد؛
 “تاریخ مختصر حزب کمونیست شوروی”؛ گفتنیست که این کتاب در داخلسازمان جزو کتابهای آموزشی بود و ما در بغداد نیز این کتاب را در دستور مطالعه
گذاشته بودیم .در داخل برای آنکه بتوان آن را با پلیکپی ُ
الکلی تکثیر کرد ،بچهها ناگزیر
شده بودند از ابتدا تا انتها چند صد صفحه رونویس کنند .یادم است که این متن به خط
خوش شهید حسن ابراری بود؛
(((

 “مقاومت همهجانبه” که فشردهای است از کتاب “”Total Resistance(((
نوشتۀ یک ژنرال سوئیسی به نام هانس فونداخ تئوریسین معروف استراتژی جنگ؛
 -1نک .بهhttp://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/Moghavemate-hamejanebeh.pdf     :

 -2این کتاب به تلخیص و ترجمۀ محسن نجاتحسینی بودTotal Resistance, H. Von Dach, English      .
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 کتابهای دیگر نظیر “بیماری کودکی “چپ روی” در کمونیسم” از لنین،“دربارۀ عمل” و “تضاد” از مائو تسهدون… عموم ًا کتابهای جنبش جهانی کمونیستی
اگر بیشتر به جنبۀ عملی میپرداخت و به مسائل فلسفی ماتریالیستی برخوردی نداشت
به راحتی بین ما خوانده و تبلیغ میشد .در رادیو سروش هیچ کتاب مذهبی حتی از نوع
نوشتههای بازرگان یا شریعتی خوانده نمیشد.
رادیو سروش تا اسفند ( ۱۳۵۳مارس  )۱۹۷۵که قرارداد آشتی بین عراق و
ایران در الجزایر به امضا رسید پخش میشد .ما از دولت عراق هیچگونه کمک مالی
یا تسلیحاتی دریافت نکردیم .صرف موافقت آنها با حضور ما در آنجا و داشتن رادیو
برایمان کفایت میکرد .در این دوره ،کارت هویتی که سازمان الفتح برایمان صادر کرده
بود عمدهترین پوشش امنیتی ما محسوب میشد.

گزارش از تیر  ۱۳۵۱تا تیر ۵۲
در واقع از تیر  ۱۳۵۱تا تیر  ۵۲قسمت عمدۀ وقت ما صرف حفظ خود ،جمعآوری
نیروهای پراکنده ،تأمین جا و احتیاجات مادی شد و همینطور بعضی آموزشهای نظامی
پایگاهی ،تالش جهت آزادی دو نفر که در زندان بیروت بودند و کارهای تبلیغاتی،
انتشاراتی و چند مورد عضوگیری .درعینحال با جنبشهای دیگر منطقه هم آشنا میشدیم
از جمله جنبش ُظفار ،بهخصوص که از زمان بازگشت شامخی به ایران در رابطۀ ما با داخل
چند ماهی خلل افتاد .ما حتی واقعۀ شهید شدن محمود شامخی را تا مدتها نمیدانستیم.
از زمستان  51رابطه کمابیش دوباره وصل شد و ما توانستیم رهنمودهایی را از داخل
دریافت کنیم.
فکر داشتن
با روابطی که ما در آغاز دهۀ ۱۹۷۰با نیروهای فلسطینی داشتیم،
ِ
ارتباط بیشتر با برخی دولتهای منطقه که با سیاست شاه مخالف بودند در ما بیشتر شکل
گرفت و طی یکی دو سال با حمایتی که فلسطینیها بهویژه الفتح از ما میکردند توانستیم
با دولت عراق و لیبی تماس برقرار کنیم بهطوریکه ما را بهعنوان نیروی انقالبی ایرانی
در کشور خود بپذیرند.
یکی از مشکالتی که از لحاظ درونی با آن روبهرو شدیم مسئلهای بود که در ارتباط
با مصطفی (نام مستعار) پیش آمد و تقریب ًا از اوایل سال  ۵۲شکل حادی به خود گرفت.
ما بهخاطر آ گاهی به ضعفهای گوناگونی که داشتیم ،میکوشیدیم وحدت سازمانیمان را
حفظ و حتیاالمکان قضیه را در داخل خودمان حل کنیم .این کار به امروز و فردا میافتاد
و وقت ما را زیاد تلف میکرد .سرانجام پس از چند جلسۀ انتقادی تصمیم گرفته شد
که مصطفی از جمع مرکزی خارج کشور کنارهگیری کند و طبق تمایل خودش در رابطه
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با جنبش ظفار به عدن عازم شود .در چنین شرایطی انسجام فکری ،انضباط سازمانی،
اعتماد متقابل (بهخصوص اعتماد به جمع) کمتر در میان ما بود .ما همان تصمیم را
نیز نتوانستیم همهجانبه و در تمام ابعادش بررسی کنیم .فکر کردیم که او با رفتن به آنجا
مسئلهاش حل خواهد شد ،اما واقع ًا مسئله او چه بود؟ آن را بهخوبی و بهطور محوری
در نیاورده بودیم .او به جایی رفت که در آنجا قاعدت ًا میبایست نمایندٔه سازمان باشد
ولی وضعیت او در مناسبات داخلی و جایگاه او در تشکیالت چنین امری را ممکن
نمیساخت .وضع ارتباطیاش بهخوبی سنجیده نشد و خود او هم موضع فعالی از این لحاظ
نگرفت و در واقع تماس ما با او چند ماه قطع بود.

در اواخر همین دورۀ یک ساله ،حدود خرداد  52و تقریب ًا همزمان با شهادت
رضا رضایی ،حسین روحانی میخواست پیش از آنکه حتی وضع مصطفی روبهراه شود
به ایران برود زیرا هدف مشخصی برای خارج ماندن نداشت .جمعبندیای از داخل به ما
رسید که بر ضرورت حفظ ارگانی در خارج از کشور بهعنوان پشت جبهه تأکید داشت
و شرایط امنیتی داخل را مناسب پذیرش کادرهای خارج نمیدانست .در یک جمعبندی
نسبی که به عمل آمد ،مسئلۀ مسئولیت جمعی را (که تا قبل از این شخصی نبود) بهعهدۀ
حسین روحانی گذاشتیم .در یک بررسی انتقادی ،انتقادهایی که به افراد بهخصوص به
من وارد بود مطرح گشت و نوعی آییننامۀ داخلی برای تنظیم بهتر کارها در نظر گرفته
شد ،اما باز به آنچه محور اشکاالتمان بود یعنی وضع داخلیمان کمتر پرداختیم .باز
همان تعهدات با همان ضعف کادرها (از لحاظ کمیو کیفی) بر جا ماند .در کنار این
مشکالت بنابه توصیۀ داخل تصمیم به “عمل تیمور” هم گرفتیم .داستان بدین قرار بود
که بعد از اعدام مهدی رضایی به دست رژیم شاه ،که ما توانسته بودیم دفاعیات او را
هم وسیع ًا پخش کنیم ،سازمان قصد داشت به نوعی به این حکم دادگاه و خشونتی که
دستگاه امنیتی نسبت به زندانیان اعمال میکرد پاسخ گوید .عملیاتی تدارک دیده شد که
ِ
دادستان دادگا ِه مهدی رضایی بود .بر حسب اتفاق ،این فرد را که تیمور
هدف آن ترور
مینامیدیم ،برای دورۀ تخصص دکترای حقوق به فرانسه آمد و در نتیجه این عملیات
به بچههای خارج محول گشت .محمد یقینی مسئول اجرای این طرح بود و بسیار هم
برای آن کوشید.

نشست لندن دی ۱۳۵۲
چند ماه ِ
وقت سه نفری ما در اروپا صرف تدارکات این عمل شد .داخل برای ما
مقداری اطالعات و عکس از این شخص فرستاده بود و ما به پیگیری تدارکات این عمل
پرداختیم ،ولی مشکالت زیادی در ارتباط با تهیۀ سالح و تدارکات دیگر پیش آمد که کار
را عقب انداخت و دیدیم که انجام آن بسیار پرمخاطره است .در نتیجه پس از مدتی و با
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مطرح شدن برخی مخالفتهای داخل عم ً
ال از اجرای آن صرفنظر شد.
ما به قصد جمعبندی حدود سه سال فعالیت خارج یعنی از اوایل  50تا  52در
لندن ،در دیماه ۱۳52نشستی داشتیم .دو نفر از ما یعنی حسین روحانی و من که کارها
را میچرخاندیم خواستیم که یک نفر دیگر هم که برای عملیات تیمور به اروپا آمده بود
یعنی محمد یقینی در صحبتها حضور داشته باشد .در واقع برای ما گرایش به بحث با
حداکثر بچهها مطرح بود حتی اگر امکان داشت مرتضی خاموشی را هم که در بغداد بود
میآوردیم که او هم در نشست حضور داشته باشد.

در آنجا بود که من مشخص ًا به تصمیم و اقدام عملیات تیمور انتقاد کردم و
خواستار شدم که دیگر متوقف شود .یقینی که مسئول انجام این طرح بود ،از انتقاد و
پیشنهاد من ناراحت شد .در جریان نشست اقدام مثبتی هم در نظر گرفته شد که استقالل
کار خارج از داخل و روی پای خود ایستادن آن بود .این تغییر سیاست نتایج نسبت ًا خوبی
به بار آورد .با وجود همه انتقادات و ایرادهایی که به خودمان داشتیم حاصل کار ما،
افرادی که در خارج مانده بودیم در زمینههای مختلف سیاسی ،تبلیغاتی ،تدارکاتی بهنظرم
چشمگیر بود و بهرغم نقایص و انتقادهای فراوان نه تنها به ترمیم ضایعات سازمان کمک
کرد ،بلکه زمینه را برای تحوالت بعدی نیز آماده نمود .نگاهی به خالصۀ نتیجۀ نشست
مزبور که همان زمان تدوین شده بود ،نشان میدهد که بسیاری از ضعفها و نارساییها
کماکان مطرح بود:
 برخورد جدی و شایسته به انتقادات و انتقاد از خودها نشده بود؛ حسابرسی به معنای درستش صورت نگرفته بود؛ حدود وظایف ،اصلی و فرعی کردن آنها مشخص نشده بود؛ تعهدات گوناگون برجا بود بدون آنکه قدرت انجام آنها بهطور درست در ماوجود داشته باشد؛

 دید ما نسبت به سازمان در داخل هنوز کام ًال ذهنی بود .پس از ضربات اول
شهریور ۵۰چیز چندانی بهطور مشخص از سازمان نمانده بود .رضا رضایی پس از فرار از
زندان ،حدود یک سال و نیم تنها اتوریته سازمان بود و چه تالش سترگی از سوی اعضا
و هواداران پراکنده سازمان و خانوادهها و رفقای زندانی صورت گرفت تا به برکت جو
رادیکال موجود ،سازمان دوباره توانست قد راست کند .دید ما نسبت به توانایی سازمان
در داخل به سختی میتوانست عینی شود؛
 توصیههایی که صورت گرفت غالب ًا نتیجۀ یک سری برخوردهای سطحی بامسائل و راهحلهای سریع بوده است؛
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 ما کار اساسی و مرحلهای را تعیین کردیم .این کارها وقتی میتوانست درستانجام شود که کادر مرکزی خارج کشور صالحیت گرداندن جمع را میداشت .ما گرچه به
ِ
خود
استفادۀ بیشتر از کادرهای جدید و “مشورت” با آنها توجه کردیم ،اما روی نقایص
کادرِ مرکزی ،انسجام و صالحیت او تأمل ننمودیم؛
 عدم قاطعیت که در همه ( ۳نفر) ریشۀ طبقاتی داشت و کوشش برای حفظهمین حداقل و عدم وجود کادرهایی که دارای تجربه برای انجام کارهای موجود باشند  ،
جمع ًا ما را از یک برخورد قاطعانه با اشکاالتمان باز میداشت .در این میان عدم
قاطعیت حسین روحانی ،شلوغ کاری و طرح امور امکانساز از طرف من و تعهد فکر نشده
خودم به انجام آنها و کم تجربگی محمد یقینی در امور سازمانی (و تمرکز حواس او در
آن موقع روی طرح تیمور و بعد ارتباط با داخل و برخی از مسائل جزیی) مانع از دخالت
فعال او در جریان تصحیح کار گردید.
در برخورد به مسئلۀ عمدۀ سازماندهی ،جز این انتقادها ،مضامین ایدئولوژیک هم
بهنحوی پراگماتیستی از جانب خود من مطرح گشت و در جمعبندی نهایی هم گنجانده
شد .این مسئله عمدت ًا تردیدهایی بود که در خود من در زمینۀ کارایی تفکر مذهبی در
مقایسه با جریانهای دیگر از جمله فداییان بروز میکرد .انگیزههای من برای طرح این
بحث بیشتر متکی به این تشخیص پراگماتیک بود که میدیدیم فداییان خلق با قاطعیت
بیشتری اهداف خود را پیش میبرند.
چنانکه بعدتر فهمیدیم ،تحوالت ایدئولوژیک در داخل پیش میرفت و ما دخالتی
در آن نداشتیم ،ولی خود ما به َاشکالی هرچند دیرتر از سازمان ،بدون تأثیر پذیرفتن از
داخل این مشکل را درک میکردیم یعنی اگر جوهر تغییر ایدئولوژی سازمان ،تغییر
ایدئولوژی مذهبی به مارکسیستی و کنار گذاشتن مذهب بود ،در آغاز این امر خود را
بهصورت از مصرف افتادن اسالم در فعالیت مبارزاتی ظاهر میکرد و این عین ًا چیزی بود
که پوران از قول شریفواقفی نقل میکرد .پوران زمانیکه پس از یک سال زندگی مخفی
در اواخر مرداد  53جهت خالص شدن از پیگرد شدید پلیس به خارج آمده بود ،میگفت
که “در خانۀ تیمی که شریفواقفی هم آنجا بود نماز بهنحوی دست و پاشکسته و برای
رفع تکلیف خوانده میشود و از مطالعۀ نهجالبالغه و قرآن خبری نبود” و زمانیکه پوران
از مجید در مورد آموزش این کتب سؤال میکند وی پاسخ میدهد که “آنها دیگر برای ما
بیمصرف شدهاند و دیگر جوابگوی نیازهای مبارزه نیستند”.
البته این مربوط به دورۀ بعد از رضا است و شهرام همانطورکه گفتم از زندان
فرار کرده و به سازمان و رهبری پیوسته است .یادداشتها و مقاالتی هم از داخل به
دست ما رسیده است ولی ما اص ً
ال به این فکر  نیفتادیم که ممکن است بچهها در داخل
به این سرعت به سمت تغییر مواضع بروند .در این جمعبندی دیماه من خودم گفته بودم
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که در صداقت انقالبی بچهها برای پیشبرد کار تردیدی نیست و یقین ًا آنها در زندان هم
این حالت را حفظ میکنند؛ ولی به چه علت ما از فداییها عقب ماندهایم و حرکت
نکردهایم و در داخل زندان هم برخوردی که آنها کردند با برخورد ما ک ً
ال فرق داشته
است؟ بچههای آنها با تالش بیشتری کار میکنند ،برجستگی بیشتری دارند… مث ً
ال
احمدزاده حداقل وقتی میخواست طرحی برای خروج از بنبست مبارزۀ سیاسی بدهد
توانست نظرش را تئوریزه کند اما ما نتوانستیم .ما در واقع به دنبال آنها کشیده شدیم
هرچند که ما هم بهطور عملی به مبارزۀ مسلحانه رسیده بودیم .یکی از نکاتی که ذکر
کردم این بود و دیگر اینکه تفکر مذهبیای که در ما بهعنوان ایدئولوژی انقالبی اسالم
عمل میکند اص ً
ال آیا توانایی پیشبرد کار مبارزه را دارد یا نه؟ من در آنجا به این رسیده
بودم که علت عقب افتادن ما ،علت اینکه ما نمیتوانیم کارمان را درستوحسابی جلو
ببریم ،در درک ایدئولوژیک ماست .فداییها ضربه خوردند ،ما هم ضربه خوردیم ولی
ما با توجه به امکانات زیادی که میتوانستیم بسیج کنیم نتوانستیم ضعف خودمان را
رفع کنیم .بهنظر من اشکال در درک خردهبوژوایی و ایدئولوژی خردهبورژوایی ما یعنی
اسالم بود.

آن موقع این صحبت برای حسین روحانی عجیب بود ،برای یقینی هم همینطور؛
او گفت“ :چطور؟ پس یعنی اسالم زیر سؤال میرود؟” گفتم“ :من نمیگویم امروز
اسالم را باید کنار زد ولی این استنباط را دارم که چنین مشکلی وجود دارد” .من پویان
و احمدزاده و برخی رفقای فدایی را خیلی از نزدیک میشناختم ،حنیفنژاد و سعید
محسن و دیگران را هم همینطور .این بچهها خیلی بیشتر از فداییها کار کردند ،خیلی
بیشتر از آنها مطالعه کردند ،اما عاقبت رسیدند به اینکه باید دوباره نهجالبالغه بخوانند.
آنها  200- 300سؤال از کتاب “راه طی شده” بازرگان در آوردند بهطوریکه وقتی
بازرگان آن را دید گفت برای خودم هم جالب است .بچهها در کار خودشان آنقدر به
دنبال مطالعه رفته بودند که به مسخره سعید میگفت“ :دیگر محمد االن باید به سراغ
(((
ِ
حالت زدگی ،زده شدن از کار
تاریخ وصاف برود” .یا برای خود سعید ،چرا این
مطالعاتی پیش میآید و مدتی اص ً
ال هیچ کاری نمیکند و میگوید“ :اشکال ما این است
که گرفتار ترس از عمل شدهایم” .این همان چیزی است که من همان موقع مثال میزدم
که ما نظیر هملت هستیم .این چیزهایی بود که من در آن نشست گفتم ،اینکه فداییها
دیرتر از ما وارد معرکه شدند و رفتند تا چیزی را پیدا کنند ،دسترسی به کتابهای
مارکسیستی پیدا کردند و آثاری را خواندند و چشمشان باز شد ،رفتند و به جایی رسیدند
و توانستند نقطهنظری را عرضه کنند و در حد خود گرهی را باز کردند و گفتند اینراه
خروج از بنبست است .ما چه میگوییم؟ غیر از اینکه تا به حال هرچه بوده همان
 -1تاریخ وَ ّصاف (نام دیگر تجزیة االمصار و تزجیة االعصار) از قدیمیترین منابع دربارۀ ٔ دورۀ ایلخانان،
به زبان فارسی و نوشتۀ شرفالدین عبدال ّلهشیرازی است .تاریخ وصاف به سبب زیادهروی در بهرهگیری از
ادبیات عرب یکی از دشوارترین متون نثر فارسی است.
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کارها بوده .ما هم همان کارها را کردهایم .از لحاظ مسئلۀ سیاسی فرقش چیست؟ ما
ال چرا با جریانهایی که بعد ًا کمونیستی شدند راحتتر ارتباط داشتیم ،اص ً
اص ً
ال چرا به
ِ
خودمانیتر
کنفدراسیونی که چپ برآن مسلط بود متمایل بودیم ،چرا با این جریانات
بودیم ،چرا با اینها حاضر به همکاری بودیم ولی نه با صادق قطبزاده و بنیصدر و…؟
این بهخودیخود نشان میداد که ما اگر در عمل اعتمادی هم میتوانیم بکنیم ،بیشتر به
این طیف است.
باری ،من در آن زمان بدون آنکه بهدرستی به نتایج این صحبتها واقف باشم ،آن
را که بهصورتی غریزی حس میکردم در آن نشست بیان کردم.
پس از این نشست قرار شد یقینی حدود یک ماه به امر آموزش خود بپردازد و
بعد برای حفظ ارتباط (ارتباط با داخل از طریق افغانستان) حرکت کند زیرا ما همیشه
تالش داشتیم که راه مرزی ترکیه و افغانستان را زنده نگه داریم .برای این امر الزم بود
که مرتب با اهالی بومیدر مرز تماس خود را حفظ کنیم .قرار شد که من هم برای دنبال
کردن امکان رادیویی که در نشست پیشبینی شده بود ،برای تماس با ظفار به عدن بروم.
من به دمشق رفتم و مدتی در آنجا جذب فعالیتهای دیگر شدم و در نتیجه سفر به عدن به
تأخیر افتاد .پس از این تأخیر ،روحانی و یقینی تصمیم گرفتند که حداقل برای اطالع از
کار مصطفی که قب ً
ال به آنجا رفته بود ،محمد یقینی به عدن برود .با دیداری که بین یقینی
و من در دمشق پیش آمد ،یقینی دوباره از من خواست که برای ادامهکاری به عدن بروم،
ولی من نتوانستم این طرح را عملی کنم و به تنهایی تصمیم گرفتم که مرتضی خاموشی را
به آنجا بفرستم و با کمک هم ،کارها را ادامه دهیم .این تصمیم با ناراحتی شدید یقینی از
کار من مواجه شد .خاموشی در عدن کار را دنبال کرد بهطوریکه روحانی هم صحت این
تصمیم در آن شرایط را تصدیق نمود ،ولی با این همه کسی در غیرتشکیالتی بودن این
تصمیم من نمیتوانست تردید کند .اگر چه خودم آن روز آن را قبول نداشتم ولی امروز
میپذیرم که این تصمیم غیرتشکیالتی بوده است.
پس از این دوره ،یقینی از طریق افغانستان برای مدت شش ماه به ایران رفت.
او همراه با محسن فاضل ،عباس پاکایمان و پوران بازرگان در اواخر تابستان  53به
خارج بازگشت .یکی از وظایف خارج پس از ضربهها پناه دادن به بچههایی بود که تحت
تعقیب و پیگیرد قرار داشته و تأمین امنیت آنها برای تشکیالت دشوار شده بود مث ً
ال پوران
بازرگان که بهخاطر فعالیتهای دفاعی پس از ضربات  50در ارتباط با خانوادههای
زندانیان لو رفته و ساواک برای دستگیریاش به مدرسه رفاه که پوران مدیر آنجا بود
حمله میکند وی میتواند از مهلکه بگریزد ولی پس از یک سال زندگی مخفی ،ماندن در
داخل برای خود او و دیگران بسیار ُپرمخاطره شده بود؛ بهخصوص سازمان نمیخواست
که همسر شهید حنیفنژاد به دست ساواک بیافتد؛ یا مثالً رفیق محسن فاضل که بهخاطر

تماس با فلسطین… ۳۸۵
تحت پیگرد بودن دائمیبا مشکالت روحی مواجه شد و سازمان برای حفظ امنیت او و
دیگران تصمیم به انتقالش گرفت .یقینی در این سفر توانسته بود با رهبری سازمان یعنی
تقی شهرام و بهرام آرام مالقات داشته باشد و موفقیت این سفر به برخی از امکانات ما
افزود .باری بازگشت یقینی و به راه افتادن تماس با داخل ،ما را تا حد زیادی نسبت به
قضایا روشن کرد ،یعنی مشخص ًا با فرایند تغییر ایدئولوژی در سازمان.

فصل ششم:
فرایند تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق ایران

ضرورت شرح درست واقعیت یعنی غلو نکردن در نگارش تاریخ
قبل از برخورد مشخص به فرایند تغییر ایدئولوژی مجاهدین ،یک نکتۀ عام
در مورد تاریخنویسی چپ را باید گوشزد کرد .روال عمومی نگارش تاریخ متأسفانه
حتی در جنبش سیاسی چپ با نوعی آرایش ،زینت ،جرح و تعدیلهای مصلحتی و…
همراه است که گاه دامن اسناد را هم میگیرد و آنها را بهطوری غیرواقعی ،گولزننده و
فریبنده معرفی میکند .برخی دفاعیات و خاطرات زندان از گروههای مختلف ظاهر ًا
بیعیبونقص اما در واقع بهنحوی مبالغهآمیز گزارش و منتشر شده؛ گفته میشود برخی
نوشتههای جزنی در خارج از زندان ویراستاری شده؛ حتی شنیدهام که برخی پیامهای
زندانیان سال  1392در خارج از زندان بازنویسی شده است .دیدهایم که برخی از
سازمانها و گروهها از انتشار کل اسناد گذشته خودداری کرده و آنها را بنابر مقاصد
روزشان دستچین میکنند؛ یقین ًا میتوان در گذشتۀ خود ما همَ ،ر ّد چنین برخوردهایی
را یافت .عجیب هم نیست زیرا نفس روایت و انتشار اخبار مبارزه در جریان واقعی آن،
خود بخشی از مبارزه است؛ اما باید کوشید نه تنها صحت ،اصالت و تمامیت اسناد و
ْ
مدارک رعایت شود بلکه در ارائه گزارشها و روایاتی که مخاطبشان تاریخ است از
چنین مبالغههایی پرهیز کرد.
اگر چنین نکنیم ،سؤالی که برایم پیش میآید این است که با این بارِ کج چگونه
میتوان به منزل رسید؟ آیا با فرهنگ خردهبورژوایی که میخواهد با سیلی صورت خود
رخ زیبا را نشان میدهد ،با فرهنگی که دروغ
را سرخ نگه دارد ،با فرهنگی که فقط نیم ِ
گفتن به خود و به دیگران را بر میتابد ،میتوان کار انقالبی کرد و با سیستم حاکم با
همان ابزارهایی رزمید که خود ایدئولوژی سیستم به ما آموخته و در اختیار ما گذاشته
است؟ این فرهنگ ارتجاعی را در کلیۀ جوانب زندگی جامعۀ خودمان و جوامع مشابه
ِ
درصد
میتوان دید .جالب اینکه همه دست همدیگر را خواندهایم و همه میدانیم که

  ۳۹۰
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ِ
قامت قناس و ناسازِ خود را با جراحی
حقیقت در ادعاهامان تا کجاست؛ همه میدانیم که
زیبایی قابل رؤیت کردهایم!
ما در مجاهدین ،در پروسۀ مبارزاتی خودمان سرانجام به نقد مذهب رسیده بودیم.
اینکه این تغییروتحول ایدئولوژیک توانست برای سازمان دستاوردهای متعددی داشته
باشد ،نافی این نیست که ما در ضمن گذراندن این پروسه اشتباهات متعددی هم مرتکب
شدیم .در انجام این تحول اقداماتی صورت گرفت که تأثیر و جاذبۀ یک تحول کام ً
ال
طبیعی ،نو و مترقیانه را که میتوانست به سود جنبش مبارزاتی ایران باشد ،متأسفانه به
اشتباهاتمان آغشته کرد .ما ناگزیر بودیم که به نوع و چگونگی اشتباهات پی ببریم .در
اینجا به برخی از جنبههای مثبت و منفی ناشی از این تحول اشاره میکنم .واضح است که
هر جریانی بر اساس نیازهای خود در مبارزۀ طبقاتی به این نکات توجه کرده یا احیان ًا از
آنها چشمپوشی خواهد کرد؛ من به سهم خود تالش میکنم با صداقتی که الزمۀ برخورد به
تجارب مبارزاتیست ،آنها را در اختیار تاریخ قراردهم .مخاطب این نوشته در درجۀ اول
کسانی هستند که قدم به مبارزۀ واقعی میگذارند.

ضمن ًا متأسفم که طرح این مسائل بهعهدۀ کسی مثل من افتاده است که در سطح
بنیانگذاران سازمان نبوده و صرف ًا شانس همراهی و همکاری با آنان و عضویت در این
تشکیالت را داشتهام .طرح این مسائل از جانب من ،طبع ًا میتواند ناقص باشد و مورد
نقد و ارزیابی کسانی قرار گیرد و شاید حق هم با آنها باشد؛ ولی بههرحال من آنچه را
که از دستم بر میآید ،انجام میدهم .بهنظرم تغییر ایدئولوژی در سازمان مجاهدین ،که
با دشواریهای فراوانی همراه بود ،در زمانی صورت گرفت که ما درگیر مبارزۀ بسیار
سختی با رژیم شاه ،سازمان امنیت این رژیم (ساواک) و تجاربی که سازمان سیای
آمریکا و موساد اسرائیل در سرکوب مبارزات انقالبی دنیا داشتند و در اختیار ساواک
هم قرار میدادند ،بودیم .همۀ این تجارب را ساواک و دستگاه سلطنت در خود جمع
میکرد و کوشش مینمود تا هر صدای حقطلبانه و مبارزاتی را در نطفه خفه سازد ،حال
این مبارزه به هر شکل و در هر سطحی که باشد ،چه بهصورت مسلحانه و چه بهطور
مسالمتآمیز و سیاسی ،چه در عرصۀ فرهنگی و اجتماعی و چه حتی بهصورت فعالیت
سندیکایی (که نداشتیم) .در حین درگیری با همۀ این مشکالت ،خونها از ما ریخته
میشد ،رفقایمان را که سالها کار و فعالیت و مبارزه کرده و تجربه اندوخته بودند از
دست میدادیم ،اما با وجود همۀ این شرایط دشوار و خفقانآور ،یک جنبۀ بسیار اساسی
را برای تکامل مبارزۀ خودمان از یاد نمیبردیم و آنهم عبارت بود از :تصحیح مسیر
ایدئولوژیک خود و درک سیاسی خودمان از جامعه و مبارزه ،آنهم در متن شرایط
نیمۀ اول دهۀ پنجاه و البته در حدی که مجموعۀ شرایط روز اجازۀ تصور و درکش را
به ما میداد.

فرایند تغییر ایدئولوژی   ۳۹۱
مضمون ایدئولوژیک تغییروتحول نظری از اسالم به مارکسیسم
در ارتباط با تغییر ایدئولوژی در درجۀ اول باید یک نکته را توضیح داد .شاید
بهلحاظ تئوریک یعنی با استناد به متون کالسیک بتوان این پروسه را به نوعی “نفی
مذهب” تلقی کرد ،اما آنچه واقع ًا در درون مجاهدین گذشت بیش از آنکه بیان نفی
مذهب باشد ،گرایش به مارکسیسم است یعنی مث ً
ال ما در سطح جامعه با موقعیتهایی
مواجه هستیم که افراد عادی بهنحوی خودبهخودی در منش و رفتار روزمرهشان رس مورسوم
و آداب مذهبی را کنار میگذارند و به نوعی الئیسیته تمایل نشان میدهند .برای ما،
مجاهدین ،مسئله هرگز به این شکل مطرح نبود .ضرورتهای مبارزه قدمبهقدم ما را بهسوی
مارکسیسم میکشاند؛ درعینحال این گرایش به مارکسیسم با مارکسیسم به معنای مدرن
کلمه فاصلۀ زیادی داشت؛ البته اگر بخواهیم در یک تقسیمبندی عمومی ایدئولوژیک
آنچه در مجاهدین از نیمۀ  1352به بعد حاکم بود را خصلتبندی کنیم باید از گرایش به
مارکسیسم و حتی به کمونیسم صحبت کرد.
در رابطه با تغییروتحولی که سال  ۱۳۵۴علنی شد ،صحبتهای درست و نادرست
بسیاری شنیده شد بهخصوص پس از روی کار آمدن جمهوری اسالمی و موج و ُمد مذهبی
وسیعی که در نتیجۀ حاکمیت این جریان به راه افتاد .طبع ًا تمامی کوششها در این
جهت بود که ثابت کنند تنها روحانیون و طبقهای که اینها نمایندهاش هستند ،علیه رژیم
شاه فعال بوده و ایدئولوژی مذهبی سهم اصلی را در سرنگونی شاه بهعهده داشته است.
برای اثبات این مدعا از هیچگونه لجنپراکنی وقیحانه علیه تمامی جریانهای مبارزی که
فاقد این ایدئولوژی بودند ،در پیش چشم مردم خودداری نکردند و با تمام قوا سعی در
بیاعتبار نمودن این جریانات داشته و دارند؛ از جمله تالشهای حاکمیت اسالمی یکی
هم مربوط میشود به بدنام کردن ،تحقیر ،سرکوب ،هشدار و از بین بردن تمام بذرهایی که
ممکن بود از فعالیت این جریانهای مخالف در اذهان مردم باقی مانده باشد؛ در نتیجه
باید بهکل هر جوانهای از آنها ریشهکن میشد .تغییروتحول ایدئولوژیک سازمان مجاهدین
در سال  ۱۳۵۴علیرغم نقاط ضعف و انحرافاتی که داشت ،میتوانست یک زایمان طبیعی
باشد ،هرچند که این زایمان با مشکالتی همراه شد .این تغییر ایدئولوژی را باید در درجۀ
اول یک فرایند درازمدت دید که سابقهای طوالنی دارد و اینکه کسانی به آن “کودتا”
اطالق کردند و یا مث ً
ال تمامی مسئولیت آن را منحصر ًا بهعهدۀ عملکرد یک فرد مثل رفیق
محمدتقی شهرام قرار دادند ،بیان عدم شناخت آنها از مناسبات درونی و تاریخچۀ مسیر
فکری و عملی مجاهدین است .هنوز که هنوز است مجاهدین خلق (منظورم مجاهدین
خلق پس از قیام ،به رهبری مسعود رجوی است) همینطور جریانهای سیاسی دیگری
که در ایران هستند (از ملی-مذهبیها گرفته تا برسد به عناصر خود رژیم) همگی تالش
فراوان بهکار بردهاند تا نه تنها در اصالت این تغییروتحول تردید روا داشته ،بلکه آن را
محکوم و منکوب کرده و از اعتبار بیاندازند.

  ۳۹۲

از فیضیه تا پیکار

درک مجاهدین اولیه از اسالم
آنچه مسلم است اسالم مجاهدین اولیه اساس ًا با تمام انواع اسالمهایی که جمهوری
اسالمی با عمله و اکرهاش از آن دفاع کرده و در سطح جامعه شیوع داده فرق داشت.
من که از ابتدای تشکیل سازمان در سالهای  ۱۳۴۳-۱۳۴۴در کنار بنیانگذاران این
سازمان بودم در اینجا به زمینههای این تغییروتحول اشاره کرده و کوشش خواهم کرد تا
نشان بدهم که چگونه در فکر و ذهن آن مبارزین ،حیات و مبارزۀ زحمتکشان جنبۀ
اساسی را داشت و این تفاوتی میان ما و سایر جریانهای مذهبی بهوجود میآورد که از
همان ابتدا بهخوبی آشکار بود .در مکتب مهندس مهدی بازرگان ،همانطور که گفتم
گرایش به توجیه علمی قرآن و اعتقاد دینی مبنای کار بود ولی مجاهدین بهتدریج متوجه
شدند آن چیزی که به دنبالش هستند ،صرف ًا توجیه علمی قرآن از آن نوعی که آقای بازرگان
مطرح میکرده نبود بلکه مبارزه به نفع اکثریت جامعه یعنی زحمتکشان اهمیت اساسی
دارد .این تحول نظری ،ما را به درک برخی از رویکردهای نوین از جمله اهمیت عدالت
اجتماعی و مبارزه با امپریالیسم کشانده بود.
در ابتدای کار ،قرآن برای ما کتاب مقدس و کتاب راهنما تلقی میشد .برای هر
ایدهای که بهنظرمان عادالنه و صحیح میرسید ،توجیه قرآنی پیدا میکردیم؛ مث ً
ال برای
عبارت“ :کار منشاء ارزش است” ،در قرآن جستجو کرده و آیۀ زیر را مییافتیم:

س ِل ْل ِإن َْس ِان ِ إ َّلا َما َس َعی یعنی :برای انسان جز حاصل تالش او نیست(((؛ که
وَ َأ ْن َل ْی َ
به زبان ما میشد :انسان صاحب چیزی نیست ،مگر آنکه برای آن کاری کرده باشد ،برای
آن کوشیده باشد؛ چنانچه دربارۀ تغییروتحوالت جامعه که خودمان معتقد بودیم به دست
مردم صورت میگیرد و نه به اعتبار خواست الهی و امثال اینطور چیزها ،آیهای در قرآن
پیدا میکردیم که میگوید:

وْم َح َّتی ُیغَ ِ ّی ُروا َما بِ َأن ُْف ِس ِه ْم یعنی :در حقیقت خدا حال قومی را
ِإ َّن ال َّل َه َلا ُیغَ ِ ّی ُر َما بِ َق ٍ
(((
تغییر نم 
یدهد تا آنان حال خود را تغییر دهند به عبارت دیگر :خدا هیچ تغییری در وضع
مردم ایجاد نمیکند ،مگر اینکه آنها خودشان این کار را بکنند .تعبیری که آنموقع در این
باره به ذهن ما میرسید این بود که دست خدا از آستین مردم بیرون میآید؛ حتی هنگامی
که به مسائلی میرسیدیم که از نظر ما بسیار مبارزهجویانه بود ،در قرآن تعبیرات فراوانی را
مییافتیم که بهعنوان مثال راه نجات کسانی را نشان میداد که در کنار راه خدا به دفاع از
کسانی میپردازند که به زور از شهر و دیار خودشان اخراج شده بودند؛ از جمله آیۀ زیر:
الر َج ِال وَ ال ِ ّن َسا ِء وَ ا ْل ِو ْل َد ِان یعنی :و
یل ال َّل ِه وَ ا ْل ُم ْس َت ْض َع ِف َ
ون ِفی َسبِ ِ
وَ َما َل ُک ْم َلا ت َُقا ِت ُل َ
ین ِم َن ِ ّ

 - 1سوره  :۵۳النجم  -جزء  - ۲۷ترجمۀ فوالدوند.

 - 2سوره  :۱۳الرعد  -جزء  - ۱۳ترجمۀ فوالدوند.

فرایند تغییر ایدئولوژی   ۳۹۳
چرا شما در راه خدا [و در راه نجات] مردان و زنان و کودکان مستضعف نمیجنگید…
و یا اگر چنانچه ما به مبارزۀ قهرآمیز رسیده بودیم باید از قرآن آیهای پیدا میکردیم مث ً
ال از
ب
سورۀ محمد و توجیهی برای مسئلۀ قهر انقالبی میآوردیمکه “ َف ِإ َذا َل ِقی ُت ُم ا َّل ِذ َ
ین َک َف ُروا َف َض ْر َ
اب َح َّتی ِ إ َذا َ أ ْث َخ ْن ُت ُموهُ ْم…(((” که ما از آن برداشت میکردیم“ :اگرچنانچه کسانی کفر
الر َق ِ
ِّ
میورزند هیچ راهی نیست غیر از اینکه با آنها برخورد خونین و خصمانه بکنی”.

(((

بنابراین آنچه برای ما اهمیت داشت توجیه اعمال و پراتیک سیاسی و مسلحانۀ
خودمان در سطح جامعه بود و استخراج آن از موازین و افکار اسالمی .این الیۀ اسالمی،
این پوشش و قشر اسالمی که ما بهنظریاتمان میدادیم و توضیحی که برای آن پیدا
اصطالح رادیکال ،دموکراتیک و
میکردیم برای فعالیت خودمان ،آن هم فعالیتی که به
ْ
علیه رژیم میدانستیم بسیار پراهمیت بود و خیلی از اقشار متوسط جامعه که فرهنگشان
از همین آبشخور تغذیه شده بود خیلی خوب این نظریات را میپذیرفتند؛ بسیاری از اقشار
کارمندی ،بازاری ،دانشگاهی ،جوانهای نسبت ًا تحصیلکرده و… بهخوبی میتوانستند
حرفهای ما را بفهمند.
ما از حرکت جامعه ،از مبارزۀ طبقاتی و از گرایشهای خودمان ،مسائل ،ایدهها
و مطالبی استخراج میکردیم اما تأییدشان را در دین مییافتیم .مطالبی را که به آنها
میرسیدیم ،با توجیهات قرآنی در ذهن خودمان تثبیت میکردیم .برای بیان ،تبلیغ و ترویج
این نوع مسائل در بین مردم هم ،بنابر نقشی که آن موقع برای نیروهای آگاه و پیشرو قائل
بودیم از همین زبان مذهبی استفاده میکردیم؛ به عبارت دیگر ،برای ما تأیید گرفتن از
منابع قرآنی اهمیت داشت ،بدون اینکه آنچه به آن رسیده بودیم خود ناشی از آموزشهای
دینی باشد .این نوع برخورد که مذهب را در مبارزۀ اجتماعی وارد میکند منحصر به
ما نبوده و من موارد دیگری را در کشورهای آمریکای التین سراغ دارم که به “الهیات
رهاییبخش” معروف بود ،کسانی مانند “کامیلو تورز(((” که به چریکهای مسلح علیه
امپریالیسم میپیوستند .حتی فکر میکنم در سالهای  ۵۳-۵۴خورشیدی بود که در عدن
با جوانانی آشنا شدم که آنها هم برای توجیه مبارزات خودشان همین نتایج را از دین
مسیحیت بیرون میکشیدند.
پس آنچه ما در مجاهدین داشتیم ،اص ً
ال امری ایرانی و محدود به گروه خودمان
نبود ،بلکه باید آن را امری جهانی تلقی کرد .کسانی که مث ً
ال از طبقات متوسط جامعه
بوده و بهطور کلی زیر ضربۀ امپریالیسم قرار داشته و میخواستند برای مبارزۀ خود نوعی

 - 1سوره  :۴النساء  -جزء  - ۵ترجمۀ فوالدوند.

 - 2سوره  :۴۷محمد  -جزء  - ۲۶ترجمۀ فوالدوند“ :پس چون با کسانی که کفر ورزیدهاند برخورد کنید
گردنها [یشان] را بزنید تا چون آنان را [در کشتار] از پای درآوردید…”.
 Camilo Torres - 3کشیش ،کادر ارتش رهاییبخش ملی در کلمبیاکه در  15فوریه  1966در یک
درگیری نظامی با نیروهای ارتش به خاک افتاد.

  ۳۹۴

از فیضیه تا پیکار

توجیه نظری و بیانی و گفتاری فراهم کنند که مورد قبول فرهنگ حاکم بر کشورشان هم
باشد ،به سراغ منابع دینی ،مث ً
ال مسیحیت میرفتند .ما هم در این میانۀ سالهای ۱۳۴۰
از دین و مذهب برای بیان جنبۀ مبارزهجویانۀ فعالیت خود بهنفع تودههای زحمتکش
بهره میگرفتیم.

اح َأ ْن
س َع َل ْی ُک ْم ُج َن ٌ
به یاد دارم که این آیۀ قرآنی را از سعید محسن میشنیدمَ :ل ْی َ
ت َْد ُخ ُلوا ُب ُیوتًا َغ ْی َر َم ْس ُکو َن ٍة… یعنی“ :بر شما گناهی نیست که به خانههای غیرمسکونی
که در آنها برای شما استفادهای است داخل شوید…” (((.یا بهقول آن روز :بر شما
عیبی نیست که وارد خانههایی شوید که کسی در آنها ساکن نیست .چیزی که ما از این
آیه میفهمیدیم ،این بود که قرآن هم قبول دارد که خانههای غیرمسکونی میتوانند مورد
تصرف و استفادۀ کسانی قرار بگیرند که بیخانمان هستند .از این نوع آیهها ،حتی در
رابطه با مصادرۀ اموال کسانی که به مالاندوزی و انباشت ثروت میپرداختند هم استفاده
میکردیم؛ مث ً
ال قاعدۀ فقهی معروفی که دستاویز تقدس مالکیت است و روحانیون و همه
کسانی که طرفدار مالکیت خصوصی هستند از آن استفاده میکنند :الناس مسلطون علی
اموالهم((( یعنی :مردم مسلط هستند بر اموالشان ،یا مردم اختیار اموالشان را دارند .ما
در این کلمۀ “اموالهم” (اموالشان) ،بر “لهم” (خودشان) تأکید کرده و زیرش را خط
میکشیدیم .آن را اینگونه میفهمیدیم که :مردم مسلط هستند بر اموال خودشان .کسانی
که غیر از “اموال خودشان” ثروت اندوخته و به نادرست اموال فراوانی را جمع کردهاند،
اینها شامل “اموال خودشان” نبوده و بنابراین میتوان این اموال را مصادره کرد.

مطالعات و جامعهگردی
ما از همان ابتدا چنین درکی از اسالم و به نفع تودههای زحمتکش داشتیم .این
درک ما ،در شرایط و اوضاع مختلف خود را نشان میداد؛ بهنحویکه وادارمان میکرد که
به مسائل با دیدی باز و گرایش طبقاتی به سمت زحمتکشان نگریسته و از آثار گوناگونی
که مطالعه میکردیم همواره  برداشتی مترقیانه ارائه دهیم .ما از همان آغاز تشکیل سازمان،
خود را موظف میدانستیم که کتابهای مخالف ایدههای مذهبی را هم مطالعه کنیم .به
یاد دارم که محمد حنیفنژاد کتاب دکتر تقی ارانی را خوانده بود ،هرچند که به برخی از
قسمتهایش انتقاد میکرد .ما کتابهایی را میخواندیم که آن موقع جزو مطالب آموزشی
خیلی از نیروهای چپ تلقی میشد ،مثل “اصول مقدماتی فلسفه” اثر ژرژ پولیتسر و غیره،
 - 1سوره  :۲۴النور  -جزء  - ۱۸ترجمۀ فوالدوند.
 - 2این جمله مستقیم ًا در قرآن ادا نشده اما جزو مبانی فقه اسالمی است؛ “قاعدة سلطان الملک و تسلط
الناس علی اموالهم ،اصل ال یخرج عنه فی محل الشک” یعنی قاعدۀ سلطنت مالک و [به تعبیر دیگر] تسلط
مردم بر اموال خود ،اصلی است که در موارد تردید [و عدم وجود دلیل بر خالف] نمیتوان از آن خارج شد.
نجفی ،محمد حسن ،جواهر الکالم ،دارالتراث العربی ج  ،24ص .138

فرایند تغییر ایدئولوژی   ۳۹۵
هرچند که در خود کالس آموزشی نسبت به آنها انتقاداتی هم مطرح میکردیم .درهرحال،
از ابتدای تشکیل سازمان مجاهدین ،برنامههایی در عرصۀ مطالعاتی و عملی داشتیم .غیر
از برنامۀ مطالعاتی ،برنامههایی عملی مانند “خودسازی” و “جامعهگردی” نیز وجود
داشت .بسیاری از پیوستگان به سازمان مجاهدین از خانوادههای متعلق به طبقات متوسط
بودند و تکوتوکی هم از طبقۀ باالی جامعه میآمدند .اعضای سازمان به مناطقی مانند
“گود حاجعزیز”“ ،دروازه غار”“ ،گمرک”“ ،دروازه قزوین”“ ،شهرنو” و این قبیل
نواحی میرفتند (من اسامی قدیمی و آن زمان نواحی و محالت را ذکر کردهام) .اعضای
سازمان به مناطقی میرفتند که فقیرنشین بودند و ساکنین آنها از قربانیان جامعۀ طبقاتی
محسوب میشدند .این افراد در آن نواحی میگشتند ،رنج زحمتکشان را میدیدند ،آثار
منفی فقر و ستم را در روحیات و حرکات ساکنین و قربانیان این مناطق مشاهده و از
آنها گزارش تهیه میکردند .این گزارشها به دست دیگران هم میرسید و مطالعه میشد.
گرایش به رهایی زحمتکشان هرچند که در ابتدا برای ما میتوانست حالت “دلسوزی”
داشته باشد ولی بهتدریج به جایی رسید که ما خودمان را از آنها و آنها را از خودمان بدانیم
و وقت و زندگی خودمان را وقف رهایی آنها بکنیم .این نگرش البته صرف ًا چتر مجاهدین
نبود ،جریانهای سیاسی دیگری هم نسبت به زحمتکشان و ستمدیدگان و قربانیان جامعۀ
طبقاتی از خود توجه خاصی نشان میدادند.
بعدها ،کار کردن در کارخانهها ،زیستن در بین کارگران ،با آنها آشنا شدن ،هستی
آنها را از نزدیک درک کردن و خود را از آنها و آنها را از خود دانستن به فرهنگ مجاهدین
تبدیل شده بود .بههمین دلیل مطالعۀ آثار تئوریکی که در سطح جهانی با انگیزۀ رهایی
زحمتکشان نوشته شده بودند برای ما بسیار قابل توجه بود .بهتدریج که مطالعۀ آثار
مارکسیستی در دستور کار ما قرار گرفت ،من خود این شانس را داشتم که همراه با سعید
محسن و حنیفنژاد برخی از آثار لنین را مورد مطالعه و بحث قرار دهیم .میتوانم بگویم
که ما در آن زمان به درک ماتریالیسم تاریخی رسیده بودیم ولی با ماتریالیسم دیالکتیک
هنوز آشنایی کافی نداشتیم .بهتدریج که وارد عمل مسلحانه شدیم این عمل خود ،باعث
ِ
“خواست خدا
بر باد رفتن بسیاری از تخیالت ما نسبت به وجود خدا شد .تخیالتی مانند
تلقی کردن” هر فاجعه ،مصیبت یا بیعدالتی برایمان زیر سؤال رفت .عمل مبارزاتی ذات ًا
امری بسیار مادیست و هر تخیلی را کنار میزند ،بههمینجهت نمیتوانستیم چیزی را به
توکل به خدا ،از آن نوعی که در فرهنگ سنتی مذهبی رایج است موکول کنیم .توکل به
خدا ،دعا کردن و اینگونه امور از نظر ما همواره باوری خرافی بود .از همان دورۀ قبل
از سال  ۵۰از مارکسیسم بهعنوان “علم زمانه” نام میبردیم .در زمان دیکتاتوری شاه و
با وجود سانسور ،برخی کتب منتشر میشد که در آنها بهجای نام مارکس از “فرزانۀ قرن”
و یا “فرزانۀ قرن نوزدهم” یاد میشد .بهدلیل دیکتاتوری و سرکوبی که در ایران وجود
داشت و نوعی مخفیکاری را به ما تحمیل میکرد ،در خود ما هم امساکی وجود داشت
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برای صریح صحبت کردن دربارۀ گرایش خودمان به مارکسیسم و احترامی که به مارکسیسم
میگذاشتیم .ناصر صادق در اولین دادگاه مجاهدین اشاره کرد که ما به مارکسیسم بهعنوان
یک مکتب مترقی اجتماعی احترام میگذاریم .این گرایش ما به مارکسیسم بهتدریج
خودش را نمایان میکرد و تا جایی میرفت که از حضرت علی تصویری مانند هوشی مین
ارائه دهد و یا آنطور که در کتاب “سیمای یک مسلمان ،زندگی امام حسین” آمده ،میتوان
امام حسین را با چهگوارا مقایسه کرد .حتی میتوانستیم به مقایسههای صوری دست بزنیم
و مبارزۀ رهبران مذهبی و شیعی را همسطح مبارزات ضدامپریالیستی و ضدسرمایهداری
قرن نوزدهم و بیستم تصور کنیم .این تصورات ناشی از سمتگیری ما به زحمتکشان و
کارگران و اکثریت جامعه بود که از وجود جامعۀ طبقاتی بیشترین ستمها را میدیدند.

اوضاع پس از دستگیریهای ۱۳۵۰
با چنین زمینۀ ایدئولوژیکی بود که سازمان در نیمه  1350مورد ضربه قرار
گرفت .طبع ًا بالفاصله بعد از شوک ناشی از ضربه در ارتباط با تغییر ایدئولوژی ،اعضای
دستگیرشده با این پرسش روبهرو شدند که این شکست ناشی از چیست؟ بعضی بهتزده
شده بودند و بعضی دیگر بهتدریج به این فکر میافتند که شاید الزم بوده است مبانی
فکری سازمان و روش فعالیت آن تغییر کند .بههرحال تعداد زیادی از افراد سازمان در
زندان مارکسیست شدند .بعضی حتی پیش از اعالم تغییر ایدئولوژی سال  ،54تغییر
ِ
زندانیان مجاهد دو
کرده بودند .برخی دیگر موضوع را مخفی نگهداشته تا در کمون
دستگی پیش نیاید ،اما زمانیکه سازمان در بیرون از زندان این تغییر را اعالم کرد آنها هم
موضع خود را علنی کردند .باید یادآور شوم که تغییر ایدئولوژی از اسالم به مارکسیسم به
اعضای سازمان مجاهدین محدود نمیشد بلکه برخی از اعضای گروههای مذهبی مانند
حزب مللاسالمی هم در زندان چنین تغییری را تجربه کردند .این امر خود نشان میدهد
که تغییر ایدئولوژی در همۀ کسانی که به گرایش مجاهدین تعلق داشتند امری تحمیلی از
بیرون نبوده بلکه همۀ آنها ،صرفنظر از شرایطی که در آن قرار داشتند یا جایی که به سر
میبردند کمابیش یک مسیر را طی کردند و آن مسیری بوده که مبارزۀ طبقاتی جامعۀ ما،
آنروز در مقابل این جوانان قرار میداد.
قبل از اینکه به مسائل سال  53-54و پس از آن برسیم ،به وضع زندانها در
فاصلۀ سالهای  40تا  50اشارهای میکنم.
وضعیت زندانها در سالهای  1340تا 1350

اطالعات من از وضعیت زندانها تا سال  1339-40یعنی زمانیکه فعالیتهای
جبهۀ ملی و روحانیون باال گرفت و در چارچوب مخالفت با برخی از اصالحات رژیم و
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یا برخی از سرکوبهایی که اپوزیسیون متحمل شد و بسیاری از روشنفکران ،دانشجویان
و… به زندان افتادند ،جنبۀ مستقیم و دست اول ندارد .در مورد دورۀ بعد از  28مرداد
 1332اگر چنانچه چیزی ذکر میشود از شنیدههای کسانیست که احیان ًا با ما تماس
داشتند .آنجایی که شخص ًا با مسائل مربوط به زندان برخورد داشتم ،عمدت ًا به بعد از
سال  1340باز میگردد ،زمانیکه بازرگان و دیگر سران نهضت آزادی محکوم به زندان
شدند .در اینجا یک مرحلۀ خیلی فشردهای را مربوط به سال  40تشریح میکنم تا بعد
برسیم به سالهای  50یعنی دورهای که بهقول خود بچههایی که به زندان افتاده بودند،
زندان به یک مدرسۀ درستوحسابی ،نوعی دانشگاه مبارزاتی تبدیل شده بود.
در فاصلۀ سال  40تا  50گروههایی که به زندان میافتادند افراد یا شخصیتهایی
هستند که در چارچوب جبهۀ ملی و نهضت آزادی یعنی تحت تفکر ناسیونال ـ رفرمیستی
فعالیت میکنند .نسبت به این افراد ،اگر چنانچه اسرار ویژهای مطرح نباشد ،شکنجهای
در کار نیست؛ البته بازپرسی ،تهدید و ارعاب هست اما عمدت ًا به زندانهای طویلالمدت
محکوم نمیشوند؛ در واقع بیشتر بازداشت است تا زندان.
در این زمان ،در ارتباط با حوادث و تظاهراتی که در دانشگاه پیش میآمد عدهای
بهدلیل فعالیت و پخش اعالمیه دستگیرشده و به زندان میافتادند .این افراد بر اساس
اوضاع سیاسی روز سرنوشت متفاوتی پیدا میکردند؛ ممکن بود عدهای به زندان درازمدت
محکوم شوند یا به زندان مجرد و یا اگر مقاومت بیشتری از خود نشان میدادند ،احیان ًا
مورد آزار و ضربو شتم هم قرار میگرفتند و یا حتی ممکن بود در مقابل فشار دستگاه
دست به اعتصاب غذا بزنند؛ چنانچه چندین مرتبه دانشجویان فعال دانشگاه که مث ً
ال پس
از واقعۀ اول بهمن سال  1341و حملۀ پلیس و ارتش به دانشگاه و یا حوادث سال 42
(((
به زندان افتاده بودند دست به اینکار زدند.
در این دوره ،تجربۀ زندانیان بسیار با ارزش است .در میان آنان ضعف نشان دادن
چندان بارز نیست چون فشار هم چندان سنگین نیست .شرایط زندان به گونهایست که
افرادی که به زندان میافتند تازه در آنجا واقع ًا سیاسی میشوند .کسانی را بهدلیل پخش
اعالمیه دستگیر میکردند ،اما آنها از زندانیان قدیمی که از سالها قبل در آنجا بودند
آموزش میدیدند .فراموش نکنیم که در این زمان بعضی از افراد قدیمی حزب توده و
وابستگان به جبهۀ ملی نیز زندانی بودند؛ امثال محمدعلی عمویی ،عباس حجری… و یا
 -1در اول بهمن  1341اعالمیهای از جانب مراجع و روحانیون ،بهویژه خمینی در تحریم رفراندم شاه
(رفراندمی با مضمون “انقالب سفید”) انتشار یافت .این امر مانع از آن نشد که در  6بهمن  1341رژیم
رفراندومش را برگزار کند .در پایان سال  1341خمینی عید نوروز را عزا اعالم کرد  .او در  13خرداد 1342
سخنرانیای کرد که موجب دستگیری او شد .در اعتراض به این امر شورش بزرگی در تهران و قم به راه افتاد
و رژیم آن را سرکوب کرده و بهخون کشید؛ این جنبش اعتراضی و سرکوب خونین آن است که به وقایع 15
خرداد  1342مشهور است.
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حتی کسانی مثل بهآذین که او هم مدتی زندانی بود؛ اینها افرادی هستند که از سال 32
در زندان بهسر میبرند .آنها چه در رابطه با امر مقاومت و چه در رابطه با نگرش سیاسیای
که نسبت به مسائل داشتند تأثیرهای مثبتی بر جوانان میگذارند.
از سال  41به بعد و با تشدید فعالیت بیشتر روحانیون ،زندانیان مذهبی هم وارد
جوانان خانوادههای بازاری و روستاییان ،از ِ
ِ
خود روحانیون
این محیط میشوند .به همراه
هم هستند که در کنار تفکر چپ به طور عمومی یا تفکر جبهۀ ملی ،تفکر مذهبی را هم
به زندان وارد میکنند .گفتم که زندانیان قدیمی حزب توده و همینطور زندانیانی از جبهۀ
ملی وضع زندگی در زندان و ک ً
ال حیات خودشان را در آنجا سازماندهی کرده و توانسته
بودند از تسهیالت نسبت ًا خوبی برخوردار باشند ،از یخچال و مواد غذایی گرفته تا رادیو و
روزنامه و وسائل ارتباطی .آنها میتوانستند از بیرون خبر داشته باشند ،کالس بگذارند و به
تدریس و آموزش به یکدیگر بپردازند .از معمولترین فعالیتها آموزش زبان بوده است و
همینطور ترجمه؛ مث ً
ال ابراهیم یونسی در زندان چند کتاب ترجمه کرده بود ،عباس شیبانی
یا عزت سحابی از فرانسه ترجمه میکردند ،بازرگان کتاب مینوشت یا تنظیم میکرد.
او “عشق و پرستش” را بعد از  28مرداد که دستگیرشده بود در زندان نوشته است.
زمانیکه پای روحانیون به زندان باز میشود ،آنها هم بهنوبۀ خود به مباحث دینی ،کالس و
توگو میپردازند و حتی جلسات بحث ایدئولوژیک میان تمایالت گوناگون
جلسات گف 
باب میشود .زندان تبدیل به محلی میشود که با وجود آمادگی برای تشنج ،امکان بحث
توگو در آنجا میسر است؛ این امر بهخصوص از آن جهت ممکن میشود که دست
و گف 
همه بسته است و نمیتوانند علیه یکدیگر کار ویژهای انجام دهند و اگر کسی یقۀ دیگری
ِ
افسر زندان هم وجود دارد که آنها را “ادب کند” .آخرین حدی
دست باالی
را گرفت،
ِ
که احیان ًا در باالگرفتن اختالفات میتوانسته پیش بیاید و بیان ِاعمال “خشونت” باشد
این است که از یکدیگر قهر کرده یا دیگری را بایکوت کنند؛ اینهم معمو ً
ال از طرف
مذهبیها پیش میآمده که مث ً
ال کمونیستها را نجس بدانند و با آنها غذا نخورند… که
ظاهر ًا این نوع برخورد بعد از خرداد  42رواج زیادی داشته است.
در زندان شاهد انواع رفتارها و منشهایی هستیم که هر طبقه یا قشر اجتماعی همراه
با خود حمل میکند؛ مته به خشخاش گذاشتنها یا حسابگریهای بازاری ،حالتهای
خودخواهانه که برخی از بازاریها و متمولین از خود نشان میدادند که مث ً
ال همه چیز
باید برای آنها مهیا باشد ،که در تابستان آب هندوانه خنک برای آنها بیاورند ،گوشت
اعالء ،برنج زعفران زده… ولی با هیچکس تقسیم نکنند ،البته بعضی از روشنفکرانی که
حالتهای دموکراتیک بیشتری داشتند و در واقع متمدنتر بودند ،مناسبات دیگری را باب
کردند ،امثال بازرگان که قرار گذاشته بودند که چیزی که به هر کدام از زندانیان میرسد
سر زندانیانی که مالقاتی ندارند
بهطور متساوی بین همه تقسیم شود و طوری نباشد که ِ
بیکاله مانده و به آنان میوه و چیزهای دیگر نرسد.
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در کنار این وضعیت ،در همین سال  1342-43تجربۀ دیگری وجود دارد که
مربوط به صندوق کمک به زندانیان است .تا جایی که به یاد دارم در بین نهضتیها این
محتاج زندانیان پول جمع کرده
روال وجود داشت؛ برای کمک رساندن به خانوادههای
ِ
و آن را در اختیارشان قرار میدادیم ،بسیاری از مواد و وسائل مورد نیاز زندانیان را تهیه
میکردیم و به آنها میرساندیم و رسیدگی به نیاز خانوادهها و انواع کمکهای دیگر.
اینها در کنار فعالیتهای زندان انجام میشد .برای حمایت از زندانیان ،ارسال اخبار
زندان به خارج از کشور هم بود .تا قبل از سال  1350میتوان گفت برای رابطۀ داخل
و خارج زندان فشار و کنترل زیادی وجود نداشت .نمونهاش گزارشیست که لطفالله
میثمی در سال  1342از زندان شهربانی راجع به دستگیری و بازپرسی خودش نوشته بود؛
این گزارش از طریق یک زندانی دیگر به وکیلی به نام نصرتالله امینی رسیده بود و او آن
را به ما منتقل کرد .تا سال  1342-43امکان اینکه زندانیان حتی دفاعیات خودشان
را تنظیم کنند ،نظری بدهند و یا یادداشتهایی را به خارج بفرستند وجود داشت یعنی
کنترل شدید نبود ،این امکان وجود داشت که کتابی را به زندانیان رساند؛ من این امر را
تا آن زمان برای زندانیانی که میشناختم یعنی افراد وابسته به جبهۀ ملی و نهضت آزادی و
روحانیون شخص ًا تجربه کرده بودم.

باری ،از سال  43-44یعنی بعد از  15خرداد و دستگیری افرادی در اینرابطه و
بهخصوص پس از آنکه حسنعلی منصور ،نخستوزیر ترور شد (اول بهمن  )۴۳نسبت به
کسانی که مثل حزب مللاسالمی مشخص ًا بهعنوان طرح توطئۀ مسلحانه دستگیرشده بودند،
فشار زیادتری وارد شد؛ ولی همچنان زندانهای انفرادی در مقایسه با دورۀ بعد نسبت ًا کم
بود .فاصلۀ بین زندان و بیرون زندان مثل سالهای بعد زیاد نشده بود و هنوز میشد تماس
برقرار کرد و از اوضاع و جریان باخبر بود .این وضعیت از سال های  1345-46به بعد
و تا  1349بهکل تغییر کرد .تا جایی که مطلع هستم در این دوره  14گروه را به اتهام
دستزدن به فعالیتهای مسلحانه ،اقدام علیه امنیت کشور و عملیات براندازی دستگیر
کردند مثل گروه دامغانی ،گروه نیکخواه ،بعدها گروه جزنی ،گروه ساکا (سازمان انقالبی
کمونیستهای ایران)((( و غیره.

ولی همانطور که گفتم در یک دوره ،شرایط آنقدرها سخت نیست و زندان حکم
یک مدرسه را دارد؛ آنقدر جنبۀ آموزشی دارد که تعدادی از جوانان که بهخاطر پخش اعالمیه
به زندان افتاده بودند پس از پایان محکومیت بهعنوان افراد آ گاه سیاسی بیرون میآمدند.
 - 1دربارۀ این گروه و گروههای مشابه نک .به :کتاب “سازماندهی و تاکتیکها” در آرشیو اسناد سازمان
پیکار
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin/Sazmandehi-Va-Taktikha.pdf

و دائرهالمعارف “ایرانیکا” ،ذیل کمونیسم در ایران.

http://www.iranicaonline.org/articles/communism-iii
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در همین رابطه بد نیست اشاره کنم که در سال  1342-43زندانی شدن برای
بعضی روحانیون زمینهای برای کسب اعتبار بود .این افراد برای کسب محبوبیت بین
مردم برای اینکه خودشان را وجیهالمله بکنند ،اعتراضی ساده به فرماندار یا استاندار
میکردند یا گوشهای به دستگاه حکومت میزدند و سپس چند صباحی به زندان
میافتادند .زمانیکه بعد از چند هفته آزاد میشدند ،مورد استقبال مردم قرار میگرفتند
و بهقول معروف نانشان در روغن بود! امثال مطهری که  40روز در زندان بود و با
افتخارات تمام به خانه برگشت و از این طریق صاحب پول ،قالی و امکانات شد و حتی
توانست خانه تعویض کند.
بههرحال وضع زندان در این سالها چنین است و روحانیون هم همانطور که گفتم
میدانستند چطور از آن استفاده کنند ،البته آنها هم ،از موضع اجتماعی و ایدئولوژیک-
فکری که داشتند ،اپوزیسیون رژیم محسوب میشدند و علیه دستگاه سلطنت و رژیم شاه
مبارزه میکردند و تلفات و خساراتی هم داشتند ولی بودند کسانی از آنها که از این سبیل
منتفع میشدند؛ بماند که نوع مبارزهای که اینها میکردند با مبارزۀ واقعی زحمتکشان
در سطح جهان کام ً
ال تمایز داشت .یک زحمتکش ،یک دانشجو یا یک مبارز عادی
زمانیکه از زندان مرخص میشود ،از قبل بدبختتر است؛ او چهبسا هیچ نداشت و یا
اگر امکاناتی هم داشت آن را بهدلیل زندان افتادن از دست میداد؛ اگر کاری داشت آن
را از دست میداد؛ اگر دانشجو بود یا تدریس میکرد از دانشگاه هم اخراج میشد .حتی
شخصیتی مثل بازرگان که به  10سال زندان محکوم شده بود و  5سالش را کشید وقتی
تحت تأثیر فشارهایی که در سطح بینالمللی وجود داشت از زندان در اواخر  47یا 48
بیرون آمد با اینکه  29سال استاد دانشکدۀ فنی بود حتی حقوق بازنشستگی دانشگاه را
به او ندادند .مسئلۀ روحانیون در این میان با بقیه فرق میکرد .درست است که آنها هم،
جزو اپوزیسیون تلقی شده و متحمل تلفاتی هم شدند ولی نباید فراموش کرد که محتوای
ایدهای که آنها را به حرکت میکشاند ،او ً
ال مخالفت با رژیم شاه از زاویهای ارتجاعی
بوده و برای وجیهالمله کردن خود به چیزهایی متوسل میشدند که اپوزیسیون مترقی قب ً
ال
ابراز کرده بود و دوم اینکه برای بسیج و تبلیغ در بین مردم بر عقبماندهترین ذهنیت
تودهها تکیه کرده و هرگونه مظاهر ترقی و پیشرفت را مورد سرزنش و محکومیت قرار
میدادند یعنی نیازهاییکه جامعۀ سرمایهداری در زمان شاه ایجاب کرده و در حال اشاعه
بود مثل مسئلۀ آزادی نسبی زنان ،مظاهر بهاصطالح تمدن و مجموع ًا نوعی مدرنیسم.
روحانیت با مخالفت و افشا کردن این مظاهر ،از احساسات سنتی وعقبماندۀ تودهها
پیروی کرده و بر آن اتکا میکرد .فکر میکنم این دوگانگی را نباید فراموش کرد و بحث
مربوط به محتوای مبارزۀ ضدرژیمی یا اپوزیسیون بودن روحانیت در دورۀ شاه کماکان
باز است.
همانطور که گفتم از سال  1346به بعد ،جو زندان تا حدودی تغییر کرد و در

فرایند تغییر ایدئولوژی   ۴۰۱
نتیجۀ جو رادیکالی که جامعه سرشار از آن شده بود شاهد تحوالت فکری مهمی بودیم.در
این دوره با گروه های مسلح مواجه میشویم مثل ُکردها که در شمال غربی با دولت مرکزی
وارد درگیریهایی میشوند ،طرفداران مالآواره و شریفزاده که دستگیر و زندانی شدند؛
این امر موجب سختگیری بیشتر رژیم در زندان شد ،درعینحال در همین برهه یک سری
تأثیرات متقابل و تبادل فکری در رابطه با مسائل ایدئولوژیک پیش آمد .بعضی از بچهها
که با تفکر اسالمی یا سنتی به مبارزه روی آورده بودند یا احیان ًا با جمعی کوچک فعالیت
میکردند دستگیر شدند؛ کسانی مثل گروه پرویز نیکخواه ،احمد منصوری و دیگران به
بهانۀ حادثۀ  21فروردین  ((( 1344ضربه خوردند ،همۀ این افراد استاد دانشگاه نبودند
و همگی خیانت هم نکردند مث ً
ال رفیقی به نام حمید ایپکچی که او را “حمید کوچولو”
خطاب میکردیم جوانی بود  17ساله که در رابطه با همین حادثه دستگیرشده بود؛ بچۀ
بازار بود و من شخص ًا در دورۀ نهضت آزادی او را میدیدم و به ما کمکهایی میکرد مث ً
ال
در خانهاش دستگاه پلیکپی گذاشته بودیم که کمک بزرگی برای ما محسوب میشد .او در
زندان تغییر ایدئولوژی داده و مارکسیست شد .یا بعضی از بچههای حزب مللاسالمی که
نزدیک به  50نفر از آنها دستگیرشده بودند و  13-14سال زندانی کشیدند منجمله حسن
عزیزی و… که بسیاری از آنها تغییر ایدئولوژی دادند؛ درصورتیکه بعضی از همین گروه
بودند که تغییر ایدئولوژی نداده و سفت و سختتر از گذشته ادامه دادند مثل محمدجواد
حجتیکرمانی و مهندس سیفیان؛ بههرحال در زندان شاهد این گونه تغییرات در اذهان و
افکار بودیم.
یک تحول دیگر در زندان به تغییر نظر حول مسائل استراتژیک مربوط میشود،
یعنی رویآوردن از مبارزۀ پارلمانی و مسالمتآمیز سیاسی به مبارزۀ مسلحانه و بهقول معروف
“به کوه زدن” .در همین دوره ،در نتیجۀ همان جو رادیکالی که در جامعه وجود داشت با
رشد تفکر رادیکال در همۀ عرصهها روبهرو هستیم .حتی افرادی مثل بازرگان هم نمیتوانند
از این جریان برحذر بمانند .در نتیجۀ همین جو ،عدهای از دانشجویان مثل حنیفنژاد هم
بودند که علیرغم عضویت در نهضت آزادی نمیتوانستند مثل اللهیار صالح آرام و ساکت
بمانند و هر چه رژیم گفت و یا هرچه مصلحت جبهۀ ملی بود را پذیرفته و بنابر آن عمل کنند.
زمانیکه این افراد به زندان میافتادند آنجا را میدان درگیری و در واقع آوردگاه خودشان با
ساواک میدیدند .بههمیندلیل هم وقتی حنیفنژاد اعتصاب غذا کرد وصیتنامهاش را زیر
سرش گذاشت که یعنی من تا مرگ پای این اعتصاب هستم؛ درحالیکه این قضیه برای امثال
 - 1حادثه  21فروردین  ،1344ترور ناکام شاه در کاخ مرمر توسط سربازی از گارد شاهنشاهی .این
سوءقصد به جایی نمیرسد اما ساواک از موقعیت استفاده کرده و گروه نیکخواه را دستگیر میکند .نیکخواه
که در آغاز به حزب توده تمایل داشته ،در خارج به کنفدراسیون و باالخره بهنظریات مائوئیستی و جنگ
پارتیزانی میپیوندد .پس از بازگشت به ایران در پلیتکنیک و دانشکده صنعتی تدریس میکرد .پس از
دستگیری و چند سال زندان به دفاع از رژیم شاه و اصالحات ارضی… پرداخت و مدافع ایدئولوژیک رژیم
شد .سرانجام با قدرت گرفتن جمهوری اسالمی در سال  1357اعدام گشت.
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نکه به رژیم بگویند ما در اعتصاب
اللهیار صالح یک تاکتیک پیشپاافتاده بود ،فقط برای آ 
غذا هستیم و بعد بروند آن را بشکنند .بههرحالگفتم که در همین جو رادیکال حتی کسانی
مثل بازرگان تحت تأثیر قرار میگیرند؛ او کتاب “جنگ شکر در کوبا” را خالصه کرده بود
که چندی بعد از زندان بیرون آوردیم و من توانستم آن را در تبریز تکثیر کنم.
گفتم که تا اواخر  134۹با رادیکالتر شدن شعارها در بیرون ،فشارهای درون
زندان هم تشدید میگردد مث ً
ال آیتالله سعیدی در زندان کشته میشود .آیا واقع ًا ساواک
قصد کشتن او را داشته؟ من نمیدانم اصل ماجرا به چه نحوی بوده است؛ شاید هم
کسی واقع ًا نداند که او در چه وضعیتی کشته شده؛ مهم این است که او بهعنوان نمایندۀ
خمینی در ارتباط با تشکیل کنفرانسی از سرمایهگذاران آمریکایی در تهران اعالمیهای
منتشر کردهبود که در آن شدید ًا علیه سرمایهگذاری آمریکایی موضع میگرفت .ساواک
او را بهدلیل این اعالمیه دستگیر کرد و چندی بعد شنیدیم که در زندان فوت کرده است.
این اتفاق در مردم احساس ویژهای برانگیخت و برایشان تکاندهنده بود؛ یا بعد از او،
اره
آیتالله غفاری در زندان کشته شد .او مردی سالمند بود اما گفته شد که پاهایش را ّ
کردهاند! البته به احتمال زیاد اینها تبلیغ است .مسلم این است که ساواک یا شهربانی
مشخص ًا بهخاطر مواضع رادیکالی که این افراد گرفته بودند میخواست آنها را بترساند
و با فشاری که در این جهت آورده بود منجر به مرگ آنها شد .درعینحال شهربانی هم
تجربۀ زیادی در اینرابطه نداشت و بین ساواک و شهربانی هم رقابت و تضادهایی عمل
میکردِ .ق ّلت تجربۀ شهربانی باعث میشد که بدون مراعات ،به ِ
حد ُکشت زندانیان را
میزدند و کام ً
ال ممکن بود که کسانی کشته شوند .در این دوره با مرگ مهندس حسن
نیکداوودی در خرداد  49هم مواجه شدیم؛ کسی که در ارتباط یا جزو گروه فلسطین
یا گروه جنگل فداییها بوده است یعنی مجموع ًا شاهد فشارهای بیشتر در زندان،
بهاعتبار رادیکالیسم بیشتری که جریانات پیدا میکنند هستیم .بر رژیم آشکار میشود
که گویی در سطح جامعه خبرهایی هست و اسراری که باید کشف شود و این به فشار
آوردن بیشتری نیاز دارد و خود این فشارها باز بهنوبۀ خود و به اشکال مختلف بین مردم
عکسالعمل ایجاد میکرد .در زندان هم ،در همین رابطه عکسالعمل بیشتری دیده
میشود مث ً
ال اگر تا آن زمان ،خواندن بعضی کتابها آزاد بود ،از آن به بعد دیگر ممنوع
میشود؛ قلم و کاغذ داشتن یا یادداشت برداشتن ،کالس گذاشتن… محدود میشود.
رفقایی مثل جزنی تا پیش از آن میتوانستند کالس مارکسیسم بگذارند یا بعضی از
اعضای سابق حزب توده میتوانستند کالس داشته باشند و به دیگران آموزش دهند؛
یا افرادی تجربۀ دورۀ مصدق و اعتصابات و غیره را شرح میدادند ،همه اینها شامل
محدودیت شد.
از اواخر سال  1349به بعد دستگیریها در رابطه با فداییها و مجاهدین بهطوری
روزافزون در جریان بود ،چنانکه زندانها مملو از مبارزین میشود.
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وضعیت زندان  از سال ۱۳۵۰به بعد و مسئلۀ شکست

با ضربههایی که در این فاصله به سازمانهای مسلح وارد آمد ،طبع ًا مسئلۀ بررسی
دالیل این ضربهها و شکستی که این امر برای جنبش محسوب میشد بارز گشت .در همین
رابطه جمعبندی باارزشی در دست است که حاوی شرحی از ماجرای زندان و تحوالت
آن بوده و بخش خارج از کشور مجاهدین درحالیکه مذهبی بود در نشریۀ جنگل شماره
دو منتشر کرد .این مقاله به قلم مسعود (مهدی) فیروزکوهی است؛ رفیقی که متأسفانه
پس از قیام  1357در خارج از کشور سرطان گرفت و در مرداد 1364فوت شد .او در
جمعبندی اوضاع زندان در ابتدای سالهای  1350پس از آنکه جو رادیکال آن سالها
را خاطرنشان کرده ،مینویسد:

“… کار محوری زندانیان سیاسی در رابطه با جنبش مسلحانه
چنین مشخص میشود:
الف -جمعبندی تجربیات جنبش و ادامۀ کار تئوریک در حدی که
برخوردهای عینی به آنها اجازه میدهد؛

ب -آموزش تجارب و تئوریهای مدونشده به عناصر سیاسی
تازهکار ،دارای محکومیتهای کوتاه که از آمادگی درونی مناسبی
عمل مسلحانه و رویش
برخوردارند؛ وجود این عناصر ناشی از تأثیر ِ
گروههای خودبهخودی است .این عناصر که در ابتدا با فکری ساده و
با اتکا بر ایمان و شور به مبارزه قدم به میدان مبارزه سیاسی میگذارند،
پس از برخورد با دشمن و گذشتن از مراحل بازجویی و شکنجه ،تحت
آموزش انقالبی مبارزین باتجربه قرار
میگیرند و بدینترتیب افرادی از
آنان که از دینامیزم درونی مساعدی
برخوردارند با دیدن یک دورۀ آموزشی
مدون در زمینههای مختلف سیاسی
ایدئولوژیک ،تجارب و… با فکری
پیچیدهتر و شناختی عینیتر به دشمن
و مسائل مبتالبه جنبش ،دوباره قدم به
اجتماع میگذارند ،با این تفاوت که
اکنون دیگر آمادۀ کاری عمیق هستند.
بدینترتیب میبینیم که چگونه محیط
زندان به دانشگاه انقالب تبدیل
میشود و چگونه سیل دستگیریها
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در درازمدت ضربات بس سنگینی را برای دشمن در بردارد و در واقع
پیروزیهای تاکتیکی دشمن ،نطفههای شکست استراتژیک او را در شکم
(((
خود میپروراند”.

میبینیم که بهوضوح دو طرف نبرد در این فاصلۀ زمانی ،پیچیدهتر و ُپرتجربهتر
میشوند .ساواک و شهربانی و ژاندارمری ،کمیتۀ مشترک ضدخرابکاری را تشکیل
میدهند ( 4بهمن  )1350یعنی درست بعد از دستگیریها و ضربههای سال  .50دیگر
مسئلۀ خرابکاری صرف ًا به کشتن  13نفر از رفقای فدایی در جنگل سیاهکل ختم
نمیشود؛ بماند که پس از آن سرلشکر ضیاالدین فرسیو از طرف فداییها ترور میشود،
یا بعداً سرتیپ سعید طاهری از طرف مجاهدین .دستگیری بیش از صد و اندی از
مجاهدین رژیم را هشیار و متقاعد میکند که افراد زیادی به مبارزۀ مسلحانه پیوستهاند،
فعالیت نیروهای انقالبی اوج گرفتهاست ،کسانی مخفی شدهاند ،اخبار و نوشتههایی از
زندان بیرون میآید ،دفاعیات وسیع ًا پخش میشود ،کسانی مثل رضا رضایی از زندان
فرار میکنند و شرح آن در نشریاتی حتی در خارج کشور مثل روزنامۀ فرانسوی لوموند
چاپ میشود .همۀ اینها برای رژیم و از طرف دیگر برای مردم مرتب تجارب تازه و
عکسالعملهای جدید بهبارمیآورد؛ نوعی فعل و انفعال میان دو سوی جبهه.
ِ
شوک
این طبیعیست که پس از هر ضربهای که رخ میدهد ،آنهم به آن وسعت،
ناشی از آن ،افراد را وادار میکند که دربارۀ دالیل شکست به فکر بنشینند و از آن
جمعبندی ارائه دهند .شکست ،افراد را به مراجعه به گذشته فرامیخواند .بهقول سارتر:
“شکست ،آدم را به صفای نخستین بازمیگرداند” .این باعث شد که رفقای سازمان
بالفاصله ،چه در زندان و چه در بیرون به فکر افتند و بهتدریج برایشان سؤاالت مختلفی
مطرح شود و عموم ًا یکی ،دو سال یا بیشتر طول کشید تا بخش زیادی از بچهها توانستند
نظر خود را چه در زمینۀ ایدئولوژیک چه استراتژیک نقد کرده آن را تغییر دهند ،خطشان
را جدا کنند و دیگر نماز نخوانند و صریح ًا بگویند که ما مارکسیست هستیم .عدهای دیگر
با نوسانات مختلف در این روند ایدئولوژیک شرکت کردند .بودند کسانی که حتی مدتی
خود را به مارکسیستها نزدیک احساس میکردند ولی در نهایت تحت تأثیر عناصری
دیگر مذهبی ماندند .از بین افرادی که مدتی متزلزل بوده و بعد ًا به گرایش مذهبی پیوستند،
مهدی ابریشمچیست .ابریشمچی از افرادیست که مدتی نماز و عبادت را ترک کرده
بود ولی دوباره به اسالم بازگشت .خود او هم گفته که “معلوم نیست اگر مسعود نبود ما
کجا بودیم” .در واقع خیلی از مجاهدین مدتی تحت تأثیر موج تفکر مارکسیستی قرار
میگیرند ولی این وضع برای کل سازمان دوام ندارد .بههرحال در زندان شرایط یک مبارزۀ
ایدئولوژیک عمیق که بتواند همه را در بربگیرد وجود ندارد ولی در مجموع میتوانم
 - 1جنگل شماره  ،2سازمان مجاهدین خلق ایران ،اردیبهشت  ،1353ص.51
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/jangal/Jangal-2.pdf
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بگویم که مقاالتی نوشته شد یا از زندان بیرون آمد که چنین گرایشی را از طرف رفقای
زندانی نشان میدهد ،مث ً
ال بهنظر من گرایشی که بهمن بازرگانی در زندان داشته ،از همان
ماههای اول پس از دستگیری تمایل جدی مارکسیستی دارد ،هرچند در طرح و پیشبرد آن
نقش مؤثرتر از آن وی نیست .بهنظرم تأثیر شهرام همراه با رفقای دیگر در این مورد بیشتر
بوده است .شهرام رفیقیست که در ردۀ دوم و سوم سازمان قرار داشته ولی فعالیت فراوان
بوجوش و
او و بحثهایی که دامن میزده تعیینکننده بوده است .همین خصلت پر جن 
شلوغکنندۀ او موجب درگیری مدام با افسران زندان قصر بوده که دست آخر باعث شد که
او به ساری تبعید شود.
باری ،همانطورکهگفتم شکست برای دو سازمان پیش آمده بود؛ بچههای مجاهدین
بهشدت تالش میکنند که تجارب خودشان را جمعبندی کنند .رفقای فدایی در زندان
عموم ًا کمتر به چیزی به نام شکست باور داشتند .در دورۀ زندان این بچههای فدایی نیستند
که جمعبندی میکنند چون اینها معتقد به شکستخوردن نیستند؛ اساس ًا شکستخوردن
در منطق فداییها معنا نداشت ،از نظر آنها حتی اگر کشته شویم ،بعد ًا کسانی پیدا میشوند
که مبارزه را ادامه دهند .بهنظر میرسد که این رفقا عمدت ًا معطوف به جمعبندیهای فنی
بودهاند و همانطور که رفیق حمید اشرف در  1354در متن “جمعبندی سه ساله” مینویسد:

“…ما تا بهحال بهخاطر گرفتاریهایبینهایت ِ
زیاد عملی فرصت
آن را نیافتیم که تجارب سه سالٔە خود را جمعبندی نماییم .ما تجارب
تکنیکی سازمان را در جزوهای به نام “پارهای از تجربیات جنگ چریکی
جمعبندی در
شهری در ایران” منتشر ساختیم ولی هرگز دست به یک
ْ
زمینٔە استراتژی و تاکتیک سازمان نزدیم و به ارزیابی برنامههای سازمان
نپرداختیم و نقائص و ضعفهایی را که داشتیم و منشاء ضربات بر ما بوده
است منعکس نکردیم…”.

این درک را شاید بتوان بیان نوعی روحیۀ چریکی دانست و آن را در پیوند با تز
رفیق پویان هم فهمید که “تئوری بقای پیشتاز” را رد میکند .ک ً
ال بهنظر میرسد که نظر
تئوریک رفیق پویان و رفقایش به این برخورد منجر میشد که اگر کشته شویم ،فدا شویم،
آن را نباید شکست تلقی کرد و این امر در ذات مبارزه است .در زندان تنها رفیق بیژن
جزنی دست به نوعی جمعبندی زده است ،شاید به این جهت که او کار خود را ناتمام
ارزیابی میکرد .در تمایز با بعضی از یارانش که توانسته بودند با کمک کسانی مثل رفقا
احمدزاده و پویان تجمعی را بهعنوان چریکهای فدایی سازماندهی کنند ،او نظرات خود
را هنوز تدوین و عرضه نکرده بود؛ یعنی بسیاری گفتهها و نظریهپردازیها ،که سالهای
 45به بعد در ذهن داشت ،هنوز نتوانسته بود بیان کند و به این دلیل در زندان دست به
جمعبندیهای تئوریک میزند .تمام آثاری که در زندان مینویسد و بیرون میدهد او را به
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سطح تئوریسین سازمان فدایی ارتقاءداده بهطوریکه در سال  54پس از شهادت حمید
اشرف بهعنوان خط غالب در برابر نظری که احمدزاده و کسان دیگری مطرح میکردند
و تا آن زمان مسلط بوده مطرح میشود؛ حتی نظر او نسبت به مبارزه علیه دیکتاتوری
شاه از طریق عمل مسلحانه در برابر تئوری حزب توده که مبارزه با دیکتاتوری شاه را از
طریق جبهۀ واحد تودهای مطرح میکرد جا میافتد ،البته باید جداگانه به این پرداخت که
چگونه نظرات جزنی ،پایه و مایۀ بسیاری از انشعابات به سمت حزب توده را در سازمان
چریکهای فدایی خلق پدیدآورد.
روحیۀ فدایی که در آن زمان حاکم بود و با نظرات امیرپرویز پویان تئوریزه شده بود،
بهنظر من موجب چند تمایز مهم میان رفقای فدایی و مجاهدین است یعنی گذشته از درک
متفاوت به ِ
خود مشی چریکی و تبلیغ مسلحانه ،مشخص ًا به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
 در برخورد به دستگیریها ،در عموم موارد رفقای فدایی دست به سالح بردهو با نیروهای امنیتی برخورد مسلحانه میکنند ،درحالیکه دیده شده است که حتی در
خانههای تیمیای که در آنها اسلحه وجود داشته مجاهدین وارد درگیری مسلحانه نشدهاند؛
 در برخورد به زندان ،عموم ًا رفتار رفقای فدایی تهاجمیتر و مبارزهجویانهتربهنظر میرسد؛

 در برخورد به دادگاهها ،آنها منکر صالحیت دادگاه شده و تا جایی میروندکه این امر را مث ً
ال با پرتاب لنگهکفش به عکس شاه نشاندهند؛ برعکس مجاهدین از
دادگاهها بهعنوان تریبونی برای افشای رژیم و تبلیغ نظراتشان استفاده میکنند و مدام
به فکر نگارش دفاعیات خود و انتشار بیرونی آنها یعنی جنبههای تبلیغی جریان هستند.
حاکمیت شدید درک و بینش چریکی بر رفقای فدایی و نوعی اعتقاد تلویحی
به نتیجهبخش بودن فوری مشی چریکی باعث میشد که به ضرورتهای یک مبارزۀ
درازمدت تودهای توجه چندانی نداشته باشند و چندان در فکر تبلیغ ،نگهداری و انتقال
اسناد و مدارک و آرشیو به اعضای آتی حداقل در سطح مجاهدین نباشند؛ همۀ این
تمایزات در نهایت به این برمیگشت که برای مجاهدین مشی چریکی “هم استراتژی و هم
تاکتیک” نبود بلکه صرف ًا مرحلهای از مبارزهای درازمدت محسوب میشد.
چگونگی لو رفتن

مجاهدین در زندان پس از ضربۀ شهریور  1350طبع ًا بهعنوان اولین موضوع جمعبندی
به تجارب امنیتی و چگونگی ضربه پرداختند .از جمعبندی روشن شد که ضربه از طریق
اعتماد به اللهمراد دلفانی وارد آمده است .همان فرد ُکردی که برای به دست آوردن اسلحه،
مورد اعتماد منصور بازرگان و بعد ناصر صادق قرار گرفته بود که شرح آن قب ً
ال گفته شد.
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تعلل در عمل
جمعبندی دیگر مربوط به این بود که اساس ًا آیا ضرورت داشت که در جریان
شکلگیری سازمان و سالهای پس از آن ( )1343-1350به کار تئوریکی در این
ابعاد گسترده دست زده شود؟ آیا دست به عمل نزدن و حتی اجتناب از شرکت در
مبارزات روزمره و مردمی ،خود انحرافی در درک و دید سازمان نبود که همه چیز را
فدای مطالعه کرد؟
باید دانست که سازمان برای آنکه از جانب پلیس کشف نشود و لو نرود ،از هرگونه
فعالیت عملی ولو در حرکات خیلی علنی اجتماعی خودداری میکرد ،تنها به این دلیل که
شناخته نشوند و اینکه مبادا در یک تظاهرات ،در یک سنگاندازی یا آکسیون خاص
دستگیرشده و خانهشان مورد تفتیش قرار گیرد و احیان ًا مدارکی پیدا شود که موجودیت
سازمان را برمال سازد .این مالحظۀ امنیتی بچهها را از داشتن یک تجربه برای مشارکت
در فعالیت اجتماعی محروم کرد ،مث ً
ال در ارتباط با مرگ تختی (دی ماه  )1346بسیاری
از بچههای چپ و مبارز در تشییع جنازه و یا مراسم چهلم او شرکت کردند و حتی بسیاری
از روشنفکران مثل جالل آلاحمد در این مورد شرح نوشتند .یکی از تجاربی که بچههای
گروه فلسطین ،مشخص ًا حسین ریاحی و رفقایش مانند شکرالله پاکنژاد و غیره روی آن
تکیه میکردند و در واقع آغاز و سابقۀ کار خودشان میدانستند چهلم تختی بود که گویا
در سازماندهی آن شرکت فعال کرده بودند؛ همینطور یادبود صمد بهرنگی که آلاحمد
گزارشی از آن نوشته که در فصلنامۀ آرش چاپ شده بود یا مث ً
ال در سال  1348اعتصاب
اتوبوسرانی تهران پیش آمد .در جریان اعتصاب اتوبوسرانی طبیعیست که دانشجویان
دانشگاه فعال بودند ولی بچههایی که با مجاهدین فعالیت میکردند با اینکه غالب ًا دانشجو
بودند در آن شرکت نداشتند؛ حتی رضا رضایی به دلیل شرکت در این اعتراضات مورد
انتقاد قرار گرفت.
شرکت در این نوع حوادث اجتماعی از جانب دانشجویان امری رایج بود؛ بهعنوان
مثال در اوایل دهۀ چهل هر بار که حوادثی از نوع سیل و زلزله رخ میداد شاهد همبستگی
افراد و نیروهای سیاسی با آسیبدیدگان بودیم ،از جمله در سیل جوادیه ،تا آنجا که به یاد
دارم به سال  1341مربوط میشد ،عموم ًا همۀ بچهها و دانشجویانی که با سازمانهایی
مثل جبهۀ ملی و نهضت آزادی ارتباط داشتند در آنها شرکت میکردند؛ یا زلزلۀ بوئین زهرا
(شهریور  )1341که عموم ًا در آن شرکت کردند و برای آوارگان خانه ساختند .به یاد دارم
که به اشکال مختلف شعارهایی به نفع مصدق داده میشد؛ البته همینجا گفته باشم که
این نوع استفادههای سیاسی از همان موقع بهنظرم بسیار کودکانه و حتی زشت میرسید،
اما متأسفانه این برخورد بسیار رایج بود و کمتر کسی در ارتباط با سازمانهای سیاسی،
صرف ًا برای کمک به مردم و از روی خیرخواهی در این فعالیتها شرکت میکرد بیشتر
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اهداف تبلیغاتی به نفع جبهۀ ملی یا نهضت آزادی َمد نظر بود.

باری ،بهنظرم چند حرکت اجتماعی دیگر و یا اعتصاب دانشجویی وجود داشته
که عموم ًا بچههای مجاهد در اینرابطه بهدالیل امنیتی شرکت فعال نداشتند .این موضوع
در جمعبندی زندان مورد برخورد انتقادی قرار میگیرد و ک ً
ال  گرایش کمالطلبانۀ سازمان
در دستزدن به عملیات مسلحانه شدید ًا مورد نقد است :اساس ًا اینکه سازمان کوشش
کرده از عملیات بزرگ یعنی عملیاتی که تدارکات زیاد میطلبد آغاز کند و در این جهت
هم ،دچار توهمی بزرگ بوده است ،اینکه میتواند از فلسطینیها آنچنان آموزشی کسب
کند که ح ّلال همۀ مشکالت باشد .گویا در آنجا راهحلهای آماده و شستهورفته وجود دارد
و کافیست ما به آنها دست پیدا کنیم .درحالیکه همان تجربهای که خود ما در مقیاسی
کوچک ،اما در صحنۀ واقعی مبارزه کسب میکردیم بهمراتب بهتر از آنچیزی بود که در
امر سازماندهی ممکن بود از مبارزه در لبنان ،سوریه و یا حتی اسرائیل کسب کرد .آن نوع
پلیس شاه حاکم است قابل قیاس
سازماندهی که ما در ایران میکردیم یعنی در شرایطی که
ِ
با تجربیات دیگران نبود .درست است که در اسرائیل دستگاه پلیسی قدرتمند و تعلیمدیدۀ
سیا حضور دارد و عمل میکند ولی در اسرائیل حداقل آزادیهای اجتماعی وجود دارد که
در ایران خبری از آنها نیست .ما با روشهای خودمان چهبسا بهتر میتوانستیم سازماندهی
ِ
خود فلسطینیها هم ،بعدها که سبک کار و مخفیکاری ما
کرده و افراد را بسیج کنیم.
را میدیدند برایشان جالب توجه بود که ما چطور میتوانستیم چنین کارهایی را انجام
دهیم ولی فکر و ذکر ما دائم ًا کسب تجربۀ جدید بود حتی وقتی بهوضوح این تجارب
تطابقی با شرایط مبارزۀ ما نداشت؛ واضح بود که مبارزۀ ما در ایران به دشواری ممکن
بود به سطح استفاده از موشک و خمپاره برسد یا استفاده از عملیات بزرگی نظیر نوع
گروگانگیری ورزشکاران اسرائیلی در مونیخ ولی تمام این تجارب ،ما را به نوعی
مسحور و شیفتۀ خود میکرد.
بههرحال سازمان و بچههاییکه در زندان بودند به این نتیجه میرسند که در دستزدن
به عمل ،تأخیر زیاد و تعلل پیش آمدهاست .آنها میبینند که فداییها خیلی سریعتر به مرحلۀ
عمل رسیده بودند و بچهها حسرت آن را میخوردند که ای کاش به چند عملیات قبل از این
دستگیریها دست زده بودیم .ما عمل نکرده ،این همه دستگیری را متحمل شدیم.
در جمعبندیهای زندان این تدارکات درازمدت تئوریک ،در بچهها نوعی
دلزدگی از تئوری و مطالعه ایجاد کرد .برای بسیاری از بچهها قابل توجیه نبود که در
یک دوره ،آن مقدار نیرو صرف کتاب خواندن و مطالعه شده باشد .مشکل ما این بود که
در راهی بسیار ناهموار قدم میگذاشتیم .راهی که نه راه مذهب بود و نه راه مارکسیسم؛
راهی بود که باید قدمبهقدم خودمان آن را کشف و ابداع میکردیم .پیدا کردن یک راه
یا تئوری مستقل یقین ًا انگیزهای اصیل و مثبت بود .در واقع ما میخواستیم سنتهای
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موجود مذهبی و برداشتهای مترقیانه از آنها را در کنار تجارب انقالبی و جمعبندیها
و ارزیابیهای جنبشهای زحمتکشان قرار دهیم و از طریق با هم تلفیق کردن این
علم مبارزه سازگار باشد و هم
انبوه کتابها ،درک و دید مستقلی کسب کنیم که هم با ِ
ِ
مهلت زمانی کوتاه و آن سطح فهم و سوادی که ما داشتیم
با اعتقادات ما؛ اما با آن
چالندی” ،میدیدی که چیز زیادی دستگیرت
وقتی همۀ این کتب و آثار را خوب “می ِ
نشده است! مث ً
ال برای آنکه جایی برای اعتقاد به خدا باز کنیم ،باید چندین جلد
کتاب مطالعه میکردیم؛ کتبی که مث ً
ال بر اساس حساب احتماالت ،نشان دهد مجهوالتی
علم امروز نمیتواند در موردش قضاوتی قطعی انجام دهد؛ از آن جمله
وجود دارد که ِ
بود کتابهای ماکس پالنک یا الکساندر اوپارین از دانشمندان شوروی که بهدلیل
ماتریالیست بودنش معتبرتر هم بهنظر میرسید و باعث میشد که بگوییم خود آنها به این
نتیجه رسیدهاند که علم نمیتواند به این سؤاالت پاسخ دهد پس همان مجهوالت ،جای
خداست .در این مجهوالت ،خدا نهفته است یعنی خدا آنقدر در ذهن ما عقبنشینی
کرده بود که عظمت الهی درست بهاندازۀ عظمت مجهوالت ما بود .تاریکیهایی که ما
ص ّر میکرد .بهعبارت دیگر چیزی
در علم پیدا میکردیم ما را در اعتقادمان به خدا ُم ِ
که نمیشود از آن سر درآورد ،همانجا خداست بعد هم ،با وجودیکه سلسلۀ علل و
معلولهای طبیعی و سببها و تبعات آنها را در هستی و سطح جهان پیدا میکردیم و به
توضیحی عقالنی از آنها میرسیدیم ،باز میگفتیم همۀ اینها در واقع به خواست و ارادۀ
الهیست که میچرخد ،اما درست قبل از این نتیجهگیری ،درک ما با تفکر ماتریالیستی
و مادی چه فرقی میکند؟ بهراستی فرقی نمیکرد! آنجاییکه ما میتوانستیم فرق بگذاریم
جاییست که در این تسلسل ،میتوانستیم سرنخ را به یک مجهول برسانیم .حاال چقدر
باید در اینرابطه کتاب خواند! مث ً
ال برای اینکه ثابت شود که وحی وجود دارد و پدیدۀ
خاصیست و از آنجا که بازرگان در یک فصل از کتاب “راه طی شده” وحی را پدیدۀ
خاص معرفی کرده بود ،باید میرفتیم چندین جزوه و کتاب و غیره میخواندیم که خود و
رفقایمان متقاعد شویم که چنین است.
این جمعبندیها موجب میشود که کسی مثل سعید محسن دیگر از کتاب خواندن
منزجر شود و حتی حاضر نشود از این کتابهایی که خواندهایم ،یک جمعبندی ارائه دهد.
خود شهرام میگفت (همانطور که دیگران هم)“ :سعید به زور ،با اصراری که بقیۀ بچهها
میکنند در آخرین روزهایی که امکان اعدام او بود میپذیرد جمعبندی کند و جزوۀ “مقدمه
مطالعات مارکسیستی” را مینویسد”.

مضمون شکست
همانطورکه گفتم ،برای مجاهدین در اینکه شکست خوردهاند تردیدی
نمیتوانست مطرح باشد و نسبت به آن شکی نداشتند بهخصوص از آن جهت که قبل
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ْ
عمل ضربه خورده بودند .شش سال تدارک سازمانی ،بهاضافۀ تدارک
از دستزدن به
ویژه برای مبارزه و عمل نظامی ،آنهمه فعالیت که بهمراتب بیشتر از رفقای فدایی بود
(این امر را مصطفی شعاعیان هم در مقدمهای که بر مجموعۀ دفاعیات شهدای مجاهدین
نوشته ،گوشزد کرده است) همه قبل از دستزدن به عمل متوقف گشت .مجاهدین خود
را بر اساس تجربۀ الجزایر برای یک عملیات گسترده ،ناگهانی“ ،رعد در آسمان بیابر”
آماده میکردند و قصد داشتند به یک باره شبکۀ پلیسی شاه را داغان کنند اما برعکس،
نتوانستند و هیچ کاری از پیش نبردند .مدتها فکر کرده بودند که عمل کنند ولی در
ِ
شکست فجیع ،آنها
لحظۀ عمل ،گیرافتاده و بدون استفاده از سالح دستگیرشده بودند .این
ترین کارهایشان را به نقد بکشند و به بحث بگذارند.
را وادار کرد که تا کوچک ِ
مجاهدین بهدلیل تعداد زیادشان و بهخاطر اینکه هنوز به عملیات ویژهای دست
ِ
زندان انفرادی افتادند.
نزده بودند پس از دستگیری ،بهاستثنای برخی از افراد ،کمتر به
محمد حنیفنژاد از آن جمله بود ولی حتی زندان انفرادی او هم بهگونهای نبود که کسی
نتواند نزد او برود .حالتهای خاصی وجود داشت که کسانی میتوانستند پیش او رفته و
مدتی با او باشند .بهمن بازرگانی و محمود عسگریزاده مدتی در سلول محمد بودهاند.
رسول مشکینفام هم در یک مقطع از رفتن به بند عمومی خودداری کرده و پیش محمد
در سلول مانده بود .آنطور که پوران میگفت کاظم شفیعیها هم ،یک شب ،پیش از شب
اعدام ،در سلول محمد بوده است .به این ترتیب مجاهدین در شرایطی که در زندان عمومی
بودند توانستند تجارب خودشان را نقل و جمعبندی کنند.

اعترافات
جمعبندی دیگر مربوط به موضوعاتی بود که بچهها زیر شکنجه گفته بودند.
تصمیم بر آن شد که هر کدام از بچهها هرچه زیر شکنجه اعتراف کرده است را صریح ًا
بگوید یعنی اینکه دقایق دستگیری ،شکنجه و اعترافات را بازگو کرده و برای دیگران
کتب ًا تشریح کند .هر کس به سهم خود به این کار مشغول شد .همۀ مطالب را دستنویس و
یا رمزنویسی کرده و بسیاری از این مدارک به خارج از زندان منتقل شد.

بهطور قطع میتوان گفت که بسیاری از بچهها صریح ًا به ضعفهایی که در
بازجویی از خود نشان داده بودند اعتراف کردند .بسیاری از آنها صادقانه خودشان را
خائن ارزیابی میکنند زیرا معتقد بودند حرفهایی را گفتهاند که نباید میگفتند .یقین ًا
میتوان گفت که در فاصلۀ ضربۀ شهریور تا آذرماه  ،1350دیگر چیزی از اسرار سازمان
نبود که فاش نشده باشد .من همان زمان تعجب کردم که چگونه در همان روزهای ِ
اول
دستگیری ،شاید در مهرماه ،در روزنامۀ کیهان مأموریت ما سه نفر به خاورمیانه برای تماس
با الفتح فاش شد ،آنهم با اسامی حقیقی هر سه نفر! یکی از رفقایی که با ما بود گفت که
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شاید ساواک به گزارشی درونی دست پیدا کرده باشد .جواب دادم که مگر ممکن است
در گزارش ،اسامی واقعی نوشته شده باشد ،آنهم با اسم و فامیل! این موضوع یقین ًا در
اعترافات گفته شده بوده و این نمیتوانسته از طرف بچههای رده پایین بوده باشد! این
خود نشان میدهد که افراد را نباید بر اساس یک مقطع از زندگیشان ،بهخصوص در
زندان سنجید .سیستمهای قهرمانپروری که بنیانگذار ،رهبر و مبارز کبیر و صغیر دارند
معمو ً
ال ارزیابی دقیق از افراد را نادیده میگیرند و عموم ًا در ارزیابی از یک فرد ،جنبۀ

تبلیغی مسلط میشود .انسانها زیر فشار عکسالعملهای گوناگونی دارند.

یکی از شگردهای ساواک برای وادار کردن مسئولین به اعتراف این بوده است که
از آنها بخواهد افراد سطح پایین تشکیالتی را معرفی کنند .یک بار ثابتی بازجوی معروف
ساواک سه نفر از بچهها ،محمود عسگریزاده ،علی باکری و سعید محسن را جمع
میکند و هر سه را میآورد و به آنها میگوید“ :شما عشقتان این بوده که وارد مبارزه شوید
و این کارها را کردهاید ،گروه درست کردهاید و مسئولش بودهاید و… هر کسی هم عشقی
دارد و عشق شما هم این بوده است .کاری کردهاید و به پایش هم مینشینید .خودتان هم
میدانید که حکمتان اعدام است ولی به بچههای کوچکتر رحم کنید .اسم آنها را بگویید
تا بیایند و تعهد بدهند که دیگر کاری نمیکنند و بروند و از این پیگرد رها شوند” .در
اینرابطه کسی که بیش از همه از خود قاطعیت نشان داده ،محمود عسگریزاده است
که او را خیلی سریعتر از دیگران اعدام کردند .در بازجویی ،او تا سه روز اص ً
ال خودش
دستفروش دورهگرد و نوعی ُلمپن معرفی کرده بود که “من دستفروش و زحمتکش
را
ِ
هستم و به اینها ربطی ندارم” .درحالیکه او مسئول اطالعات سازمان بود! طوری رفتار
کرده بود که وقتی از او میپرسند از چه راهی نان میخوری؟ برای اینکه سر خر را ک ً
ال از
بیخ بگرداند گفته بود “…ون میدم! قاچاقچیام!” این رفیق خودش هم خیلی خاکی و
ال نوع زندگی خاصی داشت؛ کام ً
تودهای بود و ک ً
ال بلد بود با اصطالحات ُلمپنی صحبت
کند .با اینکه این تالش را برای گم کردن َظ ّن ساواک بهکار برد ،از جای دیگر لو رفت.
خیلی رفیق تیز و شاید بشود گفت همهجانبهای بود .بهلحاظ اینکه از خانوادۀ زحمتکشی
بود و درد زحمتکشان را میفهمید شخصیت بارزی داشت .باری ،او چنین برخوردی
میکند درحالیکه بعضی دیگر چهبسا در مقابل این استدالل که “اسم بچههای جوانتر را
بگویید…” ضعف نشان میدهند ،البته این استدالل میتواند زیر شکنجه ،بعضی از بچهها
را متقاعد سازد که مث ً
ال گفتن اسم بچههایی که جوانتر و در ردههای پایینتری هستند،
مهم نیست و گویا ساواک قبول میکند که با آنها کاری نداشته باشد .حنیفنژاد که قصد
داشته همۀ مسئولیتها را بهعهده بگیرد احتما ً
ال در یک مقطع کوتاه اینگونه تمایلی نشان
داده است یعنی امیدوار بوده که با به گردن گرفتن همۀ مسئولیتها ،دیگران را از زیر تیغ
برهاند .گویی در دادگاه ضوابط و حق و حقوقی مطرح است! البته شاید تا حدودی چنین
بود ولی نه به حدی که ساواک این قدر احمق و ساده باشد که همین که مسئول را یافت،
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بقیه را آزاد سازد! محمد فداکارانه هر مشکلی را بهعهده میگیرد تا خودش کشته شود ولی
کسی از بین نرود .او را خیلی اذیت کردند یادش بخیر! او را شکنجه کردند ،دماغش را
شکستند… ساواک تالش زیادی کرد تا جایی که ممکن است محمد را در نظر دیگران
خوار و تحقیر کند .محمدی که سمبل مجاهدین بود و مردم او را خوب میشناختند و به
او اعتماد داشتند .در دادگاه اول به او حکم اعدام ندادند تا او را تحقیر کرده و این بت
را بشکنند ولی محمد با قاطعیتی که در دادگاه دوم نشان داد و از آنجا که ساواک نتیجهای
از تاکتیک خود برای رام کردن یا تحقیر او به دست نیاورده بود ،به اعدام محکوم شد .او
از اینکه بچههای پایین دستگیرشده و تحت فشار هستند بسیار رنج میکشید .او آنچنان
مسئولیت شکست را احساس میکرد و آنقدر ناراحت شده بود که به نقل از رفقای زندان،
حتی به فکر خودکشی میافتد؛ زمانیکه وصیتنامهاش را به پوران میداده گفته است که
“ 75درصد من مقصرم و  25درصد سعید” .پوران معتقد بود که:

“نفس اینکه مسئله در قالب “تقصیر” مطرح شود اساسا ً تفکر
نادرستی است ،تفکر پدرمآبانه و مذهبی است .یعنی مسئله را در سطح یک
مبارزۀ اجتماعی ارزیابی نمیکند .کسانی که به مبارزه رویآوردهاند ،نه به
اعتبار یک نفر ،که به اعتبار ایدههای خود و جایگاه مبارزاتیشان آمدهاند.
خیلیها هم نیامدند! خیلی از افراد نزدیک به او بودند و خیلی هم خوب
او را میشناختند و حاضر نشدند بیایند .مصالحشان اقتضا نمیکرد .اینکه
مبارزه را به یک مبارزۀ فردی تقلیل دهیم ،مبارزهای که تحت تأثیر کسی
انجام میشود ،درکی پیغمبرانه ،پدرانه و ناشی از اخالقیات مذهبی است”.

بههرحال وضع طوری بود که برای محمد از بیرون و از طریق پوران سیانور هم
فرستاده شده بود (((.این یک تصور غلط است که او داشته ،یعنی کسی که در سختترین
شرایط زندان مسئلۀ سازماندهی مجدد تشکیالت را از یاد نبرده و یا نسبت به عملیات
ماجراجویانه هشدار میدهد ،آدمی که در زندان از وحدت ایدئولوژیک وحدت سیاسی
وحدت تشکیالتی صحبت میکند و رهنمود عملی و تشکیالتی برای بیرون میدهد،
میتواند دچار این تصور غلط شود که تقصیرها به گردن اوست و این اوست که باید تاوان
این شکست را پس بدهد .این البته از ارزش و مقام او ذرهای نمیکاهد.
یک نکتۀ دیگر دربارۀ اعترافات هم که شاید شایان ذکر کردن باشد ،برخورد
مسعود رجوی بوده است .مسعود رجوی از سال  54به بعد نقش کام ً
ال بارزی در تحول
 - 1روایت دیگری هم در مورد دلیل رساندن سیانور به محمد وجود دارد و آن طرح ترور ثابتی از طریق
ُسرنگ سیانور است که گویا طرح این بوده که پس از دستگیری مهدی رضایی از موقعیت روبهرو کردن محمد
با او در حضور ثابتی استفاده شده و او را به قتل برسانند .روایت مربوط به خودکشی ،متأخرتر و قابل اتکاتر
بهنظر میرسد.
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سازمان مجاهدین ،بخش مذهبی داشته است ،اما در زندان تا این تاریخ ،بهخصوص در
همان اوایل  1350تا  1352آنطور که بچهها نقل کردهاند چنین چیزی نیست و حتی
برعکس است یعنی شکفتن رجوی به دوره  54به بعد باز میگردد .تا این برهه افراد
دیگری در زندان نقش مرکزی دارند .طی این دوره یعنی در شرایطی که هنوز بچههای
دیگری مثل باکری وجود دارند و زندانیان را آنقدر بین شهرهای شیراز ،مشهد و تهران
پراکنده نکردهاند ،مسعود اهمیت درجه اول ندارد بهخصوص که گفته میشود مسعود
بین بچهها از اعتماد خیلی باالیی برخوردار نبوده است ،البته بیتردید مسعود با آنکه
فرد بسیار تیزهوشی بود و در رابطه با بیان ،نگارش و… کیفیتهای برجستهای داشت
ولی تا آنجا که شنیدهام تا سال  1352نظر خوشی نسبت به او وجود نداشته است .اص ً
ال
ِ
خود مسئلۀ بازجویی او هم ُپر از سؤال و تردید است .او مورد بازجوییهای مفصلی

قرار میگیرد و جزو کسانیست که در اعترافاتش به ضعف نشاندادن خود اذعان داشته
است .سندی که رژیم جمهور اسالمی پس از قیام از او چاپ کرده واقع ًا به قلم خودش
است و برخالف آنچه مجاهدین مذهبی ادعا میکنند اطالعاتی که فاش کرده ،بههیچوجه
اطالعات سوخته نبوده است؛ از جمله در رابطه با مشخصات محمد حنیفنژاد ،چهره و
قیافۀ محمد را ،چشم و ابرو و… همه را تشریح کرده بود.
باری ،میبینیم که در زندان هر دو برخورد وجود دارد ،رفقایی که چهبسا بهطور
مقطعی و موقت از خود ضعف نشان میدهند و دیگرانی که ثابتقدم تا به آخر مقاومت
میکنند؛ مث ً
ال اصغر بدیعزادگان علیرغم اینکه به او میگویند “این اطالعات لو رفته ،تو
بیشتر از این شکنجه نشو” ،جواب میدهد “اگر هم گفتهاند به من مربوط نیست ،من نباید
بگویم” .رسول مشکینفام هم همینطور .او محل سکونت مرا در بیروت ،با وجودیکه
میدانست جایم را عوض کردهام ،نمیگوید .او به بازپرس و شکنجهگر گفته“ :میدانم و
نمیگویم” یا برخوردهای مشابهی که رفیق ناصر صادق از خود نشان داده است.

تداوم فعالیت در  بیرون از زندان
نکتۀ دیگری که مربوط به جمعبندی دورۀ زندان است ،مسئلۀ ادامۀ کارِ بیرونیست.
این مسئلۀ بغرنجی بود زیرا عموم ًا بچهها فکر میکنند که با ضربهای که سازمان خورده
است ،بیش از  99درصد افراد یعنی بچههای کادر و آموزشدیده دستگیرشده و دیگر
کسی بهاستثنای افرادی که در خارج از کشور بودند و تعدادشان هم زیاد نبود باقی نمانده
است ،البته در مورد چشمانداز کار هم بین بچههای زندان اختالف وجود دارد ،یعنی در
ارزیابی اوضاع بیرون همۀ احتماالت بررسی میشود؛ آیا کسانی که بیرون هستند ،مث ً
ال
احمد یا رضا رضایی (پس از فرار از زندان در آذر  )1350یا بچههای دیگر از ردههای
پایینتر مثل بهرام آرام ،توان سازماندهی مجدد سازمان را دارا هستند؟ کسی نمیدانست
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که بهرام آرام چنین توانایی از خود نشان خواهد داد که بتواند در مرکزیت سازمان به این
درجه بدرخشد؛ حتی بعضی از بچهها احتمال میدادند که سازمان نتواند به هیچ ترتیبی
خود را بازسازی کند .این احتمالی جدی و واقعی بوده است مث ً
ال علی میهندوست به
همسرش (خانم زری میهندوست که بعد از قیام هم با مجاهدین بود و بعد فوت شد)
سفارش کرده بود که “اگر سازمان گرفت و توانست با بچهها کار کند ،با آنها بمان ،اگر
نه برو با فداییها” .این هم باز نشانیست از اینکه مسئلۀ مجاهد و فدایی در بین بچهها
چندان مهم نبوده و مبارزۀ مسلحانه مفهوم عام و همهگیری داشته که بر تمایالت عقیدتی
غالب بوده است.
کسانی که در آن زمان خارج از ایران بودند و بچههای زندان ممکن بود برای
ادامهکاری روی آنها حساب کنند ،حسین روحانی ،محمود شامخی و من بودیم .بودند
رفقایی مثل جلیل سیداحمدیان که در اول شهریور دستگیر نشدند و رفقای جوانتر دیگری
که پس از ضربۀ اول به ایران رسیدند مثل ابراهیم آوخ و… اما طبع ًا روی بعضی از بچهها
بهدلیل سابقۀ قبلی بیشتر حساب میشد ،مشخص ًا بهنظرم روی ما سه نفر .بماند که برخی
از همین رفقای جوان هم در پیامدهایحمله دستگیر شدند .با وجود این ،رفقای زندان
معتقد بودند که باید در رابطه با حرکتی که قرار است در بیرون صورت بگیرد جمعبندی،
ِ
ِ
حرکت آتی کمک و جهت داده
رهنمود کار استراتژیک و آموزش… داده شده و به این

شود .یکی از این وظایف مبرم ،فراهم نمودن خوراک آموزشی برای بیرون بود .برای این
مهم در دو جهت فعالیت میکنند :یکی نوشتههای صرف ًا تشکیالتیست که عمدت ًا جنبۀ
داخلی دارد مثل چند جزوه که پس از تحریر به خارج از زندان منتقل گشت ،تکثیر شد ،در
ِ
جهت
سازمان چرخید و بعد به خارج از کشور هم رسید و ما توانستیم از آنها استفاده کنیم.
دیگر این کارِ آموزشی-نوشتاری این بود که از همۀ مبارزات ،ضربهها و خالصه آنچه بر ما
رفته بود جمعبندی شده و با هدف آموزش و همینطور اهداف تبلیغی بهصورت دفاعیات
تنظیم شود و با استفاده از تریبون دادگاه که باالخره در اختیار ما قرار میگرفت به عموم
معرفی کنیم .این تمایز در برخورد ما به دادگاه و زندان نسبت به فداییها بود .این روش
برخورد ،یعنی جمعبندی از مبارزات و تهیۀ دفاعیات به این شکل ویژۀ مجاهدین است.
گفتم که رفقای فدایی بهخاطر اینکه بیش از ما تحت تأثیر “روحیه چریکی” بودند وقتی
وارد زندان میشوند با جسارت بیشتری برخورد میکنند اما برای ما همواره این سؤال
مطرح بود که آیا این برخورد جسارتآمیز بجا و مناسب بوده است؟ یعنی آیا وقتی 10
تا  20رفیق چریک را به جلسۀ دادگاه میبرند واقع ًا بهترین راه برای ضربهزدن به رژیم و
پیشبرد اهداف و مقاصد انقالب این است که از برخاستن جلوی رئیس دادگاه خودداری
کرده و مث ً
ال از این طریق به او بیاحترامی کرده باشیم؟ یعنی در واقع از همان ابتدا ،دادگاه
را در موقعیتی قرار دهیم که همه را محکوم به اعدام یا حبسهای طوالنیمدت کند یا مث ً
ال
به عکس شاه ،کفشی پرتاب کنیم و… آیا برخورد اصولی چنین است یا اینکه به دادگاه
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امکان دهیم طبق روال عادی پیش رود ۴-۵ ،نفر از بچهها بتوانند از خود دفاع کنند
پخش تراکت
و این دفاعیات نوشته شود و بتواند به بیرون زندان منتقل شده و از طریق
ِ
و برنامۀ رادیویی و… در اختیار عموم قرار گیرد .این روشی بود که بچههای مجاهد در
پیش گرفتند.

تهیۀ دفاعیات
یکی از فعالیتهای نگارشی که جوانب آموزشی هم داشته تهیۀ دفاعیات است
بهنحوی که برای بچههایی که احتما ً
ال در بیرون ،در تالش بازسازی سازمان هستند ابزار و
ُمهمات فراهم کند .در اینرابطه در زندان یک تقسیم کار حسابشده انجام میشود .چهار
نفر از بچهها دفاع از تئوری و تفکر سازمان را بهعهده میگیرند .یکی نظرات اقتصادی
سازمان را تشریح میکند ،منظور طرح مسئلۀ فقر و غنا در سطح جامعه ،اینکه در هر شیء
که تولید میشود کار انسان و شخصیت او تجسم یافته است ،اینکه در جهانی که مناسبات
طبقاتی برآن غالب است استثمار حاکمیت دارد و الغای استثمار راهحل اسالمیای است
که ما از آن دفاع میکنیم .این مضمون بحثی بوده که سعید در دفاعیاتش نوشته ولی
اینکه آیا سعید در دادگاهش همۀ اینها را بهزبان آورده است یا خیر ،نمیدانم .بههرحال
دفاعیات سعید به این شکل بیرون آمد یا شاید هم برای اینکه بعد ًا بیرون بیاید نوشته بود
چون اساس ًا او در دادگاه اول حضور ندارد.
باری ،در دادگاه علنی چهار نفر از بچهها موظف میشوند دفاعیات را ارائه کنند:
محمد بازرگانی ،ناصر صادق ،مسعود
رجوی و علی میهندوست .دفاعیات علی
میهندوست مفصلتر از دفاعیات سه نفر
دیگر که بهصورت یادداشت بود ،بیرون
آمد .تا جایی که به یاد دارم ،ما نفهمیدیم
که این یادداشتها همان متنی بوده است
که آنها تهیه کرده بودند یا چیزی بود
که یکی از بچهها که بهعنوان تماشاچی
به دادگاه رفته بوده ،یادداشت برداشته و
علیرغم نظارت ساواک به بیرون آورده بود.
وقتی این یادداشتها در بیروت به دست
من رسید ،بهطرزی ُمقطع و ُبریده ُبریده بود،
بههمین خاطر بهنظر بیشتر ُنتبرداری بود
تا نوشتهای منظم و تدوینشده .من این
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نوشتهها را تنظیم کردم و در یک جزوه منتشر ساختیم؛ درعین آنکه در نامهای که رضا
بههمراه این نوشتهها فرستاده بود برخی حواشی مربوط به دادگاه هم درج شده بود که من
بهصورت حاشیه در جزوه آوردم .این جزوه در سال  1351در بیروت چاپ شد و نمیدانم
آیا میتوان نسخهای از آن را به دست آورد یا خیر .این جزوه بارها از رادیوهایی که ما
داشتیم خوانده یا مورد استفاده قرار گرفته و حتی ترجمه شده بود .این دفاعیات که به این
طریق به بیرون از زندان رسید ،مورد استفاده برخی از محققین خارجی مثل فرد هالیدی یا
یرواند آبراهامیان هم قرار گرفته است.
نکتۀ دیگر اینکه مجاهدین در دادگاه و فعالیتی که در حاشیۀ آن جریان داشت،
میکوشیدند هویت سازمان را تدقیق سازند .آنها نمیخواستند هویت مذهبی-اسالمی به
سازمان چسبانده شود یعنی اسالم به معنایی که آن روز مطرح بود و ممکن بود به آن مارک
ارتجاعی و آخوندی زده شود .این یکی از پایههای تفکری بود که از قبل ،در مجاهدین
وجود داشت که خودشان را یک سازمان مذهبی به معنی آخوندی و سنتی نمیدانستند
و اینکه بهخاطر مذهب گردنیامده بودند .ما هرگز بهعنوان وظیفۀ مذهبی متشکل نشده
بودیم .آنچه امثال بازرگان بعد از قیام میگفتند که “این تکلیف شرعیست ،امام تکلیف
کرده و وظیفۀ شرعیست که در مبارزه شرکت کنیم و اینکه ما صرف ًا انجام وظیفه میکنیم”
در منطق مجاهدین نمیگنجید .آنها شرکت در مبارزه را وظیفۀ شرعی نمیدانستند و بر
چنین درکی خط بطالن کشیده بودند .آنها معتقد بودند و این جزو نخستین پرنسیپهای
مجاهدین از همان ابتدا بود که مبارزه علم است و هدف از آن ،رسیدن به پیروزیست.
آقای طالقانی هم این درک را تأیید کرده و افزوده بود “حتی وقتی میگویند کاری ثواب
دارد یعنی انعکاس و پژواک دارد؛ کاری که تو انجام نداده باشی ،یعنی اساس ًا مادیت
نداشته باشد ،پژواک ندارد یعنی ثواب ندارد”؛ یعنی برایش یک توجیه مذهبی پیدا کرده
بود که اگر تو کاری را برای خودت بکنی که انجام وظیفه کرده باشی و تأثیر بیرونی نداشته
باشد ،حتی ثوابی هم به معنی مذهبی نصیبت نخواهد شد.

زمینههای تغییر ایدئولوژی و دستاوردهای تئوریک زندان
در زندان در همان ابتدای دستگیریهای ضربۀ  ،1350روبهرو شدن با چریکهای
فدایی خلق یک تکان بزرگ برای مجاهدین بود ،چرا که مجاهدین که خود را عالیترین
محصول تکامل مبارزات مردم ایران میدید ،با کمونیستهایی روبهرو میشد که صادقانه
در جهت منافع زحمتکشان میجنگیدند و از خیلی جهات به همان دستگاه نظریای
اتکا داشتند که ما .الزم بود بتوانیم هم تمایزمان با تفکر سنتی مذهبی را تئوریزه کنیم و
هم برتری اعتقادی خود را نسبت به مارکسیستها به اثبات برسانیم.
باری ،همانطور که گفتم مجاهدین در زندان به بررسی تجربۀ شکست مشغول
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شدند و برای بعضی از بچهها مسئلۀ جمعبندی از شکست به مسائل تشکیالتی و امنیتی
ختم نمیشود و ابعادی ایدئولوژیک پیدا میکند .نتیجۀ آن در چند نوشته و جزوه منعکس
شد که متأسفانه آنها از دست رفتهاند .این نوشتهها بیان درک و دید مجاهدین در همان
دورۀ اواخر سال  50است و دوگانگی ایدئولوژیک مجاهدین در آنها آشکار میشود.
قبل از پرداختن به این جزوات به چند مورد اشاره میکنم که نشان میدهد این گرایش
بهطور واقعی در بچهها پیش میرفته است .من بهطور مشخص به مواردی از وجود تمایل
مارکسیستی در اندیشۀ رفقا که شخص ًا شنیده یا با آن برخورد داشتم ،اشاره میکنم.

موارد تمایل به مارکسیسم قبل از تغییر ایدئولوژی
رسول مشکینفام

قبل از همه ،مورد رسول مشکینفام است .زیر سؤال رفتن ایدئولوژی برای او به
توگوهایی که در زندان صورت میگیرد و بررسی تجربۀ لو
این ترتیب است که بعد از گف 
رفتن و ضرباتی که به سازمان وارد آمد ،بهشدت در فکر فرو میرود که ایدئولوژی اسالمی
تا چه حد میتواند پاسخگوی نیازهای مبارزه باشد؟ موقعیت مارکسیسم چگونه است؟ از
یکی از رفقای مورد اعتماد که در آن زمان زندانی بود ،شنیدم که رسول به همه میگوید:
“بچهها ،من کاری میکنم که بروم پیش محمد و از او بپرسم ،اگر او مرا قانع کرد که
درست ولی اگر نه ،من اسالم را قبول ندارم و مارکسیست هستم” .او نزد محمد میرود
و پس از دو سه روز که برمیگردد ،در پاسخ به بچهها میگوید“ :محمد مرا قانع نکرد”.
این امر برایم کام ً
ال قابلپذیرش است بهخصوص از این لحاظ که بهطور خاص
رسول از ابتدای امر چنانچه گفتم بچۀ آزاداندیشی بود و به نسبت بقیه دگم کمتری نسبت
توآمد با گروههای عرب .یک
به مسئلۀ مذهب داشت؛ چه در نماز خواندن و چه در رف 
بار پیش از تماس با آنها ،رسول پیشنهاد کرد که خود را مارکسیست معرفی کنیم؛ داستان
از این قرار بود:

در اوایل  ۱۳۵۰هنوز برخی از رفقا ،از جمله رسول در خارج یعنی در بیروت
بودیم .سازمان به رسول و من مأموریت داده بود تا با برخی از اتحادیههای دانشجویی
عرب در سوریه مالقات کرده ،با آنها آشنا شده ،مسائل ایران را در میان نهاده و اوضاع
و مسائل کشورهای عربی را از آنها بشنویم و احیان ًا پایۀ همکاریهای آینده را بریزیم.
بهخاطر دارم که رسول مشکینفام و من در اتومبیلی در حال رفتن از بیروت به دمشق
بودیم .در طول راه در مورد این پرسش گفتوگو میکردیم که اگر از ما در مورد
ایدئولوژی مجاهدین پرسیده شود ،چه پاسخی باید بدهیم .رسول با همان عادت شوخ
و خندهای که داشت بالفاصله گفت :خوب ،میگوییم مارکسی-لنینی هستیم (مثل خود
اعراب که مارکسیسم-لنینیسم را مارکسی-لنینی میگفتند) .این پاسخ البته خالی از
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اشکال نبود زیرا ما در بیرون از سازمان ،خود را مارکسیست-لنینیست معرفی نمیکردیم
و حال در جلسات و نشستهای خصوصی بگوییم مارکسیست-لنینیست هستیم! این
چندان صحیح بهنظر نمیرسید ،ولی توجه داشته باشیم که یک مبارز ارزنده و بزرگ و
از یاد نرفتنی مثل رسول مشکینفام وقتی که میخواهد از واقعیت کار مجاهدین برای
دیگران یعنی برای انجمنهای دانشجویی عرب بگوید ،میگوید که ما مارکسی-لنینی
هستیم .درعینحال رسول بهترین بیان دوگانگی مجاهدین هم هست زیرا همین آدم ،روز
آخر وصیتنامهای خطاب به پدر و مادرش نوشته که رنگوبویی آشکارا اسالمی دارد.
با این مضمون که “من راه علی و حسین و… میروم و در راه خدا شهید میشوم…” ما
این متن را به خط خود رسول چاپ کرده بودیم و بعدها هم تجدید چاپ شد .من خط
او را خوب میشناسم.
بهمن بازرگانی

مورد دیگر ،بهمن بازرگانی عضو مرکزیت سازمان است که از همان سال 50
مسئلۀ مذهب برایش تا حدود زیادی زیر سؤال میرود و دیگر اعتقادی به آن ندارد .کنار
گذاشتن مذهب توسط بهمن بازرگانی که عضو کمیتۀ مرکزی سازمان مجاهدین بود،
اولین شَ ک را بهدرون سازمان مجاهدین وارد کرد .او که دیگر ایدئولوژی سازمان را قبول
نداشت ،در زندان از پذیرفتن هر نوع مسئولیت در تشکیالت مجاهدین مذهبی سر باز زد.
بسیاری از بچهها در زندان از گرایش او به مارکسیسم اطالع داشتند.
مسعود اسماعیلخانیان و رضا باکری

دو نفر دیگر ازبچهها هم هستند که برای آنها مذهب بهمرور زیر سؤال رفت و
اعتقادشان را به این ایدئولوژی از دست دادند .در بین بچهها ،در زندان از آنها بهعنوان
افرادی نام برده شد که پاسیو شدهاند در صورتیکه اینها پاسیو نشده بودند؛ اگر چنانچه
در بعضی فعالیتها مثل ورزش و نماز و… که در حین آن شعارهای مذهبی داده میشد
شرکت نمیکردند ،بهخاطر پاسیو شدن نبود بلکه بهخاطر آن بود که اعتقاد خود را از دست
داده بودند .در زندان فعالیتها و کنشهایی باب شده بود که قب ً
ال در بیرون وجود نداشت
میان نماز ،شعارهایی خوانده شود؛ مث ً
مث ً
ِ
ال بگویند که
ال در هنگام قنوت ،یعنی دعای
“خدایا! اللهم ثور ًآ مجاهدین…” این روشی بود که منتظری باب کرده بود و در خطابهها
و نمازها دعاهایی میخواند از نوع “خدایا روس و شوروی و چین و… را نابود کن” .این
روش ،قبل از زندان وجود نداشت و در زندان بچهها آن را جا انداخته بودند و شاید در
هنگام نماز و ورزش از این نوع شعارها برای قوت قلب استفاده میکردند؛ طبع ًا کسانی
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که دیگر اعتقادشان را در اینرابطه از دست داده بودند ،آن را نمیخواندند .بماند که
بچههایی که تفکر و ایدئولوژی خودشان را از دست داده بودند عم ً
ال درگیری ذهنی داشتند
و مجبور بودند کناره بگیرند و بهخود مشغول باشند؛ بههمیندلیل ممکن بود آنها را پاسیو
تلقی کرد .این دو نفر ،یکی مسعود اسماعیلخانیان بود و دیگری رضا باکری برادر علی
باکری که اولین کسانی بودند که خبر پاسیو شدن آنها از زندان آمد.
رضا رضایی

در دسامبر (۱۹۷۰پائیز  ۱۳۴۹خورشیدی) ،همراه با جمعی از اعضای مجاهدین،
از جمله اصغر بدیعزادگان ،مسعود رجوی ،محمد سیدیکاشانی ،رضا رضایی و محمد
امان پایتخت اردن به سر میبردیم .در آن سال در پایگاه نظامی “الفتح”
بازرگانی در ّ
بودیم .زمانیکه پایگاه زیر شلیک خمپارههای ارتش اردن قرار داشت ،من و رضا رضایی
در یک سنگر نشسته بودیم .در آن زمان قرار بود که برای معرفی سازمان مجاهدین و
اهداف آن مطالبی نوشته شده و پس از ترجمه ،آنها را به رفقای سازمان الفتح تحویل
بدهیم .یکی از این مطالب در مورد ایدئولوژی سازمان بود و مسعود رجوی مسئولیت
نوشتن آن را برعهده داشت .وقتی که من و رضا داشتیم این مطلب را میخواندیم ،در
اولین سطر نوشته شده بود :ما هم از “علم زمانه” استفاده میکنیم ،هم از تجارب انقالبی
کشورهای مختلف و هم از سرچشمۀ فیاض قرآن برخورداریم .یادم هست هنگامی که
این جمله را خواندیم و رسیدیم به “سرچشمه فیاض قرآن” ،من بیاختیار نگاه کردم به
رضا رضایی ،رضا هم نگاهی به من کرد و چانۀ رضا حالتی به خود گرفته بود که تعجب
و حیرت در آن بود و از آن حالت این خوانده میشد که :عجب! این چه حرفی است؟ و
هر دو همین “حرف” را میزدیم و در واقع همین “حرفمان” در چهرهمان آشکار بود.
بهطور دقیق یادم هست که میگفتیم این یعنی چه که ما بنویسیم از “سرچشمۀ فیاض قرآن”
برخورداریم؟ این بود وضع ما در سال  ۱۳۴۹خورشیدی.
علی باکری

مورد دیگری که بهخاطر دارم زمانی بود که ما دورۀ آموزشی خود را در بیروت به
پایان رسانده و خودمان را آماده بازگشت به ایران میکردیم .علی باکری که یادش گرامی
باد ،بهعنوان مسئول مرکزی سازمان به بیروت آمده بود .رفقایمان بایستی همراه با وسایل
خود و از راههای قاچاق به ایران بر میگشتند .در مورد کارهای انجامگرفته ،گفتوگو
میکردیم .مقاالتی را که در شرح اوضاع ایران ،استراتژی خودمان و مسائل دیگر تهیه شده
بود به الفتح داده بودیم .در بین این مقاالت ،مقالهای بود که اتفاق ًا آن را هم مسعود رجوی
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نوشته بود؛ عبارت باالی آن اینگونه بود“ :بدون ایدئولوژی انقالبی ،جنبش انقالبی
وجود ندارد” .به محض اینکه علی باکری این جمله را دید ،بالفاصله اعتراض کرد که به
چه حقی ما جملۀ لنین را تحریف کردهایم و به جای اینکه بگوییم “بدون تئوری انقالبی،
جنبش انقالبی وجود ندارد” ،گفتهایم “بدون ایدئولوژی انقالبی” و کلمۀ “تئوری” را با
باکری مجاهد اجازه نمیداد که
کلمه “ایدئولوژی” عوض کردیم؟! یعنی رفیقی مثل علی
ِ
سخن لنین تحریف شود.
سعید محسن

نکتۀ خیلی جالب دیگری را هم بهخاطر دارم و آن ه مزمانی بود که زندهیاد
مصطفی شعاعیان کتابی دربارۀ شورش جنگل با شرکت میرزا کوچکخان نوشته بود.
این کتاب هنوز بهصورت دستخط بود و قبل از چاپ و احتما ً
ال از طریق احمد رضایی
که از دوستان او محسوب میشد به دست ما رسید ،البته مصطفی و دیگران اطالع دقیقی
نداشتند که سطح بچههایی که فعالیت میکنند در چه حدی است ولی میدانستند که این
نوع کتابها در سازمان خوانده میشود .در این کتاب ،شعاعیان “جمهوری شوراها”
و در رأس آن لنین را مورد انتقاد قرار داده بود با این مضمون که آنها کمک الزم را به
“جمهوری گیالن” به رهبری میرزا کوچکخان نکردهاند .به یاد دارم که برخورد شعاعیان
به لنین مورد اعتراض سعید محسن بود .سعید میگفت که ما حق نداریم به لنین اینطور
برخورد کنیم .این در حالی بود که مصطفی شعاعیان خودش را مارکسیست میدانست و
به خود حق میداد که به لنین برخورد انتقادی بکند ،در صورتیکه سعید محسن اعتقادات
مجاهدینی داشت و طبع ًا مسلمان بود و نمازش را هم میخواند ولی نسبت به انتقادی که
بهنظر او بناحق به لنین شده بود ،موضع میگرفت.

محمود شامخی

بعد از کشتار کمونیستها در سودان ،مصر و دیگر کشورها ،محمود شامخی
رفیق بسیار ارزندهای که یکی دو ماه پس از برگشت به ایران شهید شد و داغش واقع ًا به
دل ما ماند ،در مورد این کشتارها واکنش نشان میداد .وقتی انور سادات گفته بود“ :همه
باید بدانند که جمهوری متحد عرب دندان هم دارد” یعنی میتواند مخالفانش را بگیرد و
تکهتکه کند! محمود شامخی در این باره میگفت“ :ببینید که این جمهوری متحد عرب
چه ماهیت ارتجاعیای دارد که کمونیستها را که صدیقترین مبارزان ضدامپریالیست
شامخی مجاهد در
و ضدسرمایهداری هستند ،اینگونه کشتار میکند” .این نظر محمود
ِ
مورد کمونیسم و کمونیستهاست.
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سابقۀ کشتار کمونیستها به عراق در سال  ۱۹۵۸باز میگردد .زمانیکه حسن
البکر و دیگران بر سر کار بودند ،کشتار کمونیستها در موصل فراموشنشدنی است .یکی
نشدنی کشتار کمونیستها در اندونزیست .آنجا حزب کمونیستی
دیگر از موارد فراموش
ِ
وجود داشت با نزدیک به یک میلیون عضو؛ پس از کشتار فجیع آنها و متالشی کردن
حزب ،سوهارتو به قدرت رسید.
محمدباقر عباسی

در سال  ۱۳۵۱با رفیقی مجاهد آشنا هستیم به نام باقر عباسی .او در ارتباط
با اعدام انقالبی (به تعبیر آن زمان) یا ترور سرتیپ سعید طاهری دستگیر شد .سه نفر
یعنی باقر عباسی ،محمد مفیدی و علیرضا سپاسیآشتیانی در این عملیات شرکت داشتند.
محمد مفیدی و باقر عباسی دستگیر و زندانی شدند ولی علیرضا سپاسیآشتیانی توانست
فرار کند و آن موقع به دست رژیم  نیفتاد .در همان روزهای سال  ۵۱باقر عباسی از پشت
میلههای زندان فریاد میزد که“ :اگر مرا اعدام کردند ،بدانید که من مارکسیست هستم”.
الزم به توضیح است که نام و یادنامۀ باقر عباسی ،علیرغم این اعالم علنی در مجموعۀ
یادنامۀ مجاهدین ذکر شد و رضا رضایی از او با تجلیل فراوان یاد میکرد و به یاد دارم
توآمد داشت” (منظور از “دوکی”،
که گفته بود “او همیشه با دوکیهای جنوب شهر رف 
آدمهایخیلی نحیف و الغر است)؛ ضمن ًا همین باقر عباسی علیرغم اینکه مارکسیست
شده بود کسی بود که همواره مورد اعتماد همرزم و دوست سابقش ابوشریف((( قرار
داشت بهطوریکه پس از قیام ،ابوشریف به خانه او و همینطور به خانه دایی (علیرضا
سپاسیآشتیانی) رفته بود.
مجموع این شواهد نشان میدهد که ادعای کسانی که میگویند شخص تقی
شهرام و فرار او از زندان ساری باعث کمونیست شدن سازمان مجاهدین بوده است،
چقدر بیپایه و اساس میباشد .همۀ اینها از روی غرضورزی ،بدخواهی ،تحریف و
توهین به تاریخ است .درهرحال ،این نمونهها را ذکر کردم تا فرایند این تحول روشن
گردد .بهنظر من گرایش به نوع زندگی و رهایی زحمتکشان در سازمان مجاهدین ،این
فضیلت را به ما داده بود تا بهتدریج خودمان را از قیدوبندهای توهمات سنتی مذهبیون
رها کنیم .ما تالش کردیم تا خودمان را با زندگی اکثریت جامعه ،با زندگی کارگران و
زحمتکشان تلفیق کرده ،در خدمت آنها بوده و خودمان را از آنها بدانیم .نمیگویم موفق
شدیم ولی همۀ تالشمان را در اینراه به کار بردیم .ما مسائل مذهبی را هیچگاه بهطور
کور و کر دنبال نکردیم .در رابطه با قرآن ،آنگونه که خمینی انتظار داشت هیچوقت
 - 1عباس آقازمانی معروف به ابوشریف ،فعال سیاسی-مبارزاتی در دهۀ چهل و پنجاه ،عضو حزب
مللاسالمی ،از مؤسسین و اولین فرماندهان کل سپاه پاسداران پس از قیام.

  ۴۲۲

از فیضیه تا پیکار

متعبد نبودیم .در تاریخ مذهب شیعه ،همین روحانیون بزرگ و از جمله خود خمینی،
در پاسخگویی به نیازهای زمان خودشان متعبد نبودند .دعوای مفصل بین “اخباریون”
و “اصولیون” خیلی معروف است و شیخ انصاری قهرمان این داستان است که چگونه
“اصولیون” استدالل را به جای “تعبد” و “اخبارگری” بهکار میبردند .خود خمینی هم
اخبارگری نداشت و نمیکرد .خمینی در تفسیرهایی که مرتکب میشد ،تعبد و سر تسلیم
فرود آوردن در مقابل هر چه گفته میشود ،عبد و بنده بودن در برابر آنچه از دین به ما
رسیده است را از خود نشان نمیداد ،البته او بهنفع طبقه و ایدئولوژی خودش تفسیر و
عمل میکرد و پیش میرفت.
جدی عمل مسلحانه
باری ،درک ما از اسالم و قرآن چنین بود .بهتدریج تدارک
ِ
و درگیری مستقیم با رژیم شاه و از این طریق با آمریکا و اسرائیل و نیروهای ارتجاعی
منطقه ،ما را در داخل و خارج بهسوی درکی خیلی نزدیک به علم ،به مارکسیسم و
تحلیلهای مارکسیستی رهنمون میشد؛ در اوائل سالهای  1350ما تردیدی نداشتیم که
بایستی بهتدریج خودمان را از دوآلیسم و دوگانگی و التقاطی که در ابتدای دورۀ مجاهدین
بر ما حاکم بوده رها سازیم .ظاهر ًا ضربۀ شهریور  50تمایلی درونی را در میان بچهها
تشدید نمود .ما در خارج ،از نوشتهها و اسنادی که به دستمان میرسید میتوانستیم تا
حدی این تمایل را احساس کنیم.

تغییر ایدئولوژی  1351-54در عرصۀ تئوری
ممکن است کسانی مجاهدین خلق را جریانی بدانند که میخواستند “نواندیشی
دینی” را هدف خود قرار دهند .ممکن است از کسانی مانند سیدجمالالدین اسدآبادی،
عبده در مصر ،عبدالرحمان کواکبی در سوریه و از دورههای بعد از مشروطیت در
محمد ُ
ایران ،از شریعتسنگلجی ،مهندس بازرگان ،علی شریعتی و پدر او محمدتقی شریعتی
بهعنوان “نواندیشان دینی” نام ببرند ،اما مجاهدین خلق را نمیتوان در این رده قرار داد.
برای مجاهدین ،مسئله این نبود که از دین (اسالم) تفسیری “نو” و “بهتر” ارائه بدهند.
ِ
خود مبارزه بود .آنگاه ،اگر در پرنسیپهای
برای ما در مجاهدین ،آنچه که مطرح بود،
ً
مبارزاتی خود میتوانستیم از سمبلهای مبارزۀ دینی مثال از امام حسین ،یا از مطالبی از
کتاب “نهجالبالغه” و یا از خود قرآن تأیید و حمایتی بگیریم ،از آن استقبال میکردیم.
همانطور که قب ً
ال به تفصیل بیان کردهام ،ما در سازمان مجاهدین به این امر متکی نبودیم
که هر کاری که میکنیم ،حتم ًا باید آن را بر اساس اعتقادات دینی توجیه و تفسیر
کنیم .روال و فرایندی که ما در سازمان مجاهدین دنبال میکردیم ،به سمت درک هرچه
بیشتر مبارزات در عصر جدید بود که سمبلهایش را در ویتنام ،کوبا ،چین ،مبارزات
ضداستعماری در آفریقا و در کشورهای عربی میدیدیم .با چنین گرایشهایی ما روزبهروز
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به آن درکی نزدیک میشدیم که محصول تجارب مارکسیسم و جنبش جهانی کارگری و
کمونیستی میتوان تلقی کرد و خود را بخشی از این جنبش میدانستیم .ما بهطور تدریجی
در حال رسیدن به نقطهای بودیم که میبایستی از اندیشۀ مبارزاتی خود ،اعتقادات اسالمی
را کنار بگذاریم.
به این ترتیب رفتهرفته مباحث تئوریک و ایدئولوژیک مطرح میشود .بحثهایی
که در بین بچهها جریان دارد به مباحث فلسفی گرایش پیدا میکند ،مث ً
ال یک نسخه
کتاب آنتیدورینگ به دست بچهها رسیده بود که ورقورق میشد و بین همه میچرخید.
فلسفۀ هگل از طریق کتاب و مقاالت حمید عنایت مطرح شد (((.در همان سالهای
 1351-52شهرام جزوۀ “خردهبورژوازی” را که بین تعدادی از بچهها بحث شده بود
در زندان تنظیم کرد .آنهم نمونهای از تأثیر تفکر مارکسیستی بر بچههاست .همین گرایش
است که باالخره بهنحوی عمومی در حدود سال  ،54در نتیجۀ بحثهایی که طی گفتوگو
و برخورد با جریانات فدایی صورت میگیرد و همینطور افکاری که در خود بچهها رشد
میکند ،بهتدریج به نفی مذهب میرسد ،البته بعضیها دیرتر این تحول را میپذیرند،
بعضیها زودتر .از کسانی که خیلی دیرتر به آن رسید ولی تأثیر بسزایی بر دیگران گذاشت،
علیرضا زمردیان بود .این رفیق که به همۀ مسائل با عمق برخورد میکرد ،آنقدر فلسفۀ
هگل را خوانده و مطالعه کرده بود که بههمیندلیل بچهها او را به هگل ملقب کرده بودند.
او کوشش میکرد که از برخورد سریع و شتابزده در نفی مذهب حتیاالمکان جلوگیری
کند و همینطور مانع از برخورد تند بین مذهبیها و مارکسیستها شود یعنی بین کسانی
که تازه مارکسیسم را کشف کرده و به آن روی آورده بودند و دیگرانی که مارکسیسم
محبوب
را نمیپذیرفتند .او تالش میکرد بین این بچهها تضاد نیافتد ،بههمین خاطر
ِ
بچههای مذهبی هم بود؛ بهخصوص از آن جهت که آنها در وی پتانسیل فکریای میدیدند
ِ
مجاهد زندانی
که میتواند از آنها دفاع کند و به نوعی َح َکم باشد .او حتی بین بچههای غیر
مثل بهزاد نبوی محبوبیت داشت .برای همین بود که یک بار از رادیو شنیدم که بهزاد نبوی
گفت“ :وقتی شنیدم که علیرضا زمردیان هم مارکسیست شده ،گریه کردم” .رفیق علیرضا
زمردیان که به بخش منشعب و سپس سازمان پیکار پیوسته بود ،در سال  1367به دست
جمهوری اسالمی اعدام شد.
در اینجا به جزواتی که در همین دوره در زندان تنظیم شد اشاره میکنم و به
آنچه از آنها امروز در یادم نقش بسته است ،بهخصوص که این آثار متأسفانه اکثر ًا از
دست رفتهاند.

 - 1فلسفۀ هگل ،و.ت.استیس ،ترجمۀ حمید عنایت ،شرکت سهامی کتابهای جیبی ،در دو جلد ،چاپ
اول .1347
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جزواتی که پس از  ۱۳۵۰در زندان تدوین شد
جزوۀ “شعائر”

مقالهای بود به نام “شعائر” که موسی خیابانی در مورد اهمیت شعائر مذهبی نوشته
(((
بود .هدف این مقاله تأکید بر ضرورت انجام شعائر مذهبی بود تا ذهنیت اعضای سازمان
را هر چه بیشتر به اعتقادات مذهبی وابسته نگه دارد .منظور از شعائر جمع شعار (به معنی
راه و رسم و نیز نشان و عالمت) است حرکات و َاعمال آشکار مسلمانان است مانند اذان،
نماز ،نماز جماعت ،دعا ،اعیاد مذهبی ،مراسم عاشورا ،رمضان و غیره .این کوششی بود
از سوی نویسندۀ مقاله (موسی خیابانی) و شاید با موافقت چند تن دیگر در زندان برای
مقابله با گرایش برخی از مجاهدین زندانی به سوی ِ
ترک نمودهای مذهبی .شعائر نقش
تشریفات و جو مناسب را برای یک ایدئولوژی بازی میکند .دربارۀ تشریفات مانند
مراسمی که در یک دادگاه بر اساس آئینهای خاصی برپا میشود (مانند باالتر قرار داشتن
جایگاه قضات ،برخاستن متهمان و حضار به هنگام ورود قاضی و غیره) جو مناسبی برای
بهاصطالح اجرا و ِاعمال قانون ایجاد میکند (در این باره ر.ک به دفاعیات خسرو روزبه).
همچنین است عظمت بناهای معابد ،کلیساها و مساجد که فرد پیش از آنکه در آنها قدم
بگذارد خود را حقیر و ناچیز میبیند تا بعد که زانو میزند ،به خاک میافتد ،رکوع و
ل وجبروت دستگا ههای شاهان و فرمانروایان نیز از همین منطق پیروی
سجود میکند .جال 
کرده و میکند .پیداست که شعائر و تشریفات ،تنها تا حدی میتوانند پذیرش ایدئولوژی
ایدئولوژی کارآیی خود را در جریان مبارزۀ طبقاتی
مسلط را قابل هضم کنند اما زمانیکه
ْ
از دست بدهد دیگر از شعائر تنها بوی خستگی و ماللت به مشا م میرسد.
بههرحال محتوای مذهبی مقالۀ شعائر به حدی بود که نمیتوانست حتی مورد
پذیرش ما که در خارج از کشور بودیم و به کل ایدئولوژی سازمان هم اعتقاد داشتیم
قرار گیرد .به یاد ندارم که در داخل هم از آن استقبالی شده باشد.ک ً
ال این نوشته با

اعتقادات موسی خیابانی خوانایی داشت .به یاد دارم در پایگاههای فلسطینی هم که بودیم
هنگام عصر وقتی تمرینها به پایان میرسید ،طبع ًا هر کسی به کار خودش میپرداخت،
سروصورتی می ُ
شست و نمازی میخواند که بعضیها بهسرعت آن را به پایان میبردند
اما موسی تازه با وسواس و رعایت شدید آداب وضو گرفتن ،خود را برای نمازش آماده
میکرد .بهطوریکه من بهعنوان مسئول یا رابط گروه ،با اینکه مانند همۀ رفقا نماز را
واجب میدانستم و هرگز ترک نمیکردم از رفتارِ بهشدت سنتی او در پیش چریکهای
فلسطینی خوشایندم نبود .به یاد دارم که در روز بازگشت او به ایران ،در فرودگاه بیروت
همین مالحظۀ انتقادی را به او گفتم که جوابی نداد.
 - 1او همین موضوع را بهصورت سخنرانی در سال  1358در دانشگاه ایراد کرد.
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جزوۀ “مقدمۀ مطالعات مارکسیستی”

جزوۀ دیگری که در زندان نوشته شده و در جلسات آموزشی سازمان خوانده
میشد ،نوشتهای بود که سعید محسن تحت عنوان “مقدمۀ مطالعات مارکسیستی” تهیه
ِ
ضرورت مطالعۀ آثار
کرده بود .نویسنده در عین حفظ ایدئولوژی سازمان و دفاع از آن ،از
مارکسیستی برای درک هر چه بهتر تحوالت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی سخن میگفت.
او این جزوه را به خواهش ُمصرانۀ رفقای زندانی ،در آخرین هفتههای قبل از اعدامش
( 4خرداد  )1351نوشته بود .این از جزوههای خوب سازمان بود و بهنظرم نشاندهندۀ
گرایشی بود که به نفع چپ عمل میکرد ،به سمت درکی نزدیکتر به مارکسیسم .متأسفانه
نسخهای از آن در دست نداریم ،اما باید توجه داشت که در این مرحله ،هنوز خبری از ِ
نقد
مذهب و پایههای ایدهآلیستیاش نبود .این بعدهاست که سازمان در نقد ایدئولوژی مذهبی
به جنبههای فلسفی آن نیز میپردازد .اصو ً
ال سازمان هرگز به این دام  نیفتاد که مذهب را
جدا از جامعه و مبارزۀ روزمرۀ تودهها و نیازهای مادی و معنوی آنان مورد بررسی و نقد
قرار دهد .نقد ما نه نفیگرا بلکه اثباتی بود ،یعنی هرگز ما از نظر ایدئولوژیک و حتی
در پروسۀ تغییر آن در نوعی خالء ایدئولوژیک قرار نگرفتیم؛ هر نفیای با نقد و تعبیری
جدید جایگزین میشد.
در سازمان به ندرت (فقط در کتاب بیانیۀ اعالم مواضع…) به مواردی اشاره
شده است که ناظر بر ِد ُم ِده بودن یا از دور خارج شدن مذهب باشد؛ این طی یک پروسه
است که در تفکر و استراتژی سازمان ،تفکر چپ جا را برای مذهب تنگ کرد .مذهب
خودبهخود کنار رفت .هیچوقت در سازمان ،مبارزهای بهشکل فعالیت ضدمذهبی ،از نوعی
که اعتقادات دینی را به مسخره بگیرد وجود نداشته است .روندی که طی شد بدین نحو
نبود که نقش مذهب کم شود بدون آنکه چیزی به جایش بنشیند .مبارزۀ اجتماعی و سیاسی
ما نمیتوانست در خالء رها شود بلکه الزام ًا با تحلیلهای مارکسیستی جایگزین میشد.
در اینجا بد نیست که دربارۀ شرایطی که به نگارش جزوۀ “مقدمۀ مطالعات
مارکسیستی” انجامید کمی مکث کنیم .ضربۀ اول شهریور  50برای سعید محسن ،چنانکه
برای همۀ ما ،بسیار تکاندهنده بود و حتی برخی از رفقا او را در حالت روحی افسردگی
شدید توصیف کردهاند ،حالتی که در همه و از جمله در سعید جنبههای عاطفی زیادی
داشته است .او سرانجام بر این حالت فائق آمده و خواست مکرر نزدیکترین رفقایش
را برای نگارش تحلیل خود از ضربه و نیز وظیفۀ مرحلهای سازمان پذیرفت .سعید معتقد
بوده که سازمان از صحنۀ عمل و از کار سیاسی دور افتاده و لذا بایستی با درآمیختن
هرچه بیشتر با مبارزۀ مردمی و در دست داشتن تحلیل علمی از تحوالت طبقاتی جامعه،
عقبماندگی خود را جبران کند .منظور او از تحلیل علمی ،چنانکه از نام جزوه پیداست
چیزی جز مطالعات مارکسیستی نیست .وی بر این باور بوده که این آموزش ،جا را برای
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اعتقادات مذهبی سازمان تنگ نمیکند و همچنان میتوان آموزشهای مارکسیستی را در
کنار باورهای مذهبی نگهداشت ،شاید به این دلیل که مارکسیسم را بهعنوان فن مبارزه
میخواهد یاد بگیرد نه بهعنوان ایدئولوژی آن .تالش او برای حفظ این دوگانگی در
ایدئولوژی از این فکر ناشی میشد که برای برخورد سیاسی ،تحلیل مارکسیستی ضرورت
دارد .محتوای این جزوه برای همۀ رفقا (ولو با حساسیتهای متفاوت در قبال مذهب)
قابل قبول بود .ما همیشه اساس ًا با مارکسیسم به معنی علم مبارزه برخورد کرده بودیم.
ارتجاعی درون
ضرورتهای روزمرۀ مبارزه با رژیم شاه و حامیان جهانیاش و نیز با عوامل
ِ
جامعه ،گرایش به تحلیل علمی را دائم ًا به ما گوشزد میکرد .ما همگی به همین شکل به
مارکسیسم رسیدیم ،یعنی سعید همان راهی را رفته که ما -بهنحوی کمتر تئوریک ،بر اساس
نیازهای واقعی مبارزه -رفتیم .سعید در این جزوه مشخص ًا به شدیدترین شکل ،که تا آن
زمان در سازمان بیسابقه بود ،بر ضرورت روی آوردن به مطالعات و تحلیلهای مارکسیستی
اصرار میورزید در عین آنکه آن را بههیچوجه در تضاد با اعتقاد به خدا نمیدانست.
جزوۀ “خردهبورژوازی”

مجاهدین زندانی
نمونۀ دیگری که محصول این دورۀ زندان است ،مقالهای بود که
ِ
تحت عنوان “خردهبورژوازی” نوشته بودند که انتشار داخلی داشت و بعد ًا جزوۀ آموزشی
سازمان شد .این مطلبی دستهجمعی ( 4تا  5نفره) و به قلم شهرام بود که در زندان
قصر و قبل از آنکه به زندان ساری منتقل شود به نگارش درآمد .ما ،ارگان خارج کشور
میخواستیم آن را منتشر کنیم ولی انتشارش با آمادگی سازمان برای اعالم تغییر ایدئولوژی
در سال  54مصادف شد و از دستور انتشار خارج و حتی از لیست کتابهای آموزشی هم
حذف شد .این جزوه با درک و بینشی ایدهآلیستی یا التقاطی نوشته شده و سازمان در این
دوره مشخص ًا به نقد آن جهانبینی رسیده بود.
تا جایی که بهخاطر دارم ویژگی این مقاله در آن بود که مفهوم خردهبورژوازی را
در چارچوب ادبیات مارکسیستی تعریف میکرد و درعینحال به نقد درکی میپرداخت
که اسالم را ایدئولوژی خردهبورژوایی میداند .مقاله در همان چارچوب ایدئولوژی
مجاهدین در آن زمان میکوشد نتیجه بگیرد که این حکم غلطیست و اسالم میتواند
برای رهایی طبقۀ کارگر نیز کارآمد باشد یعنی ایدئولوژی اسالمی مجاهدین را پرولتری
ارزیابی میکرد .در این جزوه سعی میشود که تحلیل مارکسیستی از طبقات جامعه و نقش
خردهبورژوازی بهعنوان یک قشر بینابینی ارائه شود و تزلزلهایش را تا حدی که آن موقع
در سازمان درک میشد آشکار سازد .درعینحال اسالم را الزام ًا ایدئولوژی خردهبورژوازی
ِ
نویسندگان مقاله ،خردهبورژوازی بهعنوان عنصر متزلزل نمیتواند
نمیداند زیرا به عقیدۀ
خود ایدئولوژی مستقل با نقشی پیشرو تولید کند؛ خردهبورژوازی عموم ًا نقش دنبالهرو
از
ْ
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دارد یا به دنبال بورژوازی روان است یا در پی طبقۀ کارگر .این تحلیل درکی کالسیک
محسوب میشود ولی مشخص ًا مقاله در اسالم قدرت تحول و تکاملی میبیند که در
ظرفیت ایدئولوژیک خردهبورژوازی نمیگنجد .از این امر ،متن “خردهبورژوازی” نتیجه
میگیرد که اسالم میتواند در موارد معینی ،اگر برداشت انقالبی از آن وجود داشته باشد،
به نفع طبقۀ کارگر عمل کند و بدین نحو در خدمت طبقۀ کارگر که انقالبیترین طبقه است
و دیگر زحمتکشان قرار گیرد.
پس میبینیم که در واقع متن مزبور درعینحال که کوشش میکند چپترین
تحلیل را داشته باشد (چون بیش از مقاالت دیگر منطبق با معیارها و تحلیلهای معمول
ایدئولوژی غیربورژوایی برای اسالم جا
مارکسیستیست) همزمان تالش میکند در عرصۀ
ِ
باز کند .مقاله میخواهد بگوید که ایدئولوژی من ایدئولوژی خردهبورژوایی نبوده و من
یک سازمان خردهبورژوا نیستم .همین نکتۀ اخیر بود که کمی بعد ،با گرایش مارکسیستی
درون سازمان همخوانی خود را از دست داد و چنانکه گفتیم از دستور آموزش سازمان
حذف شد .این مقاله نیز تالشی بود از سوی مجاهدین که چه در زندان و چه در بیرون،
صمیمانه به نقد تئوری و پراتیک خود پرداخته بودند .این متن مانند مقالۀ “مقدمهای بر
مطالعات مارکسیستی” میکوشید تا جای مارکسیسم را هرچه بیشتر در سازمان باز کند،
ضرورت مطالعۀ آن را نشان دهد بدون آنکه اعتقاد به خدا را از اندیشۀ سازمان حذف
کرده باشد .بهنظر من ،اینراه ناگزیری محسوب میشود که آنچه تحول ایدئولوژیک
سازمان نام گرفت مجبور به پیمودن آن بود .متأسفانه من نسخهای از این نوشته را نیز در
دست ندارم ولی به یاد دارم که به خارج کشور فرستاده شده بود .این سه جزوه در یک
دوره ،خوراک آموزشی سازمان در خارج از زندان بود.
باید خاطر نشان ساخت که مقاالتی که از طریق جاسازی و ترفندهای گوناگون از
زندان بیرون میآمد ،همیشه نظر عموم رفقا را منعکس نمیکرد زیرا آنها در بخشها یا
حتی شهرهای مختلف زندانی بودند و نمیتوانستند آزادانه با یکدیگر رابطه ایجاد کرده
و تبادل نظر داشته باشند .یقین ًا تأمالت و گرایشهای مختلف وجود داشته است.
جزوۀ “استراتژی”

جزوۀ دیگری هم بود به نام “استراتژی” که به خارج از کشور هم رسید .مضمون
آن بحثی بود در زمینۀ استراتژی سازمان و نوع فعالیتی که باید در پیش گیرد؛ اساس ًا در
این جزوه به درک گذشته از مبارزۀ مسلحانه ،آماج و اهداف آن و درجۀ تدارکاتی که این
اهداف ضرور میکرد انتقاد شده و صریح ًا تمایل به عملیات کوچکتر در مقابل عملیات
بزرگ و ناگهانی و یک پارچه مطرح میشود یعنی مبارزاتی که هم برای بچهها جنبۀ
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آموزشی داشته باشد و هم یأسی را که پس از ضربه در آنها بهوجود آمده ،بشکند .این امر
از مبارزهای حاصل میشود که پیروزیاش تضمینشده باشد و بتواند بچهها و هواداران را
حول خود بسیج کند.
در این جزوه با صراحت تام از انقالب پرولتری سخن میرود با اینکه هنوز
ایدئولوژی سازمان همان است که بود .رفقا با حفظ ایدئولوژی رسمی معتقد بودند که
باید از کلیه نمادها ،چه ملی و چه مذهبی و… که میتواند به بسیج تودهای علیه دشمن
مشترک کمک رساند استفاده کرد .فکر میکنم این جزوه در سال  52بود که به خارج
رسید .شنیده بودم که جزوۀ دیگری هم بود که “شکل و محتوا” نام داشت اما من شخص ًا
این جزوه را ندیدهام.

تغییر ایدئولوژی در زندان
بههرحال طی این سالهای  1351-52بچهها در زندانهای گوناگون پخش
شدهاند .عمدت ًا در سه شهر مشهد ،شیراز و تهران .عدهای هم برای مدتی به زندانهای
شهرستان تبعید شدند مثل ساری ،برازجان یا سنندج که ظاهر ًا پس از فرار تقی شهرام از
زندان ساری ،رژیم این تبعیدیان را به مراکز باز میگرداند زیرا زندانهای دور از مرکز را
فاقد سیستم حفاظتی الزم ارزیابی میکند.
در این دوره ترک کردن یا زیر سؤال بردن ایدئولوژی مذهبی بین مجاهدین
عمومیت پیدا میکند ،به قدری که اگر دفاع سرسختانه و زیرکانۀ رجوی از تفکر مجاهدین
مذهبی نبود ،چهبسا کمتر کسی مذهبی میماند .گفتم که حتی کسی مثل مهدی ابریشمچی
اعتقاداتش کام ً
ال متزلزل شده بود و آن را کسانی میگویند که ابریشمچی را خوب
میشناختند .بههمیندلیل است که بعدها عاجزانه در برابر مسعود میگوید که “اگر مسعود
نبود ما صفر بودیم ،هیچ بودیم” .این قضیۀ تزلزل در اعتقادات مذهبی در خارج از زندان هم
ال پیش میآید ،اما فع ً
برای بعضی از بچههاکام ً
ال به آنچه در داخل زندانگذشت اکتفا میکنم.

مجموع ًا بچههایی که در زندان تهران میمانند تمایالت مذهبیشان تحت تأثیر
مسعود رجوی نه تنها حفظ بلکه تقویت هم شده و استحکام پیدا میکند .درگیری سختی
بین مسعود رجوی و بیژن جزنی پیش میآید ،این درگیری همیشه وجود داشته است اما
در این مقطع تشدید میشود؛ نوعی رقابت بر سر اینکه چه کسی در زندان نقش مسلط
داشته باشد .هر دو افراد بارز و شاخصی بودند و شاید این برخورد دو شخصیت است
که دستآویز تئوریک-ایدئولوژیک پیدا میکند ،شاید هم برعکس .بههرحال نقش
ایدئولوژیک رجوی میان زندانیان زندان قصر تهران برجسته است و تالشش در زندان
مثمرثمر واقع میشود ،اما بچههایی که در زندان مشهد و شیراز بودند دیگر چنین آدمی در
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برابر خود نداشتند .این است که هر کدام از بچهها که کشش داشت ،مارکسیست شده و
آنهایی که میمانند مثل منصور بازرگان ،نبی معظمی و… تحت تأثیر کسانی مثل مهندس
سحابی قرار میگیرند .بحثهایی که عزت سحابی برای ایشان مطرح میکند یعنی دفاع
از مذهب بر اساس مواضع نهضت آزادی باعث میشود که تفکر مذهبی مجاهدین باالجبار
تا حد تفکر نهضت آزادی عقبنشینی کند و حتی جنبۀ ضدکمونیستی به خودش بگیرد،
امری که در تهران ،حداقل در ابتدای کار به این شدت مطرح نشده بود.

دربارۀ لطفالله میثمی
ممکن است با صحبت از این گرایش به راست در تفکر مذهبی ،به یاد لطفالله
میثمی بیافتیم .بههمیندلیل چند خطی در رابطه با تکامل نظری او مینویسم .ما با هم در
نوجوانی بهعنوان هوادار نهضت ،فعالیت داشتیم و بعدها او با حوری بازرگان ،خواهر
پوران ازدواج کرد .او در ابتدای امر دو سال بیشتر در زندان نماند .در شهریور 1350
دستگیر و در  52آزاد شد .میثمی پس از خروج از زندان ،در شرایطی بوده که میتوانسته
کار بگیرد ،خانواده تشکیل دهد و زندگی علنی داشته باشد .حتی در ابتدا شغلی هم پیدا
کرد .شهرام در سال  1352پس از آنکه از زندان ساری فرار کرده بود با او تماس گرفته
و در قراری در تجریش او را مالقات میکند .شهرام خودش تعریف میکرد که در تجریش
میثمی را دیده و با هم صحبت کردهاند وضعیت او را سبک سنگین کرده و تصمیم بر این
شده که او مخفی شود .بههرحال او پس از این دیدار مخفی شد .این امر را با همسرش هم
در میان گذاشت و در زمستان  52با بهانه کردن لزوم جراحی گوش و مداوای خانمش،
او را به آمریکا نزد برادرش فرستاد که مشغول تحصیالت پزشکی در آنجا بود .در آن
زمان رضا رضایی شهید شده است و شهرام نقش مؤثر دارد .میثمی علیرغم آگاهی به
وجود گرایش مارکسیستی و غیرمذهبی در سازمان ،در ارتباط با بچهها مشغول فعالیت
میشود یعنی علیرغم این موضوعات ،کماکان در سازمان میماند .او بعضی از عبادات و
یا رعایت مناسک مذهبی را که مجاهدین بر انجام آنها اصرار داشتند مثل نماز و غسل
و… بنابه روایت همسرش همه را بهتدریج کنار میگذارد .تا زمانیکه در نتیجۀ انفجار در
خانۀ خیابان شیخهادی در  28مرداد  1353زخمی شد این فعالیت ادامه داشت .میثمی
پس از این واقعه است که دوباره به زندان میافتد .در زندان معلوم شد که در اثر انفجار
چشمانش را از دست داده و دست چپش هم از مچ قطع شده.
میثمی در زندان گرایش بیشتری ،نه به سمت تمایلی که در خود سازمان به
سمت مارکسیسم پیدا شده بود ،بلکه به سمت نهضت آزادی پیدا میکند .یعنی در واقع،
اگر تلفیقی را که بین تفکر ملی-ناسیونال-رفرمیستی (یا اسالم مخلوط با ناسیونال-
رفرمیسم) که نهضت آزادی حامل آن بود و بینش انقالبیگریای که مجاهدین داشتند در
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نظر بگیریم ،بینشی که رفرمیسم نهضت را حذف کرده ،ملیگرایی و اسالمش را حفظ
میکند و این مجموعه را با برخی از برداشتهای مارکسیستی و ماتریالیسم تاریخی و از
این قبیل در هم میآمیزد ،میثمی در اینرابطه به این نتیجه میرسد که قدم آخر اشتباه است.
در واقع میثمی دوباره به تفکر نهضت آزادی باز میگردد و تالش میکند بگوید که محمد
حنیفنژاد هم چنین نظری داشته است .کتابی هم در این مورد منتشر کرد .در واقع او
میخواهد خود را وارث محمد حنیفنژاد معرفی کند.
وقتی شنیدم که در زندان مسعود رجوی و میثمی با هم ،بر سر نوعی اتوریته و حق
وراثت رهبری مجاهدین تضاد پیدا کردهاند تعجب کردم ،زیرا میثمی روحیۀ رهبریطلبی
از این نوعی که رجوی دارد را نداشت ولی بههرحال بین این دو در زندان کشمکش
پیش میآید و اختالف به آنجا میرسد که رجوی عنوان میکند میثمی تصفیه شده است،
یعنی میثمی از مجاهدین تصفیه میشود .جالب است که بارها در نوشتههای خود میثمی
میخواندم که در سال  54او از سازمان مجاهدین در زندان تصفیه شده و خودش هم قبول
دارد که مسعود رجوی او را تصفیه کرده است؛ این باعث تعجب من است .از بعضی
جهات ،بهخصوص بهلحاظ سیاسی میثمی بسیار پختهتر از مسعود برخورد میکرد.
بعد از قیام ،میثمی کوشش کرد که بگوید سازمان مجاهدین من هستم و از حرکت
خود به اسم “نهضت مجاهدین خلق” نام برد که این در واقع ترکیبی از نهضت آزادی و
مجاهدین خلق بود .این جریان با “جنبش ملی مجاهدین خلق” متفاوت است که آن را
خود مجاهدین برای آنکه ظرفی عمومی داشته باشند درست کردند .چون میدانیم که بعد از
وقایع سال  ،54سازمان مجاهدین مذهبی دیگر وجود نداشت؛ این بود که مجاهدین ،اول
جنبش ملی مجاهدین را درست کردند تا در سطح عمومی بتوانند یک حرکت وسیعتری
داشته باشند که اگر توانست کار مثبتی انجام دهد ،آن را به خود منسوب کنند و اگر کاری
منفی از آب درآمد مثل اتحاد با سامی و با جاما ،بگویند به ما ربطی ندارد.
حال برمیگردیم به خود میثمی .او بعد از قیام دو یا سه جزوه راجع به مجاهدین
منتشر کرد که بهنظرم خیلی ُمهمل بود؛ حتی برداشتهایی که از تفکر قدیم مجاهدین ارائه
میکرد خیلی عقبمانده یعنی در حد برخوردهای سالهای  1345-46و حتی شاید
ضعیفتر از آن بود .در این جزوات از یک سری عبارات ،مفاهیم و جملهبندیهایی
استفاده میشد که بیشتر به جملهبندیهای شریعتی شباهت داشت مث ً
ال اصل “خدامالکی”
و “کاالامانتی”؛ اصل “خدامالکی” یعنی خدا مالک است و بعدی یعنی کاال امانت است
نزد ما یعنی کسی صاحب چیزی نیست .حاال مفهوم واقعی این اصطالح چه چیز است؟ این
در واقع همان بیان مالکیت جمعی و عمومیست که در سازمان مجاهدین با اصطالحات
مارکسیستی عین ًا جاافتاده بود؛ میثمی خواسته بهنحوی آخوندی همان برداشتها را ارائه
دهد .بههرحال این برخورد تالش خیلی ناشیانهای از طرف او بود .دربارۀ اینکه او توانست
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بعد از قیام کمی پا بگیرد باید گفت نه از دوستی علی که از بغض معاویه بود .رژیم سعی
کرد بهخاطر مخالفتی که با مجاهدین داشت به این نوع جریانها فضا و اعتباری داده
شود ،البته در میان بچههایی که به میثمی پیوستند غیر از گرایشهای عقبماندۀ نظری،
ِ
نادرست خود مجاهدین هم نقش داشت که بچهها را به سمت او سوق میداد،
برخوردهای
چون علیرغم این این نظرات ،مث ً
ال روایت “حسین فهمیده” در جریان جنگ و اینکه
میثمی در پیروی از خمینی او را رهبر و سمبل جنگ دانست ،پاسخهای ،میتوانم بگویم
غیرمنصفانۀ رجوی به بدگوییهایی که میثمی نسبت به او میکرد ،بیتأثیر نبود .میثمی که
بهجای خود ،اما این روش مجاهدین که به دشمن هر نوع تهمت و بدگویی رواست ،بهنظرم
رفتار و برخوردی متمدنانه نیست .ما شاهد چنین برخوردی با پرویز یعقوبی با علیاصغر
حاجسیدجوادی و با خودمان از جانب مجاهدین رجوی بودهایم.

تغییر ایدئولوژی بهلحاظ کمّ ی
از نظر تعداد آماری ،بهطور یقین میتوان گفت خارج از زندان ،بچههایی که به
مارکسیسم متمایل شدند اکثریت قاطع را تشکیل میدادند .در مورد بچههایی که در درون
زندان بودند مسئله پیچیدهتر است بهخاطر آنکه همانطور که گفتم ،در همان اواسط
 1351زندانیان را از هم جدا کردند و در هر کدام از زندانها وضعیت فرق میکرد اما
بهنظر میرسد که در مجموع ،جز تهران که در آن وجود شخصیتی مثل رجوی باعث
شد بچهها به تعداد قابل مالحظهای به اسالم وفادار بمانند ،در شهرهای دیگر تمایل به
مارکسیسم کام ً
ال غلبه داشته است.
بعد از آنکه تغییر ایدئولوژی در سازمان محرز شد روشی که مرکزیت به کار گرفت
به این ترتیب بود که در واقع یک تجدید عضویت و عضوگیری دوباره انجام دهد ،یعنی
همۀ اعضا و کادرها میبایست دوباره با اتکا به ایدئولوژی مارکسیسم عضوگیری میشدند.
در چنین فرایندی است که مث ً
ال در کتاب “بیانیۀ اعالم مواضع ایدئولوژیک سازمان
مجاهدین خلق ایران” نوشته شده:

“مجموعا ً در تمام ِ
طول دو سال مبارزه ایدئولوژیک ،قریب ۵۰
درصد از کادرها مورد تصفیه قرار گرفته و بسیاری از کادرها از مواضع
مسئول تا کسب صالحیتهای الزمه کنار گذاشته شدند”.

به عبارت دیگر  ۵۰درصد از کادرها مستقیم ًا عضوگیری نشدهاند و باید از یک
پروسۀ “اصالح و آموزش” بگذرند؛ درعینحال این پروسه ،حداقل بهقولی که در بیانیه
آمده است تعداد زیادی را خارج از حوزۀ سازمان قرار نمیدهد و صرف ًا حداقلی به مقاومت
جدی میپردازند .در همان بیانیه در صفحه  ۱۹آمده است:
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“همینطور با آنکه از نظر عددی تعداد عناصری که این
مقاومتها در وجود نظرات آنها شکل میگرفت زیاد نبود و در هر
مرحله شاید از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمینمود…”

بیتردید در یک برخورد علمی یک محاسبه دقیق آماری از این تغیی ر وتحول کام ً
ال
مجاهدین
ضروری است .میتوان با تعقیب کردن وضعیت بچههایی که پس از قیام در
ِ
مسلمان حضور داشتند بفهمیم چه تعدادی از این افراد مسلمان باقی ماندند .آنچه مسلم
است ،شکوفایی نیروهای سیاسی پس از قیام  1357عمدت ًا بر اساس پیوستن نیروهای جوان
به آنها بود و مجاهدین مسلمان هم تابع این قضیه هستند .زمانیکه خمینی در نوفللوشاتو بود
و من هنوز به ایران بازنگشته و در پاریس بودم ،رجوی پس از آزادی از زندان اولین میتینگ
خود را در زمین ورزش دانشگاه تهران برگزارکرد .رفقایی از ما در آنجا حضور داشتند و
من گزارش آن را شنیدهام که میگفت شاید کمتر از  50-60نفر در این سخنرانی رجوی
حضور داشتند بهطوری که برای خود این رفقا امری حیرتآور بوده است.
مسئلهای که باز هرگونه سنجش آماری در این زمینه را پیچیدهتر میکند این است
که بسیاری از بچههایی که در زندان مارکسیست شده بودند از اینکه این امر را علن ًا اعالم
کنند ابا داشتند ،زیرا دقیق ًا نمیخواستند که به هویت سازمان و اعتبارش در خارج از زندان
صدمهای وارد شود .مجاهدین بنابر اصول ،زمانیکه در زندان هستند هرگز به خود اجازه
نمیدهند که تصمیم نهایی را آنها ،یعنی کسانی که در زنجیر هستند بگیرند و اولویت را
همیشه به کسانی میدهند که خارج از زندان در کوران مبارزه قرار دارند .آنها برای خود
حق تصمیمگیری قائل نیستند ،بههمیندلیل این بچهها از اینکه نکند به هویت سازمان
لطمهای وارد آید از علنی کردن مارکسیست شدن خود اجتناب کرده و حتی بسیاری از
آداب مثل نماز خواندن را به جا میآوردند .از طرف دیگر کسانی که مارکسیست نشده
بودند هم مثل رجوی گفتاری را باب میکنند که بنابر آن ،مارکسیستها نباید اصول
اعتقادی خود را علنی سازند ،چون موجب آبروریزی و از دست رفتن اعتبار سازمان شده
و به وحدت تشکیالتی لطمه میزند .آنها میگفتند حتی اگر نظرتان عوض شده است
میتوانید باز بر آن تأمل کنید اما باید چارچوب سازمانی در برابر دیگران و در برابر رژیم
را حفظ کنیم .از این نظر ،بسیاری از بچهها تا مدتها به اعتبار حفظ حیثیت عمومی
سازمان ،بر اعتقادات فردی خود پا گذاشتند ،البته این امر در سازمان مجاهدین بسیار
عادی بود و رعایت میشد یعنی هیچوقت کسی نظر خودش را به جمع تحمیل نمیکرد
و آبروی جمع را بر اعتبار شخصی ترجیح میداد؛ فرد حاضر بود بر اعتقادات خویش پا
بگذارد و مسئلۀ شخصی خودش را در نظر نگیرد و در برابر افراد بیرون ،خود را با جمع
همگام و همنظر نشان دهد .بچههای مذهبی بهخصوص رجوی ،از این امر استفاده کرده و
بر این ضرورت وحدت ،حتی پافشاری میکردند .رفقا در ظاهر خود را مسلمان نشان داده
و حتی نماز میخواندند اما صداقتشان تا این حد بود که هیچوقت پیشنماز نمیشدند،

فرایند تغییر ایدئولوژی   ۴۳۳
چون پیشنمازشدن آنها به این معنا بود که نماز بقیه را باطل میکردند؛ بههمیندلیل بدون
آنکه چیزی به دیگران بگویند همیشه عقب صف میایستادند .این خود رفتاری متناقض
است اما بههرحال نشان میدهد که آنها عدم رعایت این امر را نسبت به کسانی که هنوز
اعتقادات مذهبی خود را حفظ کرده بودند نوعی نارو و خیانت تلقی میکردند.
از طرف دیگر باید توجه کنیم که برای مجاهدین سرنوشتهای فردی مطرح نبود؛
در نتیجه میشود گفت که ک ً
ال در ارتباط با مسئلۀ ایدئولوژی در سال  1351-52هنوز
در سطح سازمانی تعیین تکلیف نشده بود یعنی سازمان در یک شرایط غیرمستقر ،انتقالی
یا س ّیال به سر میبرد و در واقع برای خیلیها مسئله حلشده یا پایانیافته نبود و در انتظار
آن بودند که ببینند دست آخر سازمان چه تصمیمی خواهد گرفت .یعنی حتی کسانی که به
مارکسیسم تمایل داشتند ،آنچنان خود را در مجاهدین در وحدتی ایدئولوژیک و ارگانیک
میدیدند که حتی این احتمال را میدادند که شاید نظرشان درست نباشد؛ “همۀ ما متعلق
به مجاهدین هستیم ،همۀ ما سازمان مجاهدین هستیم ،باید دید نظر همه چیست” .در یک
دورۀ کوتاهی میبینیم که در سازمان نوعی وحدت تشکیالتی بر اساس ضرورت مبارزه که
اساس کار مجاهدین است وجود دارد بدون آنکه وحدت ایدئولوژیک وجود داشته باشد.
پروسهای که در سال  1352-53انجام شد در واقع بیان چنین حالتی بود یعنی
در خارج از زندان ،با وجودیکه این کشمکش و درگیری ایدئولوژیک جریان داشت
وحدت تشکیالتی حفظ میشد ،اما باالخره با اوجگیری تضادها ناگزیر شدند روش
دیگری پیش گیرند .در واقع آنها دچار یک تناقض بودند و دیدند که باید آن را به یک
نقطۀ فصل برسانند ،به یک نقطۀ جدایی؛ چون وضعیت در بیرون از زندان با وضعیت
داخل فرق داشت .در زندان ،درگیری با مأمور و زندانبان بود اما گذشته از اینکه هر کس
در حال تحمل محکومیت خویش است اتفاق دیگری نمیافتد ،اما در بیرون از زندان،
ضرورت استراتژی مطرح است ،عملیات مسلحانه مطرح است ،هر روز سازمان با مسائل
گوناگون جنبش روبهروست ،با گروههای دیگر ،با رژیم شاه ،باید تبلیغ کند ،اطالعیه
بدهد ،اعالمیه بدهد و دست آخر این سؤال مطرح میشد که باالخره باید این حقیقتی
را که به آن رسیدهایم اعالم کنیم یا خیر؟ آنها آگاه بودند به اینکه اگر بگویند ،بسیاری
از امکانات را از دست خواهند داد .آنها بهخوبی بر این امر آ گاهی داشتند اما از طرف
دیگر امکان نداشت که این زندگی در دوگانگی را ادامه داد .برای آنها این سؤال پیش
آمد که آیا ما در حال کالهبرداری از مردم نیستیم؟ بهنظر من اعالم این مسئله ،صرفنظر
از زایمان خونینی که به دنبال داشت ،از یک صداقت ناشی میشود .به یاد دارم با رفقایی
از سازمانهای عرب دربارۀ همین مسئله بحث میکردیم .آنها باور نمیکردند که ما قصد
داریم تغییر ایدئولوژی خود را رسم ًا اعالم کنیم .به ما میگفتند“ :نگویید!” در صورتی
که ما نمیتوانستیم نگوییم .به یاد دارم آن روزهایی را که با سپاسی به دیدارشان میرفتیم
و با یکدیگر صحبت میکردیم به ما میگفتند“ :اعالم نمیکردید! نمیگفتید!” ما به
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آنها میگفتیم“ :نه! ما یک جبهه نیستیم ،ما مثل شما جبهه خلق برای آزادی فلسطین
نیستیم!” ما جبهه نبودیم که یک ایدئولوژی واحد نداشته باشیم؛ ما یک سازمان بودیم با
حداقل صداقت نسبت به مردمی که بهخاطر آنها مبارزه میکردیم این
ایدئولوژی واحد و
ِ
بود که حقیقت را به آنها بگوییم.
باری در مورد بچههایی که در زندان مارکسیست شده بودند اما به نماز خواندن
خود ادامه میدادند یعنی کسانی که اصرار بچههای مذهبی را پذیرفته بودند که نماز
بخوانند تا “سازمان بههم نریزد ،بد نشود ،سازمان متفرق نشده یا پراکنده بهنظر نرسد”.
همین بچهها ،در دورۀ قیام با اتهام دیگران روبهرو شدند که گویا آنها این کار را از روی
تزویر کردهاند تا خود را “خوب جلوه دهند” ،گویا “آنها تزویر کردند همانطور که
سیستمشان اینطور است!” رجوی و امثال او واقعه را درست برعکس وانمود کردند،
آنچه را که خودشان خواسته بودند و به اصرار به دیگران قبوالنده بودند ،رو به بچهها
برمیگرداندند! اینها واقع ًا چیزهاییست که از آنجایی که شخص ًا و به دقت میدانم،
برایم چندشآور است .چطور میتوان حقایق را اینگونه وارونه کرد و از صداقت انقالبی
دم زد؟
آنچه که در گرایش به راست میثمی ذکر کردم ،یعنی عقبنشینی ایدئولوژیک
مجاهدین مسلمان نسبت به مواضعی که در برخورد به گرایش مارکسیستی تا پیش از آن در
سازمان جاری بود ،ظاهر ًا به طرز عمومی در میان آنها پا گرفته بود تا جاییکه حتی شاید
بتوان آن را نوعی تنفر ارزیابی کرد ،روایتی از قول رفیق و همشهریام ابراهیم آوخ به یادم
میآید؛ ابراهیم آوخ و نبی معظمی ،هر دو همشهری من بودند و آنها را من به سازمان معرفی
کرده بودم .این دو از بچگی با هم دوست بودند ،اص ً
ال مثل دو برادر؛ هر دو مجاهد شدند
و در ضربههای  1350بهنحوی تصادفی هر دو در زندان شیراز بودند .آنها از طریق خلیج
به فلسطین رفته و در این تجربه سهیم بودند .در زندان ابراهیم مارکسیست میشود ،اما نبی
مذهبی میماند .هر دو با همان گروه ِ منصور بازرگان و مهندس سحابی… بودهاند و منابعی
که مورد استفاده قرار میدادند نوشتههای ضدمارکسیستیای بود که امثال هاشمیقوچانی
در روزنامۀ کیهان مینوشتند .وقتی در زمان اوجگیری جنبش سال  57صحبت از آزادی
زندانیان بوده است ،ابراهیم با خوشحالی به نبی میگوید“ :نبی! آزاد میشویم و دوتایی
به جهرم میرویم!” برخالف چیزی که ابراهیم تصور میکرده ،نبی با چهرهای گرفته پاسخ
میدهد“ :ما حاال باید فکر کنیم که آیا اساس ًا شما باید آزاد بشوید یا نه؟! اص ً
ال باید با شما
چه کار کنیم؟! اگر هم تو آزاد بشوی ،من که با تو به جهرم نمیآیم” و واقع ًا هم نرفت .نبی
مجاهد ماند و سرانجام متأسفانه در بین بچههایی بود که در سال  60در یکی از خانههای
تیمی مجاهدین شهید شد .آری ،این برخوردی بود که اغلب بچههایی که در زندان مذهبی
ماندند در رابطه با این مسئله داشتند.
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تشکیالت در درون زندان
نکتۀ مهمی که باید به آن توجه داشت این است که مجاهدین ،مثل دیگر جریانات
سیاسی آن روز بهخصوص فداییان ،تالش داشتند که تشکیالت خود را در زندان حفظ
کنند یعنی بهاصطالح حفظ استحکام تشکیالتی که این امور را شامل میشد :مشخص
بودن مسئولیتها و وظایف افراد ،تنظیم وقت هر کدام از آنها ،کیفیت تماسها و روابط…
همه با این هدف که هویت تشکیالتی حفظ شود و بتوانند امر مبارزه را حتی در زندان
ادامه دهند .طبع ًا یکی از مسائل اساسی ایجاد رابطه با خارج بود؛ اینکه چه بنویسند،
چگونه بنویسند ،از چه طرقی ،با چه رمزهایی با چه نوع جاسازیای متون نوشته شده و
اخبار را به خارج برسانند و غیره .این یکی از کارهای مهمی بوده که بچهها در زندان
انجام میدادند و بهخصوص نقش خانوادهها در این میان ُپر اهمیت بود که به آن اشاره
کردم؛ پوران مثالهای فراوانی از آن تعریف کرده بود.

آموزش جوانان در زندان
مسئلۀ دیگری که در زندان با آن برخورد داشتند ،مسئلۀ آموزش بچههای جوانتری
بود که در اثر رادیکالیسمی که در جامعه وجود داشت به زندان میافتادند .آموزش افرادی
که بهعنوان هوادار مجاهدین ،در پخش اعالمیهها و دفاعیات مجاهدین دستگیر میشدند
یا کسانی که قب ً
ال هیچ ارتباطی با سازمان نداشتند اما در نتیجۀ علنی ِ
شدن فعالیت مجاهدین،
خود به فعالیتهایی دست زده و به زندان میافتادند .اینها عم ً
ال مجاهد تلقی میشدند و
سازمان خود را موظف میدانست که به آنها آموزش دهد .بههمین منظور کالسهای آموزشی
ترتیب داده میشد .در نتیجه ،بسیاری از بچههای شایستۀ تشکیالت کسانی هستند که در
این دوره در زندان آموزش دیده بودند منجمله مسعود (مهدی) فیروزکوهی .او دفعۀ دوم
که به زندان میافتد مجاهد میشود .بار اولی که دستگیر و زندانی شد ،جوانتر از آن بود که
با مجاهدین در ارتباط باشد .در این دوره ،گروههای مذهبی زیادی در سطح جامعه شکل
میگیرد که الزام ًا در ارتباط با سازمان نیستند ،اما چه در نتیجۀ فرهنگ مسلط و چه در نتیجۀ
رادیکالیسمی که در سطح جامعه وجود دارد ،از مجاهدین و نحوۀ مبارزهای که در پیش
گرفتهاند و همینطور برداشت رادیکالی که از اسالم ارائه میکنند الهام گرفته و به مبارزه روی
میآورند .این نوع افراد زمانیکه به زندان میافتند ،عموم ًا نظرات مجاهدین را کسب کرده
و برای پیوستن به مجاهدین آماده هستند .درعینحال ،در بیرون از زندان هم عدهای تحت
تأثیر قرار گرفته و تالش میکنند به سازمان بپیوندند ،از جمله جریانی مثل “حزبالله” که
باقر عباسی ،محمد مفیدی ،علیرضا سپاسیآشتیانی و… عضو آن بودند و قب ً
ال از آن نام بردم.
تا آنجا که میدانم تا آن زمان آنها نوشتۀ علنی یا سندی منتشر نکرده بودند.
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جریان تغییر ایدئولوژی در بیرون از زندان
مسیر این تحول و زمینههای آن را پس از ضربۀ  1350در زندان بررسی کردم .در
بیرون از زندان ،پس از آنکه تا حدودی سازمان بازسازی شد یعنی بهصورت مشخصتر،
از سال  1352به بعد پس از یک دوره مبارزۀ مسلحانۀ چریکی ،تجارب مبارزاتی ویژۀ
خود را جمعبندی کردیم.
در بهار سال  13۵۲بعد از مشاهدۀ برخی نارساییها و کمبودهایی که در فصل
پیش به آنها اشاره کردم ،تشکیالت تصمیم گرفت که با کادرهای پایینتر بهخصوص
کادرهای درجه اولی که در آنها امکان رشد و احراز مسئولیت میدید دست به جمعبندی
بزند .
برای این کار جمعهای “بررسی و تصمیم” تشکیل شد با وظیفۀ نقد و ارزیابی کلیۀ
جوانب حیات سازمان در عرصههای سیاسی و تشکیالتی و ایدئولوژیک و نظامی .در این
جمعبندی عمدت ًا سه مورد بارز شد؛ اول ،کمبود کادرهای باتجربۀ سیاسی که بتوانند بهطور
عینی و مسئوالنه با مسائل برخورد کنند و به نوعی عامل اجرایی تصمیمات مسئولین درجۀ
اول باشند؛ دوم ،پایین بودن سطح آموزش سیاسی ایدئولوژیک کادرها ،این جمعبندی بر
این نکته تأکید داشت که بعد از شهریور  50به امر نظامی توجهی یکجانبه شده است
که این خود نوعی عکسالعمل نسبت به ضربۀ پنجاه بوده و به این ترتیب سازمان از
امر تعلیمات ایدئولوژیک-سیاسی غافل مانده و این غفلت موجب نزول سطح سیاسی
ایدئولوژیک سازمان گشته است؛ سوم ،مشکل اساسی عدم جمعبندی از تجربیاتیست
که طی دو سال مبارزۀ مستقیم با رژیم
بهدستآمده بود و میبایست از سطح
پراتیک سازمانی به حد تئوری راهنما
ارتقاء مییافت و در نتیجه مانع از انتقال
این تجربیات به سطح کل تشکیالت شد.

“جزوۀ سبز” ،ص۱

خیلی از دستاوردهای تشکیالتی
و دستاوردهای مربوط به پروسۀ تغییر
ایدئولوژیک سازمان در نشریات داخلی
هم منتشر شدند .جمعبندی این بررسیها
بیش از یک سال بهطول انجامید و متون
(((
آن در مجموعهای به اسم “جزوۀ سبز” و
“ - 1جزوۀ سبز” به این نام معروف شد زیرا روی
کاغذ سبز چاپ شده بود .نک .به:
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-
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همینطور در نوشتهای تحت عنوان “پرچم مبارزۀ ایدئولوژیک را برافراشتهتر سازیم”
منعکس شد .این فرایند ابتدا به تغییر ایدئولوژی کادرهایی که در جریان این مباحث قرار
داشتند و سپس اکثریت اعضا و سرانجام به اعالم رسمی تغییر ایدئولوژی کل سازمان در
تابستان  13۵۴منجر شد.

البته امروز میدانیم که چقدر این فرایند “اصالح و آموزش” از امکانات یک
برخورد دموکراتیک و مبارزۀ نظری آزادانه به دور بوده است و در واقع میتوان آن را
آموزشی جهتدار و هدایتشده تلقی کرد .این امر از نحوۀ ارائه و مضامین پرسشهای
آموزشی درون “جزوۀ سبز” هم روشن میگردد ،مث ً
ال بیرون کشیدن ضعفها و کمبودهایی
ِ
که به جزوات اعتقادی قدیم سازمان مثل جزوۀ شناخت مربوط میشد ،با این مضمون که
اشاره به مارکسیسم در آنها بهنحوی پوشیده انجام میگرفته و این خود از دورویی مسئولین
خبر میدهد .یعنی آنچه مضمون التقاطی تفکر پیشین بود را نوعی عدم صراحت عمدی
وانمود میکند ،اینکه مث ً
ال بهجای مارکس از “فرزانۀ بزرگ قرن” نام میبرد یا بهجای
دیالکتیک از واژۀ دینامیک ،یا همینطور برجسته کردن تضاد میان اعتقاد به وحی در
عین پذیرش ماتریالیسم تاریخی یا تردیدهایی که در برخورد به مسئلۀ زن از نص صریح
نهجالبالغه یا قرآن میتوان برداشت کرد یا باز انتقاد به برخورد متون مذهبی به بردهداری،
یعنی این دید انتقادیِ ،
خود محدودیتهای تاریخی این متون را در نظر نمیگرفت.

ML/pdf/Jozveye-Sabz.pdf

“ - 1پرچم مبارزۀ ایدئولوژیک را برافراشتهتر
سازیم” .نک .به:
http://peykar.org/PeykarArchive/MojahedinML/pdf/parchame-mobarezeh.pdf

“پرچم مبارزۀ ایدئؤلوژیک را برافراشتهتر سازیم”

در واقع مبارزۀ اجتماعی ،ما را مجبور کرده بود از یک طرف افکار و تجربۀ مبارزۀ
مارکسیستها را بگیریم و تبیین علمی پدیدهها را بپذیریم اما جایگاه طبقاتی ،فرهنگی
و ایدئولوژیک ما چنان نبود که بتوانیم از
ایدهآلیسم گسست کنیم؛ ناگزیر جایگاهی
ِ
دست ناپیدای الهی (به تعبیر قرآن:
را برای
غیب) در نظر میگرفتیم ،البته همین
جایگاهی که برای آن در نظر میگرفتیم در
موارد زیادی ما را مجبور میکرد در طیف
ایدهآلیستها بمانیم اما این دوگانگی،
در مبارزۀ تا به آخری که در پیش داشتیم
نمیتوانست دوام بیابد چنانکه سرانجام
تشکیالت به انشعاب کشید.
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گفتم که طبع ًا مطالعات و بحثهای فلسفی در میان ما جریان داشت (کتابهای
“منشاء حیات” نوشتۀ اوپارین“ ،چگونه انسان غول” شد نوشتۀ الین و سگال“ ،تکامل
انواع” نوشتۀ داروین) ولی تا زمانیکه ما در درون خودمان بودیم مسئلۀ خدا ،ماده و از این
یرسید که تفسیرمان برای ادامۀ مبارزه کافی است .زمانی
قبیل کمتر مطرح میشد .بهنظرمان م 
تضاد پیش آمد که سازمان بر اساس مبارزۀ سیاسی و تشکیالتی که در پیش گرفته بود چه در
زندان و چه با گسترش سازماندهی مخفی خود پس از ضربۀ  ،1350با مبارزین ارزندهای
برخورد کرد که الزام ًا چارچوب ایدئولوژیک ما را نداشتند .آنها در ما نمیگنجیدند و ما با
آن مایه از آمادگی فکری و عملیای که داشتیم میبایست خود را از محدودۀ تنگ اولیه بیرون
میآوردیم و به ضرورت تکامل مبارزۀ طبقاتی پاسخ میگفتیم .افت و خیزهای این تحول
صرف ًا جنبۀ نظری نداشت ،بلکه در بدنۀ سازمان نیز تغییراتی گاه تند و طوفانی را موجب
شد؛ همینطور تنشهایی که به تصفیۀ فیزیکی چند تن از اعضا و مسئولین انجامید .شکی
نیست که این تحوالت بههیچروی جدا از شرایط سیاسی و امنیتی حاکم و جدا از شرایط
اجتماعی زمان و جدا از مشی مسلحانۀ چریکی سازمان نبودهاند .همانگونه که این تحوالت
را نمیتوان از روحیات دستاندرکاران و شخصیت آنها جدا کرد؛ من در سطور زیر به
جنبههای منفی این تحول هم اشاره خواهم کرد جنبههایی که به “شکل” انجام آن مربوط
میشود و نباید مثبت بودن اصل تحول ایدئولوژیک و جسارت و همت سترگی را که الزمۀ
انجام آن بود ،خدشه دار سازد .تحولی که رفیق محمدتقی شهرام نقش مهمی در آن ایفا کرد.
فراموش نکنیم که همۀ این تالشها در زمانی صورت میگرفت که ما با مشکالت
و ضربات فراوانی روبهرو بودیم؛ در خانههای تیمی و تحت پیگرد قرار داشتیم ،رفقایمان
دستگیر و زندانی و شکنجه و اعدام میشدند و مدام با مشکالت و ضربات درگیر بودیم.

تصفیهها
مضمون روایت رسمی تصفیههای فیزیکی بهنحوی که سازمان به فعالین ارائه کرد
چنین بود که دو نفر از مسئولین ،یعنی مجید شریفواقفی و مرتضی صمدیهلباف همراه با
دو نفر دیگر میکوشیدهاند با جمع کردن افرادی نزدیک به خود و مصادرۀ “انبار اسلحۀ
سازمان” به “تخریب سازمان” بپردازند .اصطالحاتی از نوع “مصادره” یا “تخریب
سازمان” برای ما خط قرمزی بود که کسی اجازه نداشت از آن عبور کند .شرایط مبارزۀ
مخفی و خفقانآوری که ما در برابر رژیم داشتیم ،اجازۀ هیچ نوع کنجکاوی از جانب
اعضا را نمیداد و اتهام تخریب سازمان که مرکزیت به این افراد منسوب کرده بود و در
نتیج ْه آنها “محکوم به اعدام” شده بودند ،به حدی در نظر ما سنگین بود که اگر هم اقدام
سازمان را نمیتوانستیم بهراحتی هضم کنیم ،در مقابل آن اعتراضی نکرده و حداکثر در
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برابر آن سکوت میکردیم ،فقط به این امید بودیم که در آینده ابعاد موضوع روشن شود.
همینجا باید نکتۀ بسیار مهمی را تأکید کنم که عضویت در یک سازمان انقالبی برای
ما یک تفنن و تفریح نبود که اگر مطابق میلمان نباشد آن را بهدور بیاندازیم؛ زمانیکه با
اشکاالت و انحرافاتی در درون سازمان برخورد میکردی تنها راه این بود که تالش کنی
آنها را اصالح کرده یا حداقل در تصحیح آنها شرکت داشته باشی.
وقتی از طریق رسانهها و مطبوعات رسمی ،شایعات درونی و یا نشریات گروههای
سیاسی دیگر بهتدریج چن دوچون تصفیهها برایمان آشکار شد فهمیدیم که آنچه رخ داده
بیش از آن خطیر بوده که بتوان به آسانی هضم و توجیه کرد ،اما ما تا سال  13۵۶با فضای
بازی در درون سازمان روبهرو نبودیم که بتوان به انتقاد از عملکردهای سازمان پرداخت و
سؤالهایی را که مدتها در ذهن افراد رسوب کرده بود بروز داد و در نشریۀ داخلی طرح
کرد و به بحث گذاشت .این است که در حالتی از جهل و سکوت رضایتآمیز دستوپا
میزدیم .واقعیت این است که این تنها مسئلهای نبود که در آن مرحله با آن دستبهگریبان
بودیم .ما عالوه بر ضربات فزایندۀ رژیم که ما را به نابودی کامل تهدید میکرد ،با ضرورت
بازبینی همهجانبۀ فعالیتهای تئوریک و عملی سازمان هم روبهرو بودیم .دستاوردهای
سازمان بهویژه در زدودن اندیشۀ مذهبی از ایدئولوژی سازمان و نیز بررسی و نقد تجربۀ
ِ
دستکم بگیریم.
مشی مسلحانه و حفظ سازمان را نمیتوانستیم
وضعیت اطالعاتی ما در خارج از کشور از رفقای داخل هم دشوارتر بود .ما در
خارج از کشور از تصفیههای خونین داخل هیچ اطالعی نداشتیم؛ تصفیۀ شریفواقفی
در  16اردیبهشت  1354صورت گرفته بود .من خودم کشته شدن او را از رادیو شنیدم!
یعنی بدبختانه باید اذعان داشت که اعضای سازمان کمتر از همه در جریان قضایا بودند
و کمتر از همه اسناد و اطالعات در اختیارشان قرار میگرفت و کمتر از همه هم سراغ
این مسائل رفته و در موردش کنجکاوی میکردند ،یعنی همانطور که گفتم اعتقاد به
سازمان و ضرورت حفظ آن بهشدتی بود که چهبسا به توجیه دست میزدند ،میگفتند البد
خیانتی در کار بوده و تصفیه شده است .اینکه ممکن است سازمان ضعف نشان داده یا
مرتکب خطایی شده باشد ،فکرش هم به ذهن کسی خطور نمیکرد؛ عم ً
ال این موضوع
حکم تابویی را داشت که پیش آمده ،تمام شده و رفته ،دیگر بحثش را هم نکنید .این
درست مثل زخمهای درون یک خانواده است که همه با سکوت قضیه را برگزار کرده و از
یادآوری آن اجتناب میکنند .شاید بتوان گفت اگر یک نفر از بیرون به قضیه نگاه میکرد
احتما ً
ال بهتر و بیشتر از ما ،اعضای سازمان در مورد آن میدانست؛ میتوانست تحقیق و
پرسوجو کند و حداقل ماجرا را بهدرستی بفهمد و به اصل داستان پیببرد .ما حتی تالش
نکردیم چن دوچون ماجرا را دریابیم .فقط به این اکتفا کردیم که به آنچه سازمان میگوید
اعتماد کنیم .فهمیدیم که چنین اتفاقی رخ داده و به همین بسنده کردیم .در مقدمۀ “بیانیۀ
تغییر مواضع…” نوشته شده بود که این افراد میخواستند برای تخریب سازمان توطئه
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کنند؛ همین برای ما کافی بود؛ هرچند میدانستیم جواب انشعاب چنین برخوردی نیست
ولی سازمان چنین تصمیمی گرفته است و از ما کاری ساخته نیست .میخواهم بگویم که
تصمیم بهغایت خطایی که در این
ضعفی که مرکزیت سازمان در اینرابطه نشان میدهد و
ِ
مورد میگیرد ،جرمش بهعهدۀ دیگرانی در پایین هم هست که با سکوت ،تسلیم ،عدم
کنجکاوی و عدم اعتراض ،این سیستم سازمانی را بدرقه کردند .همۀ ما بار این مسئولیت
سنگین را بهدوش داریم.
وقوع این خطاها در آن مسیری که از همه چیز پاکترش میخواستیم بر من آنقدر
سخت گذشته که هرگاه به یادش میافتادم تنها این جمله را زیر لب با افسوس تکرار
میکردم“ :در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا میخورد و
(((
میتراشد”.
اکنون پس از سالها بهعنوان یکی از کسانی که در گوشهای از سازمان فعالیت
داشته و تبعات اقدامی را که غیرقابل توجیه است با تمام وجود لمس کرده ،باید بگویم
ِ
دست کمی از دیگر کادرهای سازمان نداشته
که مجاهد شهید مجید شریفواقفی هیچ
است .او در ابتدا همان مسیری را طی کرده که بقیۀ اعضا یعنی تدریج ًا به بیمصرف شدن
برداشتهای مذهبی در آموزشهای سازمان واقف شده بود.
پوران بازرگان در اشاره بهخاطرهای از مجید شریفواقفی در بهار سال  ۱۳۵۲میگوید:

“… درست است که مذهب قدمبهقدم جایش را به اندیشههای
نویی میداد ولی مذهب هم به راحتی ترک نمیشد .من تابستان  ۵۲مخفی
بودم با شریفواقفی وحید افراخته که بعد لیال زمردیان [هم] پیش ما آمد
یک خانۀ تیمی داشتیم .من دو سه ماه بود که مخفی شده بودم .از این
خانه ،به آن خانه؛ باالخره یک جا مستقر شدیم با شریفواقفی .قبل از
اینکه مخفی شوم در همان حالوهوایی بودم که سازمان لو نرفته بود ،قبل
از سال  ۵۰که قرآن و نهجالبالغه نسبتا ً زیاد میخواندیم ولی در خانۀ تیمی
دیدم انگار اثری از قرآن و نهجالبالغه نیست .شهرام سه روز بعد از من که
در  ۱۱اردیبهشت  13۵۲مخفی شدم از زندان ساری با موفقیت فرار کرد
و حضورش هنوز تأثیری نداشت .اینکه گفتم ،مربوط به تیرماه 13۵۲
است که رضا  ۱۰روز بود ضربه خورده بود (شهادت رضا رضایی در ۲۵
خرداد  ۱۳۵۲رخ داد) .من از شریفواقفی پرسیدم“ :مثل اینکه خیلی
چیزها میخوانیم ولی قرآن و نهجالبالغه نمیخوانیم؟” او گفت“ :برای
اینکه دیگر به ما پاسخ نمیدهد .نیازی به آن نداریم” .این دقیقا ً حرف
او بود و برای من سنگین آمد .گفت“ :مسائلمان را حل نمیکند!”؛ ولی
 - 1از کتاب بوف کور اثر صادق هدایت.

فرایند تغییر ایدئولوژی   ۴۴۱

درعینحال همه نماز میخواندیم ،خودش هم میخواند ،البته یک نماز
سروکله شکسته ،یعنی منظورم این است که قدمبهقدم میدیدند آیههای
قرآن چیزی را برایشان حل نمیکند”(((.

بهنظر من اگر رهبری سازمان گرایش اصیل درون تشکیالت را از ابتدای امر
به سوی منافع کارگران و ستمدیگان جامعه که خود به بهترین نحوی بیان کرده در نظر
میگرفت ،اقدام انشعابطلبانۀ شریفواقفی را تا حد “تخریب سازمان” خطیر جلوه
نمیداد و کار به جایی که کشید نمیرسید .با توجه به شرایط آن زمان این شتابزدگی کم
اهمیت جلوهگر شده و آثار مخربی که نقض غرض بوده رخ داده است.
از گفتۀ پوران کام ً
ال روشن است که برای شریفواقفی اسالم دیگر نمیتوانست
پاسخگوی نیازهای مبارزۀ روز باشد ،اما این بدان معنا نیست که او الزام ًا جنبۀ اعتقادی
خود را از دست داده باشد و شاید بهنظر او ممکن بود سازمان کماکان در چارچوب این
ایدئولوژی باقی بماند ،بهخصوص که از نظر او حفظ این ایدئولوژی برای سازمان در
مقابل مردمی که به سنتها باور دارند ثمربخش و پرفایده هم هست .نفس اعالم علنی
مارکسیست بودن سازمان نه تنها کمکی به اقبال تودهای نمیکند بلکه به آن ضرر هم میزند.

شریفواقفی در ابتدای امر در یک چارچوب تشکیالتی و از این زاویه که امکانات
سازمان از دست میرود با اعالم تغییر مواضع سازمان مخالف بوده ولی سپس با کشمکشی
که با مرکزیت سازمان پیدا میکند به اعتقادات مذهبی پیشین هم روی میآورد.
در این اثناست که مرکزیت ،آنها را به تصرف انبار اسلحه سازمان متهم کرده
است؛ خود این مسئله بهنظر من کام ً
ال مبالغهآمیز میآید .آنها به یک سری ارتباطات افقی
دست زده و سعی کرده بودند کسانی را که میشناختند ،با طرح مسائل درونی سازمان به
سمت خود متمایل کنند و آنها را به تصمیمات مرکزیت سازمان بدبین کرده و زمینه را
برای جدایی خودشان فراهم سازند .در واقع شاید بتوان گفت به نوعی یارگیری دست
زده بودند که با بلوکه کردن بعضی امکانات هم همراه بوده است ،اما این امکانات واقع ًا
خیلی ناچیز بود .ممکن است از انبار اسلحه صحبت شود هرچند این عبارت غلوآمیز
ِ
کوچک چریکی از نوع ما یا چریکهای فدایی خلق این
است اما برای یک سازمان
امکانات پراهمیتی بود .بههرحال رفقای مرکزیت این نوع فعالیت را برنتافتند و آن را
خیانت تلقی کرده و برخورد خیلی سختی با آن داشتند .ترس رفقای مرکزیت از این بوده
که اگر انشعاب شریفواقفی و غیره عملی بشود و اعالم بکنند که سازمان مجاهدین ما
هستیم ،آن وقت دیگر طرحی که مرکزیت داشته دال بر اینکه کلیت سازمان مارکسیست
شده است خدشهدار شود.
 - 1نک .به :نوار صوتی پوران بازرگان در مقالۀ “اداء دین به مجاهد شهید مجید شریف واقفی”.

http://peykar.org/PouranBazargan/mp3/pouran-darbareye-Sharif-vaghefi.mp3

  ۴۴۲

از فیضیه تا پیکار

تناقض مرکزیت این بود که حفظ ایدئولوژی پیشین را در درون سازمان امری
ارتجاعی ارزیابی میکرد بیآنکه آن را در سطح جامعه بهعنوان توجیهکنندۀ مبارزۀ اقشار
غیرپرولتری نادرست بداند .این مطلب بهلحاظ تئوریک در خود “بیانیۀ تغییر مواضع …”
بهوضوح آمده است“ :سازمان ما موضع “مذهب مبارز” ،یعنی مذهبی که مبارزۀ بخش
نسبت ًا وسیعی از طبقات متوسط خلقی را توجیه میکند ،نه تنها کام ً
ال تأیید مینماید ،بلکه
از هیچگونه کوشش و امکانی در جهت کمک به مبارزۀ گروههای مذهبی علیه رژیم مزدور
شاه دریغ نخواهد کرد .در واقع ما معتقدیم اسالم و مخصوص ًا مذهب “تشیع” هنوز دارای
آن عناصر مترقی و مبارزهجویانهای در بطن خویش است که میتواند مبارزۀ حقطلبانۀ این
(((
گروهها و اقشار را علیه ستم امپریالیستی حاکم توجیه نماید”.
پس عجیب نیست که چند ماه پس از این تصفیهها و بعد از اعالم تغییر
ایدئولوژی یعنی وقتی که التهاب درونی ناشی از آنها تا حدودی فروکش میکند ،سازمان
نه تنها ارتباطش را با گروههای مذهبی و مبارزینی که مسلمان باقی ماندهاند حفظ میکند،
بلکه از برخی از آنها که رفقای سابق خود ما بودند حمایت هم میکند؛ از جمله رفقایی
مثل سرور و مجتبی آالدپوش ،حسن ابراری ،محمد اکبریآهنگران و فرهاد صفا که با
(((
هم نشریهای منتشر ساختند به نام “فریاد خلق خاموششدنی نیست” در واقع سازمان
برای جبران خطاهایی که در برخورد به برادران مخالف تغییر ایدئولوژی صورت گرفته
بود دست به این همکاری میزند و حتی صحبت از ایجاد نوعی جبهۀ متشکل از نیروهای
مارکسیست و مذهبی هم در میان است .متأسفانه این خواهران و برادران مذهبی در
سال  55از طریق شبکهای که ساواک توسط سیروس نهاوندی درست کرده بود ضربه
(((
میخورند.
باری ،این انصراف شریفواقفی از اعالم علنی تغییر ایدئولوژی در جو خاص
سازمانی آن روز ،بهتدریج رنگ ایدئولوژیک به خود گرفت و ظاهر ًا از جانب مرکزیت
اقدامی ضدتشکیالتی برای تدارک انشعاب و حفظ ایدئولوژی پیشین سازمان قلمداد شد
با عواقب وخیمی که بههمراه داشت.
شهرام با توجه به روند آموزش و تحوالت سازمان از ابتدا تا سال  ۵۴به این نتیجه
میرسد که سازمان مثل یک شخصیت حقیقی با توجه به تحوالت تاریخی و اجتماعی
ایران به یک سازمان مارکسیستی تحول یافته است و مارکسیسم توانسته حقانیت خود
 - 1نک .به“ :بیانیۀ اعالم مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران” ،ص .۵۲
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 - 2برای اطالع بیشتر از این جریان نک“ .فریاد خلق خاموش شدنی نیست”.
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 - 3نک .به :نشریۀ خبری مجاهدین ،شماره “ ،23ضربۀ وارده به رفقای هستۀ مذهبی” ،ص .19-20
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فرایند تغییر ایدئولوژی   ۴۴۳
را برای رهبری مبارزۀ امروز جامعه به اثبات رساند ،از این رو ایدئولوژی پیشین سازمان
نمیتواند توجیه کنندۀ مبارزۀ خردهبورژوازی و اقشار متوسط جامعه که بهویژه ایدئولوژی
مذهبی دارند باشد .عناصری از سازمان چه بهدلیل مخالفت تشکیالتی با اعالم مواضع و
چه بهدلیل عدم قبول مارکسیسم و حفظ ایدئولوژی پیشین از سازمان کنار گذاشته شوند
و نام سازمان همان که بود باقی بماند .در تحقق این هدف یقین ًا شرایط تاریخی ،مشی
چریکی مسلحانه و روحیه و برداشت رفقای مرکزیت تأثیر قطعی داشته است.

جهتگیری جدید مشی چریکی در ارتباط با تغییر ایدئولوژی
یکی دیگر از مضامین نقد و بررسی که از سال  1352آغاز شد و در “بیانیۀ اعالم
(((
مواضع…” هم ذکر شده است  ،سمتگیری جدیدیست که نسبت به جنبش چریکی
اتخاذ میشود.
در مورد اقدامات مبارزاتی و تبلیغ مبارزۀ مسلحانه و عملیات مسلحانه بر علیه
رژیم شاه و امپریالیسم آمریکا ،ما در دورۀ گرویدن به مارکسیسم استراتژی اولیۀ سازمان را
همچنان ادامه میدادیم ،اما با توجه به نقدی که در جریان کمیسیونهای بررسی و تحقیق
انجام گرفت پس از تغییروتحول ایدئولوژیک سازمان ،بهتدریج ما بهسویی سوق داده
شدیم که عملیات مسلحانۀ خود را
نیز آنگونه جهت بدهیم که متضمن
جذب هر چه بیشتر نیروهای بالندۀ
مبارزۀ طبقاتی ،یعنی کارگران و
زحمتکشان باشد .بههمیندلیل
بود که سازمان تصمیم گرفت برخی
از عملیات نظامی خود را مشخص ًا
به حمایت از مبارزات ِ
خود کارگران
اختصاص دهد که بهصورت
اعتراض و تظاهرات و اعتصاب
بروز میکرد؛ یا در حمایت از
تظاهرات دانشجویی علیه گارد
دانشگاه بود که محل استقرار پلیس
 - 1نک .به“ :بیانیۀ اعالم مواضع
ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران”،
ص .10-11

  ۴۴۴

از فیضیه تا پیکار

امنیتی و سیاسی حکومت محسوب میشد.سازمان برای برچیدن این مقر پلیسی ،دست
به عملیات انفجاری علیه آن کیوسک یا مقر گارد دانشگاه میزد .بعد از انجام اینگونه
عملیات ،سازمان نتیجه و اثر آنها را مورد مطالعه و بررسی قرار میداد و با تحقیق،
نظرسنجی و آمارگیری سعی میکرد دریابد که آیا عملیات ما واقع ًا درست و نتیجهبخش
بوده یا نه .ما در واقع میخواستیم مبارزۀ مسلحانۀ چریکی به سبک پیشین را که خودمان
و رفقای سازمان چریکهای فدایی خلق به آن مشغول بودیم ،به سمت مبارزات کارگران
و زحمتکشان جهت بدهیم.
در جریان این جمعبندیها ،هنگامی که نتیجۀ کار خود را بررسی میکردیم ممکن
بود بفهمیم که کارگران اص ً
ال متوجۀ عملیات ما نشده و یا آن را درک نکردهاند .از این
طریق متوجۀ نقاط ضعف کار خود میشدیم و سعی در اصالح سبککار میکردیم،
مث ً
ال در عملیات مسلحانهای که رفقای سازمان چریکهای فدایی خلق انجام دادند و
شخصی به نام “فاتح” را که صاحب کارخانۀ “جهان چیت” بود مورد هدف قرار دادند،
بسیاری از کارگران متوجه نشدند که به چه دلیل این فرد مورد حملۀ چریکهای انقالبی
قرار گرفته و بعید میدانستند که این کار از طرف یک جریان انقالبی صورت گرفته
باشد و حتی بودند کسانیکه آن را به ساواک منتسب میکردند .بههمیندلیل سازمان
چریکهای فدایی خلق ناچار شد اعالمیۀ توضیحی صادر کرده و دالیل خود را برای
انجام این کار تشریح کند .این اختالفی بود که در نحوۀ انتخاب هدف میان فداییان و
ما وجود داشت :از نظر مجاهدین ،یک عمل مسلحانه برای آنکه وجه تبلیغی مشخص
داشته باشد باید نحوۀ عمل و اهدافش بهحد کافی روشن و آشکار باشد و مخاطب خود را
بهگونهای مورد خطاب قرار بدهد ،که نیازی به توضیح آن وجود نداشته باشد .بههرحال
از نظر سازمان مجاهدین تبلیغ مسلحانه در رابطه با ترور محمدصادق فاتحیزدی صاحب
کارخانه جهان چیت که به “ترور فاتح” معروف است چندان موفق محسوب نمیشد.
بههمیندلیل سازمان ما بیشتر متمایل بود که عملیات در حمایت و پشتیبانی از مبارزات
خود کارگران و زحمتکشان صورت گیرد .در ادامۀ این نوع عملیات و پس از یک
دورۀ دیگر جمعبندی و نقد (که جلوتر به آن خواهیم پرداخت) برای ما روشن شد که
عملیات مسلحانۀ چریکی و جدا از توده اساس ًا نمیتواند در این زمینه کارساز باشد .برای
ما محرز شد که اگر میخواهیم به جنبش کارگری نقبی بزنیم ،اگر میخواهیم مبارزات
کارگران را مورد تأیید و حمایت قرار دهیم ،از طریق مبارزۀ مسلحانۀ چریکی و جدا از
تودهها امکانپذیر نیست .این فرایند نقد مشی چریکی بود که ما بعدها به آن رسیدیم.

باری ،تحول ایدئولوژیکی که صورت گرفت ،در نهایت منجر به انتشار اعالمیۀ
تغییر مواضع سازمان شد و در سال  ۵۴بهصورت کتابی زیر عنوان “بیانیۀ اعالم مواضع
ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران” منتشر گردید .این کتاب یکی از بهترین آثاری
است که در جمعبندی از مبارزات آن سالها در ایران به چاپ رسیده است.

فرایند تغییر ایدئولوژی   ۴۴۵
نگاه با فاصله ،به ما امکان میدهد تا قضایا را آنطور که بودهاند ،فارغ از
احساسات و با دیدی منطقی و خردمندانه ببینیم ،بدون آنکه از ارزش انقالبی
دستاوردهای مثبت چیزی کم شود .ما بارها تکرار کردهایم و از دیگران هم شنیدهایم
ْ
عمل گرایش غالب بر این است
که نباید مسائل را سفید یا سیاه ارزیابی کرد ولی در
که در کلیۀ امور همین درک “سفید یا سیاه” را پیاده کنند .ما در مسیری انقالبی گام
برمیداشتیم ،در جنگی نابرابر درگیر بودیم ،در هر گام باید به انتقاد و انتقاد از خود
متعهد میبودیم ،در اینراه اشتباه و خطا جزو جدایی ناپذیر مبارزه بود .بهقول برتولت
برشت که میگوید:

“آهای آیندگان!
شما که از دل طوفانی بیرون میجهید
که ما را بلعیده است
وقتی از ضعفهای ما حرف میزنید
یادتان باشد
از زمانۀ سخت ما هم چیزی بگویید
بیاد آورید که ما
بیش از کفشهایمان
کشور عوض کردیم
و نومیدانه میدانهای جنگ طبقاتی را
پشت سر گذاشتیم
آنجا که ستم بود و اعتراض نبود
اینرا خوب میدانیم
حتی نفرت از حقارت نیز
آدم را سنگدل میکند
حتی خشم بر نابرابری هم
صدا را خشن میکند
آه! ما که خواستیم زمین را
برای مهربانی مهیا کنیم
خود نتوانستیم مهربان باشیم”.
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تأثیرات تغییر ایدئولوژی در خارج از کشور
اعالمیۀ هاوکینز و احساس “طعم تازه”

حال که فرایند تغییر ایدئولوژی در داخل را تا جاییکه من از آن اطالع دارم ،از
نظر گذراندیم به تأثیرات و انعکاس آن در خارج از کشور میپردازم.
اولین باری که من در خارج تغییری در نحوۀ تفکر و در نتیج ْه نگارش بچهها
احساس کردم در نوشتهای از سازمان بود که در سال  ۱۳۵۲به دست ما رسید .این نوشته
به آخرین روزهای دورهای که رضا رضایی هنوز زنده بود مربوط میشد و حاوی تحلیلی
از یک عملیات نظامی سازمان بود .در روز  ۱۲خرداد  ۱۳۵۲سازمان دست به ترور
(((
مستشاری آمریکایی به نام سرهنگ لوئیس هاوکینز میزند  ۱۲-۱۳ .روز پس از این
عملیات مسلحانه ،یعنی در روز  ۲۵خرداد  ،۱۳۵۲رضا رضایی در یک درگیری به
شهادت رسید .تحلیل مذکور به قلم رضا رضایی نبود ،بلکه محمدتقی شهرام آن را نوشته و
پس از چند ماه به خارج و به دست ما رسیده بود .وقتی که این تحلیل را خواندم ،احساس
کردم که طعم و حالوهوای دیگری دارد .از آنجایی که در آن زمان ،همه چیز در پردهای
سری بودن و رازگونگی کار تشکیالتی و سازمانی جریان داشت ،بهطور دقیق نمیدانستم
از ّ
که چه کس یا کسانی آن تحلیل را نوشتهاند .بهنظرم میرسید که این نوشته جنبۀ بدیع و
تازهای دارد ،درکی متفاوت از آنچه تاکنون معمول بود ارائه میدهد .بعد از اینهاست
که بهتدریج فرایند آموزش در سازمان ،در داخل و خارج کشور تغییر میکند بهخصوص
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میدانیم که در داخل زندانها از سال  ۱۳۵۰به بعد ،تحول در رفقایی که به زندان افتاده
بودند آغاز شده و گرایش به کنار گذاشتن مذهب و جایگزینی التقاط گذشته با درک
مارکسیستی بهتدریج در میان آنها پا گرفته بود.
در خارج از کشور هم ما بهطور نامنظم از اسنادی که در بحثها و جمعبندیهای
داخل مطرح میشد باخبر میشدیم و مث ً
ال همانطور که در پایان فصل قبل به آن اشاره
کردم ،در نشست دیماه  52در لندن ،من شخص ًا مراتب انتقادم را به تفکر سازمان
بهخصوص از ورای مقایسۀ آن با عملکرد رفقای فدایی مطرح کرده بودم .برای من واضح
ِ
ضرورت کنار
بود که ما نیاز به بررسی مبانی ایدئولوژیک خود داشتیم ،اما هنوز از طرح
گذاشتن مذهب و اسالم خیلی فاصله داشتم.

درست است که بهنظر خود من اندیشۀ ما ،ک ً
ال تفکری مذهبیست یعنی یک
تفکر پیشرو نیست و اساس ًا مایههای عقبماندۀ ایدهآلیستی و غیرعلمی در نهادش وجود
دارد ،اما بهخاطر تربیت گذشتهمان ،بهخاطر سوابقی که در کل سازمان وجود داشت و
شکلگیری خاص سازمان ،تَرک آن ایدئولوژی حتی برای خودمان امر سادهای نبود .این
پروسهای بود که احتیاج به آموزش ،تجربه و جمعبندی کار خودمان داشت .طبع ًا همۀ
بچهها در یک زمان و به یک شکل به این ضرورت نمیرسیدند .ممکن بود به اشکال
مختلف این تحول برای آنها پیش بیاید؛ مث ً
ال بعضی بچهها بودند که در آموزش سازمان
و کار سازمان تجربۀ زیادی نداشتند به این دلیل ممکن بود بهنحو سادهای از آن چیزی
که بهعنوان تفکر مجاهدینی پذیرفته بودند دست بکشند و به ایدۀ دیگری برسند ،نقش
روحیات را هم نباید فراموش کرد ،مثالً رفیق مرتضی خاموشی را در نظر بگیریم وی از
خانوادهای بازاری بود ،برای ادامۀ تحصیل عازم آمریکا میشود ،در آنجا با نهضت آزادی
و دکتر یزدی و… آشنا شده و زمانیکه به حضور مجاهدین در خاورمیانه آگاه میشود،
راهی منطقه شده و به مجاهدین میپیوندد .او وقتی میشنود مرکزیت یا ک ً
ال سازمان در
درون کشور مارکسیست شده و مارکسیسم هم چنین خصوصیاتی دارد ،از آنجا که تعهد
ویژهای در قبال گذشتۀ سازمان و رابطۀ آن با مردم ندارد و اینکه سرنوشت سازمان در
اینرابطه چه میشود و… ،سریعتر از دیگران میگوید من مارکسیست شدم .او بهراحتی
تغییر ایدئولوژی خود را به زبان میآورد ،یا کس  دیگری را تصور کنیم مثل امیرحسین
احمدیان؛ این رفیق از آنجا که حفظ او در داخل بسیار دشوار بود با پاسپورت جعلی و به
همراهی کس دیگری ،یعنی با مشکالت زیاد به خارج فرستاده میشود .برای سازمان اهمیت
ویژهای داشت که این رفیق حفظ شود؛ اگر او را دستگیر میکردند برای سازمان یک شکست
کامل محسوب میشد یعنی فردی فرار کرده و به سازمان پیوسته اما سازمان قدرت حفظ او را
نداشته است .احمدیان آموزش عمیق مذهبی-مجاهدینی نداشت که برایش اسالم بهمثابۀ
یک ایدئولوژی مهم باشد؛ او افسر وظیفه بوده ،به سازمان پیوسته و مشاهده کرده که باید نماز
بخواند ،در نتیجه نماز میخوانده است؛ حال به او بگویند اسالم دیگر کارآیی ندارد ،او هم به
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راحتی میپذیرد .اما برای کسانی که این پیشینه و مضمون آن را (که مشغولیات ذهنی برخی
از ما هم بود) حمل میکردند ،دست از اسالم کشیدن کار سادهای نبود که سریع ًا انجام شود.
امروز چهبسا این نوع ترک اسالم پیشروانه هم تلقی شود و کسانی که مقاومت
کردند را تخطئه کنند ،اما این برخورد صحیح نیست .مشخص ًا برای ما وضع مقداری فرق
میکرد .ما از گذشتهای میآمدیم که نمیشد بهسادگی بندش را قطع کرد.
باری از این مطلب میخواهم این نتیجه را بگیرم که روحیات افراد و گذشتۀ آنان
در این جهتگیری نقش داشته است و نباید افراد را با یک معیار واحد سنجید .برخورد
هر یک از ما با امر تغییر ایدئولوژی و موضعی که سازمان گرفت بر اساس کشش و گرایش
هر فرد فرق میکرد.
در اواخر این دورۀ دو سالۀ تحول ،یعنی قبل از آنکه ما مطلع شویم که در داخل
جمعبندی گذشته و بررسی و آموزش جهت تدوین مسیر آتی اینگونه قاطعانه و
فرایند نقد و
ِ
بهشدت در حال پیش رفتن است و قبل از اینکه جزوههای مربوط به این روند به ما برسد
(هنوز حتی “جزوۀ سبز” به خارج نرسیده بود) در زمستان ( 52دیماه) همانطور که
اشاره کردم ما یک نشست سه نفره در لندن برگزار کردیم؛ حسین روحانی ،محمد یقینی و
من .در فصل گذشته گزارش خالصهای از این نشست آوردم .در اینجا چند نکتۀ مهم در
ارتباط با تغییر ایدئولوژی را برجسته میکنم.
بیش از سه سال از به خارج آمدنم و دو سال و نیم از دستگیری بچهها در شهریور
 50میگذشت .ما در این موقعیت به جمعبندی این چند سال نشستیم .گفتم که پس از
تشریح و بررسی تمام فعالیتها ،من بدون آنکه معنای حرفم را درستوحسابی بفهمم،
در پایان جمعبندی خودم به نحوی غریزی نوشته بودم که مشکلمان در مقایسه با فدائیها
ایدئولوژیک است؛ در آنجا ،تردیدها و سؤاالتم را بیان کردم اما نمیفهمیدم معنای حرفم
چیست .نمیفهمیدم که این به معنای کنار گذاردن اسالم است .
به یاد دارم که محمد یقینی در پاسخ گفت که ِاشکال اساسی از آنجاست که
بچههای مرکزی اولیه از میان رفتهاند .او از بعضی جهات یک سری دگمهایی در رابطه با
مذهب بروز میداد ولی بهلحاظ عملی رفتاری بهطور خاص مذهبی نداشت.
من آنجا از تجربۀ خودم مثال میزدم ،اینکه ما اعالم میکنیم که قرآن مانیفست
ماست؛ اصطالحی که بهکار میبردیم این بود که ما از قرآن بهعنوان راهنمای عمل استفاده
من آدمی که از قدیم اصطالح سیدقطب را برای تعریف
میکنیم .من خودم میگفتم که ْ
قرآن بهکار میبردم و میگفتم که با قرآن به آرامشی دست پیدا میکنم که بچه زیر پستان
مادر احساس میکند و آن را به سایه درخت تشبیه میکردم ،چطور است که سالی میگذرد
بدون آنکه من برای کار مبارزاتیام اص ً
ال نیازی به باز کردن این قرآن داشته باشم؟! البد
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دیگر چیزی در آن نیست که امروز به دردمان بخورد؛ علیرغم اینکه ما تالش کرده بودیم
گنجشک را به اشکال مختلف رنگ کنیم و جای بلبل بفروشیم ،در این قرآن چیزی نبود.
بوغریبی پیدا میکردیم؛ آن را تفسیر به رأی میکردیم،
ما برای هر عبارتی معنای عجی 
تأویل میکردیم یعنی کارهایی که اص ً
ال در فرهنگ قرآن یک کار غلط است .کلماتی
که در روزگاری معنای دیگری میداده و امروز یک معنای دیگری میدهد ،ما هر معنی
دیگری که خودمان دلمان میخواست از آن بیرون میکشیدیم؛ از ُکفر ،معنای استثمار
و امپریالیسم را بیرون کشیده بودیم .آخر چرا ُکفر به معنای امپریالیسم است؟ به َاشکال
مختلف به این کار دست میزدیم .با وجود این قرآن دیگر نمیتوانست برای ما ِمالک باشد.
نمیتوانست پاسخگوی مسائلمان باشد ،راهنما باشد .باری ،این موارد بهتدریج به ما از
بیفایدهشدن اسالم میگفت ولی ما هنوز خودمان نمیدانستیم .ما هنوز به آن نرسیده بودیم.
من تجربۀ خودم را میگویم .این تجربۀ من برای حسین روحانی هم به معنای این
نبود که اسالم کنار گذاشته شود .برای محمد یقینی هم چنین نبود .او هم نمیتوانست
چنین برداشتی کند .تا زمستان  52ما هنوز در آن چارچوب قدیم بودیم .در آن زمان شهرام
از زندان بیرون آمده بود و در سازمان بهاصطالح برنامۀ آموزشی ،جداگانه پیش میرفت.
در این فاصله همانطور که گفتم محمد یقینی برای اینکه راه داخل باز شود از
طریق افغانستان به مشهد و بعد تهران سفر کرد و حتی جمعبندی ما را به داخل برد و در
بازگشت همراه خود پوران بازرگان ،عباس پاکایمان و محسن فاضل را از راه افغانستان
به خارج آورد .او در ایران شهرام و بهرام آرام را دیده بود .وقتی پس از این سفر شش
ماهه به خارج برگشت تعریف میکرد که با همدیگر حتی ایستاده و نماز خواندهاند؛ اما
میگفت“ :من احساس کردم که بچهها بهخاطر من نماز خواندند و بهنظرم نماز را هم واقع ًا
نمیخواندند” (نقل به مضمون) .بازگشت او از ایران ،ما را بهشدت گرفتن جریان تغییر
ایدئولوژی در داخل آشنا کرد بهخصوص که تماسمان با داخل هم بهبود یافت.
از اسناد چنین بر میآمد که بچهها بهتدریج تجربهشان را جمعبندی میکنند .آنچه
بیش از هر چیز برایم مشخص میشد این بود که رسیدن به مارکسیسم و کنار گذاشتن تفکر
مذهبی برای سازمان در واقع برای تکتک بچهها ،ک ً
جمعبندی فعالیت عملی یعنی
ال از
ِ
بهنحوی پراگماتیک صورت گرفت و نه تئوریک که الزام ًا از نظر فلسفی تفکر مذهبی
را نقد کنیم که مث ً
ال کتابهای کسروی ،پولیتسر و کتابهای ماتریالیستی و فلسفی را
خوانده و بر اساس آنها مذهب را رد کنیم .بچهها به این رسیده بودند که ما تالش کردیم
برداشتی مترقی از اسالم را به کار بندیم که بتواند مسائل اجتماعی را حل کند ،که به درد
مبارزه بخورد ولی در عمل دیدیم که این ایدئولوژی به درد این کار نمیخورد .چیزی که
به درد ما میخو َرد تجارب کمونیستیست که بر اساس فلسفۀ مارکسیستی استوار است؛
ال و سه ً
یعنی اگر به تجربۀ کمونیستی اقتدا میکنیم ،این هم فلسفهاش است اه ً
ال! تا دیروز

۴۵۰

  از فیضیه تا پیکار

میگفتیم ماتریالیسم تاریخی و امروز میبینیم که ماتریالیسم تاریخی بدون معنیست اگر
چنانچه ماتریالیسم دیالکتیک را نپذیریم .اتفاق ًا ما ماتریالیسم تاریخی را زودتر در خود
ِ
تومعلول ،اینکه تحوالت جامعه بر
مجاهدین مذهبی قبول داشتیم یعنی مسئلۀ عل 
دوران
ِ
اساس مبارزۀ طبقات است ،اقتصاد زیربنا است و مسائلی از این قبیل… ولو اینکه این
برداشت قابل انتقاد باشد و مث ً
ال تکامل را تکخطی بفهمد؛ این انتقادها مواردی بوده که
بعدها مطرح شده ولی در آن دوره این برداشتیست که مجاهدین حامل آن هستند .میدانیم
که اشرف دهقانی و دیگران زمانیکه در زندان بودند در برخورد با مجاهدین این مسئله
برایشان پیش آمده که گروهی را گرفتهاند که ماتریالیسم تاریخی را قبول دارد ولی نه
ماتریالیسم دیالکتیک را و از لحاظ فلسفی مشکل دارد .در همین رابطه است که مسعود
احمدزاده گفته بود آنها پوستۀ ایدهآلیستی خود را خواهند شکست.
خب ،بهتدریج من هم مثل بچههای دیگر از این زاویه به جمعبندی کارهای
مختلف خودم میپردازم .ما با جریانهای گوناگون سر و کار داریم و کارهای خودمان را
ارزیابی میکنیم؛ در واقع کالهمان را قاضی میکنیم .درعینحال شدید ًا درگیر فعالیتهای
عملی خودمان هستیم و کمتر به امر آموزش میپردازیم .آموزش در این برهه برای ما نقش
اساسی را بازی نمیکند .گفتم که از سال  53تماس ما با داخل بیشتر شد و با آمدن بعضی
ِ
ایدئولوژیک داخل هم تا حدودی به دستمان میرسید .در این رفقا
از بچهها آثار مبارزۀ
هم تحول نظری تأثیر گذاشته بود .مشخصاً محسن فاضل تردیدهایی از خود نشان میداد
هرچند نماز میخواند .او از دستگیر شدن ناصر جوهری
و اینکه او مارکسیست است میگفت .به یاد دارم
که میگفت“ :در سازمان دو دسته هستند ،بچههایی
که به مارکسیسم عالقه دارند و بچههایی که به مذهب
متمایلند ،ولی ناصر جوهری بین بچههای زندان فعالیت
بیشتری خواهد کرد و نظرات ما را خواهد برد” یعنی
در این صحبت ،فاضل خود را به مارکسیستها نزدیک
میدید و بهنظرات غیرمذهبی تمایل نشان میداد.
پوران بازرگان

ازدواج با پوران ،آبان 1353
در همین حیصوبیص بود که با برگشتن محمد
یقینی و رسیدن پوران به خارج ،در زندگی من تغییری
کیفی روی داد .مسیر آشنایی و زندگی من و پوران
دقیق ًا تابع همان مسیری شد که زندگی مبارزاتی حکم
کرد ،یعنی همۀ وجوه آن از آشنایی تا مرگ به حکم
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ضرورتها و تعهدات مبارزاتی هر دوی ما انجام شد که ابعاد احساسی ،عاطفی و عاشقانه
بهخود گرفت.
اولین باری که با نام پوران بازرگان آشنا شدم به مناسبت کنگرهای بود که انجمنهای
اسالمی کشور در  ۱۳۴۱در تهران برگزار کردند .این انجمنها همانطور که قب ً
ال شرح دادم
اساس ًا تحت تأثیر افکار مهندس بازرگان بودند .رژیم شاه سیاستی داشت که بنابر آن برای
خفه کردن تنفس نیروهای چپ به عناصر مذهبی زمینۀ فعالیت میداد؛ در نتیجه ما علیرغم
تمایل سیاسیمان به مصدق ،بهواسطۀ وجۀ مذهبیمان از این موقعیت برخوردار بودیم .در
ِ
ِ
مشهد
واحد
جانب
طی یکی از نشستهای کنگره که در مسجد هدایت برقرار شد ،پیامی از
ِ
انجمن اسالمی بانوان خوانده شد که به امضای کسی بود که پوران بازرگان نام داشت .این
ِ
نام در ذهن من که خود در آن زمان دانشجو و عضو انجمن اسالمی بودم ،باقی ماند .بعدها
با منصور بازرگان ،برادر پوران آشنا شدم که مثل ما “نهضتی” بود و مشترک ًا اتاقی کوچک
نزدیک میدان فوزیه (امام حسین) اجاره کردیم .چندی بعد ،منصور در جریان فعالیتهای
نهضت دستگیر و به زندان قصر منتقل شد؛ من طبع ًا گهگاه به مالقات او و دیگر دوستانم
میرفتم.
اولین باری که پوران را دیدم در تابستان سال  ۱۳۴۲بود که او برای دیدار از
برادرش منصور از مشهد به تهران آمده بود .به یاد دارم که با خودش یک حلب روغن
صر بود
و چند جعبۀ بزرگ میوه آورده بود .پوران وقتی این اجناس را تحویل میدادُ ،م ّ
که این خوردنیها صرف ًا برای برادرش نیست بلکه باید در کمون زندان مصرف شود؛ این
کام ً
ال بر خالف روال برخی زندانیهای آن سالها بهخصوص بازاریها محسوب میشد
که برای خود سفرۀ جداگانه میانداختند .برای پوران بین برادرش و دیگران فرقی نبود و
میخواست همه از این خوا روبار بهنحوی یکسان بهرهمند شوند.
پوران در سال  13۴۳برای تحصیالت فوقلیسانس به تهران آمد و پس از آن در
دبیرستانهای دخترانۀ تهران تاریخ و جغرافیا تدریس کرد .اگرچه او و منصور هر دو از
نخستین اعضای جمع مجاهدین بودند ولی توانستند زندگی علنی خود را تا اواخر دهۀ
چهل حفظ کنند یعنی هم به کار اشتغال داشتند و هم به فعالیت سازمانی میرسیدند .پوران
بعد از یک دوره تدریس ،مدیریت دبیرستان دخترانۀ رفاه را بهعهده گرفت .من در آن
زمان بنابر تعهدی که به دانشسرای عالی داده بودم به تدریس در گیالن اعزام شده بودم
و تالش میکردم که کنار این کار معلمی ،هر هفته به تهران بیایم و با بچهها در تماس
باشم .بسیاری اوقات به پوران هم سر میزدم .در همین دوره ،پوران در تجربۀ فعالیت
علنی خود ،چه در دانشگاه مشهد چه در انجمن بانوان و همینطور در ارتباط با زندان از
خود شخصیتی منظم و الیق بروز میداد که واقع ًا چشمگیر بود .تجربیات و آموختههای
چندین سال فعالیت علنی سازمانی از او عنصری فعال در زمینۀ فعالیت تودهای ساخته بود.
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اواخر سال  13۴۷صحبت از ازدواج پوران مطرح شد .به یاد دارم یک بار سعید
محسن به من گفت“ :کسی که شایستۀ پوران باشد ،فقط محمد است ،حنیفنژاد” و
ترین افراد ،یعنی کسی مثل محمد میتوانست الیق پوران باشد.
بهراستی بهترین و برجسته ِ
من و منصور بهعنوان شاهد در مجلس عقدی که در خانه برگزار شد حضور داشتیم و به
یاد میآورم در برابر سؤال محضردار که پرسید “مهریه چقدر است؟” همگی خنده سردادیم
چون قب ً
ال پوران به ما گفته بود “صحبت از مهریه نکنید .فقط یک مسلسل به من بدهید”.
چند سال بعد ،مأموران ساواک برای دستگیر کردن پوران به دبیرستان رفاه ریختند
ولی او توانست ماهرانه از درِ دیگر دبیرستان فرار کرده و اجبار ًا به زندگی مخفی روی
آورد .در همان زمان گفتاری برای رادیو میهنپرستان نوشتم که به یاد همین مراسم عقد و
ازدواج ،عنوانش را “زنی که مهریهاش یک مسلسل بود” گذاشتم.
به این ترتیب در زمان ضربۀ اول شهریور  ۵۰پوران همسر محمد حنیفنژاد بود
و تمام سختی شرایط را میبایست تحمل کرده و پذیرا شود .در این دوره پوران توانست
بهترین نقش را در ارتباط با سازماندهی خانوادۀ زندانیان و بهخصوص برقرار کردن و
زنده نگاه داشتن روابط درون زندان با بیرون ایفا کند .هر وقت به یاد کوششهای او
برای حفظ روحیۀ خانوادهها ،سازماندهی فرزندان آنها ،جمعآوری کمک مالی ،مالقات
تماس دوستانهای که با خانوادههای دیگر گروهها و جریانها داشت ،ارتباط
با زندانیان،
ِ
با زندان و ارسال و دریافت پیام با زندانیان میافتم موجی از قدرشناسی و عشق مرا در
خود میگیرد.
یکی از خاطرههای فراموشنشدنی از این فعالیتها نحوهایست که یک بار پیامی
را از داخل زندان به خارج منتقل کرده بود .در محاکمۀ گروه اول مجاهدین در دادگاه
نظامی ،در فاصله ده-پانزده دقیقۀ استراحت پوران یکی از متهمین را در آغوش گرفته بود
و با گذاشتن لب بر لبانش ،زندانی توانسته بود پیامی را که روی کاغذی کوچک نوشته و
در دهان گذاشته بود به دهان او منتقل کند.
زمانیکه محمد یقینی در اوائل سال  1353به ایران رفت ،بهرام آرام به او گفته
بود “پوران را باید از ایران خارج کرد ،چون اگر او را بگیرند خانوادههای زندانیان دق
میکنند؛ او را بِبِر خارج ،پیش تراب” .پوران در بغداد بالفاصله با فعالیتهایی که
روتین سازمان ،بهخصوص در ارتباط با رادیوهای
داشتیم همراه شد؛ گذشته از فعالیتهای
ِ
میهنپرستان و بعد سروش همکاری داشت.
آبانماه  1353در بغداد بودیم .همانجا بود که به پوران پیشنهاد ازدواج دادم.
وقتی در کنار دجله قدم میزدیم ،شعر ایرج میرزا را که هنگامه اخوان با صدای زیبایش
خوانده بود زمزمه میکردیم:
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“عاشقی محنت بسیار کشید      /تا لب دجله به معشوقه رسید”.
زندگی مشترک ما با احترام متقابل بیش از سی سال طول کشید .همه به این امید
که برای عدالت گامی کوچک برداریم.
یکی از بدترین تحریفهایی که در حق انقالبیون سالهای  ۴۰و  ۵۰و پس از
آن صورت گرفته این است که گویا آنها عاطفه نداشتند ،معنای عشق را نمیفهمیدند و
چیزی جز خشونت بلد نبودند .این نه تنها اشتباه محض ،بلکه حتی مغرضانه است .رژیم
دیکتاتوری و خفقانآور آن سالها مشی مسلحانه و دستزدن به خشونت را به مبارزین
تحمیل میکرد ،به کسانی که مملو از عشق بودند .ما دایرۀ عشق شخصی را از محدودۀ
فرد و خانواده و ملت و کشور خیلی فراتر خواستیم و آن را به دایرۀ بزرگتر زحمتکشان
عمومیت بخشیدیم.

جریان خطای پایگاهی ،آبان 1353
یکی از وقایع مهمی که پس از آمدن چند تن از بچه ها و از جمله محسن فاضل
پیش آمد ،یک خطای پایگاهی تأسفبار بود که در پایگاه بغداد رخ داد .در فاصلۀ بعد از
ضربه ،سازمان رفتهرفته س روسامانی به خود میگرفت و ما هم در خارج شکل گستردهتر و
دائمیتری پیدا کرده بودیم .بچههای داخل برای آموزش به خارج میآمدند و بعد به جنبش
باز میگشتند .مجموع ًا در این اواخر سال  53شاید ده ،دوازده نفری در خارج بودیم.
یکی دیگر از وظایفی که بهمرور به بخش خارج سپرده شد ،استقبال از بچهها و
پذیرش آنهایی بود که مجبور به خروج از کشور میشدند و خروجشان ربط مستقیمی نه
به موارد امنیتی داشت ،نه به آموزش نظامی یا فعالیت دفاعی تبلیغاتی .این حالت کسانی
بود که به دالیل درمانی باید به خارج منتقل میشدند .از آن جمله رفیق عباس پاکایمان
(کریم) که با پوران و فاضل به خارج آمد .او بعدها به گروه آرمان و سپس سهند پیوست و
در ایران در سال  61شهید شد .کریم در شرایطی که مخفی بود به جراحی قلب نیاز داشت
و طبع ًا در ایران نمیتوانستند او را به بیمارستان بفرستند.
افرادی که چه به دالیل امنیتی ،چه به دیگر دالیل به جمع خارج اضافه میشدند،
الزام ًا افرادی نبودند که به درد کار و فعالیت خارج بخورند .چون این نوع فعالیت
آن دانستن یکی دو زبان بود .در بخش تبلیغات
کیفیتهایی ویژه میطلبید که
ِ
حداقل ْ
فعال بودن ،قلمزدن ،سخن گفتن ،تماس گرفتن با این و آن ،مصاحبه کردن… همه نیاز
به تسلط به زبانی خارجی داشت و این خودش برای بخش خارج یک مسئله بود ،البته ما
کوشش میکردیم که با توجه به امکانات گستردهتری که در خارج وجود داشت و بهنحو
آزادتری ممکن بود از استعدادها بهره گرفت ،هر کسی در هر گوشهای که میتوانست
مفید باشد سازماندهی شود .مشخص ًا در اینرابطه یکی از بچهها که در شرایط نامناسبی
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به خارج آمد رفعت افراز بود که واقع ًا رفیق بسیار فداکاری بوده و در شرایط نیمهعلنی-
نیمهمخفی فعالیت میکرد .این رفیق بعد از ضربهای که یکی از بچهها خورد احتمال
دستگیریاش وجود داشت ،بههمیندلیل او را به خارج فرستادند.
خواهرش محبوبه افراز فارغالتحصیل از دانشکدۀ پزشکی و شاگرد اول هم بود.
سازمان از او خواسته بود که در جنوب شهر تهران مط ّبی بزند و به کار مشغول شود ولی در
آن شرایط روحیۀ مبارزین آنچنان معطوف به مبارزۀ چریکی بود که اگر چنانچه از کسی
خواسته میشد که به کار تودهای بپردازد ،ممکن بود این کار را سطح نازلی از مبارزه تلقی
کند؛ مبارز کسیست که مخفی و مسلح باشد… مخفی شدن خودش اص ً
ال عالمی داشت
و تو گویی امتیازی محسوب میشد .این رفیق با وجود اینکه اجازۀ کار گرفته و حتی
تابلوی مطب هم نصب شده بود نتوانست به آنجا برود و باالخره به خارج آمد .همانطور
که بعد توضیح خواهم داد توانستیم در سال  54او را بهعنوان پزشک همراه با خواهرش
به ظفار بفرستیم که در آنجا هر دو خدمات با ارزشی به انقالبیون ظفاری کردند.
باری ،در پایگاهمان در بغداد اتفاقی روی داد که هنوز برایم دردآور است و آن فاجعۀ
مرگ مرتضی هودشتیان (با نام مستعار یوسف و حمید) است (((.داستان از این قرار بود
که رفیقی جوان که شاید بیست سالی بیش نداشت ،با نام مستعار حمید ،حدود  مردادماه
 53از داخل برای آموزش نظامی و فنی از راه انگلستان به خارج آمده بود .حمید در داخل
تحت مسئولیت شریفواقفی در زمینۀ فنی و بهخصوص الکترونیک کار میکرد و آنها
توانسته بودند با دستکاری رادیو ترانزیستوری طول موج ساواک را شنود کنند .او به عراق
آمد تا در پایگاهی در حوالی بغداد آموزش نظامی ببیند و آموزش فنی خود را کامل سازد.
حمید متأسفانه در پایگاه رفتار ناشیانهای از خود نشان میداد که برای بچههای جاافتادهتر
غریب مینمود .این رفتار غیرتشکیالتی که چندان خود را پایبند به اصول و نظم سازمانی
کوتردید نسبت به او شد .محسن فاضل هم ،همانطور که
نمیدید موجب برانگیختن ش 
گفتم تازگی به خارج رسیده بود .او گذشته از کاراییها و صالحیتهای عالیای که از
خود نشان میداد ،تحت تأثیر شرایط بسیار امنیتی داخل آدم بسیار شکاکی شده بود و
میتوانست به همه چیز شک کند و پای بدترین احتماالت برود ،آنهم در شرایط امنیتی
داخل که هر تردیدی میبایست با تغییر مکان ،قطع ارتباط ،از میان بردن امکانات و مدارک
و پیشگیریهایی از این نوع همراه باشد .این روحیۀ شکوشبهۀ او باعث شده بود که در
داخل بارها بهنحوی بیمورد تغییر مکان بدهند .بههمیندلیل او را به خارج فرستاده بودند
که برای مدتی در معرض تعقیب و پیگرد نبوده و از تأثیر مخرب جو داخل برحذر باشد.
گفتم که رفتار حمید شک بچهها را بهلحاظ امنیتی بر میانگیزد .فاضل در این

 - 1نک .همچنین به مصاحبه با تراب حقشناس (به بهانۀ انتشار کتاب برفراز خلیج ،نوشتۀمحسن نجاتحسینی)
در نشریۀ آرش شمارۀ  ،۷۹نوامبر .۲۰۰۱
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مورد پیشقدم شده و این فرد بیگناه و بهقول بهرام آرام “مظلوم” را مورد بازجویی قرار
میدهد تا بفهمد که واقعیت ماجرا چیست .از او سؤالهایی در مورد مواضع عقیدتی
سازمان و همینطور ارتباطات او با دیگر رفقا میشود که او از پاسخ دادن به آنها ناتوان
است .او نمیتواند اطالعات قانعکنندهای از داخل بدهد… همۀ اینها باعث میشود
که فاضل جد ًا به او مشکوک شود و همه را هم به این موضوع متقاعد کند بهطوریکه
تصمیم گرفته شد که از او بازپرسی جدی و حتی خشن صورت گیرد .درعینحال قرار
شد که من ،از آنجا که امکان ارتباط تلفنی از عراق موجود نبود به بیروت بروم و از ایران
در مورد سالمت امنیتی حمید جویا شوم .من بالفاصله راهی بیروت شدم ولی آنجا هم،
چون تلفن کار نمیکرد مجبور شدم که شبانه با تلگراف از داخل سؤال کنم .در این فاصله
اما ،بازجویی خشنی صورت میگیرد که تصادف ًا موجب صدمه مغزی به حمید و مرگ
او میشود .فردای آن روز از ایران در پاسخ به تلگرام خبر سالم بودن امنیتی حمید به
من رسید .وقتی با بغداد تماس گرفتم تا این خبر را به آنها برسانم بهصورت رمزی به من
فهماندند که “طرف از کف رفت!” من واقع ًا منقلب شدم .من معتقدم که این یک خطای
عظیم بود و همیشه شرمندۀ آن هستم و هرگز آن را فراموش نمیکنم .این فاجعۀ شرمآور طی
تمام این سالها با من بود ،باالخره توانستم در این روزهای آخر زندگیام در بیمارستان  
با برادر مرتضی تماس گرفته و تمام غم و تأسفم را برایش بازگو کنم .بزرگمنشی او مرا
هرچه بیشتر متأثر کرد.
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پس از این واقعۀ دردناک ،نامهای به داخل نوشتم که حاوی گزارشی انتقادی از
این واقعه بود و بر مسئولیت محسن فاضل تأکید میکرد؛ طبعاً فاضل نمیتوانست از این
نامه راضی باشد ولی من بهعنوان مسئول باید این کار را میکردم .این از جمله عواملی بود
که سه ماه بعد در تصفیۀ من از ارگان خارج سنگینی کرد .در این فاصله ،در کنار حسین
روحانی ،محمد یقینی و مرتضی خاموشی هم به جمع مرکزی پیوسته بودند .چندی بعد
مجتبی طالقانی هم به جمع اضافه شد.

در بهمن  53تقسیم مسئولیت جدیدی صورت گرفت که عم ً
ال من را از خیلی از
مسئولیتهایی که تا آن روز داشتم کنار میگذاشت .مطابق این تصمیم لزوم بررسی بیشتر
و حتی متوقف کردن موقتی کارها برای تصحیح اشتباهات مطرح شد .به این ترتیب
انتقادی جمعی ،من از جمع مرکزی کنار گذارده شدم تا هم برای
طی یک جریان الزم
ِ
جمع و هم برای خودم فرصت بررسی عمیقتر و ریشهایتر اشکاالت فراهم آید .برخی از
مأموریتهای من بهعهدۀ شخصی به نام غالمحسین باقرزاده که از هواداران سازمان بود
محول شد .من آن را از رفقای ظفاری شنیدم که وقتی برای بار دوم یا سوم به دیدارشان

  ۴۵۶

از فیضیه تا پیکار

میرفتم به من گفتند که کس دیگری به جای تو آمده بود که با نشانیهایی که دادند
فهمیدم منظور دکتر غالمحسین باقرزاده (با نام مستعار مصباح) است .این شخص
مدت کوتاهی هوادار سازمان بود .بچههای مسئول خارج کشور یعنی یقینی و روحانی
تصمیم به تصفیۀ من و جایگزینیام با باقرزاده گرفته بودند .در واقع بیشتر یقینی در این
تصمیمگیری نقش داشت و روحانی از آن تبعیت کرد و از فاضل هم که تازه رسیده بود در
همین جهت استفاده شد .از محسن فاضل چون فرد پرتجربهای بود همیشه برای مشورت
کمک میگرفتند و در بغداد عم ً
ال جزو هیئت تصمیمگیرنده محسوب میشد .آنها به
من یک سری انتقادات مشخص در زمینۀ عدم رعایت دقیق برنامهریزیها ،تأخیر در
انجام وظایف ،دیرکرد در بعضی امور ،تکروی در امکانسازی برای سازمان… داشتند.
بههرحال من از جمع مرکزی کنار گذاشته شده بودم.
باید در خصوص مناسبات سازمانی به ویژگی درک و عمل ما در آن شرایط توجه
داشت .در این دوره تقریب ًا همۀ ما قبول داریم که نوعی مناسبات نظامی بر تشکیالت
حاکم است یعنی یک نفر که از درجۀ باالتر سازمانی برخوردار است برای هدایت امور
تعیین میشود .مرکزیت سازمان فردی را تعیین کرده که به کار خارج رسیدگی کند ،با آمدن
این فرد به خارج کسانی که در خارج مسئول بودند بعد از این ،در درجۀ پایینتری قرار
میگیرند .در واقع این شخص مسئول میشود و اوست که وظایف و مسئولیتها را تقسیم
میکند؛ البته باید گفت که دالیل تصفیۀ خودم ،بعدها با آمدن سپاسی برایم روشنتر شد.
فراموش نکنیم که از اواسط سال  1352تحول ایدئولوژیکی در داخل جریان دارد
که به آن پرداختیم .یقینی که در سال  53شش ماه در ایران گذرانده و با تقی شهرام و
بهرام آرام در تماس بود این تحول را شخصاً مشاهده کرده بود .محسن فاضل هم تا حدود
زیادی در جریان تغییروتحول داخل بود .سازمان در برخورد به بچههای خارج میبایست
این تحول ایدئولوژیک را در سطح فردی در نظر بگیرد .تقریب ًا میتوانم بگویم که در مورد
شخص من ظاهر ًا سازمان و بچهها به این نتیجه رسیده بودند که باید با او برخورد کرد و
در جریان این برخورد فهمید که آیا من با این تحول همراهی میکنم یا خیر و تا زمانیکه
این برخورد صورت نگرفته باید روابط من با جریانهای خارجی ُمعلق گشته و شخص
دیگری به این کار بپردازد.
طبیعیست که از این تصفیه ناراحت بودم ،علیرغم آنکه آن را میپذیرفتم و حتی
بهعنوان یک تصمیم سازمانی به آن ارج میگذاشتم؛ در رفتار دیگران جوانبی تحقیرکننده
هم میدیدم که بسیار آزار دهنده بود .این تصمیم تمام زندگی آدم را در یک لحظه معلق
میکرد .من پرسیدم که “خب حاال چکار کنم؟” یقینی که به بغداد آمده بود برگشت و
گفت“ :برو کار عملهگی بکن .برو کار عملهگی” .پذیرش این امر ساده نیست که فردی
مثل یقینی که  5سال بعد از من به سازمان پیوسته بود (که البته نفس این امر مهم نیست)

فرایند تغییر ایدئولوژی   ۴۵۷
به بچهها گفته باشد که “بابا ،ما حاال فهمیدیم که این هوادار بوده و بیخود آمده در
مرکزیت سازمان!” من هیچوقت “مرکزیتی” نبودم و اصراری بر آن نداشتم .خود او دو روز
بعد زمانیکه یکی از بچهها را در دمشق دستگیر کرده بودند و در خطر آزار و شکنجه بود،
طور دیگری رفتار میکرد چون الزم داشتند که من آن فرد را از زندان بیرون بیاورم .روزی
که به من گفتند “برو عملگی کن” ،با بچهها خداحافظی کردم و یک حوله و یک کتری
سر
برداشتم تا از خانۀ جمعی بیرون رفته و تنهایی به اتاقی در بغداد بروم و فردای آنروز ِ
فالن چهار راه ،بهعنوان عمله بایستم تا کسی مرا اجیر کرده و با خود ببرد.
مناسبات طوری بود که میبایست چنین چیزی را بپذیری .این روش ما بوده
و اگر نمیپذیرفتی آدم متمرد عجیبی بودی شایستۀ مهلکترین عواقب .در قاموس ما
عدم پذیرش حکم سازمان معنایی نداشت .روش این بود که افرادی که مورد انتقاد قرار
میگیرند باید تنبیه شوند و یکی از تنبیهات این بود که بروند کار کنند .آنجا هم ظاهر ًا
این کار چیزی جز عملهگی نمیتوانست باشد .پیش خودم باید فکر میکردم که فردا
صبح ،در کدام میدان بایستم که کسی مرا سر کار ببرد و فکر میکردم که در اینرابطه
رشد خواهم کرد ،البته آنروز نتوانستم سر کار بروم چون کمرم بهشدت درد گرفته بود و
اجبار ًا در خانه ماندم .فردای آن روز هم یکی از بچهها را در دمشق گرفته بودند که از من
خواستند به دنبال آزادی او بروم ،ولی باز هم تحقیر ادامه داشت چون وقتی شمارۀ تلفن
منزل را خواستم (منزلی که به ُیمن تماس با افرادی که من سفارش کرده بودم اجاره شده
بود!) تا پیگیری ماجرا را منتقل کنم گفتند“ :الزم نیست ،میتوانی از طریق بچههای جبهه
اطالع دهی!” یعنی شمارۀ تلفن خانهای را که به اعتبار من گرفته شده ،به دالیل امنیتی
به من نمیدهند! معنای این برخورد این است که تو صالحیت نداری این شماره را داشته
باشی! من یادم نمیآید به کسی که تصفیه شده باشد اینجور برخورد کرده باشم ،حاال به
هر دلیلی .باید حداقل درک کرد که آن فرد هم آدم است و نباید تحقیر شود ،اما درک آنها
البد این بود که من بهلحاظ سیاسی “راست” بودهام .این وصله بهسادگی زده میشد و این
جزو چیزهاییست که بسیار رنجم میدهد؛ در دهها مورد شاهد این نوع برخورد بودهام؛
البته بعدها چهبسا متوجه میشوند که برخورد چپروانه بوده استُ .خب باید پرسید چرا
از اول چنین کردید؟ چرا اگر کسی اندکی وسیعتر از تو فکر کرد بالفاصله الزام ًا مارک
راست بر او میخورد؟ از این نوع برخوردها در دورۀ آخر پیکار هم دیدهام ،در همین دورۀ
خارج از کشور هم دیدهام.
بههرحال تصفیۀ من مدت زیادی طول نکشید چون هم عم ً
ال بهدلیل شناخت و
روابطی که با منطقه و فعالین نیروهای خارجی داشتم نمیشد بهسادگی از وجودم صرفنظر
کرد و هم آنکه به خارج آمدن سپاسی در اسفند  53اوضاع را بهکل تغییر داد .در واقع
با آمدن او تصفیۀ من به حالت معلق درآمد .از آن جهت که مهرهای بودم که میتوانستم
بهخوبی ارتباطات را بههم وصل کنم .بههرحال من کسی بودم که اص ً
ال رابطه با عراق را

۴۵۸

  از فیضیه تا پیکار

از ابتدا برقرار کرده بود ،مأمورین دولتی عراق مرا میشناختند .در جریان این تصفیه ،من
بهخصوص از رفتار روحانی و خاموشی (اسماعیل) بینهایت تعجب کرده بودم ،البته باید
بگویم که روحانی بهلحاظ رفتارِ بوروکراتیک رودست نداشت یعنی بهشدتی بود که میشود
آن را اعجابانگیز خواند؛ واقع ًا وقتی مسئلۀ بوروکراسی مطرح میشد به چشم خودش هم
اعتماد نداشت .خصلت دیگری هم البته داشت که بارها با آن مواجه شدم و آن این بود
که بهسرعت موضع عوض میکرد و اص ً
ال وارو میشد ،بهطوریکه تو تعجب میکردی
که چطور از این اتاق به آن اتاق موضعش چنین تغییر کرده است .این صفت در پایان
اسفناکش هم بروز کرد ،البته این صحبتی نیست که مربوط به امروز باشد ،در زمان خود
پیکار هم بارها آن را میگفتم .در برخورد به مسئلۀ جنگ یا بر سر چیزهای دیگر این
فوری نظر آشکار میشد.
تغییر
ِ
ِ
باری ،در پایان سال  1353سپاسی مأمور بررسی وضع خارج شد .او خود یکی
از کادرهای فعال سازمان بوده و از اعضای باالیی محسوب میشد که مسئله برایشان
حل شده است؛ یعنی تغییر ایدئولوژی را حداقل تا آن بخشی که در داخل جریان یافته بود
تعقیب کرده و در جریان آن قرار داشت و میتوانست از این تغییر دفاع کند؛ درعینحال
بنابه ارزیابی داخل این ظرفیت را داشت که مسائلی را که در داخل مطرح شده به بخش
خارج از کشور منتقل کند.
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علیرضا سپاسیآشتیانی (دایی)

با آمدن سپاسی به خارج و طرح مباحث ،رفتهرفته
رهبری مارکسیستشده
برای ما روشن شد که شهرام و
ِ
هراس داشتند که در خارج کشور انشعابی صورت
بگیرد .یعنی افراد شناخته شده در خارج کشور مثل
روحانی ،پوران و من… با امکانات علنی مثل رادیو
و… دست به اعالم موجودیت مستقل زده و بگوییم
سازمان مجاهدین ما هستیم و نه آن سازمانیکه اکنون
در ایران وجود دارد.
نفس وجود چنین هراسی از اصالت تحول
میکاست؛ چه ترسی بود از اینکه به فرض دو نفر (مث ً
ال
من و پوران) موضعی در مخالفت با تغییر ایدئولوژی
سازمان بگیریم؛ با توجه به سابقۀ مذهبی و سیاسی
فعالیت ما بین مردم ،رهبری از این واهمه داشت که

فرایند تغییر ایدئولوژی   ۴۵۹
بگوییم “خیر سازمان مجاهدین مارکسیست نشده و ما سازمان مجاهدین هستیم” .فرض
کن دو روزی هم چنین ادعائی میشد؛ واضح است که کارش به جایی نمیرسید .بماند
که ما هرگز چنین کاری نکرده و نمیکردیم .بهراستی چه ترسی وجود داشت؟ چرا نوعی
حالت بایکوت ،حالت ایزوله کردن در پیش گرفتند؟ به چه خاطر؟ برای چه ما باید
ایزوله میبودیم؟ همیشه برای سازمان کار کرده و صادقانه هر چه سازمان گفته بود انجام
داده بودیم .اگر بهراستی شهرام و رهبری آنقدر که مدعی بودند به نظراتشان اعتقاد و به
حقانیت آن یقین داشتند ،دیگر چه ترسی بود از اینکه ما به فرض چنین کاری بکنیم؟ در
چنین حالتی اگر ما خالف آنها عمل میکردیم ،سنگریزهای بودیم در مسیری که کام ً
ال
با واقعیت زمانه تعارض داشت .بهنظر من رفقا با تمام حقانیتی که برای کارشان قائلم،
به هراسی درغلتیدند که ناشی از برداشتی غلط از موقعیت سازمان و از ما بود .همین نوع
برخورد از باال را رفیق شهرام در گفتوگوهای بین دو سازمان با حمید اشرف از خود
نشان میدهد؛ دلیلی برای اینگونه برخورد وجود ندارد؛ یا برخوردی که مث ً
ال در همان
دوره با حسین روحانی صورت گرفت یا موارد دیگر مثل رفتاری که با حسن ابراری شده
بود و داغش برای همیشه به دلم ماند .حسن را که یکی از همشهریهایم بود در سال
 1349به سازمان معرفی کردم .پس از ضربۀ  1350خوشبختانه دستگیر نشده و به زندگی
مخفی رویآورده بود .در سال  1353با رفعت افراز ازدواج کرد و در سال  1354بهعنوان
آدم مذهبی رابطهاش با سازمان قطع شد .شاید هم بتوان گفت وقتی دیدند که این فرد با
تغییر ایدئولوژی همراهی نمیکند ،او را در یک دوره “ولش” کرده بودند هرچند نمیدانم
آیا اص ً
ال شرایط امنیتی بهگونهای بوده که بشود کسی را رها کرد ،آنهم فردی مثل او را؟
من اص ً
ال توجیه این برخورد را نمیدانم ،االن هم دست به قضاوتی در اینرابطه نمیزنم،
کتاب “تاریخ
آخر
اما چطور باید پذیرفت که فردی مذهبی ،برای آموزش سازمان از اول تا ِ
ِ
حزب کمونیست شوروی” را با قلم خوشش ،به خط خوب بازنویسی و کپی کند؛ حسن
این کار را برای آموزش سازمان کرده بود .آیا میشود چنین آدمی را بهعنوان کسی که
نمیخواهد مارکسیست شود“ ،ول کرد”؟ اگر او امروز جزو شهدای بخش مسلمان است،
روی سر من است ،او همچنان چشم من است .اگر رفقا اعتقاد داشتند به اینکه گرایش به
مارکسیسم اصالت دارد ،اگر این تغییر گرایش ،انعکاس تحوالت اجتماعیست( ،حاال
من کاری ندارم که رفقا آن را بهصورت مبالغهآمیزی مطرح کردند) بسیار خوب ،در این
صورت چه ترسی دارید از اینکه آنها (غیر مارکسیستها) هم بروند گروهشان را بزنند .چه
ترسی داشتید؟ بهنظرم این یک نقص و ضعف بوده ،هرچند رفقا ظاهر ًا بهدرستی کارشان
اعتقاد داشتند و قاطعانه هم برخورد کردهاند اما اگر بهراستی چنین بود یعنی این حرفی را
که خودشان زدهاند و بهدرستی هم زدهاند ،درستوحسابی قبول داشتند ،میتوانستند بهتر
عمل کنند .در خیلی از موارد هم هست که شهرام بسیار عالی و درست عمل میکند؛ به یاد
بیاوریم برخورد او به شوروی را .در رابطه با شوروی و کشورهای “مترقی” منطقه میگوید
که ما حرفمان را درستوحسابی میزنیم .شوروی اگر میخواهد به اپوزیسیونی در ایران
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کمک کند ،منوط بر این نیست که ما به آن فحش میدهیم یا نمیدهیم؛ او بسته به منافعش
توگو با
اتخاذ موضع میکند .شهرام بر این موضوع بارها اصرار ورزیده است .در گف 
حمید اشرف هم این مضمون مطرح میشود .بحثی بود که در همان دورۀ بخش منشعب
و دورۀ قدیم مطرح میکردند .ما طرفدار روسیه نبودیم و علیه اتحاد شوروری تبلیغات
میکردیم ،کتاب و مطلب مینوشتیم و این کارِ ما بعضی از بچهها از نوع تودهایهای عرب
را دلخور میکرد ولی نمیتوانستند علیه ما کاری بکنند .به یاد دارم که شهرام آن موقع
همین را میگفت“ :تو اگر روی پای خودت ایستادی ،حرفت مستند است .اگر روی
پای خودت ایستادی ،دیگری نمیتواند رابطهای از باال با تو برقرار کند .بنابراین برای
او چندان فرقی نمیکندکه تو از او جانبداری میکنی یا نه زیرا او بر اساس منافعش با تو
وارد مراوده میشود .اگر تو رو پای خودت ایستاده باشی در واقع تو صفر نیستی که بیاید
و سوارت بشود ،بلکه میآید با تو معامله میکند”.
باری ،این هراس و شک و تردید رهبری نسبت به برخی از اعضای قدیمی بهنظرم
جنبههای ناسالم قضیه را آشکار میکند .اگر چنانچه بهراستی آنطور که ادعا میشد یک
پروسۀ منطقی و علمی برای تحول ایدئولوژی در درون سازمان جریان پیدا کرده بود ،چه
هراسی میتوانست مطرح باشد؟ اصرار ورزیدن بر اینکه سازمان مجاهدین ماییم و بس! از
همین عدم اعتماد به خود منشأ میگرفت .واقعیت این بود که در واقع سازمان مجاهدین به
معنای اخص کلمه ما نبودیم .این جماعتی که تغییر ایدئولوژی دادهاند دیگر به معنای قدیم
کلمه سازمان مجاهدین نیستند .اینها که تغییر کردهاند باید رسم ًا اعالم کنند که سازمان ما
لونسب؛ سازمان مجاهدین هم با بیانیۀ اعالم موجودیتی که در
این است با این اسم و اص 
گذشته داشته با مشخصاتش ،عدهای دیگر هستند؛ اما متأسفانه موضوع تصفیههای داخل
و تبعاتش پیش آمد .در واقع رهبری جدید چون از نقطۀ غلطی حرکت کرده بود اجبار ًا
“توطئهای” فکر میکرد؛ گویا عدهای هستند که در خفا مشغول دسیسهاند.
بله! این جنبههای انحرافی قضیه است که بهخصوص در داخل هم عمل کرده ،یعنی
بهنحوی که گویا این تفکر تنها ایدئولوژی باقیمانده در سازمان است و این امر به تو اجازه
میدهد که این نام را یعنی نامی که دیگر برای ما نمیتوانست همان مفهوم قدیم را داشته
باشد برای خود حفظ کنیم .من خودم به غلط معتقد بودم که حفظ نام ،به همان شکل
ارزش دارد و طرفدار این بودم که نام ما همچنان مجاهد بماند .من خودم آن تحلیل را که
سازمان کرده بود کام ً
ال قبول داشتم .تحلیلی که بین تکامل فردی و سازمانی فرقی نمیگذارد
و در واقع یک تشابه بین سازمان و فرد قائل است .سازمان مجاهدین که از ابتدا رگههایی
از مارکسیسم داشته و تکاملش میشود سازمان آن روز ،در واقع روشنفکرانی هستند متعلق
به طبقۀ متوسط از خانوادههای مذهبی با تربیت مذهبی و دارای تفکر خردهبورژوایی؛ این
ض شده و مارکسیست میشوند .در این حالت ضرورتی
افراد در تکاملشان و طی زمان عو 
ندارد که اسم خود را عوض کنند؛ بنابراین استدالل گویا سازمان هم میتواند چنین کاری
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بکند و بگوییم که تکامل پیدا کرده و نیازی به تغییر در نام نیست .از نظر من درستتر
آن میبود که درعین آنکه گذشتۀ مذهبی خود را با حفظ نام مجاهدین نشان میدادیم،
مارکسیست شدن خود را هم با وضوح در نام سازمان میگنجاندیم .یعنی همان کاری که
چند سال بعد ،سازمان به آن دست زد یعنی سازمان مجاهدین (بخش منشعب .م-ل).

بههرحال در آن دوره سپاسی آمد و وضعیت من مشخص ًا به این موضوع مربوط
میشد که با تحوالت داخل همسویی دارم یا خیر.
آن موقع “بیانیۀ اعالم مواضع ایدئولوژیک” هنوز منتشر نشده ،اما بحثها و اسناد
بین کادرها و اعضای باال در گردش بود .داستان مالقات اول من با سپاسی به این شکل
بود که در دمشق محمد یقینی او را بهعنوان مسئولی که از داخل آمده به من معرفی کرد و
گفت که امکانات سفر او را به بغداد ترتیب دهم.

واقع ًا یادش بخیر! من که او را نمیشناختم ،فقط میدانستم از بچههای داخل
است .آنجا چند روزی با هم بودیم .بهخوبی به یاد دارم یک روز تا عصر با هم راجع به
مسائل مختلف صحبت کردیم .من اوضاع خارج را برایش شرح میدادم و او هم از وضع
داخل تا جاییکه وضع امنیتی و جایگاه تشکیالتی من اجازه میداد سخن میگفت ،چون
بههرحال از نظر مرکزیت من آدمی نبودم که بشود همه چیز را با او در میان گذاشت .مفص ً
ال
وضعیت در فلسطین را برایش شرح دادم و او بعد ًا مقالهای برای فلسطینیها نوشت…
بحثهای گوناگونی کردیم و مقدار زیادی جو حاکم بر خارج و نیروهای سیاسی موجود
در منطقه را برای او توضیح دادم .قدم زدن ما تا غروب طول کشید .وقتی من خواستم
نماز بخوانم ،دیدم او نماز نمیخواند .گفتم“ :من هنوز نماز نخواندهام” .گفت“ :نمازت
را بخوان ،اشکالی ندارد” یعنی هیچ نوع ممانعتی از خود نشان نداد که مرا از این کار
منصرف کند یا مثل خیلیها به ت ِ
َرک نماز خود ببالد .او مسئله را عمیقتر از این میفهمید
و صحبتش این بود که هر کس باید خودش به این ضرورت برسد .از این برخورد شاید
 3-4ماه گذشت و من هنوز نماز میخواندم .در این فاصله که ما همواره با هم بودیم،
هیچوقت در منع نماز خواندن اصرار نکرد.
چیزی که سپاسی در من دیده بود و میگفت کمتر در دیگران بارز است ،نوعی
صراحت و صداقت در رفتارم بود .به من گفت“ :چرا تو اینها را به این صراحت و بدون
چشمداشت میگویی؟ مث ً
ال صاف میگویی که ما دو صندوق پستی در بغداد و دوتای
دیگر در دمشق داریم ،در بیروت اینکار را میکنیم و غیره ،خالصه درستوحسابی
همۀ گزارشهایت را به سازمان میدهی ،اما چرا بعضیها گزارش امکانات سازمان را
بهدرستی و صراحت نمیدهند و گویی با اطالعاتشان معامله میکنند و در برابرش
امتیاز میخواهند؟!” من بعد فهمیدم که منظور سپاسی برخورد یقینی بوده که بهنحوی
معاملهگرایانه رفتار کرده است که مث ً
ال سپاسی فالن اطالعات را بدهد تا به او بگوید که ما
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در بیروت فالن امکان را هم داریم .این چنین برخوردی برای من غیرقابل تصور بود .برای
من سازمان یک ُکل را تشکیل میداد که یک سرنوشت مشترک را میگذراند و همه باید
در آن شریک باشند .آخر این صندوق به چه درد من میخورد که آن را در اختیار داشته
باشم یا نداشته باشم؟! من آن را به اعتبار کار جمعی در اختیار دارم و نه برای شخص
خودم .همین رفتار در برخورد به ایدئولوژی هم برایم مطرح بود .اگر جمع دارد تحولی
میکند و خود را به جایی میرساند ،من چه گزینش فردی جدا از آن میتوانم داشته باشم؟

تعلیق حسین روحانی
یک بار همین مسئلۀ گزینش فردی در مقابل تصمیم جمع ،بهصورت روشنی در
برخورد با حسین روحانی برایم مطرح شد .با آمدن سپاسی ،روحانی از موقعیت مرکزی
کنار گذاشته شده بود .من به سهم خود از قبل کنار گذاشته شده بودم و آن را هم پذیرفته
بودم؛ البته این امر ناراحتم میکرد چون نه تنها نوعی ظلم نسبت به خودم تلقی میکردم
بلکه بهخاطر اینکه میدیدم کارهای ناتمامی مانده که انجام نخواهد گرفت.
در همین اوایل سال  1354به یاد دارم در بغداد بودیم و روحانی که از تغییر
و تحوالت ایدئولوژیک باخبر شده بود ،این هراس رهبری را از اینکه در خارج کسی
اعالم انشعاب کند احساس کرده و متوجۀ کوششی شده بود که برای جلوگیری از آن انجام
میگرفت .در صحبتی که با هم داشتیم او از ترس رهبری و درک “توطئهگرانۀ” شهرام
انتقاد میکرد و اینکه در واقع با تصفیهها شیوۀ استالینی به کار میبرند و میترسند که در
صورت تغییر ایدئولوژی ،بچهها یخهشان را بگیرند!

او صریح ًا به من گفت“ :حاال ِهی میگویند سازمان مجاهدین ،سازمان مجاهدین!
اینجا نشونشون میدیم که سازمان چیه!” به عبارت دیگر اگر بچهها تغییراتی در سازمان
وارد آورده و بهاصطالح تغییر ایدئولوژی و… بدهند ،او در اینجا اعالم سازمان خواهد
پاسخ من که از او پرسیدم آیا واقع ًا قصد انشعاب
کرد ،یعنی سازمان مجاهدین واقعی! در
ِ
ِ
سازمان مذهبی حداقل به ذهنش خطور
داری؟ گفت که در واقع قصد انشعاب و حفظ
کرده است .من در جواب او گفتم که نباید به این شکل برخورد کرد؛ باید دید کل
تحوالت سازمان به کجا میرسد .چه فایده دارد که کسی بیاید بگوید سازمان من هستم
و… بههرحال من مخالفت کردم .حسین هم از آنهایی بود که اگر حرفی میزد و تو مخالف
بودی ،زود پس میزد ولی اگر صحبتش تأیید میشد ادامه داده و پیش میرفت.
حسین هم  3-4ماه در خارج ماند و وارد پروسۀ آموزش و بحث و گفتوگو با
سپاسی شد .او از من بهلحاظ مطالعاتی و تئوریک بهتر و قویتر بود و در کار آموزشی
سازمان هم مسئولیت خیلی از بحثها با او بود؛ از آن گذشته در ابتدای امر بهخاطر اینکه
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مثل من رسم ًا تصفیه نشده بود ،بحثهای بیشتری هم با سپاسی داشت ،البته او در همان
سال  54به ایران بازگشت و شهرام برای مدتی او را که به نوعی تصفیه شده بود به کار در
کارخانه فرستاد.

پروسۀ آموزش و مبارزۀ ایدئولوژیک با سپاسی
تا پایان سال  53ما توانستیم از پایگاهی در بغداد برخوردار باشیم ،اما پس از سفر
صدام حسین در اوائل اردیبهشتماه  1354به تهران و بهبود روابط میان دو کشور بخش
عمدۀ بچهها مجبور به ترک بغداد و انتقال به دمشق شدند .در همین دوره کار آموزشی
من با سپاسی شروع شده بود .من به مطالعۀ یک سری کتابهایی که از ایران رسیده بود
پرداختم و در چند جلسۀ آموزشی با او در مورد این کتابها بحث کردم .من خود را
بهراستی مدیون او میدانم .سپاسی در مهمترین تحولی که در عمر من صورت گرفت ،تأثیر
بسزایی داشت .دستاورد کنار گذاردن تفکر مذهبی را حداقل مدیون او هستم؛ یعنی این
که تفکر ما بهعنوان تفکر مذهبی جنبههای ایدهآلیستی دارد و اساس ًا فاقد هرگونه ضرورت
بوده و با چنین تفکری نمیتوان مبارزۀ ضدامپریالیستی را در شرایط کنونی به پیش برد.
مضمون این فرایند آموزشی همراه با انتقاد از خود و نقد برخوردهای ایدهآلیستی… و
برخورد به فعالیتهای سازمان از این زاویه و جمعبندی آنها ،همه بهنحوی بود که نشان میداد
مبنای کار این است که تغییر ایدئولوژی امری الزم و ضرور است یعنی با این هدف که در واقع
ِاشکال اساسی در ایدئولوژی ما بوده است .همۀ برخوردها به این جهت تمایل داشت و عم ً
ال
سرنخ به اینجا میکشید .ممکن است این تحول بهنحوی “برنامه ریزیشده” دیده شود و چهبسا
همینطور هم بوده است اما زمینههای این تحول بهشدت حداقل در من وجود داشت و در
نشست دی  52در لندن هم آن را بهنحوی غریزی بیان کرده بودم؛ البته برداشت غلوآمیز از این
تحول هم وجود داشت و در پس آن توهمی شکل گرفته بود که گویا اگر مارکسیست میشدیم
به نوعی اکسیر یا کیمیا دست مییافتیم که به هرچه بزنیم طال میشود.
نمیخواهم بگویم در تغییری که در من صورت گرفته ،محیط سازمانی بیتأثیر
بوده است؛ نه مسلم ًا اینطور نیست و جو سازمانی در آن تأثیر داشته ،ولی اینطور هم
نیست که مرا زور کرده باشند یا مث ً
ال شکنجه یا تهدید به اخراج… و یا برعکس وعدۀ
فالن و… داده باشند .باید فهمید که این یک مجموعه است .ما در محدودیتهای عملی
مبارزهمان به این ضرورت رسیدیم و سپس این ضرورت در سازمان بهنحوی تشکیالتی که
شرایط چریکی ایجاب میکرد جاری شد .این فرایند مسلم ًا جوانبی ضددموکراتیک
در آن
ِ
و مستبدانه با خود داشته است که ضایعات آن را بعد ًا دیدیم .مجموع شرایط این چنین
بود ،اما همین شرایط نقشی زاینده ایفا کرد .برای من ،نماز ،آخرین چیزی بود که ترک
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برعکس آنچه ممکن است فکر شود که نماز
کردم و تقریب ًا برای همۀ بچهها چنین بود.
ِ
اولین چیزی است که افراد ترک میکنند ،نماز بهعنوان یک عادت ،آخرین چیزی است
که ما آن را ترک میکردیم .من از وسط یک نماز آن را رها کردم؛ وسط یک نماز مذهب
را رها کردم! این برای خودم هم جالب است .وسط نماز ناگهان حرفی از سپاسی به یادم
آمد که گفته بود“ :حداقل انتظاری که از یک انقالبی  -کسی که خواستار تغییر مناسبات
جامعه است  -میرود این است که به مسائل برخوردی آگاهانه داشته باشد!” در حال نماز
خواندن بودم که به خودم گفتم کجای این کار آ گاهانه است؟ اینکار چه معنایی دارد؟
سرم را بر زمین میگذارم و باال و پایین میروم! این چه کاری است؟ همانجا وسطش ول
کردم و دیگر هم به سراغش نرفتم .من مشخص ًا چنانکه اشاره کردم از خودم میپرسیدم:
من که با قرآن آشنایی کامل دارم ،بسیاری از آیات را حفظ هستم ،برای فعالیت مبارزاتی
خودم یک سال است که قرآن را باز نکردهام تا ببینم وظیفهام چیست و نیازی به این
نداشتهام تا به قرآن نگاه کنم.
بههرحال در همین اواسط  54بود که به دنبال نشستوبرخاستی که با سپاسی داشتم
و مطالعات و بحثهایی که با هم داشتیم برای او محرز شد که من با تغییر ایدئولوژی
همگام هستم و عمدۀ مسئولیت تماسهای خارجی دوباره به من واگذار شد.
البته همینجا گفته باشم که ما در خارج از کشور از تصفیههای خونین داخل هیچ
اطالعی نداشتیم .از ما به کنار ،دایی (سپاسی) هم که اواخر پاییز  1353به افغانستان
رفته و در آنجا زندانی بوده و تقریب ًا  5-6ماه قبل از تصفیۀ شریفواقفی از ایران خارج
شده و از آنها بیخبر مانده بود .قضیۀ شریفواقفی در  16اردیبهشت  54صورت گرفته،
درصورتیکه دایی در اسفند  53تازه به بغداد رسیده بود .همانطور که گفتم من خودم
کشتهشدن شریفواقفی را از رادیو شنیدم!
واقعیت این است که من تغییر ایدئولوژی را پذیرفتم اما نه بر اساس بحثی فلسفی
و ایدئولوژیک ،بلکه بهمثابۀ راه برونرفت از محدودیتهایی که در جریان مبارزات عملی
و تجربۀ روزمره با آن مواجه بودیم .من بهتدریج با توجه به تجربهای که از قبل داشتم به
نوعی مهرۀ باز و همهکاره در زمینۀ مسائل عملی برای سازمان تبدیل شده بودم؛ میگویم
“مهره” چون مشخص ًا اگر این تواناییها و تجارب را نداشتم ،چهبسا بهکل کنار گذاشته
میشدم ولی چون این گونه آدمی بودم نه تنها سپاسی (که آن موقع بهنظر من شخص بسیار
شرافتمندتری بود تا شهرام) حتی خود شهرام هم زمانیکه در سال  56به خارج آمد
نتوانست از وجود من صرفنظر کند.
بهخوبی به یاد دارم که در سال  56پوران و من در ترکیه بودیم و قرار بود که به
ایران بروم .در واقع دو مرتبه من برای رفتن به ایران آماده شدم .یک بار زمان حج در سال
 51که داستانش را قب ً
ال گفتم و یک بار دیگر در سال  56که قرار بود به داخل برگردم؛ تا
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مرز هم رفته بودم ،قاچاقچی را هم دیده بودم ،همه چیز مهیا بود که بروم .در آخرین تماس
که پرسیدم “دیگر کاری نیست؟ من رفتم!” خبر رسید که “میگویند برگرد!” در واقع
بهخاطر وجود همین تواناییها و کارهایی که میتوانستم انجام دهم و امکاناتی که فراهم
میکردم مرا نگهداشتند و از سر مرز ترکیه (آغری) برگشتم .میخواهم بگویم در آن دوره،
سال  54به تمام کارها از تهیۀ امکاناتی که برای بچهها الزم بود ،از خانه تا ارتباطات تا
کار آموزشی و… میپرداختم.
با فرایند تغییر ایدئولوژی در درون سازمان در سال  53-54چه در داخل و چه
در خارج ،مسئلۀ علنی کردن آن پیش آمد .برای من مسئله خیلی روشن بود .در واقع معتقد
بودم که باید در این کار صداقت داشت و با مردم روراست بود .با خودم فکر میکردم
که چرا به مردم دروغ بگوییم و تکرار کنیم که ما از قرآن بهعنوان راهنمای ایدئولوژیک
استفاده میکنیم و پیرو آن هستیم؟ اما از طرف دیگر میدانستیم که کسانی با این حساب
به سراغ ما میآمدند که ما مذهبی هستیم و برایناساس به ما کمک میکردند .برخی از
همین بازاریها و روحانیون در واقع به ما کمک میکردند تا ایدههای مذهبی را به نفع
آنها ترویج کنیم .با تحولی که در ما در حال وقوع است ،همۀ این کمکها و حمایتها را
از دست خواهیم داد .آیا ما حق داریم بدون هیچگونه ترس و واهمهای برای از دست دادن
این امکانات و بهطور آشکار فریاد برآوریم که“ :بله ،ما مارکسیست هستیم؟!” .سرانجام
ما چنین کردیم ،همانگونه که باقر عباسی در سال  ۱۳۵۱از پشت میلههای زندان فریاد
بر آورد“ :من مارکسیست هستم”.

چگونه رفسنجانی نمیخواست مارکسیست شدن ما علنی شود
در سال  ۱۳۵۴که تغییروتحول در سازمان مجاهدین صورت گرفت ،هاشمی
رفسنجانی پس از یک دورۀ کوتاه زندان به خارج آمده بود .ما دو سه بار در دمشق و
بیروت (بار اول در دمشق و سپس در بیروت) با هم مالقات داشتیم .او میخواست بدون
آنکه پاسپورتش مهر بخورد به دیدن خمینی برود که در نجف اقامت داشت .از ما یک
پاسپورت جعلی خواسته بود که من قول دادم یک پاسپورت عربی جعلی که خودمان هم
از انواع مختلف آن استفاده میکردیم به او بدهم .راه دیگری هم برای این سفر وجود
داشت و آن این بود که سفارت عراق در بیروت در پاسپورت ایرانیاش مهر نزند و ویزا
را بر کاغذی جداگانه ضمیمه کند؛ او عاقبت از اینراه استفاده کرد .در سفر دوم شنیده
بود که سازمان مجاهدین قصد اعالم تغییر ایدئولوژی دارد و مصر ًا از من میخواست که
سازمان چنین کاری نکند .او میگفت:

“آقا ،این کار را نکنید .من شنیدهام که میخواهید آیه را از
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باالی آرم سازمان بردارید و اعالم کنید که مارکسیست هستید .این کار را
نکنید .برای ما خیلی اهمیت دارد که بگوییم تنها مارکسیستها نیستند
که میتوانند مبارزه انقالبی را در سطح مسلحانه به پیش ببرند ،بلکه
مسلمانها هم میتوانند اینگونه مبارزه کنند .ما از اول میدانستیم که اسالم
شما با اسالم ما شباهتی ندارد .اعتبار مجاهدین در ایران به حدیست که
اگر از طرف علما و آقای خمینی هم نظری وجود داشته باشد تا مجاهدین
تأیید نکنند ،کسی نمیپذیرد .خواهش میکنم این آیه را از آرم سازمان بر
ندارید .مجاهدین آبروی ما هستند .آبروی اسالماند” (نقل به مضمون).

اینها حرفهای رفسنجانیست و ممکن است که حاال یادش رفته باشد .همین
حرفها را به من گفت و حتی خواهش هم میکرد .پاسخ من به رفسنجانی این بود که
آیا مجاهدین بایستی آن چیزی را که در عمل به آن رسیدهاند نادیده بگیرند فقط بهخاطر
اینکه شما بتوانید تبلیغ کنید که اسالم هم میتواند مثل مارکسیسم مبارزۀ انقالبی را به
پیش ببرد .آیا ما باید دروغ بگوییم تا شما بتوانید از آن استفاده ببرید؟

بنابراین برای ما تغییر ایدئولوژی و اعالم آن به امر مسلمی تبدیل شده بود .در
توگویی که با او داشتم ،رفسنجانی خیلی صریح از قول آقای طالقانی نقل کرد که
گف 
وقتی که در زندان به آقای طالقانی گفتند که مجاهدین مارکسیست شدهاند ،طالقانی هم
جواب داد“ :خب ،آنها در جریان مبارزۀ خودشان به این درک و نظر رسیدهاند و شما هم
میتوانید به آنها پاسخ بدهید” ،البته امروز رفسنجانی همه چیز را منکر میشود و میگوید
چنین چیزی نبوده و آقای طالقانی علیه کمونیستها فتوا داده است .حاال بگذریم از
اینکه آقای طالقانی خودش بعدها و در دورهای و حتم ًا به دالیل طبقاتی ،شغلی و حرفهای
و فرهنگی علیه مارکسیستها حرف زد و عمل کرد ،اما رفسنجانی در دیدارش با من،
همان پاسخ اصولی و درست طالقانی را بهمن گفته بود.

فعالیتهای داخل کشور

پس از بررسی اجمالی جریان تحول ایدئولوژیک در خارج به اوضاع داخل
برمیگردیم .تمام این بحثها و مجادالت نظری در ارتباط با تغییر ایدئولوژی در فضایی
اثیری و جدا از مبارزۀ اجتماعی صورت نمیگرفت .سازمان طبع ًا فعالیتهای خود را ادامه
میداد .عملیات چریکی هم ادامه داشت؛ از آن جمله یک سری عملیات انفجاری مقارن
با سفر کیسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا به تهران در آبان  53یعنی انفجار دفتر شرکت
بینالمللی آیتیتی بهعنوان شرکتی فراملی که در کودتای شیلی نقش داشته است ،انفجار
توصنعت ایران و آمریکا .در 27
در شرکت آمریکایی جاندیر و انفجار دفتر شرکت کش 
اسفند  53در پایان این سال ،ترور سرتیپ زندیپور رئیس کمیتۀ مشترک ضدخرابکاری
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انجام شد که برای اولین بار در اعالمیۀ سازمان آیۀ فضلالله المجاهدین… و عبارت به
نام خدا… برداشته شده بود .در پایان اردیبهشتماه  54هم عملیات نظامی ادامه پیدا
میکند از جمله ترور مستشاران نظامی آمریکایی سرهنگ ُپل شفر و سرهنگ َجک ترنر
(((
که از طرف مجاهدین در برابر اعدام گروه جزنی انجام گرفت.
در جریان این فعالیتها سازمان با بعضی از گروهها ارتباط برقرار میکرد ،با
آنها همکاری داشت و در مراوده بود .در همین حیصوبیص بود که یک بار شنیدیم که
دوازده نفر در یک گروه که تعدادی از آنها دختر بودند ،از جمله رفیق فرشیده فرجادراد
(برای سازمان بسیار باارزش بود که فعالین دختر هم در تشکیالت وجود داشته باشند تا
توگو شدهاند .این
بتواند بین زنان کار کند) با سازمان ارتباط برقرار کرده و وارد گف 
ِ
مارکسیست معتقد به مشی مسلحانه بودند که تماسشان با سازمان
افراد برخی مبارزان
چریکهای فدایی خلق برقرار نشده بود ،اما توانسته بودند بهنحوی با سازمان مجاهدین
تماس بگیرند .آنها صراحت ًا گفته بودند که مواضع و استداللهای شما از نظر ما صحیح
است اما سازمانتان مذهبیست و این امر مانع از آن است که ما به شما بپیوندیم .اینها
جزو مواردیست که عم ً
ال از پایین برای اعالم مواضع به سازمان فشار میآورد .این
مطلب را بهرام آرام در نامهای نوشته بود  با این مضمون که ما با این رفقا صحبت کردیم،
متأسفانه علیرغم میل خودمان و با همۀ نارضایتیای که ما و حتی برخی از  آنها داشتند،
این گروه را به رفقای فدایی وصل کردیم .بعضی از این رفقا متأسفانه همراه با رفیق حمید
اشرف شهید شدند.
این نوع تجربه ،سازمان را در انتشار بیانیۀ اعالم مواضع مصممتر کرد .سازمان با
اینکه عم ً
ال مارکسیسم را پذیرفته بود ولی آن را هنوز اعالم نکرده بود .نامۀ زیر که مربوط
به سال ۱۳۵۳است نشان میدهد که این جریان خواست پیوستن به مجاهدین را نداشته
و جویای پیوستن به سازمان چریکهای فدایی خلق بوده ،لذا سازمان مجاهدین رابطۀ
آنها را با رفقای فدایی وصل کرد .در اینجا این مکاتبات را که خوشبختانه از کف نرفته
و در اختیار داریم عین ًا درج میکنم؛ درعینحال این اسناد بیانگر ذهنیت آن زمان بخشی
از مبارزین هم محسوب میشود:
 - 1رفیق بیژن جزنی در اواسط اسفندماه  ۱۳۵۳پس از چند سال اسارت در زندانهای متعدد به اوین
بازگردانده شد و چندی بعد در  ۳۰فروردین  ۱۳۵۴همراه با  ۶رفیق دیگر از چریکهای فدایی خلق به
نامهای حسن ضیاءظریفی ،احمد جلیلیافشار ،مشعوف کالنتری ،عزیز سرمدی ،محمد چوپانزاده و عباس
سورکی به همراه دو عضو سازمان مجاهدین خلق مصطفی جوانخوشدل و کاظم ذواالنوار در تپههای اطراف
زندان اوین توسط عوامل حکومت تیرباران شدند .ترور دو مستشار آمریکایی پاسخی به این جنایت بود.
نک.به متن اطالعیۀ سیاسی-نظامی شماره  22مجاهدین.
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/edame-enghelabi/ejraye-hokme-enghelabi-edame-mostasharan.pdf
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ِ
جمعی ما با مسئلۀ پیوستن
برخورد
“نتیجۀ
ِ

جمع کوچک ما پس از پذیرش عقالنی مشی “مبارزۀ مسلحانه هم
استراتژی هم تاکتیک” در صدد برآمد به انجام عملیاتی در جهت مشی
مزبور اقدام نماید ،اما در اینراه با موانع زیر روبهرو شدیم:
 -۱ضعف تکنیک و پراتیک.
 -۲عدم آگاهی از تجربیات چریکی.
 -۳کمبود یا نبود امکانات.
به دو طریق میتوانستیم براین موانع غلبه کنیم:
 -۱اتکا به خود.
 -۲اتکا به سازمانهای مسلح موجود.

از طریق اول به نتیجه نرسیدیم ،مثال ً برای تهیۀ کپسول سیانور
حدود یک ماه وقت صرف کردیم ولی نتیجۀ مثبتی نگرفتیم .راهی جز
برقراری تماس با سازمانهای مسلح موجود برایمان باقی نماند .در
گرفتن تماس با سازمانهای مسلح مارکسیستی  -لنینیستی نیز موفقیتی
به دست نیاوردیم .تماس با سازمان شما برقرار شده بود که پس از مدتی
از آن مطلع شدیم .این امر آنقدر ما را خوشحال و ذوقزده ساخت که از
اتخاذ یک موضع آگاهانه در قبال مسئلۀ مزبور غافل ماندیم ،مثال ً در
برخوردهای اولیه به جای اینکه ما به عواقب و نتایج این تماس (در
رابطه با جنبش کمونیستی) نیز بیاندیشیم ،فقط به رهایی خود از رکود و
سکون که گریبانگیرمان شده بود فکر میکردیم .در ظهور این امر هرچند
عوامل بیرونی نقش داشتند اما این عوامل تنها نسبت به اعتبار عوامل
داخلی که همانا بقایای خصائل اندیویدوآلیستی ماست ،توانستند عمل
کنند .ما به خود میاندیشیدیم نه به جنبش کمونیستی ،به رشد فردی خود
میاندیشیدیم نه به رشد جنبش کمونیستی میهنمان.

پس از مدتی که خوشبختانه چندان طوالنی هم نبود و پس از
برخورد با مسائلی که در حولوحوش و در درون جمع کوچکمان مطرح
شد ،ما توانستیم به موضع ناآ گاهانۀ قبلی خود پیبرده و به جمعبندی نتایج
عضوگیری عناصر چپ توسط سازمان مجاهدین خلق بپردازیم.
نتایج اینگونه عضوگیریها (در رابطه با جنبش کمونیستی
میهنمان):

 -۱محروم شدن سازمانهای مسلح مارکسیستی  -لنینیستی از
بخشی از عناصر بالفعل چپ (منبع تغذیۀ اولیه):

فرایند تغییر ایدئولوژی

شرایط خفقانبار حاکم بر میهن،کسب آموزش مارکسیسم -لنینیسم
را بسیار مشکل میسازد و در نتیجه عناصر معدودی هستند که میتوانند
با استفاده از امکانات محدود و تصادفی ،خود را کامال ً به مارکسیسم-
لنینیسم مسلح سازند .عدهای نیز تنها موفق به کسب الفبای آن میگردند.

بخشی از عناصر دستۀ اول با در پیش گرفتن مشی “مبارزۀ مسلحانه
هم استراتژی هم تاکتیک” به تشکیل سازمانهای مسلح مارکسیستی -
لنینیستی اقدام نمودهاند.

این سازمانها ابتدا برای بقای رشدیابندۀ خویش ناگزیرند از
عناصر بالفعل چپ تغذیه نمایند.

چه کسی جای خالی رفیق یوسف را در سازمان چریکهای فدایی
خلق پر میکند؟
چه کسی نقش رفیق شیرین را در سازماناش ادامه میدهد؟

بدون تردید یک عنصر چپ ،اما سازمان مجاهدین خلق با
عضوگیری عناصر چپ ،سازمانهای مسلح مارکسیستی  -لنینیستی را
از بخشی از منبع تغذیۀ اولیۀ خویش محروم نموده و زمینۀ جلوگیری از
گسترش امکانات آنها را فراهم میکند.
 -۲محروم شدن سازمانهای مسلح
مارکسیستی  -لنینیستی از بخشی از عناصر
بالقوۀ چپ (منبع تغذیه ثانویه).

هر عنصر چپ ،اشاعۀ هر چه گستردهتر
مارکسیسم -لنینیسم را یکی از وظایف اساسی
خویش میداند .حوزۀ انجام این وظیفه بستگی
به قابلیتها و استعدادهای عنصر مزبور دارد.
یکی مثل رفیق ارانی قابلیت آن را داشت که
بذر زرین بر فراز کشور افشانده و کشتزاری پر
حاصل بهوجود آورد ،همچنین ممکن است یکی
تنها قادر باشد در یک عنصر فاقد ایدئولوژی
منسجم ،تمایل به فراگرفتن مارکسیسم -لنینیسم
را ایجاد نماید .بدین ترتیب است که بر کمیت
عناصر مارکسیست  -لنینیستبهتدریج افزوده
گشته و منبع تغذیۀ بعدی سازمانهای مسلح

فرشیده فرجادراد

۴۶۹
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چپ آماده بهرهبرداری میگردد ،اما سازمان مجاهدین خلق با عضوگیری
عناصر چپ و در نتیجه محدود و یا حتی نابود شدن حوزۀ تبلیغی این
عناصر ،از رشد ک ّمی مارکسیسم -لنینیسم جلوگیری نموده و سازمانهای
مسلح چپ را از بخشی از منبع تغذیۀ ثانویۀ خویش محروم میسازد.

 -۳جلوگیری از تحول سازمانهای مسلح مارکسیستی -
لنینیستی به حزب کمونیست :وقوع نتایج  ۱و  ،۲ظهور نتیجۀ سوم را
اجتنابناپذیر میسازد .پس از کسب حمایت معنوی تودهها از طریق
ِاعمال تاکتیکهای مسلحانۀ تودهای (تاکتیکهایی که با منافع
زحمتکشان ارتباط مستقیم دارد) ،سازمانهای مسلح چپ میبایستی
ارتباطات خود را با تودههای کارگری گستردهتر ساخته و با تأمین نیروی
انسانی مورد نیاز خویش از میان آنان ،مقدمات تحول خود را فراهم
نمایند؛ اما با محروم شدن این سازمانها از بخشی از عناصر بالفعل و
بالقوۀ خویش چگونه این امر ممکن میگردد؟ این ارتباطات متعدد با
کدام نیروی انسانی تأمین میشود؟

بدین ترتیب میبینیم که سازمان مجاهدین با عضوگیری عناصر

نامۀ فرشیده فرجادراد۱۳۵۳ ،

فرایند تغییر ایدئولوژی   ۴۷۱

چپ و جلوگیری از رشد کمی عناصر مارکسیست -لنینیست ،امر تحول
سازمانهای مسلح چپ به حزب کمونیست را با اشکال روبهرو میسازد.
* * *
از آنجا که تضاد اساسی جامعۀ ما در شرایط کنونی ،تضاد خلق
با امپریالیسم و دستگاه وابسته به آن میباشد ،نیروهای مختلفی در صف
خلق قرار میگیرند که دارای وجه مشترک “ضدامپریالیستی-ضددولتی
(ضدسلطنتی یا ضدارتجاعی)” هستند .این امر (گوناگونی نیروهای
صف خلق) رعایت اصل “تقویت هر یک از نیروهای خلقی در موضع
خود” را الزم میدارد.

طبق این اصل هر نیروی خلقی نه تنها میبایستی از انجام هر گونه
عملی که به تضعیف نیروی خلقی دیگر میانجامد ،احتراز نماید ،بلکه
در صورت امکان میبایستی موجبات تقویت دیگر نیروهای صف خلق
(با توجه به درجۀ انقالبی بودنشان) را نیز فراهم کند .در جبهۀ خلق
اگر نیرویی با تضعیف نیروی دیگر در صدد تقویت موضع خود برآید،
به انجام عملی در خالف جهت مصالح جنبش اقدام نموده است ،چه
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این عمل منجر به تجزیه و پراکندگی نیروهای صف خلق گشته از قابلیت
رزمندگی آن میکاهد.

برادر مجاهدمان اظهار میدارد“ :ما به اصل “تقویت هر یک از
نیروهای خلقی در موضع خود” معتقد بوده و عمال ًدر جهت آن گام بر
میداریم”.
برادر مجاهد دیگری اعالمکرده است“ :شما عناصر چپ ،نمیبایستی
از نابودی مارکسیسم -لنینیسم هراسی داشته باشید”)۱( .

در اینجا یاد گفتۀ خواهری میافتم که میگفت“ :من هم قبال ً چپ
بودم”)۲( .
با توجه به نتایجی که بر شمردیم ،مشاهده میشود عضوگیری
عناصر چپ توسط سازمان مجاهدین خلق نقض عملی اصل فوق
است زیرا این امر به تضعیف سازمانهای چپ جبهۀ خلق میانجامد.
برایناساس است که از شما میخواهیم با برقراری ارتباط بین ما و سازمان
چریکهای فدایی خلق عمال ً در جهت اصل “تقویت هر یک از نیروهای
خلق در موضع خود” گام برداشته ،صداقت انقالبی خود را بار دیگر
آشکار سازید.
* * *
“در صداقت انقالبی عناصر چپی که خواهان پیوستن به ما نیستند،
باید شک کرد” (گفته برادر) ()۳

فکر میکنیم این امر به هیچ وجه در مورد ما نمیتواند صادق
باشد زیرا صداقت خویش را عمال ً نشان دادهایم ،مثال ً تنها با استناد به
این گفتۀ برادر که “اظهار فالن موضوع هرچند ممکن است به ضرر شما
یا رفقای دیگرمان باشد ولی به نفع جنبش است”( .)۴ما حاضر شدیم
تمامی اطالعاتمان را در اختیار شما بگذاریم .آنچه که ما را از ادامۀ
تماس و کار با شما باز میدارد ،فقدان صداقت انقالبی در ما نیست بلکه
آ گاهی از این امر است که چنین کاری ،عملیست در جهت تضعیف
سازمانهای چپ.
* * *
امیدواریم ما را که فاقد هر گونه تجربهای هستیم در این دریای مملو
از تمساح تنها نگذارید “منفرد ماندن ،نابود شدن است”.
به امید دیدار
پیروز باشید”

فرایند تغییر ایدئولوژی   ۴۷۳
[پاسخ سازمان مجاهدین به رفیق فرشیده که در سند اصلی هم روی
نامۀ خود او بر اساس شمارههایی که  درون متن بین پرانتزها آمده است،
نوشته شده]

“توضیحات ما برای روشن شدن بعضی از ابهاماتی که رفیق مطرح
کرده است:

( -)۱برادری که در اینجا این رفیق از او نام برده (با توجه به
اینکه پس از دریافت نوشته از او هنوز با وی بحثی انجام نگرفته) مجهول
است ،گویا نقلقولی غیر مستقیم از یکی از مجاهدین باشد و البته به تعبیر
این رفیق.

( -)۲منظور از خواهر در نوشته این رفیق ،خواهریست که او
را سر قرار تصفیه میکرده و حرفی که خواهر به او زده است اصلش این
است“ :من در ابتدای پیوستنم به سازمان بهطور عمده انگیزههای عاطفی
نسبت به خلق داشتم و سپس با ایدئولوژی اسالم آشنا شدم و پی بردم که
اسالم مطلب انقالبی فراوان دارد”.

( -)۳این حرف بههیچوجه از برادر ما نیست (این اصال ً در
اعتقاد ما نیست) فقط روزی بحث راجع به اپورتونیستهای چپ بوده که
ممکن است گفته شده باشد“ :در صداقت انقالبی… باید شک کرد” که
“ما” به معنای “جنبش مسلحانه” میتواند مورد نظر ما باشد.
( -)۴این جمله نیز به اینصورت بیان نشده است .با توجه به
جمالت بعد میتوان مفهوم اساسی و درست جملهای که این رفیق به این
صورت نقل کرده است دریافت”.

پس از این نامه ،مجاهدین رابطۀ این رفقا را با سازمان چریکهای فدایی خلق
برقرار کردند.
رفیق فدایی فرشیده فرجادراد متولد مهر  ۱۳۳۰است که در تاریخ آبان ۱۳۵۴
در درگیری با نیروهای رژیم شاه به شهادت رسید .مزار او در قطعه  ۳۳بهشت زهراست.
یادش گرامی باد!

جمعبندی تغییر ایدئولوژی
درهرحال ،همانگونه که از ابتدا گفتم ،برای اینکه مبارزۀ ما با زندگی زحمتکشان
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هماهنگ شود و خودمان را جزو زندگی آنها دانسته و رهایی آنها را خواستار باشیم چارهای
نداشتیم جز اینکه از بهترین و واالترین تئوریای که به رهایی زحمتکشان اختصاص
دارد و خود مولود مبارزۀ کارگران و زحمتکشان در عرصۀ جهانیست ،یعنی مارکسیسم
با همۀ دستاوردهایش و گنجینۀ بزرگ و تحوالتی که به جای گذاشته است بهره ببریم.
مارکسیسم به منبع مهمی برای الهام ما تبدیل شده بود.
میدانم که نوع برخوردی که در سال  13۵۴از طرف رهبری مجاهدین صورت
گرفت ،تمام ًا قابل دفاع نیست .رفتاری صورت گرفت که درست نقض غرض میکند.
شاید اگر شخصیت خاص برخی از دستاندرکاران تحول ،مثل رفیق شهرام نبود ،اگر
روحیات معینی عمل نمیکرد و حاکم نمیشد ،اگر دیگر رفقای سازمان و همۀ ما دارای
ِ
روند تحول کم دردتر
روحیه و پتانسیلی بودیم که چنین رفتارهای نادرستی را نپذیریم،
میبود .بایستی توجه میکردیم که ممکن است برخی با تأخیر به مارکسیسم برسند ،مث ً
ال
برای تغییرْ مشکل فرهنگی داشته باشند ،چیزی که ما در رفیق فرهاد صفا و در خیلی از رفقا
سراغ داشتیم .گاهی دربارۀ شهید شریفواقفی طوری صحبت میشود که گویا او آخوندی بود
دنبال خمینی .اص ً
ال چنین چیزی نیست .خمینی از سالیانی خیلی دور نمیتوانست مورد
حمایت کامل مجاهدین باشد .ما به خمینی و روحانیون و کسانی دیگر بهعنوان نیروهایی
مینگریستیم که میتوان از همکاری با آنها برای مبارزه با رژیم شاه استفاده کرد و کمک
گرفت .من خودم این امر را در مالقاتهای شخصی با او تجربه کرده بودم.
درهرحال ،میخواهم بگویم که تغییر ایدئولوژی در مجاهدین زایمانی بود که
میتوانست طبیعی باشد و زمینههای عینی بسیاری برای طبیعی بودن آن وجود داشت،
ولی متأسفانه حالتی که بهوجود آمد ،زیانبار بود و این زایمان خونین شد .این تحول
میتوانست تأثیر بسیار خوبی بر حرکت یک جریان به سمت کارگران و زحمتکشان و
منافع و مصالح و رهایی آنها داشته باشد ولی بدبختانه بهخاطر برخوردهای نادرستی که
صورت گرفت ،این تغییروتحول خدشهدار شد .خوشبختانه سه سال پس از آن حوادث و
ِ
خود سازمان آن برخوردهای نادرست و آن جریان محکوم شد و
در سال  ،۵۷در داخل
انحرافات مورد انتقاد قرار گرفت .بنابراین یک یاوهسرایی صرف خواهد بود اگر کسی
بگوید تغییر ایدئولوژی مجاهدین یک امر آنی و کودتایی بوده است .بهنظر من اگر واقع ًا
آنگونه که رفیق شهرام در کتاب “بیانیۀ اعالم مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین”
شرح داده ،زمینۀ اجتماعی چنین تغییری وجود داشت ،دیگر دلیلی نداشته که کسی بترسد
از اینکه شهید شریفواقفی بخواهد از سازمان جدا شود ،اما خطاهایی صورت گرفت و
عوامل متعددی در آن نقش داشتند .از شخصیت افراد دستاندرکار ،تا شخصیت همۀ ما
در اینکه چنین شکلی از تحول و چنین انحرافی را بتوانیم هضم کنیم و بهموقع در مقابل
انحراف نشوریم هم دخالت داشت .این مشکالت از مایههای عقبماندگی تاریخی جامعۀ
ما هم ناشی میشوند و هیچگاه نمیتوان فقط یک طرف را محکوم نمود.

فرایند تغییر ایدئولوژی   ۴۷۵
نکتۀ مهم این است که سازمان مجاهدین با ترکیب برخی از مفاهیم مارکسیستی
با بعضی از ایدههای اسالمی ،از دید خود کوشش کرده بود تا اسالم را در عالیترین
کارکردهایش ،آنهم در عصر امروز بیان کند .سازمان مجاهدین پس از یک دوره فعالیت
فکری ،عملی ،سازمانی و سیاسی با ِاشکاالت و بنبستهایی برخورد کرد .هرچند که
توانست خودش را از یکی دو بنبست نجات بدهد ولی سرانجام منجر به جدایی شد .این
جدایی و انشعاب نه تنها از طرف کسانی که مارکسیسم را پذیرفته بودند ،بلکه از طرف
کسانی هم که به مذهب سنتی گرویدند صورت گرفته بود .سازمان مجاهدین به رهبری
مسعود رجوی پس از قیام  ،۵۷اص ً
ال ایدئولوژی اولیۀ مجاهدین را با خود حمل نمیکند.
سازمان فعلی کتابهای “شناخت” و “تکامل” و آثار دیگر را که قبل از سال  13۵۰در
سازمان آموزش داده میشدند از برنامۀ کار خود خارج کرده است .هیچکدام از این آثار
اولیه و بیانیههای سیاسی-نظامی دوران شاه را سازمان فعلی تکثیر نکرده است ،بهجای
این مبانی ،مسعود رجوی یک سری از سخنرانیهای خود را با نام “تبیین جهان” تنظیم
کرده و ارائه داده است.

این هم گفتنیست که از خط اولیۀ مجاهدین ،آقای لطفالله میثمی نیز انشعاب
کرده بود .او خود را با سیاست حکومت اسالمی هماهنگ کرده و امروز با “اصالحطلبان”
حکومتی هماهنگ است .خط دیگری هم از مجاهدین اولیه بیرون زد که جریانی ملی-
مذهبیست و رادیکالیسم را کنار گذاشته است.

نکتۀ مهمی که باید به آن اشاره کنم تفسیرهای نادرستیست که برخی از افراد از
نتایج اعالم تغییر مواضع سازمان گرفته و معتقدند اگر چنین نشده بود جمهوری اسالمی
بر سر کار نمیآمد یا مجاهدین (به رهبری رجوی) بهقدرت میرسیدند یا احیان ًا جریاناتی
دیگر .بهنظر من بخشی از بورژوازی ایران و اقشار وسیعی از خردهبورژوازی سنتی که از
رژیم شاه چه بهدالیل اقتصادی و چه فرهنگی و غیره ناراضی بودند بههیچرو نمیتوانستند
اندیشهها و اهدافی را که از مارکسیسم الهام میگرفت تحمل کنند ،یعنی همان اندیشۀ
التقاطیای که برای یک دوره مجاهدین حامل آن شدند .اینکه جریانی اصیل و انقالبی
در جنبش ما در زمان حاد شدن مبارزۀ طبقات به مارکسیسم متمایل نگردد ،همانقدر
تخیلیست که بیاندیشیم چنین التقاطی رو به خالص کردن خود از وجوه اسالمیاش نرود،
منظورم این است که نباید مسئله را فقط به وجوه سیاسی سطحی آن تقلیل داد؛ مسئلۀ
تغییر ایدئولوژی بنابر تحلیلی که رفیق شهرام و کل مرکزیت سازمان ارائه میداد ،ناشی از
تحوالتیست که در سیستم سرمایهداری ایران و در قدرت گرفتن هرچه بیشتر طبقۀ کارگر
پیش آمده یعنی رایج شدن مناسبات پولی و روابط سرمایهداری و در نتیجه وزنۀ طبقۀ
کارگر در سطح جامعه ،تضعیف مناسبات کهن و ازدیاد وزنۀ شهرنشینی پس از اصالحات
ارضی .فراموش نکنیم زمانیکه این حرفها مطرح بوده ،از اصالحات ارضی ده سالی
میگذشت و نتایج آن بر ساختار اجتماعی آشکار شده بود .پس این تغییرات ساختاری
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و نتایج اجتماعی آن است که موجب میگردد مرکزیت یک سازمان پیشتاز و مبارزان
انقالبی و حرفهای آن چنین سمتگیری مشخصی به آرمان طبقۀ کارگرداشته باشند .این
سمتگیری که قطع ًا اکثریتی از کادرها و اعضا را شامل میشده در واقع سمتگیری کل
مجاهدین تلقی شد یعنی چیزی که رفیق شهرام از آن دفاعمیکرد و در خود کتاب بیانیه
صریح ًا این مسئله را شکافته و باز کرده است .این موضع در نوارهای موجود بین دو
سازمان هم منعکس است .درعینحال این را هم میدانیم که مرکزیت سازمان بر اساس
این تحلیل با کسانی که این تغییر موضع را نپذیرفتند و احیان ًا خواستند از طریق تشکیالتی
حساب خودشان را جدا کنند برخورد بسیار سخت و قاطعانهای داشته ،آنها را خائن نامیده
و عاقبت تصفیۀ فیزیکی کرده است .اگر رفقای مرکزیت بخش منشعب در آن زمان توجه
کافی کرده بودند و آن حرفهایی که از ابتدا وجود داشته و در رابطه با تحول نظری در
سازمان مجاهدین بین خودشان میزدند ،اینکه از ابتدای شکلگیری مجاهدین تمایلی به
بهبود زندگی کارگران و زحمتکشان وجود داشته ،هرچند خیلی اوقات به شکل عاطفی با
قضایا برخورد میشده و… شاید بهنحو دیگری برخورد میکردند.
بهنظرم در صحت و ضرورت تغییر ایدئولوژی تردیدی نیست؛ درعینحال میتوان
درک کرد که به انجام رساندن چنین امری مستلزم قاطعیت در برخورد تشکیالتی بوده است
اما آنچه این فرایند را به خشونت میکشاند این درک مرکزیت بوده که سازمان مجاهدین
باید در کلیت خود ،با همۀ هستی فکری و اجتماعیاش ،با ایدئولوژیاش سمتگیری
خود را از یک قشر اجتماعی َکنده و به طبقۀ کارگر معطوف سازد؛ یعنی از شکلی تمام
خلقی در هیئت یک گرایش خردهبورژوایی رادیکال روی گردانده و به سوی طبقه کارگر
– آنهم به آن شکلی که در آن زمان بهنحوی مبهم و یا چهبسا مبالغهآمیز میفهمیدیم و
ایدئولوژی طبقه کارگر ،باز هم به آن شکلی که در آن زمان میفهمیدیم – متمایل شود.
سالهاست میدانیم که این ماجرا حاوی چه جنبههای منفیای بوده و خود رفیق
شهرام هم در یکی از دفترهای زندان به این موضوعاشاره کرده است .درهرحال حوادثیست
که به گذشته تعلق دارد و امروز تنها درسگیری از آنها ممکن است .فقط با قبول واقعیت
سخت و درک صحیح آن است که شاید بتوان نه تنها آن ضربه ،نقص یا خطاها را
جبران کرد ،بلکه حتی از شکست ،یک پرش به جلو خلق کرد .این امیدوارکنندهترین
تفسیریست که به ذهنم میزند.

فصل هفتم:
فعالیت در خارج

۱۳۵۰ - ۵۷
(سازمان مجاهدین  /مجاهدین م .ل).

سیاست برقراری ارتباط با کشورهای منطقه
در رابطه با سیاستی که در برقراری ارتباط با کشورها و جریانهای دیگر تعریف
شده بود ،الزم است نکتهای را یادآوری کنم .هرکدام از رفقایی که در منطقه فعالیت
داشتند و از جمله خود من ،از آزادی نسبی برای فراهم کردن امکانات از طریق تماس
با “دولتهای مترقی” و نیروهای انقالبی گوناگون ،در چارچوبی که بهصورت عمومی
تعریف شده بود برخوردار بودیم .طبع ًا به بچهها اطالعات الزم داده میشد و مشورت
ِ
پیشبرد کار ،به دست آوردن هرگونه امکاناتی
صورت میگرفت .پرنسیپ ما این بود که برای
که در چارچوب معیارها و پرنسیپهای ما بگنجد مشروع تلقی میشد ،یعنی بدون آنکه
امتیاز ویژهای به جریان دیگر داده شود؛ البته معیار یا پرنسیپهای ما پرنسیپهای بالنسبه
بازی بود .کافی بود که ما این جریان را غیرانقالبی ندانیم یعنی الزم بود که موضعی
ضداسرائیلی ،ضدآمریکایی داشته باشد و در مجموع حامل یک سری شعارهای مبارزاتی
علیه نیروهای ارتجاعی منطقه باشد؛ همین مقدار اطالعات برایمان کفایت میکرد.
بهطور خاص به بررسی کیفیت مناسبات آن دولت با مردم کشورش نمیپرداختیم که آیا
تابع سیاستی سرکوبگرانه است یا خیر .آن زمان این نوع دولتها را “دولتهای مترقی
و یا ملی” مینامیدند و همین برای ما اکتفا میکرد .درعینحال میدیدیم که این نوع
مناسبات چگونه توجیه میشود و چه کالهشرعیهایی برایش پیدا میکنند که مثالهایش
فراوان است :زیر عنوان استفاده از تضادهای موجود بین جناحهای بورژوازی یا روابط
حزب با حزب ،دولت با دولت و غیره .ما هم عم ً
ال چنین چارچوبی را رعایت میکردیم؛
مث ً
ال برای ما ارتباط با عراق ممکن بود اما بهشدت مراقب بودیم که به آنها امتیاز خاصی
ندهیم یا در موضعگیریهایی نیافتیم که برخالف پرنسیپهایمان باشد .در رابطه با لیبی
چنین خطری کمتر محسوس بود چون خیلی دور از ایران بود و دولت آن نمیتوانست
توقع ویژهای از ما داشته باشد .حداکثر ما هم ،مثل دیگر سازمانهای مبارز از فلسطین  
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گرفته تا آفریقا و دیگر کشورها میتوانستیم از بعضی از امکاناتی که از جانب لیبی تأمین
میشد ،بهخصوص امکانات مالی استفاده کنیم .وجود ارتباط با دولتها برای افراد یا
گروههایی که از ایران رانده شده بودند و هر زمان ممکن بود تحت فشار رژیم شاه در
معرض تعقیب و استرداد به ایران قرار گیرند ،امکان با ارزشی محسوب میشد .اینکه
کشوری تو را به رسمیت بشناسد و حداقل بتوانی آنجا در امنیت به سر ببری امر بیاهمیتی
انجام وظیفهای که بهعهده داشتیم یعنی ایجاد پشت جبههای
نبود .از این زاویه ،ما برای
ِ
در حمایت سیاسی ،مالی ،تسلیحاتی و تبلیغاتی از جنبش انقالبی علیه شاه ،از چنین
امکانی استفاده میکردیم.

جنبش ظفار و تماس با یمن جنوبی
ما مجاهدین ،طبع ًا به تحوالتی که در خلیج جریان داشت بسیار عالقه داشتیم و
توسوی مبارزۀ مردمی ،ضداستعماری و ضدامپریالیستیای بودیم که
بهخصوص متوجۀ سم 
در آنجا بهوقوع میپیوست .بعد از دخالت ایران در سرکوب مبارزه در عمان ،طبیعیست
توآمد داشتند و در آنجا سخنرانی
که ما از طریق دوستان عمانی که به دانشگاه بیروت رف 
میکردند و یا از طریق مقاالتی که در مطبوعات عربی میدیدیم در جریان تحوالت جنگ
قرار میگرفتیم .این مطالب و مقاالت برایمان مهم بود و حتی بعضی از آنها را ترجمه
الح ّریه (که آن را سازمان عمل
میکردیم .من شخص ًا از نیمۀ دوم سال  ۱۳۴۹با مجلۀ ُ
کمونیستی در لبنان((( و جبهۀ دموکراتیک خلق برای آزادی فلسطین منتشر میکردند) آشنا
بوده و فعالیتها و درگیریهای جبهۀ عمان را تعقیب میکردم .گزارشهای مفصلی که در
مورد انقالب ظفار در این مجله میآمد برای ما جالب و آموزنده بود .محمود شامخی هم
این مقاالت را میخواند .به یاد دارم گزارش خیلی مفصلی که در این مجله توسط فواز
طرابلسی نوشته شده بود را خالصه کرده و برای تشکیالت در ایران فرستادیم؛ همچنین ما
از طریق رفقای فلسطینی هم در جریان جنبشهای انقالبی منطقه بوده و احیان ًا میتوانستیم
در بغداد و بیروت با آنها رابطۀ مستقیم برقرار کنیم .یکی از این جنبشها که در آن شرایط
حادی داشت جنبش ظفار بود .درعینحال همانطورکه گفته شد ،ما از قبل با این
وضعیت ّ
جنبش آشنایی داشتیم و طبع ًا از مبارزات آنها حمایت میکردیم و اعالمیههای متعددی
از طرف مجاهدین و همینطور چریکهای فدایی و رفقایی که تحت عنوان جبهۀ ملی
خاورمیانه فعالیت میکردند در این ارتباط منتشر میشد .سلطان قابوس (پسر) که پس از
کودتایی در سال  1970علیه پدرش به قدرت رسید به مناسبت جشنهای  2500ساله
در مهر  1350به تهران سفر کرد .روابط ایران و عمان هرچه نزدیکتر و صمیمانهتر شد
تا جاییکه ایران در سرکوب جنبش انقالبی ظفار در آذر  1351به آنجا لشکرکشی کرد.
پس از سفر دیگری از جانب قابوس در اسفند  ،1352مجاهدین با انفجار بمب در جلوی
 - 1منظمة العمل الشیوعی فی لبنان.
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سفارت عمان حمایت خود را از انقالبیون
(((
ی نشان دادند.
عمان 
ما از طریق دوستان عمانی که در
بغداد هم حضور داشتند با ظفاریها رابطه
داشتیم .در زمستان سال  1351بود که آنها
از ما خواستند حاال که سربازان ایرانی به
آنجا اعزام شدهاند شما از طریق رادیو پیامی
برای آنها بفرستید و برایشان توضیح دهید
که مردم ساکن این منطقه در چه وضعیتی
قرار داشته ،خواستار چه چیز هستند و
چگونه با همکاری ارتش شاه سرکوب
میشوند؛ به آنها پیغام دهید که ما ،برادران
ایرانی شما به اطالعتان میرسانیم که این زحمتکشان برادران شما و مورد ستم و سرکوب
هستند؛ در نتیجه نباید بر آنها شلیک کرد و آنها را هدف گلوله قرار داد.
ما برای تحقق این خواسته یعنی فرستادن پیام به سربازان ایرانی وارد عمل شدیم.
در بغداد پیامهایی روی نوار کاست ضبط میشد و آنها نوار را میبردند و آنجا از رادیو
به فارسی پخش میکردند .این وظایف را مشخصاً مرتضی خاموشی که گویندۀ یکی از
رادیوها یعنی رادیو صدای انقالبیون بود به عهده داشت.
از سال  1352بود که تماس ما با انقالب ظفار شکل فعالتری به خود گرفت
و یکی از بچهها به خواست خود عازم منطقه شد تا همراه رفقای ظفاری بجنگد و در
آنجا حضوری مستمر داشته باشد ،البته هدف از این حضور ،هم شناخت بیشتر منطقه
ِ
ارگانیک فعال و مقاصد آموزش نظامی .کمکهایی که ما در خارج
بود ،هم ارتباط
میتوانستیم در خدمت مبارزۀ آنها انجام دهیم جنبۀ تبلیغاتی داشت و همینطور به دست
آوردن اطالعات از آنچه در آنجا میگذرد و در جریان قرار دادن رفقایمان در داخل .این
فعالیت درعینحال باعث میشد که در عملیات نظامیای که رفقا در خود ایران انجام
میدادند اهداف و سیبلهایی انتخاب شود که علیه دخالت ایران در خلیج و سرکوب
 - 1نک .به :اطالعیۀ سیاسی-نظامی شماره  17سازمان مجاهدین خلق ایران در سایت اندیشه و پیکار بخش
“سایتهای دیگر” باختر امروز شماره .53
http://peykar.org/Niruhaye-Digar/bakhtare-emrooz/bakhtare-emrooz-53.pdf

و اسناد دیگری از سازمان مجاهدین قبل از قیام .13۵۷

http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Nashrie-Khabari-1354.pdf
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/Mojahed-5.pdf

و نیز به نشریۀ پیکار شمارههای .۱۰۹ ،۵۸ ،۷ ،۶ ،۴ ،۳
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عمانیها و همینطور علیه سلطان قابوس باشد .چند عملیات انفجاری از نوعی که ما آن
موقع فکر میکردیم حامل تأثیرات تبلیغیست انجام گرفت که در جهت افشای نیروهای
ارتجاعی ،چه در ایران و چه در منطقه و علیه امپریالیسم بود ،یعنی در کنار عملیات
بمبگذاری علیه مستشاران آمریکایی ،چند عملیات علیه قابوس هم صورت گرفت.
سفر به عدن

من چند بار برای برقراری رابطه میان مجاهدین و انقالبیون ظفاری و همینطور به
دست آوردن برخی امکانات از دولت یمن جنوبی به عدن سفر کردم.
در ابتدا هیچ تماس مستقیمی با دولت عدن (یمن جنوبی) نداشتیم .همانطورکه
گفتم یکی از رفقای ما (با نام مستعار مصطفی) زمانیکه در بیروت بودیم پس از مدتی
آشنایی با فعالیت جبهه ،تمایل خاصی به رفتن به ظفار و کسب تجربۀ مستقیم از این
جنبش نشان داد و ما هم از این تمایل استقبال کردیم؛ او از طریق یمن جنوبی به ظفار
رفت تا مشخص ًا در کنار مبارزین ظفاری حضور در جبهه را تجربه کند .اطالعاتی که او از
نقاط قوت و ضعف جبهه کسب کرده بود ،چندی بعد که به سراغ آنها رفتیم بسیار رابطۀ
ما را تسهیل نمود .در آن زمان این تنها تماس ما با جبهٔه خلق برای آزادی عُ مان ،مبارزین
ظفاری محسوب میشد.
سفر (غیررسمی) به عدن ،ظفار

اولین بار در اردیبهشت  ۱۳۵۳بهصورت غیررسمی به عدن رفتم و توانستم با
دکتر عبدالله خامری یا خامرهای که معاون رئیس جمهور (سالم ُربیععلی) بود بهعنوان
نمایندۀ سازمان مجاهدین دیدار کنم .او نمایندۀ رسمی رئیس جمهور یمن در مذاکرات
با دولتهای مختلف بود .طی جلسهای دو ساعته با حضور یکی از عمانیها که بهعنوان
ُمعرف آمده بود و همینطور مرتضی خاموشی و مصطفی که از قبل آنجا بود به صحبت
نشستیم .او در مورد وضع سازمان مجاهدین و فعالیتی که داشتیم و غیره سؤال میکرد.
به یادم مانده زمانیکه از ایدئولوژی ما پرسید من از برخورد صریح طفره رفتم ،علتش
هم طبع ًا این بود که هنوز فرایند تغییر ایدئولوژی ادامه داشت و درونی تلقی میشد.
با این حال به او گفتم که در سازمان بحثهایی در مورد ایدئولوژی وجود دارد و ما
ممکن است دست به تحولی در این زمینه بزنیم اما هنوز چیزی اعالم نشده است .در
واقع در آن دوره ،نه تنها بین یمنیها و همینطور ظفاریها که مذهبی نبوده و خودشان
را مارکسیست میدانستند ،بلکه حتی بین فلسطینیها هم ،مذهبی بودن مزیتی محسوب

فعالیت در خارج ۴۸۳
نمیشد و ما آن را بهعنوان یک نقطۀ مثبت ارزیابی نمیکردیم .آن زمان برای ما مسئلۀ
دین و عنوان مجاهد واقع ًا اهمیتی نداشت ،در نتیجه برای آنها طوری صحبتکردیم که
مسائل اساسی ما ،امر سیاسی ،تحول اجتماعی و اینگونه موضوعات است و ایدئولوژی
امری ثانوی است.
بههرحال پس از ارائۀ تحلیلهای عمومی نسبت به مسائل ایران و منطقه و
چشماندازی که برای اوضاع ایران داشتیم و تبادل نظر حول این مسائل ،به درخواست
مشخص خودمان رسیدم .ما مشخص ًا از آنها میخواستیم که بهمنظور حفظ رابطهای
دائمی به رفیقی از ما اجازۀ اقامت دهند و همینطور یک صندوق پستی و یک حساب
بانکی به ما اختصاص داده شود .از همین جا مناسبات ما با حزب سوسیالیست یمن در
واقع با دولت یمن آغاز شد؛ درعینحال صحبت از یک امکان رادیویی هم به میان آمد
که بعد از این آشنایی اولیه ،از طرف رفقای ظفاری به ما محول گشت.
رادیو عدن یک ساعت برنامۀ رادیویی در اختیار ظفاریها میگذاشت .آنها  ۱۰تا
 15دقیقه از این برنامه را در اختیار ما قرار دادند که کام ً
ال در آن مستقل بودیم .ما به زبان
فارسی خطاب به سربازان ایرانی که برای جنگ به آنجا آمده بودند مطالبی میگفتیم .ارتش
ایران نقش ژاندارم منطقه را ایفا میکرد و به آنجا نیرو فرستاده بود .پس از این توافق و
به دست آمدن رادیو ،رفیق مرتضی خاموشی بهطور دائم در عدن ماند و برنامههای رادیویی
را نوشته و اجرا میکرد .همچنین اخبار عدن و مسائلی را که آنجا جریان داشت برای
سازمان میفرستاد .برنامۀ ما از  1353تا  13۵۷حتی چند هفته پس از واژگونی رژیم شاه
ادامه داشت .گفتارهای رادیویی را معمو ً
ال تحت عنوان “گفتارهای رادیو عمان” چاپ
میکردیم((( .صدای رادیو عمان حوزه نسبت ًا خوبی را میپوشاند یعنی مناطقی که آن زمان
برای ما اهمیت داشت ،مثل مناطق جنوبی ایران ،بوشهر و اطراف آن .ما چندی بعد ،سال
 13۵۵-۵۶از طریق رفقایی که در مشهد زندانی بودند ،مثل کاظم شفیعیها و دیگران
فهمیدیم که آنها توانسته بودند با دستکاری در رادیو ترانزیستوری کوچکی که داشتند،
رادیو را بگیرند .اتفاقاً خبر کشته شدن مرتضی خاموشی و حوری بازرگان را از همین رادیو
شنیده بودند .در زندان تبریز نیز زندانیان این رادیو را گوش میکردند .رادیو حتی در بخشی
از هند به گوش میرسید چون دیدیم بعضی از هواداران سازمان در هند گفتارهای رادیویی
را چاپ و پخشکرده و به صندوق ما در عدن همفرستاده بودند.
اعزام دو  رفیق زن به ظفار

بعد از سفر غیررسمیای که به عدن داشتم و در آنجا همراه با مصطفی و مرتضی
 - 1بهعنوان نمونه نک .به“ :گفتارهای رادیویی ،برنامه فارسی صدای انقالب عمان”.
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خاموشی با معاون رئیس جمهور صحبت کردیم و موفقیت این سفر ،سازمان دو رفیق
خواهر هم بودند ،محبوبه افراز و رفعت افراز که یکی پزشک و دیگری
مجاهد که
ِ
معلمی بود که کار پرستاری هم میکرد به یاری جنگجویان ظفاری فرستاد (در مورد این
دو خواهر انقالبی جداگانه به تفصیل نوشتهام((() .در این زمان چه در خود جبهه و چه
در پشت جبهه ،پزشکان کوبایی حضور داشتند اما این نخستین بار بود که زنان عمانی،
پزشک زن میدیدند و این امر برایشان خیلی رضایتبخش بود .آن دو مبارز چندین
ماه زیر بمباران و در شرایط سخت ،فعالیت داشتند که این خود نمونهای از همبستگی
انترناسیونالیستی ما با خلق عمان و جسارت انقالبی این دو رفیق بود.

سفر آنها به عمان در بهار سال  ۱۳۵۴واقع شد .من شخص ًا زمانیکه به دمشق
رسیدند (از ایران با پاسپورت شخصی خود به لندن رفته سپس به دمشق آمدند) از آنها
استقبال کردم و پس از چند روز ،در خرداد سال ( 1354ژوئن سال  )1975این رفقا
را به ظفار بردم .متأسفانه رفعت افراز که قب ً
ال آموزگار و مدیر دبستان رفاه بود و بیش
از چهل سال از عمرش نمیگذشت در منطقه به علت ابتال به یک بیماری بومی (نوعی
از ماالریا) درگذشت .رفقای عمانی در خاکسپاری او از خدماتش قدردانی کرده ،مراسم
رسمی با رژۀ نظامی ترتیب دادند .محبوبه افراز در آنجا تماموقت به کار خدمات پزشکی
میپرداخت .او پس از چند ماه و پایان جنگ عمان که با شکست انقالبیون همراه
فارسی رادیو
بود ،در دسامبر  1975به عدن بازگشته و به همکاری در گویندگی برنامۀ
ِ
مشغول شد تا باالخره پس از مدتی به پاریس منتقل شد و همانطورکه میدانیم به
سرنوشت تلخی دچار گشت (((.اکنون که این سطور را با تأسف بسیار مینویسم باید
این نکته را هم که شاید در فرجام غمانگیز این رفیق مؤثر بوده است اضافه کنم؛ در
سال  1356و  1357باال گرفتن انتقادهای درونی سازمان مجاهدین (م.ل .یا بخش
منشعب) به عملکرد رهبری که به آن جلوتر خواهیم پرداخت ،موجب سرخوردگی افراد
متعددی شد زیرا گمان نمیکردند که در جریان مبارزه و سازمانیکه آنها نهایت اعتماد
را به آن داشتهاند چنین نقاط ضعف و اشکاالتی وجود داشته باشد .به احتمال زیاد
این نکته نیز به وخامت حال محبوبه شدت بخشیده باشد .آنچه از این دو رفیق به یاد
میماند شکیبایی ،متانت و صداقت انقالبیست .آنها میان خود و مردم عمان فاصلهای
نمیدیدند ،دلسوزی و مهر و وفایشان از آنها مبارزانی انترناسیونالیست و شایستۀ افتخار
(((
ساخته است .یادشان گرامی باد!

 - 1نک .به“ :رفعت و محبوبه افراز :زنان پیشگام در انترناسیونالیسم و همبستگی خلقها” ،پیوست .۵
 - 2شرححال هر دو نفر در نشریات سازمانی از جمله نشریۀ پیکار ۱۹

http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-019.pdf

و خبر شهادت رفعت در نشریۀ باختر امروز شماره  ۶۹آمده است.
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سفر رسمی به عدن در هیئت مشترک

سفر دیگر ما به عدن در تابستان  1355بود .این بار بهصورت رسمی در هیئتی
مشترک با سازمان چریکهای فدایی خلق به آنجا رفتیم؛ از طرف رفقای چریکهای
فدایی ،رفیق محمد حرمتیپور (مسئول) و حسن ماسالی (آن زمان چریکها و جبهٔه 
ملی به یکدیگر نزدیک بودند) حضور داشتند و از طرف مجاهدین ،سپاسیآشتیانی
(مسئول) همراه با خاموشی و من .در این مالقات که شش ساعت تمام طول کشید سالم
ربیععلی ،رئیس جمهور یمن جنوبی طرف صحبت ما بود و در جوی بسیار صمیمانه و
دوستانه برگزار شد .بهخاطر دارم که برای من روزی ُپرکار و ُپرمسئولیت بود؛ ترجمه از
عربی به فارسی و برعکس بهعهدۀ من گذاشته شده بود .خرج سفر و اقامت را یمن تأمین
کرد .درست بعد از این سفر اول بود که همراه با رفیق علیرضا سپاسیآشتیانی توانستیم از
مقامات عدن صندوق و حساب بانکی بگیریم.
سفر بعدی بهنظرم در پاییز  1356استکه با رهبری جبهۀ آزادی عمان در استان غیظه
مالقات کردیم .هیئت نمایندگی ما مرکب بود از محمد یزدانیان ،مجتبی طالقانی (که بعد
مسئول دفتر عدن شد) و من و از طرف جبهه ،دبیر کل آن عبدالعزیز القاضی حضور داشت.

جغراسیاسی خلیج و یمن جنوبی
وضعیت
ِ
در دهۀ  ۶۰میالدی منطقۀ خلیج عمدت ًا تحت حاکمیت استعماری انگلستان بود.
فقط کویت استقاللی صوری داشت .جمعی از روشنفکران و نیروهای مترقی عربی اهل
منطقۀ خلیج یعنی از سعودی ،عمان ،کویت ،بحرین و برخی مناطق دیگر ،سازمانی درست
کردند که آن را “جبهۀ خلق برای آزادی عمان و خلیج عربی” نامیدند ( .)1972پس از
مدتی ،کسانی که در بحرین و کویت جای پای محکمتری داشتند ،از این جبهه جدا شده و
راه مستقل خودشان را در چارچوب مبارزۀ پارلمانی دنبال کردند ،اما بخش عمان به کار
خود ادامه داد و خود را “جبهۀ خلق برای آزادی عمان” نامید (.)1974
کودتایی با حمایت عبدالناصر ،رژیم امامت را در یمن سرنگون کرد و جبهۀ قومی
به رهبری سالم ُربیععلی سرانجام در بخش جنوبی یمن به پیروزی رسید و استقالل خود
را از انگلیس به دست آورد و در عدن مستقر شد (.)1967
جمعیت یمن جنوبی آن زمان حدود  ۲میلیون نفر بود .نیروهای انگلیسی در سال
 ۱۹۷۱کل منطقۀ خلیج را تخلیه کردند و ایران جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی
را بهدلیل همین کوچ نیروهای انگلیسی از منطقه ،اشغال کرد .گفتنیست که شاه نیز در
مبارزه با نفوذ مصر در منطقه با سعودی متحد بود و از ایران سالح و ذخایر تسلیحاتی
انتشارات اندیشه و پیکار اسفند http://peykar.org/books/917-afraz.html                            .1393
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به یمن شمالی ارسال میشد .طبق سیاستی که آمریکا پیش گرفته بود شاه مأموریت داشت
بهعنوان ژاندارم خلیج انجام وظیفه کند و در همین راستا ،رژیم شاه برای سرکوب جنبش
مسلحانۀ عمان (ظفار) نیرو به منطقه اعزام کرده بود .نیروهای ایرانی با هواپیما و خمپاره،
پایگاههای جبهۀ عمان را مورد حمله قرار میدادند و حتی کار به بمباران استان غیظه
(یمن جنوبی) که پشت جبهۀ عمانیها بود کشید .در درگیریها ،طرفین موفقیتها و
شکستهایی داشتند .جبهۀ آزادیبخش عمان چندین بار نمایشگاهی از سالحهایی که در
جریان جنگ از نیروهای ایرانی و عمانی مصادره کرده بود ،ترتیب داد.
“جبهۀ قومی یمن جنوبی” از “جبهۀ خلق برای آزادی عمان” که در منطقۀ
کوهستانی ظفار علیه حکومت پادشاهی عمان میجنگید فعاالنه حمایت میکرد .عمدۀ
کادرهای این نیروهای سیاسی ریشه در فعالیت “جنبش ناسیونالیستهای عرب” داشتند
که از شمال آفریقا تا خاورمیانه و منطقۀ خلیج فارس را دربرمیگرفت.

“جبهۀ آزادیبخش عمان” از ابتدای سالهای  ۱۹۷۰به گسترش فعالیتهای
خود پرداخت و از حمایت جمهوری دمکراتیک یمن جنوبی و برخی از رژیمهای عربی
مانند عراق و سوریه هم برخوردار بود .در عرصۀ بینالمللی با اتحاد شوروی و بلوک شرق
رابطه داشت و کمکهایی از آنها دریافت میکرد ،از اسلحه یا برخی مواد غذایی گرفته
تا آموزش نظامی جوانان مبارز عمانی که جبهه معرفی میکرد یا همینطور برخورداری از
بورس تحصیلی در دانشگاههای شوروی (فنی ،سیاسی).

جبهه اساس ًا در مبارزه علیه ارتجاع حاکم بر این کشور و کل منطقۀ خلیج شکل
گرفت .از آنجا که برخی از بنیانگذاران جبهه مانند محمد احمد ،سابقۀ فعالیت در “جبهۀ
ناسیونالیستهای عرب” را داشتند ،طبیعیست که مبارزۀ ضداستعماری و وجهۀ ملی و
رهاییبخش جنبش بارز بود .گرایش آنها به چپ بسیار شبی ِه گرایش به بلوک سوسیالیستی
در هنگام جنگ سرد بود و این خصلت مشترک بسیاری از جنبشهای آزادیبخش در
آن دوره محسوب میگشت ،یعنی تمایل به برقراری نوعی سوسیالیسم،اما سوسیالیسمی
ِ
واقعیت عقبماندۀ عمان
که نوعی سنتز کمرنگ از شوروی و چین بود(((.این امر در
نمودهای متضادی داشت؛ در جامعهای که هنوز بورژوازی در آن درستوحسابی پانگرفته
چطور ممکن بود از قدرتگیری طبقۀ کارگر صحبت شود یا ایجاد مدرسۀ حزبی و آموزش
مارکسیسم-لنینیسم در دستورکار باشد و یا بتوان نام مدرسهای را “دبستان لنین” گذاشت؟
همۀ این کارها در بهترین حالت زودرس جلوه میکرد .جامعۀ عمان از نظر سطح تکامل
تولیدی بسیار ابتدایی بود .برخی مفاهیم پیشپاافتاده حتی در مقایسه با جامعۀ ایران در
فرهنگ آنان جایی نداشت.
عرصۀ عملیاتی جبهۀ خلق بخش کوهستانی ظفار بود که هممرز یمن جنوبی است

 -1برای اطالعات بیشتر دربارۀ جبهۀ قومی نک .به:کتاب “حرکة القومیین العرب” نوشته دکتر باسل ُ
الکبیسی به عربی.
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(استان غیظه) .منطقۀ کوهستانی ظفار منطقهای ویژه در شبه جزیرۀ عربی محسوب میشود
و بارانهای موسمی ،استوایی و… دارد.
“جبهۀ خلق برای آزادی عمان” که در ابتدا صدها نفر مسلح داشت ،به افشاگری
و بسیج سیاسی علیه دولت عمان میپرداخت و همینطور با حمایت یمن جنوبی به حملۀ
نظامی به مراکز متعلق به دولت عمان دست میزد.
فعالیتهای جبهه که خود را مارکسیست معرفی میکرد ،باعث شد که دولت
انگلیس که همچنان حاکمیت دیرین خود را بر عمان حفظ کرده بود ،سلطان سعیدبنتیمور
را که نمونۀ غریبی از عقبماندگی و ارتجاع بود از کار برکنار کرده و پسرش قابوس را که
آن زمان در یکی از دانشگاههای افسری انگلیس در لندن درس میخواند بهعنوان جانشین
پدر و پادشاه عمان به منطقه بازگرداند .این شاید مهمترین دستاورد فعالیت جبهه بود که
قدرت نواستعماری حاکم را مجبور کرد چهره عوض کرده ،سیمای بهاصطالح مدرنی را
عرضه کند و دست به یک سلسله “رفرم” بزند ،مث ً
غیرجمعه
ال ناخن گرفتن در روزهای ِ
آزاد شد ،مدرسه باز و سروکلۀ تلویزیون پیدا شد!
وضع اقتصادی

جنوبی
در ابتدا این توضیح الزم است که برای ما این دو کشور ،یعنی عمان و یمن
ِ
آن روز ،یک منطقۀ واحد را تشکیل میدهند و در واقع دنبالۀ یکدیگر هستند؛ هر دو در
کنار اقیانوس بوده و از لحاظ عقبماندگی تقریب ًا یک سطح دارند ،البته بسته به اینکه
در چه محل مشخصی باشی ،سطح زندگی تمایزاتی دارد .شهر عدن بهخاطر وجود نفت و
اینکه یک بندر بزرگ تجاری بوده (مشخص ًا دو پاالیشگاه بزرگ بریتیش پترولیوم در
دنیا یکی در آبادان بوده و دیگری در عدن) از اهمیت زیادی برخوردار بود و پیشرفتهای
مشخصی در آنجا دیده میشد .یمن رشدی شبیه به مناطق جنوبی ایران مثل بوشهر و آبادان
بعد از مشروطیت داشته است .میدانید که اولین شهری که در ایران لولهکشی آب در آن
احداث شد ،بوشهر بود ،بهدلیل آنکه شهری بندری و در مسیر هند بوده و انگلیسیها در
آن حضور داشتند .در عدن هم ،برق جزو امکانات دائمیست که بهواسطۀ گرمای هوا یک
ضرورت تام دارد چون اگر پنکه سقفی در اتاقی کار نکند اص ً
ال ماندن در آنجا امکان ندارد.
باری ،در خود شهر عدن پیشرفتهایی وجود داشت اما بهخاطر بسته شدن کانال سوئز و
راه بابالمندب((( و دریای سرخ ،بعد از سال  1967که حدود  10سال طول کشید از
اهمیت عدن و موقعیت تجاریاش کاسته شد و کل این منطقه ،چه نواحی ظفار و چه نواحی
مرزی یمن جنوبی همچنان عقبمانده باقی مانده بود .در واقع زندگی مردم در خود عدن
 - 1بابالمندب تنگهایست که در جنوب دریای سرخ قرار دارد .بسته شدن کانال سوئز که دریای سرخ را
از شمال به مدیترانه وصل میکند ،بابالمندب را هم مسدود میسازد.
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و در مناطقی که به بابالمندب نزدیک است ،عمدت ًا فعالیتی بندریست و زندگی آنها از
توآمد کشتیها میگذرد .تجارت و توریسم ،منابع عمدۀ
طریق ماهیگری ،تجارت و رف 
درآمد بودند؛ البته یمن مناطق نفتخیز فراوان دارد اما از آنجا که نزدیک مرز سعودی
است همیشه سعودی مانع از اکتشاف و استخراج نفت در آنجا شده است .در سالهای
 1980چند بار الجزایریها و ایتالیاییها سرمایهگذاری کردند و اکتشافات علمی را به ثمر
رساندند و قصد داشتند استخراج آن را آغاز کنند که سعودی باز تهدید کرد و نگذاشت
این طرح عملی گردد؛ عربستان خود را قیم یمن میداند و حتی پس از وحدت دو یمن
در سال  ،1990اجازه نداد که بهرهبرداری از این ذخایر به نفع مردم آنجا صورت گیرد.
آمریکا و عربستان همواره به بیثباتی این منطقه دامن زدهاند تا بتوانند در نهایت ،ذخایر
نفتی و معدنی آن را مال خود سازند .اگر به یمن اجازه داده شود که از نفت خود استفاده
کند ،مسلم ًا وضع مردم ،البته بهشرطی که حکومتی مردمی در قدرت باشد ،بهتر خواهد شد.
پس از جنگ اعراب و اسرائیل در ژوئن  ،1967کانال سوئز و بابالمندب بسته
ِ
دولت بر سرکار آمده در یمن جنوبی تجارت خارجی را کنترل میکرد ،در نتیجه
شده بود و
کشتیها مجبور بودند در میان راه در اقیانوس هند توقف کنند و دیگر ،مسافر یا کاالیی
وارد منطقه نمیشد که این امر وضع زندگی مردم را دشوار میساخت.

توآمد میکردیم ،ممر اقتصادیشان اساس ًا
در سالهای  1970که ما به آنجا رف 
کشاورزی چندانی در این منطقه وجود نداشت و صرف ًا دامداری
تجارت بود ،خصوص ًا که
ِ
آنهم در مقیاس اندکی مطرح بود .بعد از جنگ اعراب و اسرائیل  ۱۹۷۳که مصر و سوریه
به اسرائیل حمله کردند و سپس بهخاطر صلح مصر  -اسرائیل ،کانال سوئز باز شد و دوباره
توآمد بین اقیانوس هند و مدیترانه از طریق بابالمندب ممکن شد ،مردم علیرغم
رف 
مخالفت دولت با صلح اعراب و اسرائیل ،از این بابت بسیار خوشحال بوده و خوشحالی
خود را علن ًا با شو روشوق و تظاهرات نشان میدادند.
با باز شدن بابالمندب پای توریستها هم به آنجا باز شده و منبعی مالی محسوب
میشد؛ همچنین کاالهای محلی مثل شیرینیجات ،پشم گوسفند و غیره را دا دوستد
میکردند .به این ترتیب این تجارت برای زندگی مردم تعیین کننده بود.
وضع عقبماندۀ عدن (مشاهدات عینی)

عدن در آن دوره شرایطی بسیار عقبمانده داشت ،حتی در مقایسه با ایران .شاید
صندلی
دیگر کسی به یاد نداشته باشد ،اما زمانی بود که اتوبوسها در ایران بین دو ردیف
ِ
ثابت ،طناب داشتند که میان آن چهارپایه گذاشته میشد تا تعداد بیشتری مسافر سوار
شوند ،آن را من در داخل هواپیمای عدن هم دیده بودم!
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قهوهخانهها محل وقت ُ
کشی مردم بود آنجا مینشستند و وقت میگذراندند .پولی
هم در بساط نداشتند که قهوه یا چای سفارش دهند؛ میدیدی که مث ً
ال فقط دو شیشه آب
جلویشان است و ساعتها نشستهاند .لباسشان بسیارساده بود البته هیچ ِ
وقت سال الزم
نبود کسی کت و شلوار بپوشد ،میگفتند یک پیراهن داشته باشی و یک ُلنگ به کمر،
بهقول خودشان “فوته” ،کافیست.

اگر برای غذا خوردن چیزی سفارش میدادی ،مث ً
آب
ال چلوخورشت ،یک مقدار ِ
گوشت و نخود و غیره روی کمی برنج میریختند .اگر گوشت میخواستی باید مثال ۵
ریال بیشتر میدادی تا کمی گوشت اضافه کنند .بسیاری از مغازهها در طی روزهای هفته
تعطیل بود به این دلیل که صاحبانش کشور را ترک کرده بودند.

برای ما باورکردنی نبود که در ظفار و منطقۀ غیظه مث ً
ال مفهوم آیندهنگری حتی
در سطح بسیار ابتداییاش برای آنها نامأنوس باشد ،یعنی این امر بسیار ساده که میتوان
غذایی را برای چند وعده نگهداشت؛ مث ً
ال اگر صبح غذایی آماده کردی و خوردی ،ظهر
هم گرسنه خواهی شد و باید برای شب هم چیزی نگه داری یا در مصرف شیر میتوان
کاری کرد که به اشکال دیگر مانند پنیر باقی بماند .ما تالش میکردیم برخی اسلوب به
ظاهر بدیهی را به آنان نشان داده و در میانشان رایج کنیم .یکی از این تالشها ،هرچند
سبزی خوردنی رایج و رسم شود؛ برای این
ناچیز ،این بود که در منطقۀ ظفار کاشتن
ِ
کاشت آن را نشانشان دادیم .آنها مث ً
ِ
ال برای ناهار در نظر
کار بذر هم به آنجا بردیم و
نمیگرفتند که چه مقدار برنج باید مصرف کرد و یا اینکه نوعی جیرهبندی به نسبت
امکانات انجام دهند ،در نتیجه از همه چیز بیش از ِ
حد لزوم مصرف میشد و همین
زیادی مواد را برای دفعات بعد احیان ًا
بیبرنامگی وضع را دشوارتر میکرد .اینکه میتوان
ِ
حفظ کرد به مخیلهشان خطور نمیکرد و بسیاری اوقات دیده میشد برنج باقیمانده را به
دور میریختند ،بیتوجه به اینکه عصر همان روز دوباره گرسنه خواهند شد و ممکن بود
از همان برنج تغذیه کنند .شاید شرایط اقلیمی و گرمای فوقالعاده امکان نگهداری غذا
را محدود میکرده و این به نوعی در فرهنگ آنان نشست کرده بود .حتی میدیدیم که اگر
افرادی از کوهستان به عدن آمده و در خانهای بودند که یخچال هم داشت ،باز از این
وسیله برای نگهداری زیادی غذای آماده شده استفاده نمیکردند.
جایگاه زنان و مناسبات زناشویی

در ابتدایی که ما به ظفار رفتیم با مناسباتی روبهرو شدیم حاکی از برخوردی
مترقیانه به مسئله زنان .بهنظر ما این برخورد ناشی از نقش برجستۀ زنان در جنبش بود.
یک بار شب هنگام به جایی به اسم “حوف” میرفتم .حوف نزدیک منطقۀ مرزی است؛
کوه و بیابان یک طرف و طرف دیگرش دریاست .تا مرز هم سه چهار ساعت راه است؛
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مسیری کوهستانی که در آن حتی یک راه مالرو هم بهسختی میشد پیدا کرد .جنگجویان
عمانی که “مقاتلین” نامیده میشدند ،سالحهای سنگین را قطعه قطعه بر دوش داشته
و چابک به باالی کوه برده و سوار میکردند .آنهم با پای برهنه و در شرایط بسیار
سخت؛ در میانشان زنان جوان هم بودند ،مسلح مثل بقیه .این چه مناسبات مترقی و
پیشرفتهایست که چنین برابریای را ممکن میکند؟ در ابتدای امر فکر میکردیم این
ناشی از آموزشیست که در جنبش ،نسبت به جایگاه و نقش زنان داده شده است و بنابر
آن ،زنان و دختران اینطور در امور مبارزاتی شریک میشوند.
اینرا ممکن بود به مزایای مارکسیسم و مبارزۀ در جریان نسبت داد و چهبسا
بین خودشان هم اینگونه فکر میکردند .بعد ًا فهمیدیم که مسئله پیچیدهتر از این است.
درست است که این آموزشها و تربیت وجود داشته ،به ایجاد برابری دامن زده و آن را
رشد داده است ،اما این مناسبات زمینهای داشته که از سنت مایه میگیرد و خود این سنت
از اهمیت زن در مناسبات تولید و سهمی که آنان در تهیۀ معیشت در این نوع اقتصاد
طبیعی و شبانی ایفا میکردهاند .در واقع بخش مهمی از تولید مادی به آنها واگذار شده
بوده است .آنها اساس ًا به شبانی مشغول بوده و گوسفند پرورش میدادند ،شیر آن را و
گاهی خودش را هم میفروختند .پس نمیتوان درک حاکم بر آنها را “غلط” ارزیابی
کرد .در واقع آنها مایه و مبنای سنتی آن را در نظر نمیگرفتند و همۀ وجوه مثبت را به
ایدئولوژی خود نسبت میدادند.
همین عامل را در مناسبات زناشویی میدیدیم؛ مصطفی که قبل از ما به منطقۀ جنگی
رفته بود و تالش داشت خود را با زندگی آنها کام ً
ال وفق دهد (تا جاییکه مثل آنها با پای
یرفت) میگفت که در طی نشستی شبانه که معمو ً
ال موضوع آن پرداختن
برهنه در کوه راه م 
ت روز بود ،زنی رشتۀ سخن را به دست گرفته و صریح ًا خواستار عوض
به مسائل و مشکال 
کردن شوهرش بوده است .زن گفته بوده که “من تا حال با این مرد زندگی کردهام و دو بچه
دارم ،اما از این به بعد میخواهم با آن مرد دیگری (که به او اشاره میکرد) زندگی کنم”.
این برخورد برای ما شگفتانگیز بود و آن را نمودی از تحقق حقوق زنان حساب کردیم.
جبهه و دوستدارانش بر حضور زنان در زندگی اجتماعی و زندگی مبارزاتی پافشاری داشتند
و این مورد را بهعنوان نمونهای از برخورد پیشرفته با زنان و برابری آنها با مردان عنوان
مادرساالری قبیلهای برمیگشت.
یکردند ،حالآنکه چ هبسا اصل قضیه به یک سنت
م
ِ
مناسبات غیربوروکراتیک

شاید یکی دیگر از نمودهای یک رابطۀ سنتی و قبیلهای رابطهای باشد که مسئولین
دولت با مردم برقرار میکردند .اینرابطه شکل پیچیدۀ بوروکراتیک نداشت .رئیس جمهور،
توآمد میکرد .اگر کسی را میشناخت ،دست
تنها همراه با یک نفر محافظ در خیابان رف 
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میداد و سالم و علیک میکرد و از زنی که حامله بود میپرسید که “بچه چندم است؟”.
در بین جنگجویان عدۀ قلیلی سواد خواندن و نوشتن داشتند ولی در سطح
رهبری ،که عموم ًا تحصیلکردههای دانشگاههای عربی در بغداد و دمشق بودند ،بهطور
نسبی افرادی کارآمد و شایسته وجود داشت .جبهه در عرصههای مختلف میکوشید با
عقب ماندگیهای تاریخی که مردم عمان عموم ًا و در ظفار خصوص ًا به آن دچار بودند،
مبارزه کند .هرچند در مواردی ذهنیت حاکم بر ِ
خود کادرها نیز تحقق این هدف را تسهیل
نمیکرد .در کادر رهبری چند تن از زنان نیز ،احتما ً
ال در نتیجۀ همان سنتی که در ارتباط
با مادرساالری گفتم و شاید در نتیجۀ آموزشهای مدرن ،حضور داشتند که غالب ًا بهعنوان
نوعی ویترین در روابط خارجی عمل میکردند .یکی از مشکالت عمانیها این بود که
بیش از آنکه نیرو و کادر کافی داشته باشند تا بهاصطالح اقشار اجتماعی مختلف را
نمایندگی کنند ،دچار نوعی بوروکراتیسم شده بودند که از هیئتهای مختلف حزبی تقلید
کرده و برای خودشان معادل تشکل و نهادهای آنها را درست میکردند مانند نهاد زنان،
دانشجویان و غیره .این مشکلیست که بسیاری از گروههای سیاسی به آن دچار میشوند.
برای دولت نوپای یمن جنوبی نیز پس از استقالل در  ۱۹۶۷و به اعتبار گرایشات
ایدئولوژیکی که رهبری جبهۀ قومی عموم ًا به مارکسیسم داشت ،همین وضعیت پیش
آمده بود .سالم ُربیععلی ،در سفری به چین و در مالقاتی با مائو تسهدون وضع خودشان
و کشور نوپایشان را شرح میدهد .گویا مائو میگوید که “اگر ما بهجای شما بودیم،
دولت تشکیل نداده و به مبارزه ادامه میدادیم” (امری که خودبهخود روشن نیست و جای
بحث دارد) .دولت یمن جنوبی که پس از خروج انگلیس از منطقه ،یکی از مهمترین
منابع درآمد خود یعنی پاالیشگاه عدن را از دست داده بود ،با گرفتاریهای اقتصادی
فراوان روبهرو شد ،بهویژه پس از برقراری اقتصاد دولتی اقداماتی در چارچوب بهاصطالح
سوسیالیستی به دست دولت انجام شد ،از جمله انحصار صادرات و واردات باعث فرار
بسیاری از بازرگانان و پیشهوران گشت؛ در عدن مغازههای بسته بیش از مغازههای باز به
چشم میخورد و طبیعیست که فقر آشکاری در کلیۀ زمینهها وجود داشت.
من برخالف بعضی از دوستان ایرانی که با نگاهی تحقیرآمیز به وضع آنجا نگاه
میکردند ،چیزهای جالبی تشخیص میدادم .به یاد دارم وقتی به جامعه مینگریستم
جوانههایی میدیدم که از زیر خاک سر برمیآوردند .عصرها وقتی مدارس دخترانه ،از
دبستان گرفته تا دبیرستان تعطیل میشد و همه با اونیفورم بیرون میآمدند ،از دیدن اینکه
در گوشهای از شبهجزیرٔه عربی ،جاییکه زنان به اشکال مختلف زیر انواع فشارها از جمله
حجاب ،مقنعهُ ،بر َقع و امثال اینها قرار دارند ،دختران کوچک و بزرگ ،آزاد و شاد و بدون
حجاب ،با جامههای یکسان و تمیز پس از یک روز درس و مدرسه رو به خانههایشان
سرازیر میشوند؛ چقدر دیدنشان برایم شادیبخش بود .دخترها و پسرها با امکانات بسیار
ناچیز جشن برپا میکردند ،تئاتر اجرا میکردند و طبع ًا تحت تأثیر آنچه بهعنوان هنر در
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اتحاد شوروی ،کوبا و کشورهایی باب بود که کشورهای برادر تلقی میشدند ،یکسری
برنامههایی از این قبیل برپا میکردند .اینها برایم خاطراتی فراموشنشدنی هستند .آنچه من
یمن آن دوره دیدم ،بهنظرم چه نسبت به وضعی که قبل از این داشت و چه پس از این
در ِ
دوره ،در سالهای بعد که اسالمگرایان و کسان دیگر به اشکالی در یمن شمالی حکومت
کردند ،اوضاع نویدبخشتری بود .انواع کتابهایی که در اروپا یا کشورهای دیگر در
زمینههای اجتماعی ،سیاسی ،مارکسیستی چاپ میشد و در بسیاری از کشورهای عرب
وجود نداشت ،در عدن قابل دسترسی بود .هرچند در سوریه یا بیروت هم تا حدودی ممکن
بود به آنها دست یافت .منظور این است که نباید این رژیم را ایدهآلیزه کرد؛ بسیاری از
محدودیتهایی که رژیمها در عراق ،سوریه و… نسبت به مردمشان اعمال میکردند و
نمونههایش را فراوان دیده بودم در آنجا نیز دیده میشد .به این دلیل مردم عم ً
ال نه تنها به
سیستم در قدرت نبود که
فقر مادی بلکه به فقر فرهنگی هم مبتال میشدند .هیچ امیدی به
ِ
در واقع تقلید خیلی ناقصی از آن چیزی محسوب میشد که در اروپای شرقی وجود داشت.
فرزندان افراد مسئول و سطح باال بورس میگرفتند و در کشورهای دیگر درس میخواندند،
پزشک میشدند یا حرفه تخصصی دیگری میآموختند و بعد به کشورشان بازمیگشتند .با
این همه ،بهنظرم در آن زمان وضعیت شکل عریان و منزجرکنندهای نداشت؛ مردم تا حدود
زیادی تالش میکردند از آن امکانات مادی که موقعیت در اختیارشان میگذاشت فراتر
رفته و روی پای خودشان بایستند؛ من این تالش را میدیدم و برایم جالب بود.
نفت و فشار عربستان سعودی

یمن درعینحال متحمل فشار زیادی از جانب عربستان بود ،مث ً
ال همانطورکه
گفتم این کشور اجازه نمیداد که منطقٔه نفتخیز یمن جنوبی مورد بهرهبرداری قرار بگیرد.
زندگی در فقر واقع ًا بسیار سخت است؛ مث ً
ال شرکت هواپیمایی یمن شاید در مجموع
 5-6فروند هواپیما داشت .یکی دو تا که کمی جدیدتر بود برای سفر به بیروت و بعضی
کشورهای عربی استفاده میشد و مابقی برای سفرهای داخلی .یک بار در یکی از همین
هواپیماها نشسته بودم ،آنچنان میلرزید که نگران کننده بود .اولین بار در آنجا بود که دیدم
میشود صندلی هواپیما هم پاره باشد؛ معمو ً
ال صندلیهای هواپیما نو و تمیز است ولی آنجا
همه پاره بود مثل بعضی اتوبوسها .ما بین خود شوخی میکردیم که هواپیماهای یمنی را
کسی پول ندارد تعمیر کند ،آنقدر پرواز میکنند تا باالخره سقوط کنند.
جادهسازی

در یمن آنچنان وضعیت عقبماندهای حکمفرما بود که حتی بین شهرها راه و
جادهای وجود نداشت؛ مث ً
ال بین عدن و استان ششم یعنی همان غیظه که به سمت مرز

فعالیت در خارج ۴۹۳
عمان یا همان ظفار میرفت جادۀ آسفالت که هیچ ،جادۀ شوسه هم وجود نداشت .تنها
راه ممکن از طریق هواپیما بود که آنهم بیشتر هواپیماهای ارتشی بود و اگر احیان ًا کسی
میخواست به آنجا برود ،باید اینراه حدود  ۵۰۰–۶۰۰کیلومتری را با جیپ میرفت که
شاید بیش از یک هفته طول میکشید زیرا در واقع باید راه را پیدا میکرد .باید از کنار
دریا و کوهستان رد میشد و آنهم پر از صخره .این کارِ بسیار سختی بود و عم ً
ال چندان
مورد استفاده قرار نمیگرفت .چینیها بالفاصله یک جادٔه   500کیلومتری کشیدند.
موقعی که چینیها اقدام به این کار کردند ،شوروی هم برای کشیدن جاده کوششهایی
کرد .راه و جادهسازی یکی از موارد مهم بهاصطالح توسعه محسوب میشود .در یمن این
کار بهدلیل نوع زمین و وجود صخره و کوهستان امر سادهای نبود ،برعکس شرایطی که
مث ً
ال در عراق وجود داشت .جاده کشیدن در عراق واقع ًا کار دشواری نیست ،چون همه
جا خاک است و حتی تونل یا پل زدن الزم ندارد ،ولی نه در عدن و نه در جای دیگر
یمن از جاده خبری نبود .در واقع میتوانم بگویم مسیرهای مالرویی وجود داشت که طی
توآمد با جیپ ،خودبهخود به جاده تبدیل شده بود .سنگها واقع ًا سخت بود.
سالها رف 
من از نظر علمی و دورههای زمینشناسی نوعشان را نمیدانم ولی میدانم که جاده درست
کردن در آن زمین با آن صخرهها کار بهمراتب دشواری بود .با وجود این چینیها آن ۵۰۰
کیلومتر جاده را کشیده بودند .روسها هم از این جاده استفاده میکردند .در اینرابطه بین
چین و شوروی مشکلی نبود؛ شوروی بیشتر معطوف به مناسبات نظامی بود و از جزیرهای
که نزدیک یمن است بهعنوان پایگاه نظامی استفاده میکرد.
وضعیت درمانی

در عدن ،روسها پزشک و بیمارستان ویژٔه خود را داشتند ،البته گاهی این مجتمع  
درمانی خارجیان دیگری را میپذیرفت که وابسته به نظامیان روس نبوده ولی آنجا اقامت
داشتند و یا عدنیهای خاص بودند .انسان به یاد بیمارستانهای شوروی در تهران میافتاد
که با تجهیزات مناسب و پیشرفته نسبت ًا خوب کار میکرده و مشهور بودند .چینیها هم
یک درمانگاه یا بیمارستان بزرگ در آنجا راه انداخته بودند .پذیرش بیماران نوبتی بود
ولی نه به این شکل که در مقابل هر پزشک فقط یک نفر ایستاده باشد؛ پزشکی نشسته
بود و دورش بیمارهای مختلف حلقه زده بودند .خیلی خوب رسیدگی میکردند .دارو به
رایگان به بیماران داده میشد و حتی عمل جراحی هم میکردند .بیمارستان چینیها برای
عدنیها نعمتی بود .از این لحاظ بهنظرم تجربٔه چین با ارزش بود .البته روسها غیر از
بیمارستان خدمات دیگری نیز داشتند.
بیمارستانهای دیگری هم وجود داشت اما نه به تعداد زیاد .بیمارستان چینیها
این مزیت را داشت که نه تنها بیماریهای معمولی را به سبک جدید مداوا میکرد بلکه
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از سبک قدیم چینی از جمله طب سوزنی نیز بهره میبرد .با یکی دو نفر از رفقا به آنجا
مراجعه کرده بودیم و خودم هم یک مرتبه برای طب چینی به بیمارستان چینیها رفتم.
برای توضیح کامل وضعیت درمانی باید به بعضی پزشکهای یمنی هم اشاره کرد
که کشور را ترک نکرده بودند و مطب خصوصی داشتند؛ آنها گرانتر از بیمارستانها بودند
و مراجعه به آنها نوعی لوکس محسوب میشد .کمکهایی از طرف دولتهای عربی مثل
کویت هم میرسید .کویتیها یک بیمارستان داشتند که مجانی نبود ولی نسبت ًا ارزان بود.
کمکهای چین

کمک چین تنها به خدمات درمانی یا جادهسازی که چشمگیر هم بود محدود
نمیشد .آنچه برای ما جالب بهنظر میرسید کوششی بود که چینیها در کمکهای پایهای
و اساسی به یمن میکردند .قراردادها و همکاریهای دوجانبهای که انجام میشد با در نظر
کاری ِ
خود یمنیها صورت میگرفت .در استانهای دوم
داشتن سطح فرهنگی و توان ادامه
ِ
بوهوا بهطور نسبی مناسبتر از سایر نقاط است و بارانهایی میآید که
و سوم یمن وضع آ 
میشود آب آن را با سدسازی ساده و طبیعی ذخیره کرد بهطوریکه آبش قابل استفاده باشد
و تبدیل به سیل نشود و آسیب ببار نیاورد .بهعالوه ،این منطقه دارای محصوالتی منجمله
پنبه است .پنبهای که دارای الیاف بسیار بلند و ظریف است بهطوریکه بسیار مرغوب بوده
و از زمان قدیم انگلیسیها کل تولید را به منچستر صادر کرده و به جایش پنبه با کیفیت
نامرغوب وارد یمن میکردهاند.
بعد از استقالل و قراردادی که با چینیها بسته شد ،یکی از اولین کارهایی که
مدنظر قرار گرفت ،تأسیس کارخانۀ نخریسی و بافندگی بود که ُلنگ یا فوته تولید میکرد.
نخ و مواد الزم از محصوالت خود کشور فراهم میشد .اولین روزی که کارخانه را در
حومۀ عدن افتتاح میکردند ،یادش بخیر سپاسی و من آنجا بودیم و از کارخانه دیدن
کردیم؛ بسیار جالب بود .ماشینهای سادهای آورده بودند که هم ارزان تمام شود و هم
پیچیده نباشد که همه بتوانند به راحتی با آنها کار کنند .آنها تقریب ًا همان تجربهای را
رواج میدهند که خودشان بهکار برده بودند تا ذهنیت افراد بهمرور تغییر کند؛ بهخصوص
ِ
آوردن زنان از خانه
از این جهت که عمدت ًا زنان روی آنها کار میکردند این به معنی بیرون
و شرکت دادنشان در فرایند تولیدی بود ،آنهم در منطقۀ عربستان! توجه داشته باشیم که
وضعیت عدن مثل منطقۀ کوهستانی ظفار نیست که زنان در کار شبانی و دامپروری شرکت
داشته و احیان ًا در ماهیگیری به شکل قدیم بهنحوی دست داشته باشند ،آنجا دیگر زندگی
شهری عرب شده است که اساس ًا وظیفۀ زن چیزی جز خانهنشینی
زنان شبیه به مناطق نسبت ًا
ِ
نیست .با استخدام زنان در کارخانههای ریسندگی و بافندگی پای زنان به کارخانه و محیط
آن باز شده و منجر به آشنا شدن آنها با دنیای بیرون میشد ،عالوه بر این بهجای  ۸ساعت

فعالیت در خارج ۴۹۵
کار در کارخانه ۷ ،ساعت کار و  ۱ساعت آموزش و سوادآموزی مقرر شده بود و این امر
در مناسبات بین زن و مرد تأثیر میگذاشت.
بهطور کلی میشود گفت که برای چینیها مهم بود که به موازات رشد تولیدی،
سطح مناسباتی که در خود جامعۀ عقبمانده وجود داشت هم باال رفته و توسعه پیدا کند؛
مث ً
ال یمن همیشه نمک را از بیرون وارد میکرد زیرا یک بندر تجاری بود و همه چیز را
میتوانست از خارج بخرد؛ درحالیکه دریا به این عظمت و آب شور بغل خاکش افتاده و
از آن استفادهای نمیکردند .طرح یا پروژهای از طرف چینیها مطرح شد که یک کارخانه
نمکسازی از آب دریا دائر شود؛ بعدها تحقق این طرح منجر به تولید و حتی صدور
نمک به کشورهای منطقه شد .آنها چند کارخانٔه تهیٔه کنسرو ماهی هم ایجاد کرده بودند
تا از ماهیگیری که در آنجا بسیار رایج بود ،بهدرستی استفاده شود .در آنجا ماهی فراوان
یافت میشود .نحوۀ سنتی نگهداری ماهی به این شکل است که ماهی را روی شن ،کنار
خیابان یا دریا خشک میکردند که آسیبهای زیادی میدید و از کثیفی اطراف و حشرات
در امان نمیماند .با کنسروکردن ،یمن توانست بخشی از ماهیها را حتی صادر کند.
یکی از تالشهای مهم دولت یمن جنوبی ،اجرای برنامۀ اقتصادی و توسعۀ  ۵ساله
و وحدت با یمن شمالی بود .این عبارتی بود که هر دو شعار را در یک جا جمع میکرد
و در آغازِ اخبار رادیو و تلویزیون و دو روزنامۀ دولتی تکرار میشد .حکومت یمن شمالی
که کشوری آبادتر و پرجمعیتتر و ثروتمند بود ،مورد پشتیبانی عربستان سعودی و آمریکا
قرار داشت .حدود یک میلیون کارگر یمن شمالی در عربستان سعودی کار میکردند و علی
عبداللهصالح که با کودتا بر سر کار آمده بود ،در حد یک افسر حقوقبگیر از عربستان
سعودی شناخته میشد .وی پس از  ۳۳سال حکومت سرانجام ناگزیر شد قدرت را به
کسان دیگری تحویل دهد و در عربستان سعودی اقامت گزیند (.)۲۰۱۱
جنبش انقالبی ظفار متأسفانه در سال  1975زیر لشکرکشی ارتجاع منطقه شکست
خورد و نتوانست پادشاهی عمان را سرنگون سازد .مجاهدین رابطۀ خود را تا زمان قیام با
یمن جنوبی ادامه دادند .موافقت دولت یمن با حضور ما و داشتن یک صندوق پستی در عدن
تماس کسانی که میخواستند با ما ارتباط
و حساب بانکی ،برای سازمان امکانی بود جهت
ِ
بگیرند .همانطور که گفتم ،مواردی وجود داشت که دانشجویان ایرانی از هند و پاکستان
صدای رادیو را شنیده و برخی از گفتارهای رادیویی را ضبط کرده و خود تکثیر میکردند.
کسی که در رابطه با جنبش عمان بیش از همه فعالیت داشت ،رفیق مرتضی
خاموشی (اسماعیل) بود که در زمستان  ۱۳۵۵برای بار دوم ،این بار همراه با رفیق
حوری بازرگان (هایده) مخفیانه به ایران بازگشت و با سالحهای همراه خود ،سالم به
تهران رسیدند اما نتوانستند بر سر قرارهای خود حاضر شوند .چندین ماه بعد معلوم شد
که رفقا جهت رهایی از دام پلیس ،مجدد ًا قصد خروج از کشور را داشتهاند ولی در
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نزدیکیهای مرز بازرگان در مواجهه با تعقیب پلیس ،قرصهای سیانور خود را جویده
و به شهادت رسیدهاند .اسماعیل روابط سیاسی نزدیکی با عمانیها داشت .چند سال در
عدن به سر برده و مسئول دفتر سازمان در آنجا بود .بارها به منطقۀ جنگی سفر کرده بود.
زمانیکه یک خلبان ایرانی پس از سقوط هواپیمایش به اسارت عمانیها افتاد و جبهه
یک مصاحبۀ مطبوعاتی با خبرنگار لوموند ترتیب داد ،در آنجا خاموشی نیز حضور داشت
و نقش مترجم را بهعهده گرفت (((.جبهه ،خلبان مزبور را پس از قیام به ایران تحویل داد.
رفقای دیگری که در رابطه با جنبش انقالبی عمان فعالیت داشتند ،عبارتند از:
مجتبی طالقانی ،حوری بازرگان (هایده) ،محبوبه افراز ،رفعت افراز ،وحیدی (مستعار)،
ژاله (مستعار) ،ناصر و پروین (مستعار) و پوران بازرگان.
در آوریل  ،۱۹۹۰یمن شمالی به یمن جنوبی حمله کرد و آن را ضمیمۀ خاک
خود ساخت .جنوبیها آرزو داشتند به وحدتی دست پیدا کنند که با معیارهای مترقیانه
تطابق داشته باشد ،اما این وحدت به زیان آنها و به سود یمن شمالی عملی گردید .گفته
بودم که در گذشته برنامههای درسی مدارس و امور اجتماعی در یمن جنوبی بسیار رنگ
آموزشهایی را داشت که در کشورهای بلوک شرق دیده میشد .مذهب واقع ًا به درون
مساجد رانده شده بود .فقر هرچند زیاد بود ولی به تساوی تقسیم میشد .جامعه پذیرای این
رفرمها بود .همۀ این پیشرفتهای اجتماعی پس از حاکمیت یمن شمالی از میان رفت.
برای آخرین بار پس از قیام  57با رفقای عمانی در عدن بودم .آنها برای مطلع
شدن از اوضاع ایران جلسهای ترتیب دادند و من شرایطی را که رژیم شاه در آن سقوط
کرده بود برای آنها تشریح نمودم؛ بهخصوص با اتکا به تحلیلهای سازمان نظر خودمان
را دربارۀ آن نیرویی که در شرف جایگزینی رژیم سابق بود تشریح کرده و به نامناسب بودن
قدرت جدید برای پاسخگویی به نیازهای انقالب تأکید کردم .این تحلیل مورد قبول
غالب آنها نبود .آنها هم ،مثل مبارزین یمنی گمان میکردند که با سقوط رژیم شاه یعنی
پایگاه بزرگ آمریکا در خاورمیانه ،دروازهها برای دوست بزرگ آنها یعنی اتحاد شوروی
باز خواهد شد و این امر برایشان جای خوشحالی داشت ،ضمن ًا ما در یمن با رفقایی از
اتیوپی هم ارتباط پیدا کرده بودیم که در کنار دفتر ما اقامت داشتند.

تماس با جنبش اتیوپی در یمن
اتیوپی از  1936تا پایان جنگ جهانی دوم تحت کنترل ایتالیاییها و موسولینی
بود و هایله سالسی پادشاه این کشور به انگلستان پناهنده شده و به بیتالمقدس گریخت.
 - 1نک به :نشریۀ پیکار  ۴۴و .۹۷
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پس از جنگ ،به کمک متفقین توانست دوباره قدرت را در اتیوپی به دست گیرد و
کارگزار سیاستهای غربی در آفریقا محسوب میشد .در اوایل دهۀ  ۱۹۶۰نارضایتیهای
اجتماعی باال میگیرد ،بهویژه در میان دانشجویان که با خواست آزادی و عدالت اجتماعی
به میدان مبارزه میآیند که هایله سالسی به سرکوب بیرحمانۀ اعتراضات میپردازد.
در اوایل دهۀ  ۱۹۷۰بحران تمامی جامعه را فرا میگیرد ،گرانی ،کمبود مواد غذایی و
سوخت ،خشکسالی و گرسنگی هزاران نفر از کوچک و بزرگ را به کام مرگ میکشاند
و شرایط یک جنبش ضداستعماری قوی مهیا میگردد.
در سپتامبر  ۱۹۷۴گروهی از افسران انقالبی که هایله ماریام هم جزو آنان بود،
کودتا کرده و هایله سالسی را دستگیر کردند .در این حرکت در کنار تودهها ،نظامیها و
پاسبانها وارد معرکه شدند ،چیزی شبیه وضعی که در قیام بهمن در ایران رخ داد ،یک
قیام عمومی که حتی نظامیان را به میدان کشید .این جنبشی بود از روشنفکران چپ که
عمومی تودهها و… نشان داد .آنها از پایۀ خیلی زیادی
بیشترین قدرت خود را در بسیج
ِ
برخوردار بودند؛ اگر بخواهیم مقایسه کنیم بهنظر میآید که نقششان در قیام علیه هایله
سالسی از نقش فدایی و مجاهد در قیام ما بیشتر بود .هایله سالسی چندی بعد کشته
میشود .از این تاریخ در اتیوپی درگیریهای خونینی بین جریانهای گوناگون سیاسی
درمیگیرد .رژیم نظامی هایله ماریام که از پشتیبانی اتحاد شوروی و کمکهایی از سوی
کوبا برخوردار بود ،نتوانست بر جنبشهای تجزیهطلب چریکی غلبه کند.
ما در یمن با جریانی مارکسیست که “حزب انقالبی خلقهای اتیوپی” نام داشت و
سازمانی کمونیستی و ضدشوروی بود در ارتباط بودیم؛ سازمانیکه شبیه به جریانهای “خط
سه” ما محسوب میشد .جریانی بودکه باکودتای هایله ماریام شدید ًا درگیر شد و برخوردشان
تا جنگ خیابانی کشید .نفوذ آنها در یک مقطع به درجهای رسید که شورای انقالب یا
همانهایی که کودتا کرده بودند و هایله ماریام را سر کار آورده بودند با این جریان مذاکره
میکردند .من خودم اسناد و اطالعیههایی دیده بودم که امضای شورای انقالب هایله ماریام
را بر خود داشت و نشان میداد که در حال مذاکره با حزب انقالبی خلقهای اتیوپی هستند.
ما با این جریان روابط خیلی نزدیکی داشتیم و حتی به آنها کمکهای مهمی میکردیم
منجمله یک مرتبه معادل  ۲۰هزار دالر برایشان اسلحه خریدیم ،البته پول از خود آنها بود.
دو تن از اعضایشان در یمن بودند .موقعیت بغرنجی بود .دولت یمن جنوبی ،خود میبایست
با شوروی روابط حسنه داشته باشد ،از طرف دیگر به جریانی انقالبی که علیه دولت هایله
ماریام میجنگید پناه داده بود و به آنانکمک میکرد .سالم ربیععلیکه از مسئولین درجه اول
ن آنکه
حزب و دولت یمن بود کوشش میکرد که رابطۀ ویژهای با این جریان برقرار کند درعی 
به مناسباتش با شوروی لطمه نزند.
قبل از کودتای هایله ماریام روابط خیلی صمیمانهای میان یمنیها و کوباییها و
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اریتره وجود داشت .دولت هایله ماریام مجبور شد که مبارزۀ خودش را علیه جنبش اریتره
که در شمال اتیوپی میجنگیدند تشدید کند .شوروی علیه اریتره جانب حکومت مرکزی را
گرفت و این امر موجب شد میان این نیروها تفرقه ایجاد شود ،البته اریترهایها علیرغم تمام
فشاری که به آنها وارد شد کوتاه نیامدند .دولت یمن طبق فشار شوروی بهعنوان بهاصطالح
همپیمانان اتیوپی مجبور شد روابط خودش را با دولت اتیوپی (هایله ماریام) حسنه کند و
حتی به درخواست آنان مبنی بر نیرو فرستادن برای حفظ وضع پایتخت پاسخ مثبت دهد.
بخشی از نیروهای هایله ماریام میباید به شمال کشور رفته و علیه اریتره میجنگید .یمن
جنوبی تحت فشار شوروی تا آنجایی که میدانم ،قبول کرد که چنین کمکی را به اتیوپی
بکند .در چنین بحبوحهای تصور کنید وضع نیرویی که با دولت اتیوپی میجنگید و در
یمن هم دفتر داشت ،چطور میتوانست باشد؟ دولت یمن هم در مخمصۀ غریبی گرفتار
شده بود؛ او نمیتوانست هم حرف شوروی را پذیرفته و به خواست آنها پاسخ مثبت دهد
و درعینحال به انقالبیون اتیوپی کمک کرده و به نیروهایش پناه دهد .نمیتوانست به
اتیوپی بگوید من درعین آنکه با تو بهترین روابط را دارا هستم ،به اپوزیسیونی هم که در
حال جنگ خیابانی با توست پناه میدهم! نتیجۀ این سیاست متناقض آن شد که باالخره
انقالبیون اتیوپی را جواب کرد ،بدون آنکه دستگیرشان کند .داستان به این شکل شد که
همین سالم ربیععلی که از مبارزین قدیمی جنبش در یمن جنوبی است و شاید تنها بازمانده
از رهبران اولیۀ جنبش یمن ،شبانه با ما مالقاتی داشت که طی آن از ما خواست این دو
رفیق اهل اتیوپی را در خانۀ خودمان پناه دهیم ،چون میخواهند آنها را دستگیر کنند.
ی بوده ،سالم
من آن موقع عدن نبودم و مجتبی طالقانی که در خانۀ یکی از مبارزین بحرین 
ربیععلی را مالقات کرده و تعریف میکرد که “شب دیر وقت سالم ربیععلی آمد و دید که ما
آنجا هستیم؛ مرا کنار کشید و گفت که این دو نفر را شما قایم کنید که میخواهند آنها را
بگیرند .پرسیدم یعنی چه کسی میخواهد دستگیرشان کند؟ گفت خودمان میخواهیم آنها
را بگیریم!” در واقع این دولت یمن جنوبی بود که دستور دستگیری این رفقا را داده بود.
باری ،این بچهها را آن شب پنهان کردند .برای رد کردنشان از عدن ،مسئلۀ
پاسپورت مطرح شد ولی دست آخر فکر میکنم پاسپورت را ما برای آنها درست نکردیم
و خودشان تهیه کردند .اینها به این ترتیب از یمن فرار کردند .شاید دولت یمن هم چنین
خواستهای داشته ولی ظاهر ًا این امر باید حالت مخفیانه بهخود میگرفت .ضمن ًا ما مقداری
پول ،حدود چند هزار دالر در اختیار آنها گذاشتیم .چنین کمک و مناسبات و روابطی
بین ما وجود داشت؛ مث ً
ال ما به آنها کمک میکردیم ،زمانیکه خودمان نیاز داشتیم ،از
عمانیها میگرفتیم یا با رفقای فلسطینی کنار میآمدیم.
میخواهم بگویم در این سالها در رابطه با نیروهای خارجی ،برخوردهای کام ً
ال
گسترده و فعالی وجود داشت و همگی با این امید که بتوان از تجربۀ دیگران هرچه بیشتر
استفاده کرد؛ بدبختانه در عمل دیدیم که چندان استفادهای از این تجارب به عمل نیامد.
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تماس با لیبی
در مهر  ۱۳۵۲و به موازات روابطی که تالش داشتیم با ظفار برقرار کنیم ،سعی
کردیم با لیبی هم روابطی را پایهریزی کنیم .لیبی با کودتای قذافی در سپتامبر  1969وزنۀ
ویژهای در جهان عرب پیدا کرده بود و با اتخاذ موضع علیه رژیم شاه و اعالم حمایت
از جنبشهای آزادیبخشی که در سطح منطقه وجود داشتند ،طبیعی بود که برای ما هم
این فکر به وجود آمد که از این امکان مناسب برای اپوزیسیون کمک بگیریم .بعضی از
مبارزین عرب هم ما را به استفاده از این امکان تشویق میکردند.
بدین منظور همزمان با آغاز جنگ اعراب و اسرائیل ( ،)۱۹۷۳با معرفی الفتح
و نامهای که ابوجهاد نوشته بود ،به تنهایی راهی طرابلس شدم تا نمایندۀ الفتح موسوم به
ابوطارق((( به نوبۀ خود ،ما را به مقامات لیبیایی معرفی کند .عالوه بر آن ،نامهای هم از
بشیر بومعزه از مبارزین قدیم الجزایر و رئیس پارلمان آن کشور در سالهای بعد ،داشتم
که خطاب به نمایندۀ “حرکه االختیار الثوری” (گزینش انقالب) نوشته بود .این جریان
مراکشی علیه سیاستهای ملکحسن دوم فعالیت میکرد و ادامۀ خطی بود که مهدی
بنبرکه ،یکی از چهرههای نامدار استقالل مراکش مبتکر آن محسوب میشد .مسئول این
جریان محمد البصری ،یکی از شخصیتهای برجستۀ ضداستعماریست .این سازمان
بدون آنکه کمونیست باشد ،از مواضعی رادیکال برخوردار بود و بهخصوص با جنبش
فلسطین رابطۀ خیلی صمیمانهای داشت .آنها بهخاطر آشنایی مشترکی که با ابوجهاد
داشتیم از ما بسیار خوب و برادرانه استقبال کردند و ما را به مسئولین لیبی معرفی نمودند.
چنانکه میدانیم در سال  ۱۹۶۵پلیس مخفی مراکش با همکاری پلیس مخفی فرانسه،
بنبرکه را در پاریس ربوده و َسربهنیست کرده بودند .به یاد دارم که دانیل ِگ َرن نویسندۀ
آنارشیست ،در تلویزیون فرانسه مصاحبهای داشت که طی آن مسئولیت ربوده شدن و ترور
بنبرکه را به سازمان سیا نسبت داد((( و گفت که علت اساسی این اقدام این است که
بنبرکه همراه با کاسترو در کنفرانس کشورهای سه قاره ،با اتخاذ موضع بسیار رادیکال
سیا را به هراس انداخته که کاستروی دیگری در جهان عرب در حال تولد است.

سفر من مصادف شد با جنگ اعراب و اسرائیل در سال  .1973روزی که از
دمشق حرکت میکردم به ندرت هواپیمایی پرواز میکرد ،فضای جنگ همه جا را گرفته
بود بهطوریکه وقتی به طرابلس رسیدم دیگر جنگ شروع شده بود .در این دوره ،قذافی
سیاست ُپرنوسانی نسبت به مصر داشت .او از یک طرف آشکارا میگفت که خواهان
حمایت فعاالنه از اعراب است و از طرف دیگر چون با مصر یک سری اختالف پیدا

 - 1سلیمان الشرفا (ابوطارق) ،رئیس دفتر ساف در لیبی که در  ۸دسامبر  ۱۹۷۹بهدلیل اختالفات معمر
قذافی با ساف ،از این کشور اخراج شد.

 - 2در سال  ،۲۰۱۴موساد اعالم کرد که در ربودن بن برکه با پلیس مراکش و فرانسه همکاری کرده است.
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کرده بود تمایل چندانی به دخالت در جنگ نداشت .یک روز اختالف داشت و یک روز
صلح میکرد؛ او مجموع ًا سیاست عجیب و غریبی داشت و خود را به آداب و روشهای
دیپلماتیک ُمق ّید نمیدانست .در رابطه با سیاست سادات علیه اسرائیل خیلی با تردید
برخورد میکرد و وقتی دید که مسئلۀ جنگ پیش آمده گفت که ما حاضریم در جنگ نیرو
بگذاریم ولی نمیخواهیم “حرب تحریک” باشد ،میخواهیم که “حرب تحریر” باشد.
تحلیل قذافی از سیاست سادات این بود که او با جنگ صرف ًا قصد دارد وضع منجمد شدۀ
موجود را که وضعی بود که میتوان “نه جنگ و نه صلح” نامید تکان بدهد و بتواند از سر
موضع قدرت بر سر میز مذاکره بنشیند .این سیاست را “حرب تحریک” نامیده بود یعنی
فقط تکان دادن اوضاع موجود .قذافی میگفت“ :ما آماده جنگی هستیم که نه برای این
سیاست ،بلکه برای “حرب تحریر” یعنی جنگ آزادیبخش باشد؛ ما برای چنین جنگی
حاضریم ،میآییم و کمک میکنیم”.
در آغاز جنگ ،مصر خیلی سریع از کانال سوئز گذشت و جنگ در ابتدا با
موفقیت مصریها در این مرحله همراه بود؛ اما در جبهۀ سوریه ،جنگ در جوالن ادامه
پیدا کرده و هفتاد و چند روز طول کشید .باری ،من در چنین اوضاعی وارد لیبی شدم.

نامه از طرف ابوجهاد
گفتم نامهای از طرف ابوجهاد داشتم که خطاب به نمایندۀ الفتح و ساف در
لیبی بود .شخصی به نام ابوطارق از شخصیتهای باالی الفتح و از اعضای کمیته
مرکزی بود که گرایشی بورژوایی داشته و از خانوادههای سطح باال و تیپ دیپلماتهای
سازمان آزادیبخش به حساب میآمد .ما دیده بودیم که فلسطینیها برای اینکه بتوانند
به بندبازیهای عجیب دیپلماتیک خود در اوضاع پیچیدۀ منطقه دست بزنند ،میبایست
در سیاست و دیپلماسی تواناییهایی پیداکنند و آنچنان در این کار تبحر یافته بودند که
دیگر عرب را در جیب کوچکشان میگذاشتند؛ درست
بهنظرم هرکدام از دیپلماتهای
ِ
مثل یک موسیقیدان که از هیچ ،صدا درمیآورد اینها هم از هیچ صدا درمیآوردند.
بالفاصله پس از رسیدن به طرابلس ،با ابوطارق تماس تلفنی گرفتم و به او گفتم
که در لیبی هستم و نامهای از ابوجهاد دارم؛ گفت“ :بله! منتظر شما بودم” .فهمیدم که
ابوجهاد شفاهی یا توسط تلگراف از قبل سفارش کرده که فالنی میآید و قصد تماس با
مقامات لیبیایی دارد و ترتیب کارش را بده .با من قراری گذاشت ،ساعت  ۹فالن روز؛
سر قرار حاضر شدم ولی او با بیش از یک ساعت تأخیر آمد؛ من از این برخورد بهشدت
انتقاد کردم که “این چه برخوردیست .شما می گویید نُه ،بعد ده و نیم میآیید؟!” بین
خودشان چنین چیزی اص ً
ال رسم نیست که به کسی در حد او انتقاد شود ،آنهم از طرف
یک شخص ناشناس مثل من که فقط نمایندۀ یک سازمان یا گروه ایرانی در منطقه است؛

فعالیت در خارج ۵۰۱
گروهی که هنوز هیچ مطبوعاتی دربارۀ آن مطلب یا گزارشی ننوشته یا حداکثر چند خط
در مورد برخی عملیات انفجاری آنها درج شده است؛ البته این نحوۀ برخورد مرا باید
بیشتر به روحیۀ اعتماد به نفسی نسبت داد که ما آن روزها به  انقالبیگری خودمان داشتیم
و برایمان جای تعارف نداشت که مث ً
ال مخاطبمان در سطح یک وزیر عمل میکند و
از امکاناتی گسترده برخوردار است .بماند که بعدها من کمی “عاقلتر” شدم و دیگر به
این نحو عمل نکرده و دیپلماتیکتر برخورد میکردم؛ ولی نه در آن زمان! بههرحال نامۀ
ابوجهاد را به او دادم .ضمن ًا ابوجهاد به من گفته بود که جالل فارسی را هم به آنها معرفی
کن .گویا جالل فارسی زمانی قبل از من ،همان سال  )1352( 1973به آنجا رفته بود
تا با آنها تماس برقرار کند و خودش را نمایندۀ نهضت آزادی یا نمایندۀ بازار تهران و
نیرویهای مذهبی و… معرفی کرده بود؛ ولی آنها جالل فارسی را جواب کرده و گفته
بودند که “ما شما را نمیشناسیم” و جواب خود را بهوجود یک معرف مورد اعتماد
موکول کرده بودند .الزم به توضیح است که لیبیاییها به سازمانهایی اعتماد میکردند که
از مناطق شرقی جهان عرب باشند مثل فلسطینیها و معرفی آنها برایشان کافی بود ،چه
بهلحاظ امنیتی ،چه بهلحاظ اعتماد ،قدرت و… برایشان فقط کافی بود که اینها جریانی
را معرفی کنند ،چون همواره این هراس وجود داشت که از امکانات آنها سوءاستفاده شود.
آنها نمیخواستند کمکهایشان به هدر رود که به فرض کسانی بیایند کمک مالی بگیرند
و بروند مث ً
ال اسلحه بگیرند و بفروشند و از این قبیل سوءاستفادهها .باری ،ابوجهاد به من
گفته بود که جالل فارسی را به ابوطارق معرفی کرده و هرچه در موردش میدانم به او منتقل
کنم؛ به ابوطارق هم نوشته بود که “هر چه محمدعلی (تراب) بگوید ما قبول داریم”.

وضع اشخاص و نیروهای دیگری که خواهان تماس با لیبی بودند
جالل فارسی

در نشست با ابوطارق ،پس از آشنایی اولیه و قرا رومدارهای مربوط به تماس
خودمان با مقامات لیبی ،او در مورد جالل فارسی پرسید ،میخواست بداند که آیا یقین
داریم که او پلیس نیست؟ گفتم که نه .در ادامه سؤال کرد“ :آیا مرتجع نیست؟ مذهبیست؟
به چه جریان مذهبی متعلق است؟” همۀ اینها را پرسید و من پاسخ گفتم که “پلیس یا
مشکوک نیست ،تفکر مذهبی دارد و اگر گفته از نهضت آزادیست این گفتۀ صحیحی
نیست زیرا نهضت آزادی دیگر وجود خارجی ندارد و از میان رفته است .آدمیست که از
قدیم بهعنوان یک عنصر ضدرژیم فعالیت داشته ولی امروز نمیتواند مدعی باشد که با
سازمانی در ارتباط است .او نمایندۀ جریانی نیست” .همین جا گفته باشم که نه او توانست
با لیبی تماس برقرار کند نه محمد  منتظری و نه قطبزاده.
آنها در مورد جریانهای چپی هم ،همین مالحظات را رعایت میکردند ،میخواستند
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بدانند که اگر کسی به چپ تمایل دارد ،مشخص ًا به چه جناحی گرایش دارد؛ طرفدار
شوروی است یا چین یا… اگر از نیرویشان صحبت میکنند ،بیشتر متکی به چه کسانی
هستند؟ تابهحال چه کارهایی کردهاند؟ چه برنامۀ مشخصی دارند؟ معمو ً
ال این نوع
سؤاالت را مطرح میکردند.
محمد منتظری

محمد منتظری هم چندی بعد تالش کرد با آنها روابطی داشته باشد و در همان
منطقه به سفارت آنها مراجعه کرده بود .وضع ما با این نیروها کام ً
ال فرق داشت .ما
پشتوانۀ وجود سازمان برایمان کافی بود که برویم و خودمان را معرفی کنیم… ولی کسی
که تنها باشد ،تک و تنها،کار چندانی نمیتوانست بکند ،مث ً
ال باید خودش را بهنحوی به
یکی از سفارتخانهها نزدیک میکرد ،چند کتاب ویژهای را که احیان ًا راجع به سیاست
ایران به عربی ترجمه شده به آنجا میبرد و توضیح میداد که مث ً
ال ما بهعنوان اپوزیسیون
ایران چنین مواضعی داریم یا احیان ًا از خمینی صحبت بکند و به مواضع او ارجاع بدهد
یا مث ً
ال خودشان را به “انقالب لیبی” (اصطالحی که بین طرفداران قذافی رایج بود)
عالقهمند نشان بدهند و کتابهای قذافی را خواستار شوند و خالصه تحت این عنوان که
طرفدار قذافی هستند خود را به آنها نزدیک سازند.
جبهۀ ملی خاورمیانه ،حسن ماسالی

قبل از ما ،ماسالی بهعنوان جبهۀ ملی خاورمیانه با آنها تماس گرفته بود .آنها به
واسطۀ روزنامۀ باختر امروز که به عربی هم تحت عنوان “ایران الثوره” (ایران انقالبی)
منتشر میشد ،خود را سازمانهای جبهۀ ملی ایران در خاورمیانه معرفی میکردند .همین
جا گفته باشم که این سیاست یکی از موارد اختالف جدی ما با آنها بود .این برخورد از
نظر ما اشکال داشت زیرا درعینحال که خود را جبهۀ ملی مینامیدند ،اعالمیههای سازمان
چریکهای فدایی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران را در نشریۀ خود درج
میکردند… یعنی خود را بهنحوی نشان میدادند که گویا سازمان مجاهدین و چریکهای
ِ
خود همین سازمانهای جبهۀ ملی ایران در خاورمیانه هستند و همۀ این
فدایی جزو
جریانات در کنارِ هم ،یک جبهه میسازند .اگر چنانچه چنین تصوری هم در ذهن خواننده
ایجاد میشد ،آنها هیچ صحبتی در انکار آن نمیکردند .در واقع میتوان گفت که آنها
چنین استنباطی را القا میکردند مث ً
ال کسی از سازمانهای جبهۀ ملی ایران در خاورمیانه
نمیآید صادقانه بگوید که “ما سه چهار نفر دانشجو هستیم که در سازمان جبهۀ ملی ایران
در اروپا بودهایم ،سپس به بغداد رفته و دفتری دائر کرده و کوشش داریم که به یک سری

فعالیت در خارج ۵۰۳
تبلیغات دست بزنیم .کتابهایی هم ترجمه کرده و نوشتههایی در تفسیر اوضاع و سیاست
ایران تهیه مینماییم” .اینها همه فینفسه مثبت و با ارزش است اما اختالف ما با آنها
این بود که شما که کارتان در این حد است ،چطور خود را مجاز میدانید که سازمان
دیگری را که در ایران فعالیت و مبارزه میکند و هرلحظه زیر تیغ است و ممکن است
تکهتکه شود مال خود جا بزنید؟ این چه نوع تقسیم کاریست که یکی آنجا زیر ضربه و
شکنجه باشد ،فعالیت بکند و شهید شود… و شما آنها را جزو خودتان معرفی کنید و از
اعتبار آنان بهرهمند شوید؟! بهخوبی به یاد دارم که در گفتوگویی میان ماسالی و یکی از
توگویی که مورد انتقاد ما هم قرار گرفت (ما آن را ترجمه
همین روزنامههای لیبی ،گف 
کرده و در یکی از جزوههای بخش منشعب منتشر ساختیم) میگوید که “رفقای ما”
طاهری را ترور کردند“ ،رفقای ما” فرسیو را زدند و از این نوع… این برخورد از نظر ما
کام ً
ال غیراصولی بود .من هنوز هم معتقد هستم که آن برخورد غیراصولی بود .فقط زمانی
میتوان این چنین از “رفقای ما” صحبت کرد که واقع ًا سازمان خودتان باشد وگرنه باید
گفت فالن سازمان به این اقدام دست زده است.
بههرحال ،آن روز صحبت بر سر این بود که اگر گروهی در ایران فعالیت میکند و
قصد دارد از جریانی پشتیبانی بگیرد ،این پشتیبانی باید مبتنی بر فعالیت و شخصیتی باشد
که در کشور خود داراست و تأثیری که واقع ًا میتواند در آن کشور بگذارد .این بود که با
جبهۀ ملی خاورمیانه یک سری اختالفات داشتیم و انتقادات ما آنها را مجبور میکرد تا
حدودی سیاستشان را تصحیح کنند .حداقل کوشش میکردند که ما برداشت نکنیم که
آنها چنین برداشتی را به دیگران القا میکنند .در مورد جزئیات روابطمان و اختالفات
دیگری هم که میان ما وجود داشت جلوتر توضیح خواهم داد.

مالقات اول با مقامات لیبی
ما از دو طریق به مقامات لیبی معرفی شدیم و قرار جلسهای گذاشته شد .این
قرار هم با مقامات لیبی با تأخیر همراه شد و این امر یک توضیح ابتدایی در مورد
روحیۀ مبارزین آن روز را ضروری میکند و آن نحوهایست که آنها به قرا رومدارها و
زمان برخورد میکردند ،مث ً
ال همین دوست مراکشی ما ،مثل برخی مبارزین عرب نوعی
فرهنگ بهنظرم َلخت و تاحدودی نامنظم و سهلانگار داشت .شاید بتوانم بگویم گاهی
یک ویژگی در میان ملل تحت ستم یا با فرهنگ عقبمانده به چشم میخورد که بین آنها
مشترک است و آن بینظمی نسبی در کارهاست .ما آن را در بین فلسطینیها دیده بودیم،
بین خود ایرانیها هم زیاد به چشم میخورد؛ مث ً
ال وقتی میپرسی فالن کار چه زمانی مهیا
میشود ،یا قرار میشود یک کار مشترک انجام بدهید یا در ارتباط با کاری که به کسی
محول شده میپرسی ِکی این کار انجام میشود ،میگوید “بوکرا” .بوکرا یعنی فردا ولی
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این بوکرا هیچوقت فرا نمیرسد! میگوید ساعت پنج میآیم ولی تو باید بدانی که ساعت
هفت هم نمیآید! حتی بین افراد سیاسیهم چنین چیزی رواج داشت .چون من تا حدودی
با این برخورد آشنا شده بودم میتوانستم با آن کنار بیایم ولی در اوایل ،این نوع برخورد،
بچهها را بهشدت عصبانی میکرد .حسین روحانی که چند بار همراه من به دفتر الفتح
آمده بود از این عصبانی میشد که فالن کس گفته است که ساعت هفت صبح به مالقات
من به همین جا بیایید؛ ساعت نُه شده و از او خبری نیست! چرا او نیامده است؟ من
پاسخ میدادم “خب ،نیامده دیگه ،عصبانی نشو! همین جا بمان تا کارها درست شود”.
برای ما بارها این نوع مسائل پیش آمد و جد ًا میبایست از حوصلۀ ویژهای برخوردار
میبودیم برای اینکه کارها پیش برود .درعینحال این بههیچوجه به این معنی نیست که
این افراد مبارزهشان را در تمام امور با همین بینظمی و تعلل انجام میدهند .اگر چنانچه
در عمکردهای خارج از کشور ،در دفاترشان اینطور بینظمی وجود داشت در برخی از
اقدامات و فعالیتها شجاعت ،ماجراجویی و تهوری که از خود در مقابل دشمن نشان
میدادند چهبسا این ضعف را جبران میکرد .بههرحال بهنظرم بهعنوان یک نقص مهم در
کار مبارزاتی نیروهای مبارز ملتهای تحت ستم ،بهعنوان ملتهایی که دارای فرهنگ
غیرماشینی و ماقبلسرمایهداری هستند ،این نقص کام ً
ال به چشم میخورد .برای خود ما
ایرانیها هم وضع چندان متفاوت نبود ،البته خودمان فکر میکردیم که با آنها فرق داریم
ولی این روال منظم فکر و عمل کردن ،صرف ًا در چارچوب سازمان انقالبیون حرفهای
متشکل از عدهای روشنفکر ممکن بود ،یعنی کسانی که هیچ تعهدی نسبت به دیگران غیر
از همین چهار پنج نفر خودشان ندارند .بعدها در سازمان پیکار با مواردی روبهرو شدم که
نشان میداد ما هم همانگونه هستیم؛ ممکن است آن را به نوعی بپوشانیم ولی تا حدود
زیادی ،همه بدبختانه از این فرهنگ غیرمنظم و عقبمانده رنج میبریم.

باری ،این موضوع تأخیر و تعلل دائم ًا پیش میآمد؛ چه با فلسطینیها ،چه
مراکشیها و چه خود لیبیاییها؛ مث ً
ال در قراری که با مقامات لیبی داشتیم ،طرفمان
ِ
معاون عبدالسالم جلود ،مسئول روابط با گروهای خارجی بود .وقت مالقات ساعت نُه
صبح در دفترش گذاشته شده بود .من سر وقت به دفتر مراجعه کردم و در آنجا نشستم،
ولی او تا ساعت یازده نیامد و بعد هم که آمد ،گویی هیچ خبری نشده که مث ً
ال توضیحی یا
عذرخواهیای مطرح باشد ،تو گویی اص ً
ال بهطور خاص قراری نداشتهایم! این امر عجیبی
نبود .این میتوانست همانطورکه گفتم ناشی از بیبرنامهگی ،عدم توجه به ساعات و
برنامهریزی باشد ،اما درعینحال میتوانست بیان سیاستی باشد که نمیخواهد صریح ًا
بگوید که فالن امکان را به تو میدهم یا خیر ،با تو وارد همکاری میشوم یا نه؛ آن را
نمیخواهد صریح ًا به زبان بیاورد در نتیجه عالفت میکند ،سر میدواند!
تماس ما از طریق مراکشیهایی که صحبتش را کردم ،با خود شورای انقالب لیبی
بود .اینها با نظامیها تماس داشتند .باید دانست که در لیبی دو جریان در هیئت حاکمه
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وجود دارد .یک بخشی که تصمیمگیرندۀ قطعیست که نظامیها هستند ،یک عده هم
اجرا کنندهاند ،اداریاند و بورکراسی در دست آنهاست .در ابتدای امر ،تماس ما از طریق
مراکشیها با بخش نظامی بود؛ با افسری که با شورای انقالب ارتباط داشت .شورای
انقالب در واقع همان افسرانی هستند که همراه با قذافی کودتا کرده و قدرت را به دست
گرفتهاند ،آنها هفت یا هشت نفر بوده و تا سالها بعد هم باقی بودند .در همان زمان چند
تا از آنها به توطئه متهم شدند که یکیشان فرار کرد ،یکی دیگر دستگیر شد و در زندان به
سر میبرد و غیره… ولی همان شورا کماکان تا سالها در قدرت بود .جلود ،پس از قذافی
فرد دوم محسوب میشد ولی قذافی آنقدر قدرت داشت که مث ً
ال با یک تلفن میتوانست
او را برکنار کند .چنین مناسباتی در درون شورای انقالب جریان داشت.
سیستم کار اینطور بود که وقتی از طریق جریانی یا فرد دیگری معرفی میشدی،
باید در ابتدا یک معرفی از سازمان خود ارائه میکردی .سازمان ما هنوز مذهبی بود و آن
زمان ،یعنی در سال  1352ضربۀ سنگینی را پشت سر میگذاشت .افراد کمیتۀ مرکزی
همه اعدام شده بودند .آنچه در معرفی سازمان میتوانستم بگویم در واقع به قبل از لو رفتن
و ضربه بر میگشت و محصول پنج شش سال کار سیاسی-تدارکاتی در داخل محسوب
میشد .در حین توضیحاتی که میدادم ،متوجه شدم که مخاطبینم اص ً
ال معنی این صحبت
سازماندهی مخفی و غیره چندان ملموس
را نمیفهمند؛ برای آنها کار سیاسی-تئوریک،
ِ
نبود .فعالیتهایی که صورت گرفته بود برای آنها بههیچوجه گویا نبود و اساس ًا چیزی
که برایشان اهمیت داشت (و ما آنزمان معنی این سؤال را بهدرستی درک نمیکردیم)
میزان نفوذ ما در بین مردم بود .من اص ً
ال نمیفهمیدم که چرا چنین سؤالی مطرح میشود.
آنها میپرسیدند که مث ً
ال اگر چنانچه شما اعالم اعتصاب عمومی بکنید ،چقدر از مردم
به آن پاسخ میدهند؟ درصورتیکه نه برای چریکها ،نه برای ما فراخوان به اعتصاب
عمومی از مردم معنی نداشت .صریح ًا پاسخ دادم که در حال حاضر ما فاقد چنین قدرتی
هستیم .من برخالف روالی که وجود داشت با صراحت و بدون اغراق صحبت میکردم.
مواردی را میشناختم که دیگران ُگندهگویی و اغراق میکردند .من این کار را نمیکردم،
مث ً
ال قطبزاده یا جالل فارسی تنهایی میرفتند صحبت میکردند و میگفتند که اگر ما
فراخوان دهیم مث ً
ال بازار میخوابد .این روال کار من نبود و البته هیچگاه نتیجۀ بدی هم
از این رفتار نگرفتم .مخاطب من میدید که در مورد چیزهایی صحبت میکنم که توان
صحبت از آنها را دارم و در مورد چیزهایی که چنین نیست ،حرفی نمیزنم .به این دلیل
عموم ًا در درازمدت مورد اعتماد بیشتری هم قرار میگرفتم.
بههرحال ،در اولین جلسهای که داشتیم در این موارد صحبت شد و مخاطبم افسری
بود ،سرگرد یا رائدی که زیر دست یک عضو شورای انقالب قرار داشت؛ کافی بود که
او مرا تأیید کند و کار تمام بود ،اما این تأیید کردن طول کشید .این مالقات چند جلسه
ادامه پیدا کرد .من از اهمیتی که ارتباط با لیبی از نظر ما داشت صحبت میکردم ،مسئلۀ
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تسلیحات و کمک نظامی و اینکه اگر در آینده امکان داشته باشد ،داشتن رادیو و دفتر
و اینکه یک نفر نمایندۀ دائمی آنجا داشته باشیم .من بهعنوان نمایندۀ سازمان در این
نشست این موارد را خواستار شدم.
بهنظرم حدود یک ماه به خرج آنها در هتلی اقامت داشتم و برای اینکه شرایط
امنیتی هم رعایت شود ،نمیبایست هیچ جریان دیگری حتی جریانهای غیرنظامی لیبی
بفهمند که چنین ارتباطی در جریان است و این در حالی بود که از نظر قانونی ،غیرنظامیها
مأمور تماس با گروههای خارجی بودند .آنها باالخره یک سری قولهایی بهطور عمومی
دادند دال بر همکاری و غیره ،اما قرار شد جواب قطعی را کمی “بعد” بدهند که در لیبی
هم“ ،بعد” معلوم نیست یعنی چه زمانی! جالب این بود که متوجه شدم بسیاری افراد از
جریانهای گوناگون میآمدند و وقتی به آنهاگفته میشد که “بعد” پاسخ خواهند گرفت،
تا “بعد” همانجا به خرج دولت در هتل میماندند .امکانات عجیبی بود! واقع ًا میدیدی
که در روز ،معادل پانصد فرانک یا بیشتر خرج هر کس میشود .هتل واقع ًا گران بود.
فردی که برای مالقات آمده و در انتظار پاسخ بود ،ساکن شده و یک ماه ،دو ماه میماند
و کسی هم سراغش نمیآمد مگر آنکه خودش برود و جویا شود .مخارجش را هم دفتر
ارتباطات خارجی میپرداخت .من هم به ناچار در همان حال انتظار آنجا ماندم .به مجرد
ورود به لیبی هتلی گرفته بودم که کوچک و کمخرج بود .اینجا بود که من تماس اولیه
را برقرار کردم و آنها مرا به هتلی که خودشان انتخاب کرده بودند منتقل کردند .بعد از
تماس پاسخ مثبت دادند .من از همان ابتدا گفته بودم که از
حدود یک ماه ،آنها به ادامۀ
ْ
طرف کمیتۀ روابط خارجی میآیم و رفیق دیگری بهعنوان مسئول برای مذاکرات بعدی
خواهد آمد.

مالقات دوم با مقامات لیبی همراه با سپاسی
دور دوم تماس در سال بعد بود که به همراه سپاسی به آنجا رفتیم .برای مذاکره
باز با همان جناح نظامی تماس برقرار کردم .به یاد دارم ،در سفر دوم که سپاسی هم
آمده بود ،در همان هتل کوچکی که قب ً
ال اقامت داشتم و از لحاظ امنیتی وضعش بهتر بود
ساکن شدیم .وضع غذایی لیبی تحت سیطره فرهنگ ایتالیاست مث ً
ال در رستورانها قهوه،
کاپوچینو ،اسپاگتی و غیره مصرف میشود .یک رستورانی بود وابسته به خود هتل که
میتوانستیم آنجا غذا بخوریم .مدتی اص ً
ال آنجا چیزی نخوردیم .میرفتیم بیرون و غذاهای
پیشپاافتاده مثل لوبیا گرم و غذاهایی که بیشتر کارگران میخورند ،میخوردیم .از لحاظ
روحیۀ خودمان آن را بگویم که من سعی میکردم تا جای ممکن روزی حداقل یک بار
غذای گرم بخورم؛ ظهرها جایی را پیدا کرده بودم که یکچهارم مرغ را به قیمت ربع
دینار میداد که میشد معادل پنج تومان .یکی دو بار سپاسی را به آنجا بردم و گفتم اینجا
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ارزانترین جاست .روز سوم که خواستیم به آنجا برویم ،سپاسی گفت که “چرا باید ما این
کار را انجام بدهیم ،این غلط است که بچهها در دمشق و جاهای دیگر غذای مناسبی
نخورند و ما برویم مرغ بخوریم” .در نتیجه چند روز رفتیم مجدد ًا لوبیا خوردیم؛ صبح،
کمی شیر یا چیز سادهای و شب کمی پنیر یا یکساندویچ ساده و ظهر هم باز لوبیا .بعد از
چند روز که به این روال گذشت ،برایش حساب کردم و نشان دادم که این نوع غذا خوردن
در مجموع ناسالمتر است و از نظر قیمت هم فرق چندانی ندارد ،این فقط یک تصور
است که فکر کنیم این بهتر و ارزانتر است؛ پذیرفت که باز برویم همانجا و مرغ بخوریم!
باز از روحیهای بگویم که بر مبارزین آن روزها حاکم بود؛ این فقط ما نبودیم،
رفقای فدایی هم همین نوع روحیه را داشتند و حتی رفقای جبهۀ ملی که با ما بودند ،به
همین شکل عمل میکردند .برای همین بود که من زمانی درپیکار نوشته بودم که سنت
صرفهجویی نه تنها در میان مبارزین ایرانی وجود داشت بلکه دارای عمومیت هم بود،
مگر آنهایی که مدت مدیدی در خارج کشور به سر برده بودند .بههرحال ،از زمانیکه
ِ
رستوران هتل ،فقط اسپاگتی که پیشغذا بود میخوردیم ،درصورتیکه رسم است
میرفتیم
که بعد از اسپاگتی تازه غذای اصلی بیاید .ما حدود ده دوازده روز این کار را میکردیم.
میدانستیم که اگر بخواهی چیزهای دیگری هم میآورند و غذای اصلیای هم در کار
است ،اما چون هنوز به ما جواب کامل نداده بودند ،فکر میکردیم اگر دولت ما را بهعنوان
یک سازمان انقالبی نپذیرد ،باید مخارج هتل و این غذاها را خودمان بپردازیم که با
غذای اصلی ،دیگر خیلی گران تمام خواهد شد .در نتیجه به اسپاگتی و نان و کره اکتفا
میکردیم .میخواستم در مورد روحیۀ قناعت گفته باشم .این قناعت واقع ًا روحیهای بود
که در چارچوب سازمان چه بهخاطر صرفجویی در امکانات محدود مالی ،چه در ارتباط
با فقر و قناعتی که خانوادههای فقیر و متوسط ایرانی با آن درگیر هستند رعایت میشد.

این تماسها در دفعات گوناگون ک ً
ال حدود یک سال ،یک سال و اندی طول
کشید .خود نظامیها پس از اینکه پاسخ مثبت دادند ،ما را به دست غیرنظامیها سپردند.
تماس ما با شخصی به نام احمد شحاتی بود که ریاست روابط خارجی مجلس خلق
را بهعهده داشت .او پیرمردی بسیار سنتی و مسلمانمآب بود که “حاجی” خطابش
میکردند؛ مرد سادهای بهنظر میرسید ولی بهخوبی از مسائل سردرمیآورد مث ً
ال بر مناسبات
دیپلماتیک لیبی با کشورهای مختلف بهخوبی اشراف داشت .درعینحال که مسلمان بود
و روزه میگرفت… ،فراموش نمیکرد که زمان افتتاح سفارت شوروی در طرابلس ،به
آنجا رفته و سخنرانی کند و از افتتاح سفارت بهعنوان یک قدم مهم لیبی به سمت شرق
یاد کند .به ما که میرسید ،از آنجا که میدانست بهعنوان یک نیروی چپ میخواهیم با
آنها تماس بگیریم (از سفر دوم به بعد ،یعنی از سال  ،1354ما دیگر رسم ًا مسئلۀ تغییر
ایدئولوژی را اعالم کرده بودیم) خود را چپی نشان میداد و بر تماسی که با نیروهای چپ
بینالمللی و با شوروی دارند تأکید میکرد.
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باری ،تماس ما با لیبی بهتدریج هرچه بیشتر تقویت شد .من بارها به آنجا رفته
بودم؛ چند بار با همین شحاتی مالقات داشته و صحبت کردیم و چند دفعه هم با معاونهای
او .یک جلسۀ مشترک هم با حضور رفقای فدایی داشتیم.

وضع مطبوعات در لیبی و نگارش یک مقالۀ بلند دربارۀ ایران
باوجودیکه سطح مطبوعات در آنجا بسیار نازل و تعدادشان نادر بود ،در فواصل
زمانیای که در لیبی بودم سعی میکردم که از آنها استفاده کنم .سه یا چهار روزنامه وجود
داشت که همه دولتی و موافق رژیم بودند .من از همانها برای انتشار خبرهای جنبش
انقالبی ایران و اخبار عمومی که احیان ًا ترجمه کرده بودم استفاده میکردم و در این
روزنامهها منتشر میشد .برای ما اهمیت داشت که بتوانیم اوضاع ایران و مبارزات انقالبی
نیروها را انعکاس دهیم .اینکه مث ً
ال در روزنامۀ لیبی منتشر شود که ایرانیها چه کار
کردند و مجاهدین چه جریانی هستند و… اینکه ما نمایندۀ چنین جریانی هستیم ،همه نه
فقط بهشکلی عمومی بلکه بهطور خاص در نحوۀ برخورد آنها با ما تأثیر میگذاشت .به
یاد دارم متنی نوشته بودم که در واقع تاریخچۀ شکلگیری جنبش انقالبی نوین در ایران
بهطور عمومی و سازمان مجاهدین بهطور خاص بود؛ تاریخچۀ جنبش انقالبی از زمان
اشغال ایران بعد از شهریور  ،13۲۰تحوالتی که بعد از آن رخ داده بود ،مسئله سازمانهای
سیاسی مختلفی که روی کار آمدند ،مصدق و ملی شدن نفت ۲۸ ،مرداد  1332و مسائل
 ،13۴۲بعد جنبش انقالبیای که پا گرفته است و اینکه چرا امروز شاهد چنین تغییری
در جنبش ایران هستیم و شاه چه تغییراتی در ایران و در سطح رژیم بهوجود آورده،
اصالحات ارضی و اهداف آن… اینها را که بهنظرم حدود  ۶۰یا  ۷۰صفحه به عربی
میشد در  ۳شماره پشت سر هم در روزنامههای آنجا چاپ کردند.

مالقات رفقای فدایی با مقامات لیبی
در همین فاصله یعنی پس از اولین تماس ما ،رفقای فدایی هم خواهان ارتباط
شده بودند .کار برای آنها بهواسطۀ حضور قدیمیتر رفقای جبهه آسانتر بود .در این
فاصله علیرغم برخی انتقاداتی که به جبهه داشتیم ،مجموع ًا روابط خوبی با آنها حفظ
ال نوعی رقابت بین ما عمل میکرد؛ مث ً
کرده بودیم ولی ک ً
ال ما در جزوۀ “ظهور امپریالیسم
ایران و تحلیلی بر روابط ایران و عراق” که به فارسی منتشر شده بود ،سوریه ،عراق ،لیبی،
مصر و… را بهعنوان دولتهای خردهبورژوایی تحلیل میکردیم .درک ما این بود که
این دولتها رژیمهای خردهبورژوایی هستند که بر سر کار آمدهاند و بهخاطر شعارهایی
که مطرح میکنند ،هم مردم را میکوبند و هم در تقابل با امپریالیستها سر و صدا راه
میاندازند .چاپ عربی این جزوه را هم انتشار داده بودیم .برای آنکه چاپ عربی بتواند
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ناشر جزوه که در لبنان بود از ما خواست که نام سوریه را حذف
در سوریه پخش شود،
ِ
کنیم چون معتقد بود اگر سوریه را حذف نکنیم جزوه نمیتواند در آنجا پخش شود و
این موجب تأسف است؛ میگفت بهتر آن است که یک کلمه حذف شود تا اینکه ک ً
ال
توقیفش کنند .ما هم بهنظرم در چاپ دوم فارسی چون میخواستیم با لیبی رابطه برقرار
کنیم ،نام لیبی را حذف کرده بودیم .بههرحال ،در رابطۀ رقابتآمیزی که با رفقای فدایی
و جبهه وجود داشت ،آنها چاپ اول را نزد مقامات لیبیایی برده بودند که “ببینید اینها
به شما فحش دادهاند!” در واقع آنها به نوعی ُچ ُقلی کرده بودند! یکی از لیبیاییها که در
دفتر روابط خارجه کار میکرد گفت که “شما کتابی قب ً
ال چاپ کردهاید که در آن به لیبی
فحش دادهاید!” من گفتم“ :بله این تحلیل ماست” یعنی خیلی صریح گفتم که “نظر ما
این است ،ضمن ًا این در چاپ اول بوده و در چاپ دوم عوض شده است” .ما گفته بودیم
که سر و صداهای ضدامپریالیستی لیبی توخالی است.
در واقع ما صریح ًا به آنها میگفتیم که برای حفظ رابطه به شما امتیاز دادهایم.
چون آنچه برایما اهمیت دارد این است که بتوانیم فعالیت کنیم.

جبهۀ ملی خاورمیانه در آن زمان در لیبی دفتر داشت یعنی زودتر از همه؛ ما هم
توانستیم دفتر بگیریم و بعد فداییها هم آمدند و جداگانه تماس برقرار کردند .به این ترتیب
ی سادهتر بود چون جبهۀ ملی
یک دفتر هم خود فداییها گرفتند .گفتم که کار رفقای فدای 
کام ً
ال از آنها پشتیبانی میکرد و بعد هم برای آنها مسئلۀ رادیو مطرح بود .آنها هم گویا
در رقابت با ما مسئلۀ تصفیۀ شریفواقفی را پیش کشیده بودند .یعنی اینکه این مجاهدین،
گروه مذهبیشان را نابود کردهاند؛ شمایی که مذهبی هستید حواستان باشد که این افراد با
روش کار از
سر ستیز دارند .فداییها و جبهۀ ملی میخواستند زیر پای ما را بروبند .این ِ
اسالم ِ
این رفقا گاهی سرمیزد .من البته فکر نمیکنم که بهطور خاص رفیق محمد حرمتیپور علیه
ما چیزی گفته باشد؛ چون برخوردهای این رفیق خیلی صمیمانهتر یا بهتراست حداقل بگویم
عاقالنهتر بود.
جبهۀ ملی با فداییها کوشش کرده بودند که از آنها یک رادیو بگیرند؛ از نظر ما
آن رادیو البته زیاد فایدهای نداشت چون صدا از آن طرف آفریقا به تهران اص ً
ال نمیرسید
آنهم ساعت سه بعد از نصفشب؛ ما خودمان محض ارزیابی ،چند باری تالش کردیم
که در دمشق رادیوی آنها را بگیریم که چندان موفقیتآمیز نبود.
باالخره مقامات لیبی پس از آنکه به ما و رفقای فدایی دفتر دادند ،کمکهای
بیشتر -بهاصطالح به جنبش انقالبی ایران -را به وحدت ما دو نیرو مشروط کردند .این
سیاست عمومی لیبی در برخورد به کشورهای دیگر بود .همانطورکه کوشش میکرد
فلسطینیها را با هم متحد کند و یا اریتره را بهسوی وحدت سوق دهد .آنها بهدرستی
درک نمیکردند که مقتضیات وحدت چیست ،گویا که با آب دهان و باسمهای میتوان

    ۵۱۰از فیضیه تا پیکار

کسی را با دیگری متحد کرد .لیبیاییها در این فاصله جبهۀ ملی را کنار گذاشته بودند
زیرا آنها هم فهمیده بودند که جبهۀ ملی صرف ًا در چارچوب تبلیغی خارج از کشور فعالیت
میکند و موجودیتی در ایران ندارد.
رفقای فدایی نیروی مهمی به این تماس اختصاص داده بودند .رفیق حرمتیپور
مسئول گروه بود و دو نفر دیگر زیرنظر او کار میکردند یا بهتر بگویم بهعنوان معاون یا
رفقای او بودند؛ اشرف دهقانی هم بود که مدتی در رادیو کار میکرد و همینطور حماد
توآمد
شیبانی .این سه نفر در دفتر فداییها کار میکردند یا در رابطه با فداییها رف 
داشتند .ماسالی از طرف جبهۀ ملی دائم ًا آنجا بود .یک نفر دیگر به نام طاهر هم در رابطه
با رادیو حضور داشت که من او را زیاد میدیدم.

کمیتۀ هماهنگی در رابطه با لیبی
ما دو نیرو بهمرور متوجه میشدیم که هیچ چارهای نیست جز اینکه وانمود کنیم به
ِ
بحث مربوط به وحدت همان زمان در داخل هم بین دو
وحدت دست پیدا کردهایم؛ البته
سازمان با حضور رفقا تقی شهرام و حمید اشرف درجریان بود ،اما این گفتوگو متأسفانه
به جایی نرسید(((؛ بعد از شهادت رفیق حمید اشرف هم این بحثها ادامه پیدا کرد و باز
هم به جایی نرسید .در همین رابطه پس از شهادت حمید اشرف بهنظرم اواخر 13۵۴
و شاید هم اوایل  ۵۵ما به فکر طرحی حاکی از تشکیل یک هیئت مشترک افتادیم و به
رفقای فدایی پیشنهاد کردیم نوعی کمیتۀ هماهنگی در رابطه با لیبی تشکیل دهیم .تحلیلی
که به رفقا ارائه کردیم این بود که با این اوصاف لیبی نه به ما کمک میکند و نه به شما؛
آنها با مشروط کردن رابطه به امر وحدت ،تالش دارند سیاستهای خودشان را به ما
تحمیل کنند؛ ما هم با توجه به اینکه به تفاهمی در حد وحدت نمیرسیم بهتر است یک
کمیتۀ هماهنگی خیلی محدود و با عرصۀ فعالیتی مشخص و تعریفشده تشکیل دهیم،
معطوف به کمکهایی که میتوانیم از لیبی دریافت کنیم.
در واقع ما این پیشنهاد را مطرح کردیم چون دیدیم چارهای وجود ندارد .رقابت
بین دو سازمان آنچنان حاد بود که بر سر همین کمیتۀ هماهنگی هم شاهد برخوردهای
سکتاریسی از دو طرف بودیم .یقین ًا طرفین ،این برخوردها را در دیگری بیشتر شناسایی
میکند و میانگارد که خودش با صمیمیت بیشتری عمل میکرده است.

یک بار به یاد دارم که جلسهای بین رفقای فدایی و خودمان در اتاق هتل برگزار
کردیم .از طرف ما ،دایی (سپاسی) و محمد یزدانیان که آن موقع مسئول تشکیالت خارج
 - 1به این تالش وحدت میان دو جریان جلوتر اشاره خواهد شد .همینطور رجوع شود به کتاب و نوارهای
توگوهای درونی میان دو سازمان چریکهای فدایی خلق و مجاهدین خلق ایران”.
“گف 
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/mojahed_fadaii.html
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بود حضور داشتند و من که در واقع در لیبی رابط و بهعنوان نمایندۀ سازمان شناخته میشدم.
چند ساعتی بحث کردیم که چه باید کرد؟ چه نوع رابطهای میان خودمان باید برقرار باشد؟
در مورد پرنسیپها و اصولی که باید حول آنها گردآمد صحبت شد و از پرنسیپهای
سیاسی ،ایدئولوژیک و غیره .ما چه میگوییم ،شما چه میگویید و نقطۀ مشترک بین ما که
اساس اتحاد قرار گیرد چیست؟ چه طرحی برای این کار میتوان به کار بست؟
بحثهای زیادی انجام شد که درعینحال نشان میداد یک وحدت پایهای
تشکیالتی بین دو سازمان ،هرچند از نظر ما مقبول و حتی حیاتی بود و بههمینخاطر در
داخل بالفاصله پس از تغییر ایدئولوژی در دستور قرار گرفته بود ،اما واقع ًا به دور از
دسترس بهنظر میرسید .در چنین شرایطی بود که بهخوبی به یاد دارم اشرف دهقانی در
بحثی طوالنی همراه با دعوا و مرافعه که بین ما در گرفت رو به من ،که به این وحدت مثل
یک آرزو مینگریستم کرد و گفت“ :ما هیچ آرزوی وحدتی با شما نداریم!”.

البته نمیتوان انکار کرد که ما هم یقین ًا بهطور متقابل بعضی اوقات برخورد
ِ
موارد مربوط به فداییان در ذهنم نقش بسته
سکتاریستی داشتهایم هرچند طبع ًا بیشتر،
ال شکل کودکانه به خود میگرفت؛ مث ً
است .این برخوردها گاهی کام ً
ال متوجه شدم حماد
شیبانی از حضور در مجلسی که من هم در آنجا بودم اجتناب میکرد .یک مرتبه به دفتر
جبهۀ خلق فلسطین در لیبی رفته بودم؛ یکی از اعضای کمیتۀ مرکزی نمایندۀ جبهۀ خلق
ابوالحبِ د یونس آنجا بود و ده یا پانزده نفری دور او نشسته
فلسطین در طرابلس به اسم
َ
بودند .زمانیکه یک ایرانی وارد شده و آنجا مینشیند افراد مختلفی که حضور دارند ،مث ً
ال
خود فلسطینیها طبع ًا به احوالپرسی میپردازند و جویای اوضاع و اخبار میگردند؛ مث ً
ال
میپرسند“ :خب ،حال شما چطور است رفیق؟ از ایران چه خبر؟ در مورد سیاست ایران
یا فالن گفتۀ شاه چه فکر میکنید؟ آیا ایران فالن کار را خواهد کرد؟” و صحبتهایی
از این دست… آن روز من به آنجا رفته بودم .معمو ً
ال سعی داشتم هر دو هفته یک بار به
آنجا سر بزنم تا از اخبار مطلع شده و ارتباطاتمان را زنده نگه دارم .حماد شیبانی هم
آنجا نشسته بود .سالم و علیک و… بالفاصله پس از ورود ،حس کردم که حماد به نوعی
ُمعذب شده و به دنبال بهانهای بود که اتاق را ترک کند؛ همین که ابوالحبد مرا مخاطب
قرار داد که “از اوضاع ایران چه خبر؟” و من شروع کردم به صحبت ،حماد برخاست و
به بهانهای از اتاق خارج شد و رفت؛ یا مث ً
ال در موردی دیگر ،اگر کتاب یا وسیلهای از ما
میخواست ،تلفن میزد و میپرسید که آیا فالن کتاب را شما دارید؟ میگفتم“ :بله! ِکی
میآیی آن را بگیری؟” میگفت ۵“ :دقیقۀ دیگر” .خانهاش همان بغل ،دو تا ساختمان آن
طرفتر بود .میگفت“ :بگذار در آسانسور ،کلید را بزن ،بیاید پایین!” از اینکه خودش
بیاید باال و کتاب را بگیرد اجتناب میکرد یعنی نمیخواست مرا ببیند.
این نوع برخوردها را که نمیتوان سیاسی نامید درعینحال موجب رنجش و
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دلگیری هم میشد .روابط ما در آن شرایط میبایست کام ً
ال صمیمانه و نزدیک میبود،
نه آکنده از بدبینی و نوعی خصومت ضمنی .این امر فکر میکنم به شرایط رقابتآمیزی
بازمیگشت که دو سازمان در آن قرار داشتند و به تمام روابط تحمیل میشد.
باری ،باالخره این طرح کمیتۀ هماهنگی مشترک موفق شد و توانستیم به فعالیت
خود در لیبی ادامه داده و در چارچوب آن ،امکاناتی به دست آوریم.

امکانات به دست آمده
عمدت ًا امکاناتی که از لیبی مطالبه شد شامل امکانات تسلیحاتی ،تشکیالتی و
تبلیغاتی بود ،یعنی مشخص ًا انواع اسلحه ،مواد منفجره ،پاسپورت ،محل اقامت ،دفتر
لونقل (اتومبیل) ،امکان سفر (بلیط هواپیما) و امکانات
با تجهیزات الزم ،وسیلۀ حم 
مالی؛ از امکانات مالی منظورم پول است .رفقای فدایی تقاضای رادیو هم داشتند که
همانطورکه گفتم ،چندان مورد نظر ما نبود ولی آنها با رفقای جبهه آن را به دست آوردند.
تسلیحات

یکی از خواستههای مهم اسلحه بود .تهیۀ اسلحه کاری دشوار ،پرخرج و رساندن
آن به ایران بسیار ُپرمخاطره محسوب میشد .ما میبایست اسلحه را میخریدیم آنهم به
قیمت گزاف .این کار معمو ً
ال در بیروت ممکن میشد که با مهمات الزم به هزینههای
سنگینی که برای بودجۀ گروههای کوچکی مثل ما کمرشکن بود خریده میشد .سپس باید
این سالحها و مهمات از بیروت به سوریه و از سوریه به ترکیه حمل شده تا باالخره به ایران
منتقل شود .اوایل ،قبل از آنکه در فرودگاهها کنترل از طریق دستگاههایی که مواد فلزی
را شناسایی میکند عمومی شود ،از طریق اروپا هم انتقال سالح بهطور مستقیم به ایران
ممکن بود ولی بعد ًا این کار میبایست عمدت ًا از طریق ترکیه و از راه زمینی انجام میشد.
لیبی میتوانست سالحها را فقط در بیروت تحویل دهد و نه مث ً
ال در ترکیه؛ چون اگر
تحویل سالح در ترکیه ممکن بود یعنی از طریق سفارت سالح تا ترکیه میرسید ،کار برای
ِ
کانال انتقال از طریق سفارتخانهها برای ر دوبدل
ما بسیار مناسبتر و سهلتر میشد .این
کردن مدارک و اسناد دیگر مثل نامه ،کتاب ،بسته و… مورد استفاده قرار میگرفت و
خیلی هم باارزش بود؛ اص ً
ال جزو امکاناتی تلقی میشد که در رابطه با یک دولت قابل
مطالبه بود؛ ممکن بود قصد داشته باشی مدارکی را به کشور دیگری برسانی بدون آنکه به
ادارۀ ُپست محل اقامتت تحویل بدهی یا حتی با خودت حمل کرده و از مرز رد شوی .در
صورت وجود چنین امکانی ،مدرک را به سفارت مورد نظرت میدادی و او با استفاده از
مصونیت دیپلماتیک آن را به دفتر کشور متبوع خویش منتقل میکرد .بهعنوان مثال ما
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کتاب ،نوشته یا مدرکی اگر داشتیم ،در هر کشوری که بودیم ،آن را به سفارت یمن در آن
کشور میبردیم و آنها آن را به عدن برده و در دفتر امور خارجه نگه میداشتند و به رابط یا
حزب در قدرت در یک کشور ،در کشور دیگری دفتر داشت
دفتر ما تلفن میزدند و یا اگر
ِ
ممکن بود مدرک را به دفتر حزب برده و بگویند این متعلق به مجاهدین خلق است؛
سفارت یا دفتر حزب ،به ما که فرض ًا در عدن هستیم زنگ میزند که شما از فرانسه ُپست
دارید ،بیایید و تحویل بگیرید .ما از این طریق بین فرانسه و عدن ،بین فرانسه و طرابلس،
بین فرانسه و بغداد مدارکمان را جابهجا میکردیم .این امکانی بود که همۀ سازمانهای
انقالبی متعلق به کلیۀ کشورها از آن استفاده میکردند.
در لیبی ،هر گروه جداگانه لیست تسلیحات مورد نظرش را تنظیم کرد و به آنان
داد .فکر میکنم هر دو سازمان ،در نیازمان به اسلحه و مواد منفجره مبالغه کردیم ولی
لیبیاییها به این خواستها چندان توجهی نکرده و بنابر تشخیص خود به ما کمک کردند
و مقادیری سالح به ما تحویل دادند .شنیدم که بعد از قیام حماد شیبانی گویا با مقادیری
سالح در فرودگاه مهرآباد ،با دخالت محمد  منتظری دستگیر شده بود؛ فکر میکنم یک
صندوق از همین تسلیحات بود (((.در آن زمان مقداری از سالحهای ما و فداییان در
بیروت باقی مانده بود که قصد داشتیم بهمرور به ایران منتقل کنیم .پس از قیام و هنگام
آخرین سفرم به بیروت ،این سالحها را به رفقای فلسطینی اهداء کردیم.
پاسپورت

مقامات لیبیایی از دادن پاسپورت جز یک مورد ،خودداری کردند .تا جاییکه
میدانم فقط به رفیق حماد شیبانی پاسپورت داده شد که این نام هم ،از همانجا میآید.

مسئلۀ پاسپورت برای ما اهمیت زیادی نداشت ،چون ما از طرق دیگر مث ً
ال از یمن
این امکان را به دست آورده بودیم که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته بود؛ از طرف دیگر
پاسپورت جعلی ایرانی خودمان را هم داشتیم که در ارتباط با کشورهای اروپایی برای
توآمد مناسبتر بود زیرا برای این کشورها به ویزا نیاز نداشت.
رف 
پول و کمکهای مادی

بهلحاظ کمکهای مادی جز محل اقامت و دفتری که از همه نظر برای فعالیت
 - 1بنابه گفتۀ رفیق حماد شیبانی این روایت در ارتباط با تسلیحات صحیح نبوده و او که قصد داشته دو
رفیق ُکرد از حزب کمونیست عراق را در هیئتی همراه اسقف کاپوچی از فرودگاه مهرآباد خارج کند ،با دخالت
محمد منتظری ربوده میشود[ .حاشیۀ ویراستار]
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تبلیغی مجهز بود (ماشین تحریر ،فتوکپی ،فاکس ،تلفن…) و همینطور اتومبیل ،مقادیری
کمک نقدی هم به ما میشد .طی دو سه سالی که اینرابطه فعال بود ،شاید حدود هفتاد
یا هشتاد هزار دالر یعنی حدود نیم میلیون تومان به ما داده شد ،البته باید دقت داشت که
تومان ،تومان امروز نیست و آن روز قدرت خرید بیشتری داشت.
عالوه بر اینها ،برای مسافرتهای هوایی میتوانستیم بلیطهای مجانی دریافت
کنیم ،مث ً
ال الزم شده بود از طرابلس یک سفر به فرانسه بروم ،بعد به بیروت و از بیروت
به طرابلس برگردم .از آنها یک بلیط رفت و برگشت طرابلس-پاریس میگرفتم که در
بیروت توقف داشته باشد .در صورت فقدان چنین امکانی این خودش برای ما هزینۀ
سنگینی محسوب میشد.

هدف لیبی از کمک
مقصود لیبی یا ک ً
ال این نوع کشورها از کمک کردن به جنبشهای انقالبی در
واقع این بود که در رسانهها و انظار عمومی ،خود را بهعنوان کشوری ظاهر سازد که از
جنبشهای انقالبی در منطقه و یا ک ً
ال در سطح آفریقا حمایت میکند .بر همین اساس
علیه رژیم ایران هم باید فعال میبود .این امر برایش نوعی اعتبار و حیثیت بهبار میآورد.
همین امروزه هم در مواردی برای ایران چنین نقشی مطرح است .او از سازمانها و یا
گروههایی حمایت میکند که برایش آبرو و حیثیت و در نتیجه نوعی حمایت معنوی
بههمراه دارد؛ مث ً
ال اینکه در دورهای جنبش آزادیبخش اریتره در تهران دفتر داشته باشد،
به جمهوری اسالمی امکان میدهد خود را مدافع مظلومان جهان جابزند؛ بر همین منوال
در تهران به مسلمانان فیلیپین دفتر داده شده است.
اما نوع دیگری از اهداف هم وجود داشته که جنبۀ مستقیمتری بهلحاظ سیاسی
دارد ،مث ً
ال وقتی جالل طالبانی در تهران دفتر داشته باشد ،نفوذ و امکان عمل ایران
در منطقه را تقویت میکند و یک نیروی فشار مستقیم علیه دولت وقت عراق هم
محسوب میشود و یا وجود مجاهدین (رجوی) در عراق ،نیروی فشاری علیه دولت
ایران تلقی میشد.
دولت لیبی به پیروی از این سیاست از جنبشهای بسیاری حمایت میکرد و
این خود موجب گردهمآمدن این نیروها در طرابلس بود .حتی ما ایرلندیها را هم دیده
بودیم که بهصورتی مخفیانه حضور داشتند .آنها هیچوقت دفتر رسمی و علنی نگرفتند
اما میدیدم که چند نفر از آنها آمده و تماس گرفته بودند؛ یا مث ً
ال همین جبهۀ میر که از
انقالبیون شیلیایی بود و یا رفقایی از جبهۀ فارابوندو مارتی السالوادور و…

فعالیت در خارج ۵۱۵
سمینار پشتیبانی از شیلی
در بنغازی که دومین شهر بزرگ لیبیست ،یک سمینار یا کنگرۀ بینالمللی در
پشتیبانی از مبارزات مردم شیلی برگزار شد که در آن از یکی از رهبران میر ،آندرسپاسکال
آلنده دعوت شده بود و گویا همسر آلنده (یا دخترش) هم حضور داشتند .این مراسم را
بهخوبی به یاد دارم .یکی از اعضای دفتر روابط خارجی لیبی که اسمش جمعه بود در
آنجا صحبت میکرد و در واقع سمینار را میگرداند .او طبع ًا دولت را در آنجا نمایندگی
میکرد و معلوم شد که آنها به بهانۀ دفاع از مبارزات خلق شیلی ،دست به اقدامی کام ً
ال
تبلیغاتی برای خود زدهاند .مشاهده کردیم که شبکۀ تلویزیون ملی آمده و رپرتاژی تهیه
میکرد تا نشان دهد که در آنجا کنگرهای در پشتیبانی از شیلی جریان دارد .آنها مشتی
لمپن و اوباش را که آدمهای خود لیبی بودند به آنجا آورده بودند و با پلیس و آدمهایی
که نانخورشان بودند و در دستگاههای امنیتی لیبی کار میکردند ،بهعنوان افراد عادی
نشان میدادند که بهاصطالح رأس ًا در کنگره شرکت کردهاند و شعارهایی در مدح قذافی
سر میدهند .درست شبیه همین روالی که در ایران شاهد هستیم“ :روح منی خمینی”… سر
داده میشود .آنجا هم همینطور بود و میگفتند“ :فاتح! فاتح!”… که در واقع برای قذافی
میخواندند .تلویزیون هم ،همینها را بهعنوان گزارش پخش میکرد.
ما سعی میکردیم تا جای ممکن خودمان را از میتینگهایی از این نوع کنار بکشیم
تا در سر و صداهایی از این قبیل ،که باید ایستاد و به نفع دولت شعار داد حضور نداشته
باشیم یا بهنحوی طفره میرفتیم .طرفداران و وابستگان خودشان میآمدند و سالن را پر
میکردند .برای مردم عادی طوری وانمود میشد که گویا اینها همان شرکتکنندگان در
کنفرانس هستند که به نفع قذافی شعار میدهند و ده دقیقه این شعارهای از نوع “روح منی
خمینی” را برای قذافی سرمیدادند ،سرود میخواندند و جلوی تلویزیون مشتگره میکردند.

سمینار پشتیبانی از ویتنام
یک بار سمیناری از همین نوع در ارتباط با ویتنام برگزار شد .از ویتنام بهنظرم
دبیر اول سفارت در طرابلس حاضر بود؛ خانمی بود بسیار فهمیده .من قب ً
ال چند بار با او
برخورد داشتم و در رابطه با درگیری بین کامبوج و ویتنام برای ما توضیحاتی داده بود .برای
لیبی اهمیت داشت که نیروهای دیگر را در اینگونه تماسها به نمایش بگذارد و بهسختی
ممکن بود از چنین حضوری طفره رفت .بهخصوص که گاهی خود ما هم تالش میکردیم
درک و بینش خود را با آنها مطرح سازیم .وقتی نمایندۀ ویتنام یا شیلی میدید که نمایندۀ
فالن سازمان از ایران حضور دارد ،بههرحال برای لیبیاییها هم حاوی نوعی تبلیغات بود.
یادم میآید که این میتینگ با بعضی از تظاهرات در ایران در سال  ۵۶مصادف شده بود.
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اینکه لیبی اسم خودش را جماهیریه یا “الجماهیریة العربیة اللیبیة الشعبیة
االشتراکیة العظمی” گذاشته بود ،منظور همین بود که مث ً
ال جماهیریه همۀ اپوزیسیون دنیا
را حول خود جمع کرده و بهعنوان عامل فشار از آن استفاده میکرد .در عرصۀ دیپلماتیک
و مناسبات بینالمللی لیبی میتوانست از این قضیه سود جسته و به آمریکا یا هر دولت
دیگری بگوید که فکر نکنید ما تنها هستیم! ما این همه دارودسته داریم که هرکدام
میتواند در گوشهای از خاک تو بمب بگذارد و… برای دولتهای دیگر هم یقین ًا چنین
چیزی در کار است .آنها هم از پذیرفتن اپوزیسیونها استفادههایی از این قبیل میکنند،
مث ً
ال یکی از فواید حزبالله برای ایران که این قدر برایش خرج میکند در همین اعمال
فشار در سطح منطقه است؛ حداقل آنجا دو گروگان میگیرد و به آمریکا پیغام میدهد که
تو نمیتوانی دارایی ارزی ایران را تصاحب کنی یا…

محذورات رابطه با لیبی
بههرحال مناسباتی که ما با لیبی داشتیم ،محذورات خودش را داشت .هیچوقت
مناسبات با یک دولت یک طرفه نیست بهخصوص که طرف دیگر بسیار قدرتمند است
و تو در میانۀ یک معادلۀ قدرت قرار داری؛ اما درعینحال تو هم وزنهای محسوب
میشوی و دستخالی نیستی .درست است که بارها در آثارمان نوشته بودیم (بهخصوص
در کتابها و جزوات بخش منشعب) که ما جزو کوچکی هستیم از جنبش انقالبیای
خود بخشیست از جنبش وسیع تودهها اما در همان حال میدانستیم که در بازی
که
ْ
دیپلماتیک و سیاسی این کشورها از امتیازاتی برخورداریم؛ یا پارهسنگی بودیم که چهبسا
برای لیبی میتوانست مهم باشد و یا برای عراق که از ما التماس میکرد که بیایید رادیو
داشته باشید و رادیو در اختیارمان میگذاشت.
واضح است که لیبی سعی میکرد بر جنبشهای مختلف اثر بگذارد یا از آنها به
نفع خود استفاده کند و آنها را زیر تسلط خود بگیرد… بهخصوص بازیهایی که بر سر
فلسطینیها در میآورد ،با یک سازمان علیه دیگری توطئه میکرد ،ابونضال را به جان
عرفات میانداخت…
از جملۀ این محذورات ،آن را باید بگویم که ما در رابطه با لیبی گهگاه در موقعیتی
قرار میگرفتیم که از مواضع بهاصطالح ضدامپریالیستی و مترقی و ملی لیبی حمایت کنیم
و این مشخص ًا برخالف روابطی بود که با عراق داشتیم و بههیچوجه حاضر به حمایتی
رسمی از آنان نشدیم.
دولت لیبی در برابر کمکهایی که به نیروهای انقالبی میکرد انتظار داشت که
مث ً
ال به مناسبت سالگرد انقالب لیبی یعنی سالگرد کودتای قذافی در اول سپتامبر هر سال،
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نیروهایی که آنجا بودند حمایت خودشان را از لیبی اعالم کنند .به یاد دارم که در همان
میتینگ مختص شیلی ،پاسکال آلنده آنچنان همراه با لمپنهای خود لیبی شعار میداد که
برایم تکاندهنده بود .او با صدای بلند تکرار میکرد “انقالب بزرگ لیبی ،معمر فاتح
فاتح ،ثورا الشعبیه” (این انقالب تودهای است) و… از دیدن چنین چیزی بسیار ناراحت
شدم؛ واقع ًا احساس میکردم که این خیلی زیادهرویست و هیچ لزومی ندارد .من هرگز
ندیده بودم که فلسطینیها چنین کاری بکنند؛ البته دیده بودم که آنها هم در مواردی تمجید
میکردند مث ً
ال خود عرفات از “برادر معمر چنین گفت” و یا “ما از شما دفاع میکنیم”
و از این قبیل چیزها میگفت ،ولی برای ما ایرانیها این نوع کارها خیلی سنگین بود .ما
به تلگراف زدن و اظهار مراتب تبریک و تهنیت به مناسبت انقالب لیبی اکتفا میکردیم.
در همان جلسۀ مربوط به شیلی ،یک سخنرانی کردم که البته یک خطابیه بود که به
مناسبت پشتیبانی از شیلی تهیه کرده بودیم .متن آن را تقی شهرام نوشته بود و من چیزهایی
اضافه و بعد آن را به عربی ترجمه کرده بودم .این به سال  13۵۶مربوط میشد و شهرام
به خارج آمده بود .مطلب بسیار خوبی نوشته بود ،حاوی بررسی و درسگیری از تجربۀ
آلنده و مبارزۀ او در برابر امپریالیسم و نیروهای سرکوبگر در شیلی .مضمون آن اساس ًا
مقایسه یک مبارزۀ آرام سیاسی و رفرمیستی بود با برخوردی که بر ضرورت مبارزۀ قهرآمیز
پافشاری داشت .شهرام نشان میداد که خود آلنده علیرغم اینکه کوشش کرد راه خودش
را از طریق مسالمتآمیز و پارلمان به پیش برد ،باالخره مجبور شد که با اسلحه از خودش
دفاع بکند و در اینراه جان باخت .او در متن ،از مبارزۀ مردم شیلی پشتیبانی کرده و به یاد
دارم تعبیر زیبایی به کار برده بود که در آن نقشۀ شیلی مثل شمشیر بر ُگردۀ قارۀ آمریکای
التین مینشست .اوگفته بود شیلی بهخاطر مبارزاتش مثل شمشیر بر گردۀ قاره در اهتزاز
است .به یاد دارم که این عبارت را عین ًا به عربی ترجمه کرده بودم.
پس از قرائت متن در سمینار ،بعضی از رفقای آفریقایی گفتند که این برخوردی که
شما کردید از همه برخوردها ُپربارتر بود و…؛ ضمن ًا در آن متن اص ً
ال هیچ تشکر ویژهای از
بوغریبی وجود داشت
قذافی نکردیم ،حتی اسم قذافی را هم نبرده بودیم .گویا رسم عجی 
که همه باید حتم ًا از او نام میبردند .ما فقط از برگزاری چنین مراسمی در پشتیبانی از شیلی،
از رهبری لیبی ،رهبری یعنی کشور لیبی تشکر کرده بودیم .این حکم حداقلی را داشت که
میبایست رعایت میشد ،البته در دو یا سه مورد دیگر هم تلگراف حمایت به برخی مراسم
فرستادیم که آنها هم در روزنامههایشان چاپ کردند .فکر میکنم بار سوم که خودم متن
ن روزها در مطبوعات و
تلگراف را نوشته بودم ،مقداری مبالغهآمیز برخورد کردم .چون آ 
سخنان مقامات لیبی خیلی زیاد صحبت از راه سوسیالیسم و مبارزات ضدامپریالیستی…
میشد ،من در این تلگراف ناخودآ گاه از عبارتی استفاده کردم که در آن از تمایل لیبی به
سمت سوسیالیسم صحبت میشد و اینکه آن را باید به فال نیک گرفت؛ البته بعد ًا متوجه
شدم که این عبارت کام ً
ال نادرست است .وضعیت در لیبی هیچ ربطی به سوسیالیسم نداشت
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ولی ک ً
ال آن عبارتی که من به کار بردم در چارچوب مواضع عمومی سازمان میگنجید زیرا
تحلیل ما مبتنی بر مترقی بودن این کشور بود .دنبالۀ چنین برخوردی حتی در نشریۀ پیکار در
اردیبهشت  1358آمده بود ،زمانیکه سرگرد عبدالسالم جلود بهعنوان نخستوزیر قذافی
به ایران سفر کرد و میخواست روابط دوستانه با ایران برقرار سازد .او که هدفش فراهم
سردی خمینی روبهرو شد و سفرش بدون نتیجه ماند .در
کردن سفر آتی قذافی به ایران بود با
ِ
نشریۀ پیکار به این برخورد اعتراض شده بود که چرا با یک کشور مترقی که سابقۀ حمایت
(((
از انقالبیون ایران دارد ،چنین برخوردی میشود.

پیشنهاد بولتن بینالمللی
به فعالیتمان در لیبی بازگردیم .ما که از دیدن مبارزین دیگر کشورها خوشحال
و راضی بودیم ،کوشش کردیم که نوعی همبستگی بین این سازمانهای انقالبی که در
لیبی نمایندگی دارند بهوجود آوریم .ما فکر کرده بودیم که نوعی بولتن بینالمللی حاوی
گزارشهای مبارزات خلقهای کشورهایی که در آنجا حضور دارند منتشر سازیم .هدف
این بود که بین سازمانهایی که در لیبی هستند یک ارتباط مبارزاتی حداقل رسمی و
اطالعاتی وجود داشته باشد چون هرکدام از اینها از وضع خودشان به تنهایی خبر
داشتند ولی کسی نمیدانست وضعیت دیگری چیست .ما مث ً
ال در همسایگی رفقای سوآپو
(سازمان خلق آفریقای جنوب غربی)((( بودیم اما نمیدانستیم که در سوآپو چه میگذرد
واقع ًا هدف مبارزهشان چیست؟ یا رفقای زیمبابوه چه میگفتند و چه مواضعی داشتند؟

مجموع ًا  ۳۳سازمان یا گروه از همۀ کشورها در آنجا حضور داشت .این پشنهاد
دفتر ما بود که در ابتدا با دیگران مطرح کردیم؛ به یاد دارم که مجتبی طالقانی هم در آن
زمان حضور داشت .نظر همه کسانی که با آنها گفتوگو میکردیم مثبت بود .وقتی این
طرح را با رفقای فلسطینی مطرح کردیم ،نمایندۀ سازمان آزادیبخش ،ابوخالد که به آنجا
آمده بود از آن حمایت کرد و گفت که هرگونه امکانی شما بخواهید مثل تایپ و پلیکپی
و اینطور امکانات تبلیغی ،ما تأمین میکنیم و همۀ مخارجش را هم بهعهده میگیریم.
گفت“ :نشریه را شما در بیاورید ،چاپش با ما” .استقبال آنان از این پیشنهاد آنقدر بود که
خبرش را در نشریهای که در بیروت داشتند منتشر ساختند .مضمون خبر این بود که یک
جبهۀ ضدامپریالیستی در لیبی در حال شکلگیری است.
باالخره ما این پیشنهاد را با رابط لیبیایی خود در میان گذاشتیم ولی او بالفاصله
لوعرض دموکراسی رایج در آنجا را فهماند .ظاهر ًا
با این پیشنهاد مخالفت کرد و به ما طو 
 -1نک .به“ :جلود رفت…”؛ نشریۀ پیکار شماره  ۲۴ ،۳اردیبهشت  ، ۱۳۵۸ص .۱۱
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ِ
استقالل نامیبیا از آفریقای جنوبی تشکیل شد.
 - 2سوآپو  SWAPOدر سال  ۱۹۶۰با هدف کسب

فعالیت در خارج ۵۱۹
گفتند که چون بدون نظر لیبی این کار صورت گرفته نمیتوانند با آن موافقت به عمل آورند
و از ما خواستند که چنین کاری را متوقف کنیم .ما در واقع در داخل کشور آنها دست به
کاری زده بودیم که خود آنها از لحاظ امنیتی صحیح نمیدانستند .چطور آنها که به ملت
خودشان اجازه تجمع یا انجمن نمیدهند و یا انتشارات آزاد و مطبوعات را برنمیتابند و…
میتوانستند به گروههای مختلف جهانی چنین اجازهای بدهند که مث ً
ال جمع واحدی متشکل
از انقالبیون همه ملتها با هم دست به فعالیت تبلیغی مشترک دائمی بزنند؟!

ارتباط با دیگر نیروها در لیبی
درست است که مقامات لیبیایی پیشنهاد بولتن بینالمللی ما را رد کردند ،اما
این مانع از برخی ارتباطات ما با رفقای مبارز دیگر کشورها نبود .ما با خیلی از آنها
توبرخاست کردیم که از جزئیات آن صرفنظر میکنم ،اما در اینجا یک جنبه منفی
نشس 
را میتوانم ذکر کنم که تا حدود زیادی مربوط است به همان ضعفی که در سازمانهای
جدا از توده دیده میشود ،باید توجه کرد که تمام سازمانهایی که ما با آنها ارتباط داشتیم،
همه خارج از کشور خودشان به سر میبردند .غالب این سازمانها که متعلق به اپوزیسیون
انقالبی بودند چه چپ ،چه دمکرات مترقی یا ملی گرا (عموم ًا در کشورهای عربی و
آفریقایی جنبۀ ملی بسیار قوی بود) در داخل کشورشان سرکوب میشدند و در واقع همان
وضع ما را داشتند یعنی دور از مردم بودن ،تخیلی و تبلیغاتی برخورد کردن و نشناختن
واقعیتهای جامعهشان که تا حدود زیادی گرایشات منفی در آنها رشد میکرد .زندگی در
خارج از کشور و خواست به دست آوردن امکاناتی در آنجا ،آنها را به مشتی بوروکرات
تبدیل میکرد که با رنج و زحمتی که مبارزان داخل متحمل میشدند ارتباطشان قطع شده
بود .اینها صرف ًا نان فعالیت داخل را میخوردند ،یعنی به مشتی عناصر انگلی تبدیل
میشدند .به یاد دارم که تحلیلی در اواخر بخش منشعب راجع به تأثیر در خارج ماندن بر
روحیۀ رفقای مبارز مطرح بود .میدانیم که سازمانهایی بودند مثل کومله پس از قیام که
اعضایشان را مدت زیادی در خارج نگه نمیداشتند .این قاعده و رسمی بود که متأسفانه
همیشه نمیتوانست رعایت شود ،بهنظرم این یک پرنسیپ است ،اما در قدیم بهخاطر
شرایط پلیسی شدیدی که در این کشورها و در ایران وجود داشت طبیعی بود که نتوان در
تمام موارد این اصل را رعایت کرد؛ مث ً
ال در مواردی خود ما موفق شدیم رفقا را تغییر
مکان دهیم که بتوانند به داخل رفته و در صورت لزوم به خارج بازگردند اما این کار خیلی
از اوقات به امکانات زیادی نیاز داشت و به اتالف وقت و نیرو منجر میشد؛ وقتی کسی
به داخل میرفت ،فردی جدید به خارج میآمد که کام ً
ال ناوارد بود ،تازه باید آموزشهای
الزم گوناگون را فرامیگرفت و خود این امر خیلی زیاد طول میکشید .همیشه شرایطی
مهیا نبود که افراد به سهولت جابهجا بشوند .چنین وضعیتی در مورد فلسطینیها همواره
وجود داشت .تحت اشغال و طردشده از کشور ،دیگر نمیتوانند به فلسطین بروند و کارشان
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را ادامه دهند .این افراد دیگر تبعیدی دائمی هستند و چ هبسا در “وطن” هم به دنیا نیامده
باشند .در نتیجه ،بهصورت یک عنصر دفتری ،عناصری که در واقع بوروکرات شدهاند
زندگی میکنند ،از ِق َبل چیزی میخورند تا اینکه در بطن جریان باشند و در واقع فاسد
میشوند .اینها دیگر گاهی از انقالبیگری و صفات انقالبی فقط بلدند حرفش رابزنند

اختتام فعالیت در خارج
تماس ما با لیبی تا زمان قیام ادامه پیدا کرد .در آن زمان بود که من برای آخرین
بار به آنجا رفتم تا دفتر سازمان را ببندم .آنها هم با روی کار آمدن خمینی تالش داشتند
عم ً
ال دیگر رابطهشان را با سازمانهای چپ ایرانی بریده و آن را با نیرویی که به قدرت
رسیده بود برقرار و تقویت کنند.
گفتم که در اردیبهشتماه  1358هیئتی لیبیایی به ریاست عبداسالم جلود ،مرد
شمارۀ دو لیبی به تهران سفر کرد تا زمینۀ دیدار قذافی و خمینی را فراهم کرده و مناسبات
دیپلماتیک میان دو کشور را به راه بیاندازد .با توجه به مواضع “ضدامپریالیستی” لیبی و
ادا و اطوارهای ضدامریکایی جمهوری اسالمی ممکن بود این تصور را داشت که بهترین
مناسبات بین این دو برقرار گردد .مقامات لیبی با امید به برقراری رابطه با قدرت جدید،
به پشتیبانی خود از نیروهای انقالبی ایران پایان دادند ،اما خمینی با بهانه کردن ماجرای
ناپدید شدن موسی صدر و اتهاماتی که در اینرابطه به لیبی وارد شد ،از مقامات لیبی به
گرمی استقبال نکرد و باالخره دست رد به سینۀ جلود زد.
اهمیت لیبی برای ما از آنجا بود که توانستیم با کشوری ارتباط بگیریم که در قارۀ
آفریقاست .خود این امر برای ما چشمانداز دیگری بود ،ابعاد دیگری را در عرصۀ جهانی
میگشود .ما در فضای داغ آنجا ،در کنار رفقایی که از همۀ کشورها میآمدند تجربیات
توآمد
هنگفت و باارزشی اندوختیم .برخوردهایی که وجود داشت ،فلسطینیها که در رف 
بودند ،بحثهای داغی که بین خود آنها جریان داشت ،جبهۀ امتناع…((( ما از اینها
مسلم ًا خیلی استفاده کردیم .گزارشهای متعددی راجع به اوضاع لیبی و جنبشهایی که
در آنجا حضور داشتند نوشتم و در نشریۀ داخلی آن زمان منتشر شد.
باری ،در اواخر سال  1357دفاتر سازمان در همۀ کشورهای منطقه را بستم تا
برای بازگشت به ایران آماده شوم ،مشخص ًا پس از دفتر لیبی و عدن ،به لبنان هم رفتم
تا روابطی را که سالها با مبارزان فلسطینی داشتیم بهنحوی به پایان بریم .به یاد دارم
 - 1پس از سفر سادات به اورشلیم و صلح مصر و اسرائیل در  1977جبههای از دول عربی ،لیبی ،سوریه،
عراق ،الجزایر ،یمن جنوبی با حضور سازمان آزادیبخش در دسامبر  1977در تریپولی شکل گرفت که جبهۀ
امتناع نامیده شد و همۀ نیروهای آن روابط خود را با مصر قطع کردند.

فعالیت در خارج ۵۲۱
که در اردوگاه برجالبراجنه ،همان اردوگاهی که نزدیک فرودگاه بیروت است و بارها در
امل قرار گرفت و کشتههای زیادی بر جای گذاشت،
معرض محاصره و حمله سازمان َ
برای تعدادی از کادرها و جوانان فلسطینی ،عموم ًا از الفتح که غالب ًا نظر مساعدی نسبت
به اتحاد شوروی داشتند وضعیت جدید ایران را شرح میدادم .تالش میکردم برای
آنها روشن سازم که چه کسانی بهراستی به قدرت رسیدهاند و چطور نمیتوانند نمایندۀ
آن چیزی باشند که خواست مردم ایران بوده و سالها به خاطرش مبارزه کردهاند .به
آنها میگفتم اینکه از رادیوهای رسمی ایران سرود الفتح پخش میشود و… را نباید
بهعنوان حمایت کامل از انقالب فلسطین قلمداد کنید! این در واقع آن چیزی که مینماید
نیست… اما اکثر آنها صحبتهایم را نپذیرفته و مخالفت میکردند .آن کسی هم که
مخالفت نمیکرد میگفت که مسئله قابل تأمل است .حتی یکی از بچههای الفتح که
با ما خیلی هم نزدیک بود میگفت که باید سعی کرد عناصر راست را که در این رژیم
هستند ،بهاصطالح ایزوله کرد و انقالبیها را مورد حمایت قرار داد؛ رفقای جبهۀ خلق
و… هم همین نوع برخورد را داشتند .به یاد دارم محسن فاضل پس از بازگشت از سفر
اولش به بیروت میگفت که با یکی از کادرهای الفتح که در یکی از پایگاهها مسئول
بعضی از آموزشهای ما بود مالقات کرده و زمانیکه به سؤال او در ارتباط با اوضاع
پاسخ داده ،مخاطب گفته“ :بگو ببینم سامی (محسن فاضل را به نام سامی میشناختند)
علت مخالفت شما با خمینی این نیست که شما را در قدرت شریک نکرده؟” که محسن
صریح ًا جواب داده که نه!
فاضل آن را بهعنوان برخورد خیلی تنگنظرانه و منفی از طرف آن افراد و جریانات
ارزیابی میکرد .بههرحال نظر ما هرچه باشد ،تصور آنها از موضوع چنین چیزی بود زیرا
فکر میکردند واقع ًا یک دژ مهم فتح شده است .آیا این امر قابل درک نیست؟ زمانیکه
میبینند تودههای مردم در ایران به سفارت اسرائیل ریخته و آن را داغان میکنند یا شاه را
با آن نکبت بیرون میاندازند چرا چنین تصوری نداشته باشند؟! خود ما و دیگر جریانات
هم به درجاتی به این توهم دچار بودیم .اینجا هم باید زمان میگذشت تا همه از توهم
خود بیرون آیند.
همان زمان که در بیروت بودم اطالعیهای از سازمان حاوی “برنامۀ دولت موقت
انقالبی” به دستم رسید .در آنجا سازمان نشان میداد که دولت موقت بازرگان را بهعنوان
یک دولت موقت انقالبی قبول ندارد .هرچند انتقاداتی به مقاله وارد بود آن را بهسرعت
به عربی ترجمه کردم و یکی از روزنامهنگاران آشنا آن را در مقالۀ خود دربارۀ وضعیت
جدید ایران درج کرد .در آن دوره در منطقه کسی جرأت نمیکرد علیه خمینی ،علیه دولت
موقتی که خمینی تشکیل داده بود حرفی بزند.
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لیست تماسهای داخلی و خارجی
تماس با نیروهایایرانی

ما در این چند سال ،از سال  1349که به خارج آمدیم تا سال  1356که در
سازمان تحول مهم دیگری رخ داد که کمی جلوتر به آن میرسیم مجموع ًا با چند نیروی
داخلی و خارجی در تماس بودیم ،تا جاییکه به نیروهای خارجی مربوط میشود به سطح
و کیفیت روابطمان با فلسطین ،عراق ،ظفار و یمن جنوبی نمیرسید اما الزم است به آنها
بهصورت اجمالی اشاره کنم:
 -۱ارتباط با جبهۀ ملی خاورمیانه که بارها از آنها یاد شد .آن را جمعی اداره
میکرد که بعدها سازمان وحدت کمونیستی از آن تشکیل شد و با آنها همکاری تبلیغاتی،
دیدارهای مکرر در عراق و بیروت داشتیم و از محمل علنی آنان و امکانات تبلیغاتیشان
استفاده میکردیم .از طریق آنها برخی شناساییها نیز بهوسیلۀ آشناییهای قبلی آنان فراهم
آمد؛

 -۲ارتباط با روحانیون نجف؛ اینرابطه رسم ًا از زمانیکه هواپیمای دبی به بغداد
آورده شد و با خمینی تماس گرفتیم شروع شد و با ارتباط خیلی نزدیک ما با سیدمحمود
دعایی همراه بود .فردی که در حد یک سمپات خوب همواره کار میکرد و آشنایی ما را به
جو نجف و بسیاری مسائل دیگر مربوط به روحانیون خارج از کشور و حتی قضایای رادیو
بغداد و یا گروههای موجود در عراق تسهیل کرد؛ در ارتباط با این افراد قب ً
ال مفصلتر نوشتم؛

 -۳ارتباط با نهضتیهای خارج از کشور؛ کسانی مثل دکتر ابراهیم یزدی در
آمریکا ،صادق قطبزاده در فرانسه و مصطفی چمران در بیروت .این روابط همانطورکه
شوقوسهایی داشت و رویهمرفته از
ذکر آن رفت ،از شهریور  ۱۳۵۰شروع شد و ک 
جنبههای مختلف تبلیغاتی ،مالی و ارتباطی کمکهایی از ناحیۀ آنان انجام گرفت؛
-۴کنفدراسیون و جناحهای وابسته به آنکه بهطور غیرمستقیم در حدود فعالیتهای
خود ،از ما حمایت میکردند .جبهۀ ملی خاورمیانه در ارتباط با فعالیتهای کنفدراسیون به
ما کمکهای شایانی میکرد.
تماس با نیروهای انقالبی غیرایرانی:

 -۱با الفتح تا قبل از شهریور  1350از طریق ابوحسن مربوط میشدیم و سپس
از طریق ابوجهاد .رابطه با این افراد جنبۀ رسمی داشت و البته هستند کسانی غیر از آنها
که باز ما را کم و بیش میشناختند .حمایتهایی که از ما و ک ً
ال جنبش انقالبی ایران
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کردهاند موارد متعددی دارد .رابطۀ ما با الفتح سنگ بنای حضورمان در منطقه بود که به
وفور راجع به آن سخن گفتم؛
 -۲با جبهۀ خلق برای آزادی فلسطین به رهبری ژرژ حبش از طریق ابوماهر (احمد
الیمانی)؛ غیر از امور تبلیغاتی ،آنها کوشش کردند ما را به عدن (جمهوری دموکراتیک
خلق یمن) معرفی کنند و نیز در ارسال وکال از طریق اتحادیۀ وکالی مدافع عرب به ایران
و ارتباط با اپوزیسیون مخفی جبهۀ آزادیبخش ملی الجزایر به ما کمک نمودند .مطالب
متعددی از ما در مجلۀ “الهدف” به سردبیری غسان کنفانی منتشر شده است؛
 -۳با جبهۀ دموکراتیک برای آزادی فلسطین به رهبری نایف حواتمه؛ ارتباط ما
از طریق فرد دوم این جبهه ابوعدنان بود که برای دو نفری که در بیروت زندانی بودند
وکیل تعیین کرد (دکتر مصطفی الدباغ ،از حقوقدانان فلسطینی مقیم بیروت بود و نویسندۀ
کتابی تحقیقی دربارۀ تاریخ فلسطین) که تا آخر محاکمه که جمع ًا  ۹ماه طول کشید
فعالیت چشمگیری داشت .ابوعدنان برای اتحادیۀ وکالی مدافع عرب هم ،جهت دفاع از
رفقای ما در زندانهای شاه معرفینامه نوشت؛
 -4تماس با ظفار که از سال  1352شروع شد و شرح مفصل آن رفت؛
 -5تماس با نیروهای ترک؛ ما از همان سال اولی که به مناطق عربی رفتیم ،در
کنار رابطه با فلسطینیها با یک سری از گروههای تُرک که تقریب ًا شبیه خودمان عمل
میکردند و یا برای دیدن آموزش نظامی یا آماده کردن بیشتر خودشان به عملیات در ترکیه
به منطقه آمده بودند آشنا شدیم .خیلی از این افراد ُکرد بودند و بعضی از آنها اظهار آمادگی
میکردند که در رابطه با انتقال به ایران ،پوشش ایجاد کردن سر مرز… به ما کمکهایی
ِ
بودن بسیاری از آنها تسهیل میشد که بدین ترتیب
بکنند .این امر بهخصوص بهخاطر ُکرد
ما توانستیم در تمام این سالها در آنجا مرکز کوچکی حفظ کنیم .در واقع ما بهطور رسمی
در آنجا حضور نداشتیم .این دفتر به نوعی مرکز ارتباطاتی ما با داخل بود که خیلی زیاد
برایمان اهمیت داشت چون از آنجا میتوانستیم هم مسافر به داخل بفرستیم و هم از آنها
استقبال کنیم؛ از اینراه مدارک هم ردوبدل میشد .ترکیه برای سازمان نقش خیلی مهمی
داشت و تا روزهای آخری هم که این مرکز را تخلیه کردیم مورد استفاده بود .با آغاز قیام
و ضرورت بازگشت به ایران با بعضی گروههای ترک که از قبل می شناختیم تماس گرفتیم
و برخی از مدارک و امکانات را ،مشخص ًا مقداری اسلحه و تعدادی پاسپورت ،از طریق
آنها به فلسطینیها رساندیم.
ت

در رابطه با سازمانهای ترک ،یکی دو تا از بچهها که به زبان ترکی اشراف بیشتری
داشتند با سازمانهایی نظیر خودمان و گروههایی از طیف طرفداران چین و آلبانی در
تماس بوده و گاه بحثهایی با هم داشتیم ،ولی بهنظرم نمیآید که چیزی از هم آموخته
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باشیم یا چیزی از ما در آنجا ترجمه شده باشد؛ تقریب ًا میتوان گفت شناخت زیادی بین ما
و آنها بهوجود نیامد .یکی از رفقای فعال در این تماسها رفیق دانشجویی بود به نام کریم
ساعی که بعدها در کمیتۀ خوزستان و آذربایجان دارای مسئولیتهایی بود .او جزوهای در
رابطه با سازمانهای ترکیه نوشته بود که در چند شمارۀ نشریۀ پیکار به شکلی ناتمام چاپ
شد .او متأسفانه در سال  13۶۰دستگیر و شهید شد؛
 -6تماس با اپوزیسیون مخفی جبهۀ آزادیبخش الجزایر در پاریس که از جهات
تبلیغاتی ،تدارکاتی ،عملیاتی ،امنیتی و ارتباطی برای ما بسیار مفید بود؛
 -7تماس با جبهۀ آزادیبخش ایرلند که چندان مفید  نیفتاد .همینطور تماس با
برخی گروههای چپ اروپایی هم وجود داشت که از ذکر آنها صرفنظر میکنم.
ارتباطات محدودی هم با گروههای دیگری ،تکوتوک وجود داشته که برای
ما چندان اهمیتی نداشتند؛ مث ً
ال گروههای تونسی شبیه به ما بودند که با آنها ارتباط کمی
داشتیم؛ بعضی از نوشتههای ما به زبان عربی ترجمه و منتشر میشد که به آنها هم میرسید.
فراموش نکنیم که تقریب ًا تمام نوشتههای دورۀ بخش منشعب که خیلی از آنها کتاب و
جزواتی کیفیت ًا قابل عرضه بود و اساس ًا از نظر فکری بهمنظور عرضه در سطح بینالمللی
تهیه شده بود به عربی و بخشی هم به فرانسه چاپ میشد؛ حتی کتابی مثل “احتضار
امپراتوری دالر” به انگلیسی ،فرانسه و عربی چاپ شده بود.

جمعبندی بخش خارج :فلسطین ،ظفار…
بهنظر من در مجموع مسلم ًا تجربۀ خاورمیانه و فلسطین برای ما حاوی آموزش،
تجربه و پختگی بسیار بود اما بهلحاظ عملی چندان قابل استفاده در شرایط ایران  نیفتاد.
منظورم این است که ک ً
ال هیچ کدام از شرایطی که ما در دیگر کشورها میدیدیم قابل
ُکپیکردن در ایران نبود .بهفرض تجربۀ فلسطینیها در عمل نظامی یا حتی عملیات
چریکیشان؛ مث ً
ال زمانی بود که آنها بمب میگذاشتند ،سیاستشان در زمینۀ بمبگذاری
چه بود؟ میگفتند که اسرائیل یا صهیونیسم کوشش میکند سرزمینهای اشغالی را که در
واقع به نام فلسطین است (البته منظور ُکل فلسطین تاریخی است نه صرف ًا سرزمینهای
اشغالی سال  )19۶۷جای امنی برای مهاجران یهود در سراسر دنیا نشان بدهد .ما باید این
جای امن را ناامن کنیم تا موجب هجرت معکوس بشود ،نه اینکه به اینجا بیایند بلکه از
اینجا بروند .با چنین استداللی “موجه” بود که در بسیاری از اماکن بمب بگذارند و ابایی
از این کار نداشتند .هیچ مسئلهای هم برایشان نبود که افراد غیرنظامی در آنجا باشند ،در
واقع همه را نظامی تلقی میکردند .از نظر آنها این فردی که آمده و در این سرزمین ساکن
شده بههرحال متجاوز است .ما مگر میتوانستیم در ایران چنین کاری بکنیم؟ ما اص ً
ال

فعالیت در خارج ۵۲۵
چنین سیاستی را نمیتوانستیم پیاده کنیم .نمیتوانستیم هرجایی بمب بگذاریم ،تودههای
خودمان بودند و ما به حمایتشان احتیاج داشتیم؛ یا مث ً
ال فرض کنیم در درگیریهای
ِ
پشت جبهۀ
شدید مرزی ،فلسطینیها از خمپاره استفاده میکردند .آنها همواره مناطقی را
خود محسوب میکردند؛ زمانی در اردن با استفاده از ضعف دولت سعی میکردند آنجا را
بهصورت هانوی خودشان نگه دارند و یا در جنو ب لبنان که در دورهای کام ً
ال به یک پایگاه
تبدیل شده بود .در این خطوط مرزی ،خمپارهاندازی کام ً
ال معنی داشت و آنها تا کرایات
شمونا((( یا دهکدههای اسرائیلی آنطرف مرز را مورد هدف قرار میدادند .خمپاره را کار
میگذاشتند و شلیک میکردند .ممکن بود درست درون خانهای از کیبوتزها ،کولونیهای
اسرائیلی بیافتد .چنین سیاستی در ادامۀ همان ناامن کردن شمال اسرائیل به حساب میآمد.
آیا ممکن بود ما چنین روشی را به کار ببریم؟! روش غیر قابل ُکپیبرداری دیگر در ارتباط
با زندانها بود .فلسطینیها میتوانستند در زندان اعتصاب غذا کنند؛ این امکان وجود
داشت که خبرنگار به آنجا رفته و با آنها مصاحبه کند .خانوادهها میرفتند بست مینشستند
و… چرا چنین وضعی ممکن بود؟ مسلم ًا نه اینکه اسرائیل برای فلسطینیها خیلی با
تودلباز باشد بلکه از آن جهت که این کشور در انظار عمومی و بینالمللی
صفا و دس 
محذوراتی دارد؛ مناسبات و توازن قوایی که در اسرائیل وجود دارد باید آن را یک کشور
“دموکراتیک” نشان دهد .مگر یک یهودی که در فرانسه زندگی کرده میتواند به یک
حکومت دیکتاتوری نقل مکان کرده و در آنجا زندگی کند؟! خیر! باید برایش ثابت شود
که آنجا کشوری “دموکراتیک” است؛ حتی یک آدم خیلی ساده و بیسوادی که در اروپا
و آمریکا زندگی میکند ،محال است به کشوری “غیردموکراتیک” مهاجرت کند چه برسد
به ساخاروف و شخصیتهایی از نوع او .در اسرائیل باید آزادی بیانی یا حداقل آزادی
شکایتی موجود باشد .این است که عربها هم از این قضیه استفاده میکنند؛ حداقل
در قانون ،حداقل حکم اعدام وجود ندارد هرچند که مردم را میکشند ،آنهم با تیر در
خیابان .با این تفاسیر ما چطور میتوانستیم در ایران ،در زندان رژیم شاه اعتصاب غذایی
ترتیب بدهیم؟ بچههای زندانی به زور کوشش میکردند با قرص سمی یا سیانور خودکشی
کنند که مبادا اطالعی لو برود و ضربه گسترش یابد.
در حالت پشتیبانی یک دولت از یک جریان سیاسی که با این دولت وارد
همکاری شده ،ما وضعیت چاد را دیدیم که یک کشوری مثل لیبی برای پشتیبانی از جبهۀ
آزادیبخش چاد سپاه اعزام میکند .به چه دلیل؟ برای اینکه قدرت مرکزی را واژگون
کند و دولتی دستنشاندۀ خود در آنجا بگمارد .چنین چیزی در کشوری متشکل از قبایل
شاید قابل تصور باشد اما با وجود تمدن و فرهنگ تاریخی ایران مگر ممکن است نیرویی
با کمک نظامی یک دولت خارجی قدرت گرفته و اعتباری میان مردم داشته باشد؟ همین
کارِ مجاهدین رجوی و پشتیبانی عراق از آنها را در نظر بگیریم ،همین که از رادیو خبری
 - 1شهری در شمال اسرائیل کنونی.
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بلند شود که یک چنین نیرویی در حال پیشروی از طرف عراق است کافیست تا برای
بسیاری از مردم غیرقابل قبول باشد.

نکتۀ دیگری که باید به آن توجه کرد اهمیتیست که آن موقع ما به مسئلۀ خاورمیانه
میدادیم .تحلیلمان این بود که مسائل منطقه بسیار درهمتنیده و به یکدیگر مربوطند؛
البته اگر کسی میگفت شرط انقالب ایران ،انقالب در منطقه است آن را مبالغهآمیز تلقی
میکردیم ،اما واقع ًا مسائل ایران ،خلیج و کشورهای منطقه را بسیار نزدیک بههم میدیدیم
و امروز هم فکر میکنم که این برداشت جنبههای هرچه بیشتری از واقعیت را دربردارد.
مسائل منطقه بسیار بههم گره خورده است .ما از همان سالهای  1340-45که مسائل
فلسطین و کشورهای عرب را در سازمان مورد بررسی قرار میدادیم ،به این تحلیل رسیده
بودیم که از نقطهنظر انقالب ایران مسائل منطقه خیلی اهمیت دارد و همین موضع کماکان
باقی ماند و بهنظرم تا حدود زیادی در خود پیکار هم وجود داشت؛ هرچند بهدلیل ثقل
مسائل ایران در آن موقعیت ،این جنبه کمرنگتر شده بود .بر همین اساس بود که سازمان
(((
در سال  1356دست به انتشار مجلهای به زبان عربی زد به نام “ایران الجماهیر”.

بحث تئوریک قضیۀ فلسطین
گفتن اینکه قضیۀ فلسطین عادالنه است و پشتیبانی از مبارزات این مردم یک
ْ
ضرورت بدیهی جلوه میکند .خبر مربوط به بیعدالتیهایی که بر این ملت رواداشته میشود
را همه میدانند ،چنانکه سرنوشت فاجعهآمیزی که در این “نبرد نابرابر” طی یک قرن بر
ضومرضی در کارش نیست ،نمیتواند به
او تحمیل شده ،اگر کسی گوش شنوا دارد و غر 
 - 1نک .به“ :ایران الجماهیر” ،شماره  ،3فوریۀ .1978
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آنها بیاعتنا باشد .بهنظرم اگر کسی خود را در صف دموکراسی و سوسیالیسم و مبارزه
با سرمایهداری و امپریالیسم میداند ،حتم ًا در کنار مبارزۀ آزادیخواهانه و استقاللطلبانۀ
ِ
کشان فلسطینی قرار میگیرد.
زحمت
میتوانم به جرأت بگویم که از مدتها پیش حمایت یا عدم حمایت از آزادی
حکم معیار و محک دارد و آن را بارها در تجربه آزمودهام .کسانی
فلسطین ،برای من
ِ
که در حمایت از این مردم با توجیهات مختلف و گاهی خیلی هم به ظاهر “چپ” تردید
کردهاند ،سرانجام از ادعاهای دیگر خود دائر بر مبارزۀ ضدسرمایهداری ،مبارزۀ انقالبی
چپ و نظایر آن نیز کناره گرفتهاند و بهنحوی به صف دشمنان آزادی پیوستهاند .این
چرخش ارتجاعی را در فکر و عمل برخی افراد ،بارها با پوستوگوشت لمس کرده و از آن
رنج بردهام و مصممتر شدهام که با الهام از ِ
خود مبارزان فلسطینی ،در اینراه کوشاتر باشم.
میدان نبرد فلسطین در اشکال گوناگون آن ،از میدان نبرد طبقاتی در ایران ،افغانستان،
عراق ،آمریکای التین ،اروپا و آمریکا جدا نیست .این درس بزرگ انترناسیونالیسمی
است که از تاریخ افتخارآمیز جنبش جهانی کمونیستی آموختهام.
در همین رابطه خاطرۀ مشخصی به ذهنم خطور میکند :در ژوئیۀ  ۱۹۷۰ما در
عمان پایتخت اردن بودیم .زمانیکه ارتش اردن با حمایت آمریکا و اسرائیل پایگاهها و
مناطق مسکونی آوارگان فلسطینی را به توپ بست و با بمبهای ناپالم هزاران نفر را کشت،
در یکی از دفاتر ویران شدۀ الفتح ،مجلۀ سیاسی و تئوریک “الطلیعه” را یافتم که در مصر
منتشر میشد .بحثی بود بین نایف حواتمه رهبر جبهۀ دموکراتیک خلق برای آزادی فلسطین
(که میکوشید با تکیه بر درک خود از تحلیلهای مارکسیستی به مسئلۀ فلسطین بپردازد) و
فاروق قدومی “ابواللطف” از رهبران الفتح .نایف حواتمه متکی بر برخی تحلیلهای عام
و با نوعی الگوبرداری معتقد بود که آنچه جریان دارد مبارزهای طبقاتیست و باید کارگران
اسرائیلی و فلسطینی در برابر سرمایهداران اسرائیلی و عرب به مبارزه پردازند .این همان
تحلیلیست که برخی گروهها یا افراد چپ ایرانی که حتی از دور هم دستی بر آتش ندارند
توطاق میشمارند ،امروز
بلکه در اروپا و آمریکا روی مبل راحتی نشسته و ستارهها را جف 
پس از سی چهل سال و بهعنوان سندی بر “رادیکالیسمشان” تکرار میکنند .در مقالهای
دیگر فاروق قدومی به حواتمه جواب داده بود که “با همۀ احترامی که برای تحلیل طبقاتی
و مبارزۀ طبقاتی بین طبقۀ کارگر و سرمایهداری بهطور عام قائلم ،باید ببینیم که اگر در کتب
تئوریک مارکسیستی کارگر و سرمایهدار و روابطشان تحلیل شده ،آیا مفهوم آواره هم تحلیل
شده است؟ ما با وضعیت جدیدی روبهرو هستیم” (نقل از حافظه و به مضمون) او در واقع
پای برخورد مشخص با شرایط مشخص را پیش کشیده بود.
ممکن است کسی نظر دوم را پوششی برای یک مبارزۀ ملی ،تمامخلقی یا بورژوایی
بداند .شاید هم اینطور بوده ،اما حقیقتی که در این استدالل نهفته است ،یعنی ویژگی
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جامعۀ فلسطین و چگونگی “آرایش قوای آن” را نمیتوان نادیده گرفت .بارها دربارۀ
تحلیل الگوبردارانۀ اول فکر کرده و از این و آن صاحبنظر ،جویا شدهام .تاکنون حتی
یک مورد از همبستگی طبقاتی بین کارگر اسرائیلی و فلسطینی ندیدهام .هیچ اعتراضی
از هستدروت (کنفدراسیون کارگری اسرائیل) به ستمی که بر کارگران فلسطینی رفته و
میرود ،حتی نسبت به فلسطینیهایی که تابعیت اسرائیلی دارند و اقلیت جامعه محسوب
میشوند به گوشم نخورده است .ایدئولوژی صهیونیسم بنابه مصالح دیرین استعماری و با
غصب و تصاحب سرزمینی که در تورات به یهودیان وعده داده شده ،روند مبارزۀ طبقاتی
جامعۀ اسرائیل را چنان تحت تأثیر قرار داده که کارگر اسرائیلی هم مثل افراد دیگری از
جامعه ،در تقابل با فلسطینی قرار میگیرد و سالح به دست ،به مصادرۀ زمین و خانه و
حقوق او میپردازد تا خود جای او را بگیرد .این واقعیت ،البته مانع از درک این امر
نیست که اقشاری محدود از فلسطینیها از این وضع منتفع باشند ،در جنگ یا صلح
منافعی طبقاتی غیر از منافع زحمتکشان جستجو کنند و در اقتصاد و سیاست در فکر
ز دوبندهای خویش باشند ،اما آنچه برای اکثریت قریببهاتفاق مردم مطرح است وضعیت
ویژهایست که با معیارهای یک جامعۀ نسبت ًا مستقر با رودررویی طبقات مشخص جور
در نمیآید ،بهویژه در تقابل کار و سرمایه؛ یا بهراستی چه فرقیست بین بیکاران که بیش
از  ۷۰درصد جمعیت را دربرمیگیرند با دهقانانی که وقتی صبح میخواهند به سر مزرعه
یا باغ خود بروند میبینند که زمین را ارتش مصادره کرده و به آنها اجازه داده نمیشود
که حتی به زمین خود نزدیک شوند و یا مث ً
ال درختان زیتونشان را بریده و زمینشان را با
بولدوزر صاف کردهاند؟ چه فرقیست بین کارگر بیکار و بیمسکنی که از فقر در آلونکی
بهسر میبرد با مغازهداری که شبانه ،خانه و مغازه و حتی چند تن از افراد خانوادهاش را
با بمبهایی که با هواپیماهای بدون سرنشین بر سر مردم ریخته میشود ،از دست داده
است؟ اکثریت عظیم مردم فلسطین (حدود  ۹میلیون نفر در داخل و خارج که عمدت ًا در
اردوگاههای آوارگان بهسرمیبرند) چیزی جز زنجیر ندارند که از دست بدهند.

به اعتقاد من مبارزۀ فلسطینیها علیه اشغال که در توازن قوای جهانی عم ً
ال بینتیجه
مانده و دیگر تقریب ًا چیزی از فلسطین باقی نمانده که فلسطینیها صاحبش باشند ،جزئی از
مبارزۀ طبقاتی جهانی علیه سرمایهداری و امپریالیسم جهانی است .پیششرط یک مبارزۀ
طبقاتی به معنای کالسیک آن ،گذشتن از مرحلهایست که دو دولت فلسطین و اسرائیل یا
یک دولت دو ملیتی که بسیار دوردست و آرمانیبهنظر میرسد بهوجود آید و همین وجه
“آرمانی” و “اتوپیک” به ما نشان میدهد که چه مقدار الگوهای قدیمی کارکرد خود را
شناختن “جنبش پرولتری
از دست دادهاند .در اینجا بد نیست به برخی دوستان که در پی
ِ
فلسطین”اند و بدون آن ،گوششان بدهکار هیچ فریاد کمکی نیست ،این نظر انگلس را
برای تأمل پیشنهاد کنم که در نامهای به کائوتسکی به تاریخ  ۷فوریۀ  ۱۸۸۲مینویسد:

“هر دهقان یا کارگر لهستانی که از لَختی و بیحسی بیرون میآید

فعالیت در خارج ۵۲۹

تا در [مبارزه برای] منافع مشترک شرکت کند ،نخست با واقعیت انقیاد
ملی روبهرو میشود .این نخستین مانعیست که در برابر او سر بلند
میکند .حذف این مانع شرط بنیادی هرگونه تکامل آزاد و سالم است.
آن سوسیالیستهای لهستانی که آزادی کشور خود را در رأس برنامۀ
خویش قرار نمیدهند ،مرا به یاد آن سوسیالیستهای آلمانی میاندازند
که نمیخواهند پیش از هر چیز ،خواستار از بین رفتن قانون فوقالعادۀ
ضدسوسیالیستی ،استقرار آزادی مطبوعات ،تشکل و گردهمآیی باشند.
برای مبارزه کردن ،نخست باید یک زمین ،هوا ،نور و میدان مانور داشت
(((
وگرنه [مبارزه] چیزی جز پُرگویی نیست”.

برای من حمایت از مبارزۀ فلسطینیها علیه اشغال و تحقق حق تعیین سرنوشتشان
ِ
آوارگان
سلب مالکیتشدگان،
در درجۀ اول منطبق با منافع ستمدیدگان ،بیخانمانشدگانِ ،
از قریب  60سال پیش تا کنون و بیکاران شهر و روستاست ،یعنی کسانی که بیش از
هر کس دیگر از اشغال و سرکوب و بیعدالتی رنج بردهاند ،انتخاب روشهای ِنیل به
حقوقشان هم ،حق مسلم خودشان است.
باری ،آیا سنت افتخارآمیز بریگادهای انترناسیونال میتواند برای فلسطین و جاهای
فراوان دیگر احیا شود؟ آیا ما هم میتوانیم در عمل بگوییم چه کسانی هستیم؟ درهرحال،
تودههای فلسطینی چنانکه نشان دادهاند ،دست از مبارزۀ عادالنهشان نخواهند کشید.
این ماییم که باید روشن کنیم در کجا ایستادهایم :با ارتجاع و سرمایهداری امپریالیستی و
صهیونیسم یا با زحمتکشان و حقطلبان فلسطینی؟
در پایان این بخش شاید الزم باشد که بر وجۀ عاطفی تمام این تماسها و
مناسبات تأکید کنم .تقریب ًا همۀ ما یک پیوند عاطفی با مردم مناطقی که در آنجا بودیم
پیدا میکردیم .نمونهاش محسن فاضل ،مسعود فیروزکوهی ،محسن نجاتحسینی ،مجتبی
طالقانی ،رفعت و محبوبه افراز ،پوران و خود من… ک ً
ال هرکدام از بچههایی که بودند،
یکپارچه آنجایی میشدند .یعنی اگر بگویم در شادیشان پایکوبیدن ،در غمشان گریستن
واقع ًا اینطور بود .من آن را از جنبههای مثبت و باارزش برخوردهای خودمان در آنجا
میدانم .این یکیشدن تا جایی میرفت که (اسماعیل) مرتضی خاموشی دیگر یک عمانی
بود .بچهها غالب ًا به سرعت ،زبان آنجا را یاد میگرفتند و با مردم میجوشیدند یعنی پیوند
خیلی گرمی پیدا میکردند .نمونهاش رفیقمان محسن نجاتحسینی بود که حتی وقتی از
پیکار هم کناره گرفته بود ،رابطۀ اصلیاش همین گذشتۀ مشترک و پیوندش با منطقه بود.
بحث مربوط به خارج کشور و گروههای خارجی و… را در اینجا میتوانیم ببندیم.

 -1نک .به“ :مارکسیستها و مسئلۀ ملی” میکائیل لووی و دیگران انتشارات الرماتان ،پاریس ص  ۱۰۹ـ .۱۱۰

Les marxistes et la question nationale. L’Harmattan; Claudie Weill, Georges Haupt, Michaël
Löwy Paris 1997; p.109-110
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فصل هشتم:
بخش منشعب و  تغییر و تحوالت آن

حال پس از آنکه گزارش بالنسبه مشروحی از فعالیتمان در خارج با محور
قراردادن رابطهمان با کشورهای منطقه ارائه کردم ،به داخل و ادامۀ فعالیت مجاهدین پس
از تغییر ایدئولوژی میپردازم .در دورۀ بخش منشعب با فرایند تغییر ایدئولوژی چند مورد
به سطح اول مشغولیات سازمان رسید .در اینجا سعی میکنم آنها را بررسی کنم:

مسئلۀ جستجوی وحدت
طبیع یست که با مارکسیست شدن سازمان ،یکی از مبرمترین وظایف ما
جستجوی وحدت با دیگر جریانات مارکسیست و در درجۀ اول با سازمان چری کهای
فدایی خلق در جهت ایجاد حزب طبقۀ کارگر شد؛ بدین ترتیب بخش عمدۀ فعالیت
مبارزۀ ایدئولوژیک سازمان معطوف به این کار بود؛ البته همانطورکه قب ً
ال اشاره
ِ
وحدت عمل و نوعی هماهنگی با فداییان خلق در گذشته هم مطرح
کردیم ،مسئلۀ
شده بود .برخی همکاریهای تدارکاتی هم بین دو سازمان در سالهای  1350به بعد
ِ
وحدت عملی م یبایست حول مشی چریکی شکل م یگرفت
پیش م یآمد اما چنین
و ب هخصوص نقش رفیق مصطفی شعاعیان ب هواسطۀ نزدیک یاش به هر دو سازمان در
این روند بارز بود .او که در یک دوره حتی عضو چری کها شد ،با احمد رضایی در
مؤسسۀ تحقیقات اجتماعی ،کار تحقیقی انجام م یداد؛ با رضا رضایی هم رابطۀ
نزدیکی داشت .در یک مقطع صحبت از انتشار یک نشریۀ مشترک میان دو سازمان
هم مطرح شد اما در نهایت همۀ این تالشها ب ینتیجه ماند ،ب هویژه که خود این رفیق
در بهمن ماه  1354شهید شد.
با تغییر مواضع ایدئولوژیک از اواخر سال  1354ارتباطات و نشستهای منظمتری
توگوی بین سازمان مجاهدین
میان دو سازمان برقرار گشت .نمونۀ آن نوارهای گف 
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نمونههایی از نامههای درونی بین سازمانها
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مارکسیست و سازمان چریکهای فدایی خلق است که مربوط به سالهای  ۱۳۵۴و ۵۶
(((
توگوی سازمان مجاهدین مارکسیست با جریانیست که از
میشود .گفتار و نوار دوم ،گف 
(((
سازمان چریکهای فدایی خلق انشعاب کرده و به حزب توده نزدیک شده بود.
روال پیشبرد مبارزۀ ایدئولوژیک این چنین بود که نوارهای بحث میبایست در
درون دو سازمان میچرخید و سپس بر اساس آنها برخوردهای انتقادی و کتبی از جانب
اعضا انجام گرفته و از طریق نشریهای درونی ویژۀ این کار به بحث گذاشته میشد.
نتیجۀ مبارزۀ ایدئولوژیک این دوره“ ،نشریۀ ویژۀ بحث درون دو سازمان” است
که از همان سال  1354در درون دو سازمان پخش شد .مجاهدین در اسفندماه 1355
شمارۀ دوم این نشریه را تحت عنوان “مسائل حاد جنبش ما” و سپس ضمیمۀ شمارۀ دو
را در اردیبهشت 1356منتشر ساختند .رفقای فدایی به سهم خود ،شمارۀ اول نشریه را
که در فروردین  1355بهصورت درونی به گردش درآمده بود در تیرماه  1356در سطح
جنبش انتشار بیرونی دادند .انتشارهای بیبرنامه و تالفیجویانه از دو طرف که فاقد یک
توافق قبلی بوده ،شاید نمودی از نوع برخورد و َجوّ ی باشد که میان رهبری دو سازمان
شکل گرفته بود و یقین ًا مجاهدین سهم مهمی در شکلگیری این جو داشتند؛ امری که
بعدها یکی از موارد انتقادی رفقایی در سازمان مجاهدین بود که در سال  1356علیه
رهبری خود اعتراض کرده و در پایان ،آن را عزل کردند .به این مورد جلوتر برخورد خواهد
شد .در اینجا ما به جزئیات مباحث
تئوریک مطروحه و اختالفات میان دو
سازمان نمیپردازیم و عالقهمندان را به
(((
جزوات یاد شده ارجاع میدهیم.
توگوهای درونی بین دو
 -1نک .به“ :گف 
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و مجاهدین
خلق ایران”.۱۳۵۴ ،
http://peykar.org/PeykarArchive/
Mojahedin-ML/mojahed_fadaii.html

- 2نک .به“ :هشت فایل صوتی گفتوگو
بین سازمان مجاهدین خلق ایران و گروه
منشعب از سازمان چریکهای فدایی خلق
ایران”.
http://peykar.org/PeykarArchive/
Mojahedin-ML/mojahed_fadaii-2.html

 - 3نک“ .نشریۀ ویژۀ بحث درون دو
سازمان” شمارۀ یک (فروردین )1355
انتشار سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
(تیرماه .)1356
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یکی از مباحثی که چهبسا
انگیزۀ وحدت دو جریان را تقویت
میکرد این بود که در خارج از کشور
ما با مواردی از نزدیکی و وحدت عمل
نیروهای انقالبی برخورد کرده بودیم
که وادارمان میکرد از خود بپرسیم
چرا ما نباید بتوانیم از چنین وحدتی
سود ببریم .من در اوائل سال 1353
به اعالمیهای به زبان عربی برخوردم
که ناظر بر چنین امری بود؛ متوجه
شدم که یک کمیتۀ هماهنگی انقالبی
بین چهار جنبش آمریکای التین یعنی
جنبش آزادیبخش ملی اروگوئه،
جنبش انقالبیون چپ شیلی ،ارتش
آزادیبخش ملی بولیوی و ارتش
انقالبی خلق آرژانتین تشکیل شده و
همبستگی چهار سازمان از چهار کشور آمریکای التین را نشان میداد .این اعالمیه را به
(((
فارسی ترجمه کرده و ترتیب انتشار آن را در باختر امروز داده و برای مرکزیت سازمان
به داخل فرستادم .بد نیست اضافه کنم که بعدها مرکزیت سازمان تفسیری در اهمیت این
اعالمیه و وحدت بین نیروهای انقالبی آمریکای التین نوشت .این تفسیر در پایان کتاب
“بیانیۀ اعالم مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین” در سال  13۵۴منتشر شد .نظر
سازمان این بود که با الهام از این ابتکارِ وحدت نیروهای آمریکای التین ،پیشنهاد خود
دائر بر وحدت بین مجاهدین و فداییها را تقویت کند که بحث آن در جاهای مختلف و
در نوارهای گفتوگو بین دو سازمان با حضور رفقا حمید اشرف و تقی شهرام آمده است.

نطفههای نقد مشی چریکی

در رابطه با نطفههای نقد مشی چریکی و محدودیتهایی که در جریان خود
ال هم اشاراتی کردهام که ک ً
عملیات با آنها مواجه میشدیم قب ً
ال برداشت سازمان چه در
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Nashryieh-Bahs-Fedai.pdf

“مسائل حاد جنبش ما” (اسفند  )1355و “ضمیمهای بر مسائل حاد جنبش ما” (اردیبهشت .)1356
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دورۀ مذهبی و چه پس از آن ،با برداشت سازمان چریکهای فدایی خلق فرق داشت.
بهطور خالصه میتوانم بگویم که درک ما به اندازه و مثل آنها “چریکی” نبود ،به عبارت
ِ
خود سازمان و نظراتش بین مردم
دیگر تا حدود زیادی به بسیج تودهای و مطرح کردن
اعتقاد داشتیم .به مبحث دفاعیات و معرفی کردن شهدای سازمان قب ً
ال اشاره کردهام .در
این ارتباط در سال  13۵۱شروع کرده بودیم به معرفی شهدای سازمان و شرححال آنها
را نوشتن ،که البته این کار بهعهدۀ من بود و قرار شد زندگینامۀ  ۲۰نفر یا بیشتر را (که
تعدادشان متأسفانه بهمرور تا اواخر سال  13۵۱بیشتر هم میشد) بنویسم .عنوان این
(((
مجموعه را “از زندگی انقالبیون درس بگیریم” گذاشته بودیم که از رادیویی که در
بغداد بود ،رادیو صدای انقالبیون و پس از آن از رادیو میهنپرستان پخش میشد و در
داخل کشور زمانیکه رضا رضایی هم هنوز زنده بود رونویس شده و بهصورت یک کتابچۀ
مفصل درآمد؛ رفقای دیگری مثل محمد مفیدی یا باقر عباسی را نیز به مجموعه اضافه
کردند.
به یاد دارم که در سال  1352محمد حرمتیپور تازه از ایران به بغداد آمده بود.
با او در منزل حسین ریاحی مالقات و گفتوگو کردم .مضمون صحبتم این بود که
“بچههای شهید را معرفی کنید و نظراتشان را بگویید که مردم بدانند این رفقا چه کسانی
بودهاند و به چه دلیل شهید شدهاند؛ فقط ریخته شدن خون شهدا بر زمین ،بر سنگفرش
خیابانها نیست که میتواند احیان ًا حرکتی ایجاد بکند .باید پیام آن رفقا را که به ضرب
گلوله در حلقشان خفه کردهاند فریاد بزنیم .باید راجع به زندانیان و اهداف فعالیتمان
بگوییم” .در پاسخ گفت که “این برخوردیست که خردهبورژواها به شهادت دارند”،
منظورش طبع ًا ما بودیم .اضافه کرد که “ما کمونیست هستیم و برای کمونیستها مطرح
نیست که در کجا و در چه شرایطی کشته شده باشند” .او قضیه را در واقع بهنظرم توجیه
کرد که گویی اساس ًا مهم نیست که راجع به بچههایشان شرححالی بنویسند .درصورتیکه
همان موقع ما تأثیر واقعی این یادنامهها و دفاعیات را در بین مردم میدیدیم .زمانیکه
یک شرححال نوشته میشد ،خیلی از سمپاتها و حتی افرادی که ما اص ً
ال نمیشناختیم
یا گروههای مختلفی که در ایران تشکیل شده بودند ،آنها را به دست آورده با استفاده
از امکاناتی که در مدارس یا ادارهها وجود داشت ،رونویس و پخش میکردند .به این
ترتیب برای سازمان بسیجی صورت میگرفت ،پشتیبان پیدا میشد… میخواهم بگویم
که از ابتدای امر سازمان توجه خاصی به کار تودهای مبذول میداشت .زمانیکه عملیات
مسلحانه هم آغاز شد ،درست همین تفاوت در کار ما و کار فداییها جریان داشت.
این کمتوجهی به جوانب تبلیغی و تهییجی بزرگداشت شهدا و شرح اهداف آنها
تا حدی پیش میرفت که مث ً
ال زمانیکه در  ۸تیر  ۱۳۵۵رفیق حمید اشرف همراه با
 - 1نک .به“ :از زندگی انقالبیون درس بگیریم”.
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 ۱۰تن از همرزمانش از افراد مرکزی سازمان شهید شد ،رفقای فدایی در اعالمیهشان تا
حدود زیادی بر کشتهشدگان دشمن تأکید داشتند؛ بر این امر که در این درگیری چند نفر
از مزدوران دشمن را از میان بردهاند؛ اما باید از آنان پرسید زمانیکه شما  ۱۱نفر از افراد
مرکزی خود را از دست دادهاید ،چندین خانۀ تیمی از بین رفته است ،چه اهمیتی دارد
که چند نفر از دشمن به خاک افتادهاند؟ در برابر این حملۀ رژیم و ضربهای که به سازمان
وارد آمده ،شما باید به اشکال مختلف با تبلیغ گسترده علیه کشتاری که رژیم مرتکب
شده است ،سکوتی که در سطح جامعه برقرار کرده را بشکنید و بگویید که این افراد چه
اهدافی داشتند تا مردم بتوانند بسیج شوند؛ رفقای فدایی حساب آن را داشتند که چند نفر
را کشتهاند ،درصورتیکه برای ما این مسئله اهمیتی نداشت .همین نوع برخورد در زمان
دادگاهها و دفاعیات مطرح بود که قب ً
ال دربارۀ شان توضیح دادهام که چگونه مجاهدین
از آن بهعنوان یک تریبون استفاده کردند تا سازمان و ایدههای آن را به مردم بشناسانند.
ِ
خود مفهوم تبلیغ
این سمتگیری عمومی به تودهها در عرصۀ مشی چریکی ،در
مسلحانه هم بارز بود .برای ما اهمیت داشت که عملیاتمان در جهت منافع کارگران و
زحمتکشان بوده و بهخصوص آنان خودشان این مسئله را درک کنند؛ خود تودهها یا
خود کارگران که این عملیات در حمایت از آنها صورت گرفته ،آن را فهمیده و نیازی به
توضیح ما نداشته باشند .تعریف کردم که چگونه ما انعکاس عملیات در میان مردم را
جمعآوری میکردیم و مدام به جمعبندی آنها مشغول بودیم.
مدتی پس از تغییر ایدئولوژی که این سمتگیری تودهای جدید را در عملیات
سازمان بههمراه داشت ،رفته رفته از بررسی این جمعبندیها روشن میشد که به اهداف
مورد نظر نمیرسیم .ه ر چه بیشتر نشان داده میشد که مجموع ًا نتیجۀ این نوع فعالیت منفی
است ،یعنی در میان کارگران با موافقت و پشتیبانی چندانی همراه نیست .به یاد دارم که ما
در نیمۀ اول سال  1355به حمایت از اعتصابات و اعتراضات کارگری دست به انفجار
مرکز برق کارخانۀ ایرانا زده بودیم ،در نتیجه چندین روز طول کشیده بود تا کارخانه را دوباره
به راه بیندازند .در این مدت خواهینخواهی کارخانه تعطیل بود و این امر به ضرر کارگرها
تمام میشد بهطوریکه نظرسنجی پس از عملیات نشان داد بعضی از کارگرها معتقد بودند
این کارِ ساواک است .این کام ً
ال گوش بچهها را تیز کرد؛ ما کاری کردهایم که ظاهر ًا به نفع
کارگران است ولی خود آنها اظهار میکنند که این کار را ساواک ترتیب داده است!
باید درک کرد که مسئلۀ درگیری قهرآمیز با رژیم یا آنچه ما در آن زمان “مشی
مبارزۀ مسلحانۀ پیشتاز” مینامیدیم امری نبود که بهسادگی بتوان زیر سؤال برد .این مشی،
کل تفکر استراتژیک ما را میساخت و به چند عملیات حاشیهای خالصه نمیشد.
این عملیات باید از طریق تبلیغ مسلحانه و مجموعهای از فعالیتهای تبلیغی موجب
برآمد مبارزۀ مسلحانۀ تودهای بهمثابۀ عالیترین شکل قیام تودههای کارگر و زحمتکش
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میشد .این عملیات قهرآمیز در برخورد به رژیم و عواملش میبایست عمق وابستگی
رژیم به امپریالیسم را نیز آشکار سازد که در این جهت موفقیتهایی هم به دست آمد،
بهخصوص در رابطه باحضور مستشاران آمریکایی که ِ
خود رژیم مجبور میشد در جرایدش
مثل اطالعات ،کیهان و… از عملیات چریکی صحبت کند .من انعکاسش را که در
روزنامههای خارجی مثل هرالد تریبون یا تایمز… بهخصوص در روزنامههای آمریکایی
دیده و جمعآوری کرده بودم؛ مجموع ًا ۱۰-۱۵روزنامۀ خارجی بود که راجع به این نوع
عملیات و اقداماتی که آمریکاییها برای خنثی کردن آنها انجام داده بودند مطلب داشت.
من آنها را خالصه کرده و برای نشریۀ داخلی آماده ساختم .این عکسالعمل ارزش مثبتی
ِ
خود آمریکاییها برای اولین بار اعتراف کنند که مستشارانی از شرکت
داشت؛ اینکه
هلیکوپتر سازی بِ ل (که ما خودمان خبر نداشتیم که این مستشاران نظامی مشخص ًا در آن
کار میکنند) در ایران فعالیت دارند .زمانیکه خود رژیم مجبور میشد اینها را اعالم
بکند ،عم ً
ال به نوعی خودش را افشا میکرد .زمانیکه ریچارد ِه ْلمز رئیس سابق سیا و
سفیر وقت آمریکا در ایران به اعضای سفارت ،یک سری اخطارهای معین امنیتی کرده و
هشدار میداد و یا مث ً
ال صحبت از این میشد که سیوپنج هزار آمریکایی در ایران هستند
و همه حق حمل اسلحه دارند و غیره ،همۀ این نوع قضایا از نظر ما تأییدی بر مثبت بودن
فعالیت قهرآمیز علیه رژیم و امپریالیسم آمریکا محسوب میشد.

امر سادهای نبود که مث ً
ال بر اساس یک سری ابهامات و انتقادات که در رابطه با
مشی چریکی بروز کرده بود بتوانیم آن را کنار بگذاریم .برای ما خیلی خوشایند بود از
رفیقی که بهعنوان کارگر در چاپخانهای کار میکرد بشنویم که کارگران نظر خوبی نسبت به
تشکیالت دارند .یکی از بچهها تعریف میکرد که صبح خیلی زود قبل از اینکه کارگاه باز
شود ،زیر درِ مغازهها ،دکانها و کارگاههای اطراف و همینطور در کارگاه خودشان تراکتی
از سازمان گذاشته بود؛ سپس با بقیه به درون کارگاه رفته و همگی کار روزانه را آغاز کرده
بودند .کارگرها تراکت را پیدا کرده و وقت نهار یکی به دیگری آرام گفته بود “آن انقالب
را بیاور” یعنی آن تراکت را بیاور .همین روایت برای ما امری دلگرم کننده بود.

اینها چیزهایی نبود که به سادگی بشود کنار گذاشت .اینها را اگر چنانچه در کنار
کینهای بگذاریم که آن بخش یا قشر از جامعه که ما پیشروان آن بودیم میخواست از این
طریق ،تضاد و تعارض خود با رژیم را بیان کند ،میفهمیم که دل کندن از عملیات مسلحانه
کار آسانی نبود .به یاد دارم که یک بار محسن فاضل از تجربۀ خودش صحبت میکرد:
“آدم میرود جایی بمب بگذارد؛ وقتی تایمِ ر را میزان کرده و مطمئن میشود که کار میکند
و مث ً
ال بعد از ربع ساعت از آنجا بیرون میآید ،بر موتوری سوار میشود و از محل میگریزد،
زمانیکه از فاصلۀ دو ،سه کیلومتری صدای انفجار را میشنود ،تمام خستگی تدارک چند
روزهای که در اینراه داشته ،تمام ترس و وحشتی که در این کار داشته ،هراس از گیر افتادن
و… با این صدای انفجار از تنت بیرون میآید” .یا باز زمانیکه ما به بیسیمهای رژیم گوش
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میکردیم و ترس و وحشتشان را میشنیدیم که مث ً
ال وقتی رضا رضایی را محاصره کرده
بودند ،چطور این اکیپهای کارآموختۀ ساواک میترسیدند که جانشان را در درگیری از
دست بدهند؛ میدیدیم آنها چگونه از روبهرو شدن با چریک یا مجاهد ،هراس داشته و به
لرزه میافتند ،از نظر ما تمام این نوع فعالیتها کام ً
ال رضایتبخش بود و تا حدود زیادی
نفی کردن آن غیرممکن بهنظر میرسید؛ به عبارت دیگر بهواسطۀ انتقادات از نوعی که
برشمردم و یا برخی عکسالعملهای منفی به سادگی از میان نمیرفت.

منفی ارزیابی از مشی چریکی را سنگین میکرد ،در کنار
امری که جنبۀ
ِ
جمعبندیهایی که از بررسی نتایج عملیات در میان کارگران گرفته بودیم ،حضور خود
بچهها در کارخانه بود .در یک مقطع در واقع بچهها برای تنبیه به کارخانه فرستاده
میشدند؛ برای بهاصطالح پرولتریزه شدن ،برای بیرون ریختن خصلتهای خردهبورژوایی
یا دور کردن خصلتهای رفاهطلبانه ،یا حداقل درکی که ما از آن داشتیم .خود این کار
علیرغم تمام انتقاداتی که میتوان به آن کرد ،همراه خود یک سری جنبههای مثبت هم
داشت .شاید بتوان گفت که تا حدود سال  13۵4عمدت ًا این شکل تنبیهی حاکم بود؛
زمانی هم که این روش بهعنوان یک سیاست در فعالیت تودهای و کارگری مورد نظر
قرار گرفت ،هنوز شکل واقع ًا مارکسیستی به خود نگرفته بود .کسی این دید را نداشت
که فرد باید در یک محیط کارگاهی بزرگ و کارخانهای با صدها کارگر فعالیت کند،
یعنی در کارخانههای صنعتی و بهلحاظ فنی پیچیده که کارگران پیشرو ،کارگرانی که در
نتیجۀ برخورد با تکنولوژی پیشرفتهتر و پیچیدهتر نسبت به مسائل دارای ذهن پیچیدهتری
میشوند .ما به این مسئله توجه نداشتیم ،بیشتر بر این متمرکز بودیم که کجا بیشترین رنج
و بیشترین سختی را کارگران متحمل میشوند؛ بههمیندلیل مث ً
ال رفیقی نزدیک به شش
ِ
آبیک قزوین کار کرده بود یعنی چهبسا در عقبماندهترین بخش از کارِ
ماه در ذغالسنگ
کارگاهی که عموم ًا کارگرهای روستایی فصلی ،از عقبماندهترین اقشار جامعه در آن کار
میکردند و اسیر در محدودیتهای بومی و محلی بودند .آنها حتی در قالب یک جماعت
یا قومیت بزرگ ،با زبانی که زبان فارسی رایج ،زبان شهرهای بزرگ باشد نمیگنجیدند
که بتوانند مسائل را درک کرده و در سطح اجتماعی وارد مراوده با دیگران شوند.
میخواهم بگویم که اینطور جایی را کسی برای کار کردن انتخاب نمیکند و طبیعیست
که در چنین محیطی نمیتوان از آموزشی برخوردار شد .این کارگران چطور میتوانند از
تشکل ،سندیکا و چیزهایی از این قبیل اطالع داشته باشند یا از آنها سر در بیاورند؟
باری ،گفتم که در دورۀ اول ،منظورم قبل از شهریور  13۵۰و دستگیریهاست،
بچهها برای آشنا شدن با بعضی از تکنیکها که ممکن بود در کارهای تخریبی و
بمبگذاری به درد بخورد به کارخانه اعزام میشدند؛ مثالً یک دوره ،مهدی محسن در
کارخانۀ پارسمتال که متعلق به حاجی بابا ،تاجر آهن بود کار میکرد .بعدها برای یک
دوره از کارخانه برای همان تنبیه و پاک شدن از روحیۀ خردهبورژوایی استفاده شد تا
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رسیدیم به بخش منشعب و سمتگیری جدید ما به سوی کارگران و زحمتکشان که خود
آنهم تابع درک ما از طبقه ،مضمون و هدف عوض کرد.

بههرحال این تجارب زمینهای برای آشنایی ما با زحمتکشان و محیط کارشان بود
و این آشنایی در هر سه دوره پیش میآمد؛ مثالً انگیزۀ مهدی محسن به کارخانه ،یادگیری
کارهایی از قبیل ِپ ِرس ،جوشکاری و… بود که درعینحال موجب آشنایی او با کارگران
و محیط کار شد .خود این تجربیات به کل سازمان منتقل میشد و این امر هم از مجموعۀ
ذهنیت و شرایط سازمان نشأت میگرفت؛ شاید اگر رفقای فدایی بودند به همین شکل
برخورد نمیکردند .به یاد دارم که این تمایل به آشنایی با اوضاع کار ،چه صنعتی و چه
ِ
خود بچهها در کرج و در یکی از شهرستانهای خراسان یک
کشاورزی تا جایی بود که
شرکت کشاورزی دائر کرده و کارگرانی هم استخدام کرده بودند؛ جالب اینجاست که چون
میخواستند در آنجا محیطی فارغ از ظلم و استثمار بنا کنند و هیچ نوع فشاری بر کارگران
نیاورند… آنها هم درستوحسابی کار نمیکردند و سرانجام شرکتها به ُ
کل ضرر داده و
ورشکست شدند! این نوعی تجربۀ سوسیالیسم اوتوپیک در ایران بود که محدودیتهای
خود را آشکار کرد.
گفتم که در آن دوره ،آشنایی ما با تودۀ زحمتکش یا کارگر و کشاورز خیلی
محدود بود و در مقطعی برای افراد حکم یک دورۀ آموزشی پیدا کرد و جزو برنامۀ آموزشی
تلقی شد که باید کارشان را جمعبندی میکردند؛ نتیجۀ این کارها گزارشهای خیلی
خوبی از دورۀ کارگری افراد بود که به اشکال گوناگون عرضه شد.

انتشار “قیام کارگر”
همین نوع فعالیت باعث
شد که رفقایی مثل محمد نمازی
(اکبر ،مسعود) و هاشم وثیقپور
(نخودبریز) هستۀ نشریۀ کارگری
سازمان را ریخته و در آذر 1354
(((
“قیام کارگر” را منتشر سازند.
ک ً
ال حضور بچهها در کارخانه و
گزارشهای ماحصل این فعالیتها
شامل چهار جلد میشد که شاید در
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مجموع نزدیک به سیصد صفحه با خط ریز بود و بهصورت داخلی در سازمان میچرخید .به
یاد دارم که اکبر مقالۀ “سود ویژه” را تهیه کرد و همینطور گزارشهایی که لیال زمردیان در
طی یک سال و نیم یا دو سال کار در کارخانههایی مثل قرقرۀ زیبا و بعضی از کارخانههای
مربوط به صنایع خانگی که زنان را استخدام میکردند ،تهیه کرده بود .باید به جزوهای که
(((
بعد ًا در زمان سازمان پیکار بیرون آمد به اسم “قانون کار انقالبی” اشاره کرد که کار
زیادی برده بود و برخالف جزوههایی که عموم ًا در رابطه با مسائل کارگری نوشته میشود،
جنبۀ عینی زیادی داشت .بچهها با دقت و با اتکا به مشاهدات عینی خودشان این جزوه
را نوشته بودند ،یعنی مبتنی بر تجربۀ پیش از قیام بوده و عمدت ًا به دست حسین روحانی
که خودش هم نزدیک به دو سال در کارخانه کار کرده بود تهیه شد .او همانطورکه گفتم
بهصورت تنبیهی در تهران کار میکرد؛ البته بعد ًا در سال  13۵۶بهعنوان مسئول انتخاب
شد و در تشکیالت فعالیت داشت.

گفتار محمد نمازی در نفی مشی چریکی
ما توانستیم به نوار کوتاهی دست پیدا کنیم که به صدای رفیق محمد نمازیست
و دقیق ًا به همین نکته اشاره دارد:

“…بهطور کلی شدت این تناقضات در شاخۀ کارگری کمتر از
شاخههای دیگر سازمان بود ،عمدتا ً به این دلیل که رفقایی که در شاخۀ
کارگری بودند یا همان زمان در کارخانه کار میکردند ،یا رفقایی بودند
که یک دوره در میان طبقه کار کرده بودند و به نسبت ،دیدگاههای مردمی
داشتند و میتوانستند یک مقدار از آن حال و هوای چریکی بیرون بیایند.

توضیح یک نکتۀ دیگر ضروریست :در سازمان ما ،اساسا ً رفقایی
که به کار در کارخانه میرفتند عمدتا ً رفقایی بودند که در چارچوب و
در سازماندهی مشی چریکی به بنبست رسیده بودند ،یعنی رفقایی بودند
که بههرصورت خصوصیات و بهاصطالح نقطهنظراتشان نمیتوانست با
سازماندهی مشی چریکی تطابق داشته باشد و بتوانند بهطور فعال در این
مشی کار کنند ،هرچند هنوز نمیتوان این خصلت را یک فضیلت کامل
در نظر گرفت .این رفقا عمدتا ً بهمنظور تصحیح نقطهنظراتشان و برای
برخورد با مسائل خودشان ،بهعنوان جزئی از مبارزۀ ایدئولوژیک ،جهت
ِ
پراتیک بهاصطالح مردمی راهی کارخانه شده و در آنجا کار
قرار گرفتن در
میکردند .ما نمونههای جالبی داشتیم؛ رفقایی بودند که واقعا ًدر سازماندهی
مشی چریکی به آن صورت معمولش و زندگی در خانههای تیمی و همان
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کارهایی که بهاصطالح معمول بود به مشکل و بنبست رسیده بودند .این
رفقا وقتی رفتند میان طبقه کار کردند ،بعد از یک دوره ،آن انفعال را پشت
سر گذاشته و در این قضیه نسبتا ً شکوفا میشدند ولی واقعیت این است که
ما در همین شاخۀ کارگری هم اساسا ً باز نقطهنظراتمان چریکی بود ،به این
معنی که رفیقی که به کارخانه رفته و آنجا کار میکرد ،نمیتوانست واقعا ً
برخورد الزم را با کارگران داشته باشد بهخاطر اینکه خودش در سازماندهی
مشی چریکی بهسرمیبرد؛ بهطور مثال این رفیق نمیتوانست یک کارگر را
به خانۀ خود بیاورد ،روابط باز و علنی با او داشته باشد تا آن کارگر به این
رفیق اعتماد کرده و اصال ً بتواند ارتباطی برقرار کند؛ به همین خاطر ما
در این دوره ،در شاخۀ کارگری از لحاظ عضوگیری کارگری واقعا ً موفق
نبودیم ،البته این همۀ قضیه نبود ،این ضعف در عضوگیری علت اساسی
دیگری هم داشت که برمیگشت به نقطهنظرات ما که میخواستیم در واقع
ِ
کارگران
چ کارگری ،یا دقیقتر بگویم
کارگران را چریک کنیم و واقعا ً هی 
خیلی کمی حاضر شدند بپذیرند و بیایند و عضو ما بشوند”.

نشریۀ “قیام کارگر” که زیر نظر همین رفیق بود در دو شماره منتشر شد .درست
است که هر بار بهصورت مجموعهای  200صفحهای در خارج منتشر میشد ،اما در اصل
مجموعۀ گزارشها و تحلیلهای مربوط به فعالیت رفقا در کارخانهها بود؛ شمارۀ سه این
نشریه هرگز چاپ نشد که به آن خواهیم رسید.
درعینحال سال  1355را که مصادف با اوج فعالیت بخش منشعب است ،باید
یکی از مقاطع بسیار خشن و ُپرتلفات جنبش مسلحانه محسوب کرد؛ رژیم در کشف و
انهدام گروهها و سازمانهایانقالبی موفقیتهای چشمگیری به دست آورد یعنی به جز
ضربات پراکندهای که دائم ًا بر پیکرٔه جنبش وارد میآورد ،توانست ضربههای سنگینی به
مذهبی در رابطه با مجاهدین
سازمان چریکهای فدایی خلق و همینطور رفقای هستۀ
ِ
وارد سازد .ما مجاهدین هم از این موج ضربات برحذر نماندیم و در اواسط سال 1355
فواکناف روبهرو بودیم .رفیق بهرام آرام در همین
با یورشهای وحشیانٔه پلیس از اطرا 
دوره ،پس از چند بار فرار کردن از دست رژیم در  25آبانماه  1355در یک درگیری
مسلحانه به شهادت رسید .زمانیکه موج ضربه در حال عمومیت گرفتن بود شهرام و
رهبری ضرورت عقبنشینی حسابشده را احساس کردند و مسئلۀ حفظ رهبری مطرح
گشت؛ اعضای سازمان ،از همۀ ردهها دست به تصفیۀ اسناد و رها کردن امکانات و حتی
از میان بردن برخی امکانات تبلیغاتی و نظامی زدند.
در این مقطع بود که رفتهرفته تمام محدودیتها و مشکالت مشی چریکی بارز
میشد و اغراقآمیز نیست که از شکست این مشی صحبت شود زیرا هرچه بیشتر حتی
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توسخت این مشی واضح میشد که عملیات چریکی جدا از توده
در میان پیروان سف 
همواره محکوم به شکست است و نیروی انقالبیون را به هرز میبرد؛ از طرف دیگر نتیجۀ
تحقیقات و همهپرسیهایی که بعد از هر عملیات نظامی انجام میشد هم مؤید آن بود
که تودههای زحمتکش و کارگر چندان عکسالعمل مثبتی نسبت به آنها از خود نشان
نمیدادند؛ مضافبرآن طولی نکشید که در عرصۀ جنبش تودهای هم با تالطماتی روبهرو
شدیم که نوع دیگری از دخالت انقالبیون را میطلبید .در همین دوره است که سازمان
تصمیم گرفت در اولین فرصت جهت کشف قانونمندی حرکت آینده و نحوههای مناسب
فعالیتمان به تحلیل این مرحله از موقعیت جنبش بپردازد .هدف این بود که با تجزیه و
تحلیل گذشته ،خط آینده را از درون آن بیرون بکشیم .بنابراین هر کس موظف شد که با
توجه به قدرت تئوریکش نظرات خود را در این مورد جمعبندی کرده ،ارائه دهد.
یکی از تصمیمات این دوره ،تقسیم مسئولیت رهبری و خارج کردن عناصر مسلط
آن از زیر ضرب ساواک بود و در عمل به تشکیل یک رهبری استراتژیک و یک رهبری
اجرایی انجامید .برایناساس ،رهبری استراتژیک به خارج رفت و رهبری اجرایی در
داخل.ماند .الزم به توضیح است که پس از ضربات وارده به سازمانهای جنبش مسلحانه
در سال  1355و همینطور شهادت بهرام آرام ،شهرام به این نتیجه رسیده بود که شرایط
رکود بر جنبش حاکم است .این نظریه در تشکیالت به “تز رکود” معروف گشت .پیرو
همین نظر بود که قرار شد مرکزیت استراتژیک به خارج منتقل شود .از عوامل دیگری
که در این موضع نقش داشته است باید به این اشاره کرد که در همان مقطع ،سه نفر از
رفقا یعنی محسن طریقتمنفرد (محمود)  ،محمدقاسم عبداللهزاده (سالک) و حسین
سیاهکاله (کاظم) که مدتی هم در مرکزیت بودهاند  ،از سازمان کنارهگیری کردند .آنها
دالیل مختلفی برای این کار آورده بودند از جمله انتقاداتی که به مشی چریکی مطرح
میکردند ولی بهخصوص بر بیفایده بودن آن تأکید داشتند.
در واقع پس از شهادت بهرام آرام که میتوانم بگویم شخصیتی داشت که میتوانست
همۀ اینها را باهم نگه دارد و تلفیق کند اختالفات با تقی شهرام باال گرفت .بیاغراق
نیست اگر بگویم با ضربهای که به بهرام آرام وارد آمد ،سازمان بهخصوص مرکزیت آن،
شدید ًا از هم پاشید؛ بهطوریکه فقط دو نفر عضو رهبری ماندند یعنی تقی شهرام و جواد
قائدی .ناگفته نماند که کنارهگیری این سه نفر و نحوهای که به این کار دست زدند –
یعنی غیب شدن و نوع فرارشان – تا حدودی با آنچه ارزیابی رهبری از بحران داخلی بود
ردی از آنان در جنبش باقی نماند ،مثل آدمهایی
همخوانی داشت .این رفقا طوری رفتند که ّ
که دیگر از این کار تنفر داشته باشند درحالیکه کام ً
ال ممکن بود با توجه به اینکه حرکت
تودهای در ایران اوج میگرفت بهنحو دیگری به مبارزه ادامه دهند .برخی از اینها دو سه
سال در رهبری یا جزو اعضای فعال بودند یا حتی در دورۀ مجاهدین در زندان بودهاند و
با تغییر ایدئولوژی ،مارکسیست شده و در سازمان در مواضع باالیی هم قرار گرفته بودند.
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اینها چنان کنار گذاشتند و رفتند که دیگر تا جایی که میدانم حتی بعد از قیام هم ،به
داخل کشور باز نگشتند .حتی تماس کوچکی با آشنایان قدیم و یا با کسانی که با آنها
فعالیت میکردند نگرفتند ،البته شهرام تمام تالش خود را به کار برد تا مانع رفتن آنها شود
و دست آخر در جزوههای درونی آنها را بهعنوان عناصر انحاللطلب شدید ًا مورد حمله
قرار داد .در رابطه با همین افراد ،سه نفر دیگر هم به درگیری و اختالف با شهرام رسیدند.
این سه عبارت بودند از قاسم عابدینی (کاوه-عسگر) ،مهری حیدرزاده (شهال-زهره) که
همسر او بود و محمدعلی عالمزاده (مهدی) که بعدها با گروه نبرد همراه شد.
در این زمان یعنی اوایل  1356شهرام هنوز در ایران است .او برای این سه نفر
سیاست دیگری درنظر میگیرد .چون این سه نفر موضع “انحاللطلبانۀ” سه عضو پیشین
را نداشتند .در واقع شهرام نسبت به اینها کوتاه آمد یعنی متوجه شد که چنانچه با این
رفقا هم برخورد خشن بکند ،خطر کنارهگیری بسیاری از بچهها پیش میآید .در نتیجه به
آنها نامهای مینویسد با عنوان “خطاب به رفقا مهدی ،عسگر ،زهره” .این نامه در نشریۀ
داخلی چرخید با این مضمون که در سازمان امکان برخورد نظرات وجود دارد؛ بیایید و
نظراتتان را مطرح کنید ،اما این رفقا بازنگشتند و گفته بودند که طی یک پروسۀ شش
ماهه از سازمان جدا میشوند.
طی همین شش ماه است که سپاسی کمی پس از خروج شهرام (تیرماه  )1356به
ایران بازمیگردد و انتقادات درون سازمانی نسبت به رهبری باال میگیرد؛ این امر موجب
میشود که این سه نفر با توجه به نامهای که قب ً
ال شهرام به آنها نوشته بود دوباره به سازمان
بپیوندند و حتی کاوه یعنی قاسم عابدینی در شورای مسئولین شرکت میکند .او نه بهعنوان
نمایندۀ شاخهای از داخل ،بلکه بهعنوان کسی که حامل برخی نظرات انتقادی به وضع
عمومی سازمان بوده و تا مرز جدایی پیش رفته در جلسات حضور مییابد.
در اوائل  1356شهرام به مشهد رفت و برای خروج او از کشور امکانات وسیعی
بسیج کردند؛ از جمله قرار شده بود که یکی دیگر از اعضای رهبری یعنی جواد قائدی مسیر
را چک کند .همین تصمیم ،یعنی به خطر انداختن فردی مثل قائدی فقط برای مهیا کردن
سفر شهرام ،از یک طرف نشان میداد که او چه جایگاهی برای تشکیالت دارد و از طرف
دیگر نوع برخورد نامناسب و بوروکراتیک رهبری را ظاهر میکرد .این برخورد ،شهرام را به
نوعی چش موچراغ تشکیالت میدانست .بهخوبی به یاد دارم که سپاسی خروج موفقیتآمیز
او را یکی از پیروزیها و اقدامات مهم تشکیالت  ارزیابی میکرد .او میگفت“ :مهمترین
کاری که در این مدت انجام شد خارج کردن شهرام بود” .این درست است اما به چه
قیمتی؟ مث ً
ال قرار بود که من و پوران با پاسپورت ایرانی ویزای افغانستان گرفته و به آنجا
س پاسپورت را
برویم و شهرام هم از مرز گذشته به ما ملحق شود ،سپس در آنجا عک 
تعویض کنیم تا او بتواند به اروپا بیاید وسپس ما قاچاقی به ایران برویم .طرح این بود و
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معتقد بودیم که درست هم هست اما اینکه سرنوشت ما دو نفر چه میشود ،در افغانستان
چکار کنیم ،با چه کسی تماس گرفته و چطو ر میتوانیم به داخل برویم ،همۀ اینها دیگر
به کسی مربوط نبود! مهم این است که شهرام سالم خارج شود .چنین برخوردهایی وجود
داشت و کام ً
ال هم طبیعی بهنظر میرسید .من شخص ًا به یاد ندارم که حتی لحظهای در این
کار تردید یا تأمل کرده باشم؛ حتی نمیدانستم کسی که قرار است ببینم شهرام است .قرار
این بود که ما به افغانستان برویم ،عکسم را با یکی دیگر از بچهها عوض کنم تا او خارج
شده ،به اروپا بیاید و ما به ایران برویم.
این نشان از اهمیتیست که شهرام برای تشکیالت داشت؛ حتی در آن دوره که
انتقادهایی به خط مرکزی مطرح شده بود .او همچنان از جهات مختلف برای تشکیالت
مهم تلقی میشد؛ تأثیری که او بر حفظ تشکیالت ،بر تغییر موازین سیاسی-ایدئولوژیک
آن داشت ،گذشتۀ مبارزاتیاش و در یک کالم اینکه یک سر و گردن باالتر از دیگران
بود از نظر بچهها قابل اغماز نبود ولی با وجود این بهنظر من در مجموع یک سری
مناسبات ناسالم ،چه از طرف بچهها نسبت به شهرام و چه از طرف خود او نسبت به
بقیه وجود داشت که موجب برخی برخوردهای نابرابر و غیرقابل قبول میشد؛ یک
سری نابرابری هست که شاید بشود گفت که قابل قبول است مث ً
ال برای حفظ کسیست
که در یک جنگ ،حکم پرچم را دارد .چنین شرایطیست که برتولت برشت دربارۀ آن
میگوید“ :بدبخت جامعهای که به قهرمان نیاز دارد” .ما در چنین شرایطی قرار داشتیم:
بدبخت سازمانیکه به قهرمان نیاز دارد یعنی سازمانیکه در حقیقت به یک نفر بند است
این حکایت از وضع واقعی ما داشت؛ به عبارت دیگر سازمان این چوب را از ضعفش
و ْ
میخورده است.
البته خوشبختانه ،نه رفتن ما به افغانستان ضروری شد و نه به خطر افتادن قائدی
که چند ماه بعد از شهرام ،در اسفند  56توانست از راه سالمی خارج شود.
در این فاصله مشی چریکی هرچه بیشتر زیر سؤال میرفت .حضور بچهها در
ِ
خود تجربۀ عینیای
کارخانه ،یکی از دالیل اصلی نفی مشی چریکی شد یعنی بر اساس
که بچهها از محیطهای کارگری کسب میکردند .آنها بهوضوح میدیدند که عملیات
مسلحانهای که جدا از توده یعنی جدا از حرکت تودهای صورت میگیرد هیچ تأثیر مثبتی
بر آنها نداشته ،بلکه عکسالعمل منفی مردم را هم به بار میآورد.
باید به موضوعی اشاره کنم و آن نحوهایست که در بخش منشعب به عملیات
مسلحانه برخورد میشد .گفتم که من در خارج به مجرد خواندن اطالعیۀ تحلیلی از
ترور سرهنگ لوئیس هاوکینز احساس کردم نگرش جدیدی در کار است .این به زمانی
مربوط میشد که شهرام در نیمۀ اردیبهشت  13۵۲از زندان گریخته بود .مضمون جدید
این برخورد ،تحلیل چرایی اهداف و تأثیرات آن بود ،اینکه چرا این هدف یا این فرد
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انتخاب شده است؟ این عملیات چه تأثیر مثبت و منفیای داشته است؟ اثراتش چه بوده
و چه درسی میتوان برای آینده از آن گرفت؟ یعنی تحلیلی که صاف و راست و حداقل تا
جایی که امکان دارد به یک ارزیابی عینی دست بزند؛ بدون اینکه بخواهد شعار بدهد
و به تمجید از خود بپردازد .تداوم چنین گرایش عینیایست که در نهایت منجر به نفی
مشی چریکی میشود.
اینرا هم گفته باشم که این اطالعیه ،در ما که خارج بودیم و نمیدانستیم که بهطور
نوع برخورد
مشخص چه کسی متن را نوشته و فقط میتوانستیم تشخیص دهیم که این ْ
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جدید است ،نوعی اعتماد به خود در ما ایجاد
میکرد با این مضمون که در حال ارائۀ چیز نویی
هستیم .بهنظرم از  13۵۳تا پایان این دوره ،یعنی
سال  13۵۶سازمان بهلحاظ تئوریک ،در کتابها
و تحلیلهایی که ارائه مینمود (و واقع ًا انعکاس هم
پیدا میکرد) از سازمان چریکهای فدایی چیزی کم
نداشت که هیچ ،بلکه در مورادی فراتر بود .کافیست
به آثاری مثل “سازماندهی و تاکتیکها” (تابستان
“ ،)1353احتضار امپراتوری دالر و توطئههای
امپریالیستی آمریکا” (تابستان “ ،)1353ظهور
امپریالیسم ایران در منطقه و تحلیلی بر روابط ایران و
عراق” (دی “ ،)1354بیانیۀ تغییر ایدئولوژی…”
(مهر “ ،)1354مسائل حاد جنبش ما” (اسفند
 )1355و… نظری بیاندازیم.
بههرحال در رابطه با چگونگی نفی مشی
چریکی باید گفت که خود بچههایی که در کارخانه
ردپای
بودند دست به این جمعبندی زدند ،یعنی تمام ّ
این نقد را میتوان در نحوۀ تهیه و انتشار “ قیام
کارگر” یافت .این دو سه شمارۀ نشریه در کنار برخی
از مقاالتی که در واقع جنبۀ مبارزه ایدئولوژیک
داشت زمینۀ بحران بعدی سازمان و ضرورت تحول
آن را مهیا میساخت .مبارزۀ ایدئولوژیک این دوره،
عمدت ًا معطوف به جریاناتی بود که نظر ما را در مورد
حمایت از مبارزات کارگری از طریق مبارزۀ مسلحانه
قبول نداشتند و بهاصطالح “سیاسیکارها” نامیده
میشدند وهمینطور برخورد با گروههای خارج از
کشور و…
در رابطه با انتشار “قیام کارگر” ،هفت جزوۀ
کوچک در مورد مسائل کارگری و گزارشهای
کارخانهها و این قبیل مسائل وجود داشت که قرار بود
یکجا جمع شده و بهصورت “قیام کارگر” شماره 3
منتشر شود؛ امری که هرگز محقق نشد اما این خود
زمینههای برخورد قطعی به مشی چریکی را فراهم کرد.
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برخی از جمعبندیهای عملیات رو به طبقۀ کارگر و زحمتکشان ،جنبههای منفی
مشی چریکی را بهمرور آشکار میکرد؛ حتی در مقدمۀ “قیام کارگر” شماره یک در آذر
 1354یعنی زمانیکه قاعدت ًا تردیدی در مبارزۀ مسلحانه پیشتاز و ضرورت ارتباطگیری
آن با زحمتکشان و طبقۀ کارگر وجود نداشت میبینیم که به ذکر یک سری عملیات که
در خرداد و تیرماه  1353انجام شده میپردازد در عین آنکه از جمعبندی شتابزدۀ آنها
خودداری کرده و نسبت به چنین برخوردی هشدار میدهد:

“… این عملیات با ای نکه در حساسترین لحظات ممکن ،به
روش نترین صورت ،بیشترین معنای سیاسی حمایت مسلحانۀ پیشتاز
را از جنبش طبقۀ کارگر اعالم م یکرد و با ای نکه با استقبال فوری و
عک سالعمل مثبت کارگران آگاه و پیشرو کارگری روب هرو شد ،اما ما از
برآورد نتایج سیاسی عمل تا تحقیقات مستقیم و بررس یهای عمی قتر
تشکیالتی خودداری کردیم .بدی نجهت ،برخالف رویۀ گذشته تنها
به دادن یک اطالعیۀ نظامی با ک مترین توضیح سیاسی بسنده کردیم.
این چنین شیوهای به ما اجازه م یداد که دور از هیجانات لحظ های و
احیانا ً شعارهای ب یمحتوا ،دور از عمل و احساساتی که متأسفانه ب هطور
سرسامآوری در تبلیغات برای مبارزۀ این طبقه معمول است ،به بررسی
(((
واق عبینانۀ اثرات این عمل بپردازیم…”.

صفحۀ اول جزوۀ “دوآلیسم سیاسی”

روش برخورد بود که یکی از رفقای دستاندرکار گزارشهای
در ادامۀ همین
ِ
کارگری ،حسین روحانی (سهراب) به
جمعبندی نظری این تجربیات پرداخت و
در سال  1355جزوهای به نام “دوآلیسم
سیاسی”((( نوشت .این جزوه که حدود ۳۰
صفحه بود ،مشخص میکرد که ما در پروسۀ
فعالیت تشکیالتی توانستهایم دوآلیسمی را
که در ایدئولوژی بهلحاظ فلسفی حامل آن
بودیم ،یعنی التقاط بین تفکر ایدهآلیستی-
مذهبی و تفکر ماتریالیستی ،به نفع تفکر
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ماتریالیستی بشکنیم و یا آن را کنار بگذاریم ولی بهلحاظ سیاسی همچنان این دوآلیسم
را با خود حمل میکنیم؛ از یک طرف به کار تودهای معتقد هستیم و از طرف دیگر
مشی خردهبورژوایی چریکی را همچنان مورد تأیید قرار میدهیم؛ مشخص ًا این درک به
نقد محوری بودن کار نظامی در مقایسه با کار سیاسی پرداخته بود .این دید البته با نظر
رهبری و بهخصوص تقی شهرام اختالف پیدا میکرد چون رهبری کماکان به دفاع از مشی
چریکی میپرداخت .این جزوه در همان زمان در سازمان پخش شد و مثل همۀ مباحث و
اسناد سازمان به خارج هم منتقل گشت.
ذکر این مطلب از نظر من ُپراهمیت است زیرا گذشته از اینکه لحظهای اساسی در
تکامل تئوریک بخش منشعب محسوب میشود ،کارِ
فردی کسیست که بهخاطر آنچه در
ِ
زندان برایش پیش آمد ،شخصیت و جایگاهش بدون درنظر گرفتن گذشتۀ مبارزاتی او ،مورد
برخوردهای غیرمنصفانه قرار گرفت.
بههرحال این جزوه مورد نقد واقع شد .بنابر سنتی که در سازمان در برخورد به
نقطهنظراتی که رهبری نادرست تشخیص میداد وجود داشت ،این نقد بسیار شدید هم
بود؛ یعنی از موضعی آمرانه ،سرکوبگرانه ،ریشخندآمیز و… برخورد شد و آنچنان مورد
حمله واقع شد که نویسندۀ آن موضعش را پس گرفت و پذیرفت که انتقاد به مطلب وارد
است ،اما چند ماهی بیشتر طول نکشید یعنی حدود پنج یا شش ماه تا دوباره همین
مضمون انتقادی میان بچهها مطرح شود .در این فاصله ،سپاسی به ایران بازگشته و شهرام
به خارج منتقل شده بود.
اولین بار در دی  13۵۶در داخل ،زیر عنوان “پیام به دانشجویان مبارز خارج
از کشور” اعالمیهای منتشر شد که حاوی نوعی سمتگیری جدید سازمان بود .در این
اعالمیه بدون آنکه مبارزۀ مسلحانه چریکی زیر سؤال رود ،رجحان فعالیت مستقیم در
میان تودهها و زحمتکشان دیده میشود و بهخصوص از حضور بچههای سازمان در همۀ
سطوح در جنبش خارج از محدوده صحبت میکند:

“… این آمادگی [برای استقبال از توفان و تالطم انقالبی تودهها]
سیاسی مرحلۀ کنونی
در دو زمینه ،زمینۀ تئوریک ،یعنی حلوفصل مسائل
ِ
انقالب دموکراتیک ایران ،جمعبندی تجارب و نتایج دورههای گذشته،
بررسی انتقاداتی که به برخی نقطهنظرات و روشهای ِ
کار گذشته وارد
هستند و در زمینۀ عملی ،اختصاص کلیۀ نیروها و امکانات سازمانی به کار
آ گاهگرانه سیاسی در میان طبقۀ کارگر ،به کار در میان طبقات زحمتکش
و شرکت در پراتیک مبارزاتی روزمرۀ آنها میباشد .شرکت فعال سازمان
ما در جنبش قهرمانانۀ مردم خارج از محدودۀ تهران ،شرکت اعضا و حتی
اجرایی سازمان در این مبارزات و درسآموزی از آن و متقابال ً
مسئولین
ِ
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کوشش در هدایت این مبارزات و سمتدهی سیاسی آن نمونهای است از
آمادگی برای این استقبال و آغاز کوشش سترگی که برای پرورش و تحکیم
(((
روحیه و اندیشۀ جدید تودهای در سازمان الزم است”.

این پیام را ابتدا شهرام در خارج از کشور تهیه کرد و برای داخل فرستاد تا مورد
برخورد قرار گیرد .رفقای داخل گرایش چریکی این متن را تخفیف داده و برعکس بر
ضرورت سمتگیری بهسوی جنبشهای روزمره و خصوص ًا خارج از محدوده پافشاری
میکنند؛ درعینحال مواضع عمومی شهرام در برخورد به بورژوازی لیبرال در اعالمیه حفظ
میشود .این اعالمیه را در تحول نظری مجاهدین باید نوعی نقطۀ گردش در نظر گرفت.

اعالمیۀ اسفند  1356و نقد مشی چریکی
دو ماه بعد در اسفند  ،۵۶در اعالمیۀ دیگری به نام “پیام سازمان مجاهدین خلق
ایران به کلیۀ نیروهای انقالبی میهن :دمکراتهای انقالبی و انقالبیون کمونیست” برای
اولین بار مشی چریکی مورد انتقاد قرار گرفت .این اعالمیه ،زمانیکه به خارج و به شخص
شهرام رسید ،با مخالفت او روبهرو شد اما بچهها نظرش را قبول نکرده و آن را تکثیر کردند.
در واقع این اولین مقابلۀ جمع بچهها با رهبری شهرام بود .در متن اعالمیه میخوانیم:

“… در سال گذشته سازمان ما اصلیترین نیروهایش را به بازسازی
درونی و بهخصوص به بررسی و بازبینی همهجانبۀ نظریات حاکم بر دورۀ
گذشتۀ جنبش انقالبی و کمونیستی میهنمان و بررسی تحوالت آینده
متمرکز نمود .در اینرابطه بررسی و جمعبندی همهجانبۀ نظریات ،تجارب و
نتایج دورههای گذشتۀ جنبش ،کار تئوریک و آموزش مارکسیسم -لنینیسم
بهصورت فعال در دستور روز سازمان قرار گرفت .این بررسیها نشان داد
علیرغم جهتگیری ما بعد از سال  ۱۳۵۲به سمت مبارزات و جنبشهای
تودهای و در دستور قرار دادن ارتباط سیاسی -تشکیالتی با طبقه و تودهها،
از آنجا که هنوز اندیشۀ غیر تودهای مشی چریکی و مبارزۀ مسلحانۀ جدا از
توده ،بر ایدئولوژی ،سیاست و مضمون کار تبلیغی و ترویجی ما حاکم بود،
طبیعتا ً اندیشه و عمل ما نمیتوانست در مجموع در خدمت بسیج ،تشکل
و هدایت مبارزات طبقۀ کارگر و تودهها قرار گرفته و مبارزات آنها را ارتقاء
دهد و ما بهتدریج به نارساییها ،انحرافات و انتقادات اصولیای بر تئوری
ایدئولوژیکی آن
“تبلیغ مسلحانه” و مبارزۀ مسلحانۀ جدا از توده و مبانی
ِ
بهطور کلی و اثرات آن بر سیاست و روشهای کار گذشته خودمان پیبردیم.

 -1نک .بهhttp://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Payam-Dey-1356.pdf           :
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این کوششها که به همت و پیگیری اکثریت اعضا و رهبری سازمان ،از
اواخر سال  ۱۳۵۵شروع شد ،بهتدریج به جریان زنده و حیاتبخشی تبدیل
گشت که روح و اندیشۀ تودهای مکنون در آن ،تجدید تربیت ایدئولوژیک
و پاکسازی ایدئولوژی و سیاست سازمان را از شوائب ایدئولوژیهای
غیرپرولتری خردهبورژوایی و روشنفکری هدف قرار داده بود .خوشبختانه
ما هم اکنون با غلبه بر موانعی که در اینراه وجود داشت و با ردّ قاطع مشی
(((
چریکی و مبارزۀ مسلحانه جدا از توده به این هدفها دست یافته ایم”.

بهوضوح میبینیم که بهمرور اوجگیری مبارزات تودهای ،بچههای داخل به رهبری
اجرایی اکتفا نکرده و وقتی تناقضات در ارتباط با مشی چریکی باال گرفت ،حتی در
عمل ،تصمیمات رهبری استراتژیک را زیر سؤال میبردند .این همه با اعتراضاتی در
وضع دیگر مطابق سال  13۵۴یا
داخل کشور همزمان شد یعنی در داخل ایران هم
ْ
 13۵۵نبود و رفتهرفته امکانات فعالیت تودهای تا حدودی فراهمتر میشد؛ باال گرفتن
جنبش در داخل ،تضادهای درون رژیم و اپوزیسیون رسمیاش را نیز افزایش میداد.
سیاستمداران لیبرال که از خارج مورد حمایت قرار میگرفتند هم ،به صف معترضین
پیوستند .در همان دوره است که مبارزات خارج از محدوده رشد هرچه بیشتری میکند
و سازمان بهخصوص در آنها حضور فعال داشته ،از آنها پشتیبانی کرده و به بررسی و تهیۀ
گزارش دست میزند .این گزارشها در نشریات درون سازمانی درج شده و مورد بحث
قرار میگیرد .در نهایت محصول این
فعالیت بعدها به شکل دو جلد کتاب
تحت عنوان “مبارزات زحمتکشان
خارج از محدوده  ”1356تهیه
گردید .جلد اول پس از قیام در
(((
اردیبهشت  1359چاپ شد .جلد
دوم را که خودم به کمک حسین ملک
(شهید کاظم اعتمادیکاخکی) آمادۀ
انتشار کرده بودم متأسفانه در چاپخانه
توقیف شد.
 - 1نک .به:
          �http://peykar.org/PeykarArchive/Mo
jahedin-ML/pdf/PayamEsfand1356.pdf

 - 2نک .به“ :مبارزات زحمتکشان خارج از

محدوده .”1356

http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/
Ketab/Kharej-Az-Mahdodeh.pdf

  ۵۵۴از فیضیه تا پیکار

ضرورت تشکیل شورای مسئولین
این حوادث و وقایع را توضیح دادم تا روشن شود که نقد و در نهایت نفی
مشی چریکی بر چه زمینۀ اجتماعیای اتکا داشت .مجموعۀ این اوضاع اثرات درون
تشکیالتی خود را بههمراه آورد و قدرت داخل را در برابر رهبری خارج تقویت کرد.
بچهها اعتراضات رو به رشدی را که در سطح جامعه منعکس بود ،در درون خودشان
احساس میکردند و همینطور فشارهایی که در آنها فروخفته بود و نمیتوانستند در
شرایط قبل بروز دهند از جمله اعتراضاتی که به سیستم رهبری داشتند ،به فعالیتهایی
که در رابطه با تغییر ایدئولوژی مطرح بوده است ،مسئلۀ تصفیهها ،شریفواقفی و
غیره .همۀ اینها را رهبری سازمان در مجموع بهعنوان یک گرایش اولتراچپ نامید و
مقالهای هم در اینرابطه نوشته شد .این وقایع بود که در اوائل سال  13۵۷در شکل
ِ
بررسی عمیق گذشته ظاهر شد و باالخره شرایطی پدید آمد که رفقایی از
ضرورت
نوعی
ِ
داخل به نمایندگی سازمان به خارج رفته و با رهبری نشستی برگزار کنند که به نشست
“شورای مسئولین” معروف شد .تدارک این نشست چند ماهی طول کشیده و باالخره
در تیر-مرداد  1357سمینار مسئولین تشکیل میشود که همزمان است با پایان دورۀ
نخستوزیری جمشید آموزگار.
رفقایی که در این دوره کادرهای اصلی داخل به حساب میآمدند ،عبارت بودند
از علیرضا سپاسیآشتیانی ،حسین روحانی ،مسعود فیروزکوهی (مهدی) ،بهجت مهرآبادی
(اعظم) ،محمد نمازی (اکبر) ،جواد قائدی (احمد) ،بهرام (مظاهر محمودی) ،مسعود
پورکریم (حمید ناتور ،کاندیدای انتخابات در بندرانزلی) و داوود طالبیمقدم (معروف به
اسد که در خوزستان و سپس در تبریز بود و در مرکزیت تشکیالت دانشجویی-دانشآموزی
پیکار فعالیت داشت)؛ از میان این رفقا تعدادی برای شرکت در نشست شورای مسئولین
در پاریس انتخاب شدند .تا جاییکه اطالع دارم پنج یا شش نفر از داخل برای این کار
آمدند :حسین روحانی ،علیرضا سپاسیآشتیانی ،قاسم عابدینی ،محمد نمازی و مسعود
فیروزکوهی .از ارگان خارج ،محمدتقی شهرام و جواد قائدی که از یک سال پیش به خارج
آمده بودند ،محمد یزدانیان که مدتی مسئول ارگان خارج کشور بود و رفیقی به نام فتحی
(مستعار) شرکت داشتند؛ عالوه بر اینها بهنظرم رفیقی با نام مستعار شاکر (از مسئولین ما
در ترکیه) و نیز مجتبی طالقانی (مدتی مسئول دفتر سازمان در عدن و سپس در لیبی) در
همه یا بخشی از جلسات شرکت داشتهاند .دو رفیق هم که از زندانیان سابق بودند و سال
 ۵۶آزاد شده و برای تماس با سازمان به خارج کشور آمده بودند یعنی قادر (محمدعلی
رحمانی) و عادل (اسم مستعار) بدون آنکه در جلسات شرکت کنند از جزئیات بحثها
مطلع شدند.
من جزو آن تعداد از افراد سازمان بودم که با وجود فعالیت در خارج از کشور،
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در جلسات حضور نداشتم .معلوم نیست گزینش تنها چند نفر از فعالین در ارگان خارج
کشور برای شرکت در این جلسات چه مبنایی داشته ولی غیر از من ،محسن فاضل،
عباس پاکایمان ،پوران بازرگان ،کریم ساعی ،منصور و کریم روغنی ،محبوبه افراز ،امیر
حسیناحمدیان ،رفقایی با نامهای مستعار وحید ،مهری و مهشید هم در جلسات شرکت
نداشتند .هنگامی که من از لیبی به پاریس آمدم این جلسات تقریب ًا به پایان رسیده ،اما
هنوز اطالعیۀ مهرماه نوشته نشده بود .نوارهای جلسات را گوش دادم و در حد توانم در
جریان مباحث قرار گرفتم.

  ۵۵۶از فیضیه تا پیکار

مضامینی که در شورای مسئولین مورد بحث قرار گرفته بود اینها بودند:
بررسی مجدد از عملکرد رهبری سازمان از  1353تا 1357؛ مسئله تغییر
ایدئولوژی؛ مسئله نظرات سیاسی سازمان؛ مسئله مشی چریکی؛ مسئله مناسبات سازمانی؛
تحلیل وضع کنونی و چشمانداز آینده؛ تکلیف تشکیالت و انتخاب رهبری جدید.
در واقع هدف اصلی از برگزاری نشست رسیدگی به این مسائل و تعیین تکلیف
با رهبری بوده است ،البته به کارگیری مناسبات جدید ایجاب میکرده که رفقا تدقیق
کنند که در مجموعۀ مباحث مطروحه ،نمایندۀ بچههای داخل نبوده و صرف ًا حامل
نظراتی هستند که در داخل حوزهشان مورد بحث قرار گرفته و در واقع حکم سخنگویان
ِ
بحث
بخشهای مختلف سازمان را دارند .در موارد دیگر ،زمانیکه موضوعی مورد
پیشینی اعضای حوزه قرار نگرفته است ،آنها موظفند آن را بهوضوح اعالم کرده و پذیرش
ِ
آن را تابع مشورت بعدی با رفقای داخل کنند یعنی خود را بهعنوان نمایندگان مطلق
نظرات داخل ،بهخصوص در شرایط بحرانی نمیدانند و ممکن است نظرات رفقا در
تحول باشد.
روزهای اول نشست وقف طرح انتقاداتی میشود که به مرکزیت یعنی شهرام و
قائدی مطرح میشده و آنها سعی میکردند از خودشان دفاع کنند یا نظراتشان را ارائه
دهند .یکی از مسائل اصلی در روابط درون سازمان ،مناسباتی بود که تودههای تشکیالتی
با رهبری داشتند؛ رهبریای که چندین سال خود را بهعنوان رهبری مطلق تثبیت کرده بود.
در سال  1356شرایط نسبت به یکی دو سال پیش کام ً
ال متحول شده بود؛ بچهها به خود
اجازه میدادند که نظراتشان را که احیان ًا با نظرات رهبری تطابق نداشت اعالم کنند؛
ِ
جدید برآمد
با اینکه رهبری استراتژیک از نیمۀ  1356در خارج بود ولی طبق شرایط
جنبش مردمی که آن موقع بهوجود آمده بود ،شهرام دیگر نمیتوانست با موافقت یکی دو
نفر دیگر ،مث ً
ال مسئول خارج کشور (یزدانیان) – که حتی اگر او هم موافق نبود “موافقش
میکرد” – احیان ًا نظر خودش را به اسم سازمان ،اعالم بیرونی کند و بقیه هم آن را بپذیرند.
وضع طوری شده بود که پایۀ تشکیالت در داخل کشور ،نظراتی اظهار میکرد که در نشریۀ
داخلی منعکس میشد ،میان اعضا میچرخید و ضرورت داشت که اگر چنانچه نظری
بخواهد بهعنوان نظر سازمان منتشر شود ،باید از نظر بچههای داخل بگذرد .دیدیم که
بچههای داخل حتی توانستند اعالمیههایی را بر اساس دید و نظر خودشان ،مخالف دیدگاه
رهبری منتشر سازند .این مضاف ًا یادآور سنتی قدیمیتر در مجاهدین بود که اولویت نظردهی
با کسانیست که دست بر آتش داغ تضاد دارند یعنی در مبارزۀ مستقیم با رژیم هستند.
فراموش نکنیم زمانیکه شهرام به خارج آمد پیرو بحث “تئوری رکود” قرار بود
رهبری استراتژیک در کنار فعالیتهای عادی سازمان در خارج کشور ،به گسترش روابط
بینالمللی سازمان نیز بپردازد .این سیاست با سیاست قبلی خوانایی نداشت .سیاست قبلی
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این بود که همه چیز متمرکز رو به داخل باشد اما سیاست بعدی ،با آمدن شخص شهرام
به خارج بر این مبنا بود که یک سری فعالیت گسترده در خارج کشور شکل بگیرد و در
این جهت تماسهایی با جریانات و نشریههای خارجی گرفته شود .صحبت از یک نشریۀ
بینالمللی هم در میان بود .شهرام حتی در این فکر بود که با جریانات دیگر بینالمللی
نوعی انترناسیونال جدید پایهریزی شود .واضح است که او بینالملل تروتسکیستی را قبول
نداشت زیرا اساس ًا آن را بینالملل نمیدانست ،بههمینجهت از “بینالملل چهارم” یا
“چهار پریم” .صحبت میکرد .خود او در یک مقطع فعالیتهای زیادی در این جهت
کرد؛ با گروههای مارکسیستی در خارج کشور و جریاناتی که بهلحاظ تئوریک مطرح بودند
مثل جریان بهمن نیرومند ،آذرخش و جریان انتشارات سیاهکل و… تماس گرفت.
در همین فاصله تالش کرد در کنار سه نوع نشریهای که سازمان منتشر میکرد
(کارگری“ :قیام کارگر”؛ خبری“ :مجاهد”؛ و نشریۀ بخش خارج“ :ایرانالجماهیر”)
نشریهای بهعنوان ارگان سیاسی سازمان منتشر کند که “مارکسیست  -لنینیستها و مسائل
انقالب ایران” نام میگرفت .این مجموعه به “گزارش به خلق” مشهور شد زیرا نام مقالۀ
اصلی آن در نقد گرایش رویزیونیستی فعال در سازمان چریکهای فدایی خلق همین عبارت
بود .نام “گزارش به خلق” را گویا مارکس برای کتابی برگزیده بود ،البته این انتخاب
شهرام ،از نظر من نوعی کپیبرداری محسوب میشد اما کاری بود مرسوم؛ مث ً
ال جزوهای
دیده بودم که گروه موحدین منتشر کرده بود به نام “دوستان خلق کیایند؟” و خود ما هم
جزوهای منتشر کردیم حاوی مباحث بین دو سازمان فداییان و مجاهدین (م-ل) و نام آن
را “مسائل حاد جنبش ما” گذاشتیم که
باز تیتری است از یکی از آثار لنین .من
در همان زمان با این نام مخالف بوده و
آن را غلوآمیز میدیدم و میگفتم که این
میتواند حداکثر مسائل حاد “ما” باشد.
به یاد دارم که در آن زمان مسئول خارج
کشور ،محمد یزدانیان از من پرسید که
“بهنظر تو چنین مجموعهای را چه باید
نام گذاشت؟” گفتم““ :نظرات فداییان
و نظرات ما” ،یعنی آن چیزی که هست
و آن چیزی که باید باشد ،یا نامی مثل
“بین ما و فداییان” یا یک چنین
چیزی ”.گفت“ :اگر بگذاریم “مسائل
حاد جنبش ما؟” گفتم“ :آخر “مسائل
حاد جنبش ما” ،تیتر با این ُابهت و
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اهمیت بعید است که مناسب آن باشد ،اینها مسائلیست که بین ما و آنها رخ داده است؛
درست است که اختالف نظر میان ما وجود دارد و در سطح جنبش مطرح است اما چرا
چنین تیتری؟” گفت“ :ولی این نام خوب است” .همان زمان اضافه نکرد که حتم ًا این
نام را میگذاریم؛ ولی بعد دیدم که همین را گذاشتهاند.
باری“ ،گزارش به خلق” را شهرام تهیه کرده بود؛ کتابچهای بود حدود 4۵0
صفحه که حاوی مقادیری مبارزۀ ایدئولوژیک با فداییان بهخصوص نقد نظرات رفیق
بیژن جزنی بود که فکر میکنم هنوز هم یک سری جوانب صحیحی میتوان در آن یافت،
مث ً
ال این سؤال مشخص از فداییان که چطور و چرا در سازمان شما ،هر انشعابی عموم ًا
انشعابیست به سمت حزب توده؟ چه گرایش ایدئولوژیکی عمل میکند؟ چرا این گرایش
را بیان نمیکنید و به تحلیل و نقد آن نمیپردازید؟
این مجموعه متأسفانه انتشار نیافته است ،اما احتمال میدهم که بهصورت جدا
جدا بتوان در میان اسناد پیدا کرد ولی بههرحال میتوانم تا جاییکه حافظه یاری میکند
به مضامین آن اشاره کنم .در کنار مطالب تئوریک ،مطالب تبلیغی ،اخبار ،مسائل مربوط
به شهدا و حتی افشاگری علیه رژیم وجود داشت .در عرصۀ مسائل تئوریک ،حاوی
موضعگیری آلبانی علیه تئوری سه جهان بود .این مطلب در واقع مقالهای بود که آلبانی
برای اولین بار علیه تئوری سه جهان منتشر ساخته بود و در حدود  30-40صفحه میشد
که من ترجمه کرده بودم .در اوایل سال  1977یعنی سال  1356در چارچوب همان
سیاست کار گستردۀ ویژه در خارج کشور به مسئله تئوری سه جهان توجه خاصی شد.
من مدت کوتاهی در آنکارا بودم و در روزنامۀ “ترکیش دیلینیوز” که به انگلیسی منتشر
میشد( ،ترکی نمیدانستم و انگلیسی میخواندم) دیدم که آلبانی علیه تز سه جهان موضع
گرفته است .همان روز به ابتکار خودم به سفارت آلبانی رفته و خواستار مطلبی در این
باره شدم .اتفاق ًا دو سه روز قبل از آن ،نشریۀ “زوری ای پوپولیت” ارگان حزب کار
خبرگزاری آنها بهصورت فتوکپی پخش میکرد .من
آلبانی ،این نقد را منتشر کرده بود که
ِ
توگویی داشته باشم و مصاحبهای تهیه کنم.
توانستم با وابستۀ فرهنگی-مطبوعاتیشان گف 
این مجموعه را ترجمه کرده و برای بچهها فرستادم .بهنظر رفقا این کار خوبی بود ،البته
به خودم مستقیم ًا نگفتند که کارم خوب است؛ نکند که من شیر شوم! جلوتر به برخورد
سازمان با خودم و پوران در دورهای که شهرام در خارج بود اشاره خواهم کرد.
بههرحال از این ترجمه و مصاحبه در “گزارش به خلق” استفاده شده بود و حتی
گفته شد که ترجمۀ من از نسخۀ سازمان طوفان ،که بالفاصله پس از انتشار رسمی تز ،آن
را ترجمه کرد بهتر است .ما بهعنوان کار فرهنگی دست به انتشار آن میزدیم و این اولین
بار بود که در سازمان از ضرورت کار فرهنگی و اهمیت و ارزش آن صحبت میشد؛ تا
آن زمان ،برای سازمان کار فرهنگی بیمعنی بود .باید اعتراف کنم که این امر در گوشم
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“دَ نگی” صدا کرد و با شعف دیدم که گویا سازمان و بچهها به اهمیت کار فرهنگی معتقد
شدهاند؛ قب ً
ال اگر میگفتیم چنین کاری خوب است ،نوعی عیب تلقی میشد.
داستان عدم انتشار “گزارش به خلق” هم جالب است .مجموعۀ تهیهشده از جانب
شهرام به داخل فرستاده شد تا اجازۀ چاپ بگیرد! اجازه چاپ از چه کسی؟ از داخل
کشور ،یعنی از بچههای داخل! بیش از چند ماه طول کشید تا یک نسخه از آن به داخل
فرستاده شود ،بچهها آن را ببینند و برخورد بکنند و باالخره بگویند که آیا میتوانید آن را
چاپ کنید یا خیر .کتاب در بین رفقای داخل چرخید و هرگز اجازه چاپ نگرفت .دلیلی
هم که برای این امر ذکر شد این بود که مبارزۀ ایدئولوژیک ،در شکلی که در نشریه آمده
تابع همان برخوردهای غلط و انحرافی با رفقای فداییست و زمانۀ چنین برخوردهایی
بهسر آمده است  .

دورۀ تصفیه و تعلیق
در این دوره یعنی سالهای  1356-57من بیشتر در لیبی بهسرمیبردم ،البته
مرتب در رفتوآمد هم بودم و تا حدودی از اوضاع خبر داشتم؛ اما باید بگویم که به
دستور مسئولین یعنی مث ً
ال یزدانیان حتیاالمکان مرا در جریان خیلی از امور نمیگذاشتند؛
مشخص ًا شهرام هرگز نظر خوشی نسبت به ما نداشت.
از همان زمان انتقال او به خارج یعنی تیرماه  ،1356من و پوران باز در دورانی از
تعلیق و نوعی تصفیه به سر میبردیم .در واقع از سال  54و تغییر ایدئولوژی ،نظر شهرام
این بود که سازمان به بچههایی اتکا داشته باشد که خودشان از نزدیک میشناختند؛ آنها
به امثال ما که هرگز از نزدیک با آنها برخورد نداشتیم اعتماد و اعتقادی نشان نمیدادند؛
از دور چیزهایی شنیده و تصوری داشتند که بنابر آن ،ما مربوط به نسل قدیم و عقبمانده
هستیم و باید آموزش ببینیم تا احیان ًا مورد اعتماد تشکیالت قرار گیریم؛ مثال من شهرام را
تا زمانیکه به خارج آمد اص ً
ال ندیده بودم .مسئول خارج که یزدانیان بود در تبعیت مطلق
از شهرام کار میکرد.
من این نوع تصفیۀ تلویحی را زمانی احساس کردم که ما در لیبی پیشنهاد یک
نشریۀ بینالمللی را مطرح کرده بودیم .آن زمان مجتبی طالقانی در آنجا بود و از من به این
بهانه که باید به داخل بروم ،خواسته شد که ادامهکاری فعالیتها را به او بسپارم .ماجرا
طوری طرح شده بود که اگر از خود من میپرسیدند “مسئول چه کسیست؟” پاسخ میدادم
که بهدلیل به داخل رفتن من ،مجتبی مسئول اول است و من نفر دوم هستم.
در واقع به این خاطر بود که مجتبی خود را بسیار نزدیکتر به رهبری نشان میداد
تا من ،یعنی خود را کام ً
ال موافق با هرگونه تصمیمی که رهبری یعنی شهرام بگیرد یا کاری
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که انجام دهد نشان میداد .بهنظرم ،به احتمال زیاد ،به این دلیل بود که من به نفر دوم
تقلیل پیدا کرده بودم و مجتبی مسئول من شده بود .من در واقع در یک حالت تصفیه
قرار داشتم ولی چون از امکانات و ظرفیتهایی (صحبت و نگارش به زبان عربی یا
شناخت خیلی زیادی که از نیروها و اوضاع منطقه و همینطور از افراد و ارتباط خیلی
نزدیکم با آنها داشتم) برخوردار بودم ،سازمان نمیتوانست به سهولت از آنها چشمپوشی
کند .بههرحال وزنهای محسوب میشدم؛ در واقع همۀ کارها را من میکردم ولی از لحاظ
سازمانی مجتبی مسئول من بود ،البته این مسائل را امروز به سادگی به زبان میآورم اما
آن روزها برایم سخت بود و طبع ًا بر آدم تأثیر میگذاشت .این هرچند آزاردهنده بود
اما اهمیتی نمیبایست داشته باشد .چیزی که منفی بود ،علنی کردن این وضعیت نزد
جریانهای خارجی و از جمله بعضی از بچههای فلسطینی بود ،مث ً
ال یک روز به سراغ
رفقای فلسطینی رفته بودم؛ مجتبی به آنها گفته بود که محمدعلی (تراب) دیگر مسئول
نیست .آن را من از خود تماس فلسطینیام شنیدم و ناراحت شدم.
یک مثال دیگر به ذهنم میآید مربوط به دورۀ خیلی کوتاهی در  13۵۳که من
را تصفیه کرده بودند .یک بار در کویت ،محمد منتظری به سراغ اسماعیل (مرتضی
خاموشی) میرود تا چند پاسپورت به او بدهد .محمد منتظری و من با هم روابطی داشتیم،
امکانات ر دوبدل میکردیم ،کمک نظامی ،آموزش نظامی و… آنها جمعی سه چهار نفره
بودند .گویا منتظری به اسماعیل گفته بود که “این بسته را به فالنی (تراب) بده” (که
بهنظرم یک سری پاسپورت پاکستانی بود) .اسماعیل میگوید که “تراب دیگر مسئول
نیست” .منتظری پاسخ میدهد که “باشد میدانم ولی اشکال ندارد؛ او خودش چون
مسئولیتش عوضشده ،اگر چنانچه وظیفهاش باشد بسته را از شما میگیرد وگرنه کار
دیگری خواهد کرد ،مث ً
ال آن را به کس دیگری میدهد ،میتوانی به او بدهی” .اسماعیل
هم بسته را گرفته و گفته که “به تراب میرسانم” .دایی (سپاسیآشتیانی) از شنیدن این
برخورد اسماعیل خیلی عصبانی شده و آن را بچگانه تلقی کرده بود.
یک بار دیگر ،در دورۀ 1356به سراغ منتظری رفته بودم تا کتابی را به او
پس دهم؛ یکی دو روز بعد منتظری مجتبی را دیده و به شوخی به او گفته “چطور شد
برگردوندیدش؟ دوباره قضیه درست شد؟ چرا با محمدعلی اینطور برخورد میکنید؟”.
بله! در سازمان چنین برخوردهایی رایج بود .اشاره کردم ،زمانیکه سمینار شورای
مسئولین تشکیل شد از من خواستند که در منطقه به دنبال امکانسازی خاصی باشم
بهطوریکه وقتی پس از انجام مأموریت به پاریس رسیدم ،سه چهار روز از سمینار گذشته،
تصمیمات مهم گرفته شده و شهرام استعفا داده بود.

باری ،شهرام زیرکتر از آن بود که در آن شرایط صریح ًا از مشی چریکی حمایت
کند؛ بهخصوص پس از همان اعالمیهای که بچهها در داخل کشور تهیه کرده بودند،
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شهرام بهنظرم با تغییرات خیلی جزئی ولی با قبول نفی مشی چریکی آن را منتشر کرد.
بههرحال دیگر نظر جمعی بچهها مشخص شده بود و او نمیتوانست بهعنوان رهبری
نظر خود را تثبیت کند .اینجا دیگر نشان داده شده بود که اکثریت سازمان این موضع را
قبول دارد و این بدان معنیست که اعالمیۀ زمستان  1356اعالمیۀ سازمان در مجموع
آن است .در خود ایران هم این موضع تا حدود زیادی انعکاس پیدا کرده بود؛ رفقای
زندان تعریف میکنند که حتی یک نسخه از اعالمیهای که بچهها در نقد مشی چریکی
داده بودند در زندان به دست آنها رسیده و این در شرایطی پیش آمده که خود آن رفقا
هم به این نقد رسیده بودند .بههرحال شهرام در سمینار شورای مسئولین ،تا آنجا که به
رد میکند یعنی به این شکل که آن را تابعی از شرایط
یاد دارم ،تلویح ًا مشی چریکی را ّ
آن نادرست؛
افت و خیز جنبش تلقی کرده و تا برههای زمانی صحیح میداند و پس از ْ
اگر بخواهیم بهطور خالصه این تحلیل را مطرح کنیم در واقع معتقد است که در دورۀ
شکلگیری تئوری جنبش مسلحانه و سالهای نخستین آن ،باال بودن پتانسیل انقالبی
طبقات خلقی (یعنی عمدت ًا پرولتاریا ،دهقانان ،خردهبورژوازی) و حرکت رو به رشد
جنبشهای خودبهخودی این طبقات ،نوید از یک برآمد انقالبی در آیندۀ نزدیک
میداده است .از یک سو دشمن دچار آشفتگیها و بحرانهای درونی بوده که او را از
تأمین حداقل نیازهای اقتصادی تودههای مردم ناتوان میکرده و تضادهای درونیاش
را شدت میبخشیده ،از سوی دیگر ضعف پیشاهنگ و عدم اعتماد توده به پیشاهنگ
در کنار نتایج ناشی از حاکمیت طوالنی دیکتاتوری ،تاکتیک تبلیغ مسلحانه را بهعنوان
تاکتیک عمده و شرط تبلیغ و زمینۀ الزم ترویج در دستور کار انقالبیون قرار میداد
و از این رو جنبش مسلحانۀ پیشتاز پاسخ درستی به ضروریات انقالبی آن روز جامعه
بوده است؛ اما با سرازیر شدن درآمدهای سرشار نفتی بعد از  ۱۳۵۲وضع اقتصادی
درونی رژیم بهبود یافت و این رونق اقتصادی بیسابقه امکان میداد که با تأمین منافع
اقتصادی بخشهایی از طبقات خلقی بهویژه خردهبورژوازی بهطور کوتاه مدت به سوی
رژیم جذب شده و بدین ترتیب موج انقالب در جامعه به عقب رانده شود (تئوری
رکود)؛ با توجه به این َپسرفت ،شرایط عینی تبلیغ مسلحانه یا مبارزۀ مسلحانۀ پیشتاز
دیگر نمیتواند پاسخ درستی به ضروریات جامعه باشد.
این نوع دورهای کردن مشروعیت مشی چریکی را شاید بتوان نوعی نقد خجوالنه
آن تلقی کرد ،شبیه به همان روالی که در عمل ،جریان اقلیت چریکها به نفی آن دست زد.
به جلسۀ شورای مسئولین بازگردیم .هرکدام از حوزههای تشکیالتی برای
شرکت در شورا نمایندۀ خود را انتخاب میکند .آنها بهواسطۀ فعالیت جمعی که در
حوزهها داشتند ،از مسئولین و سرگروهها یا دیگر افراد ،شناخت مناسبی به دست آورده
بودند بهخصوص که نظراتشان در نشریۀ داخلی منعکس میشد .مباحثی که در نشریۀ
داخلی مطرح میشده مضامین بحث شورای مسئولین را میسازد از جمله در رابطه با
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بورژوازی لیبرال و نقشی که بورژوازی ایران از دورۀ مشروطیت به بعد داشته ،در رابطه
با فعالیتهایی که در مشی چریکی رواج داشته و جوانب مثبت و منفی آن و همینطور
پراتیکهایی مشخص از مناسبات درونسازمانی گرفته تا خوردن قرص سیانور که تحت
عنوان خودکشی مورد بحث و نقد قرارگرفت.

مسئلۀ سیانور
این مورد آخر امر تکان دهندهای بهشمار میآمده است .استفاده از کپسول سیانور
یعنی خودکشی در لحظهای که راه فرار دیگری از چنگال دشمن وجود ندارد ،یکی از
روشهای معمول ،کام ً
ال مجاز و صحیحی ارزیابی میشد که وسیع ًا در اختیار رفقا قرار
داشت .در نشریۀ داخلی مقالهای به قلم اعظم (بهجت مهرآبادی) در این باره نوشته شده بود
که به نقد قرص سمی و این اقدام اختصاص داشت و نوعی مبارزۀ نظری با یکی از رفقای
مرکزی ،احمد (جواد قائدی) پیش میآید که شدید ًا با حذف این امکان مخالف بود.
این اولین بار نبود که نفی قرص سیانور و خودکشی مطرح میشد؛ حداقل در
خارج کشور ما به این نظر برخورد کرده و آن را به داخل منعکس کرده بودیم .مشخص ًا در
خارج ،نظری بود که استفاده از قرص و خودکشی را انحرافی تلقی میکرد.
این مسئله برای ما بعد از تماس با بچههای فلسطینی و بهخصوص ابوجهاد زیر
توگوهایی که در مورد اوضاع مبارزه داشتیم ،او گفت که
سؤال رفت .در یکی از گف 
“هیچگاه راه صحیح مبارزه خودکشی نیست و همیشه این امکان وجود دارد که نیروهای
دشمن فرد را زنده نگه دارند” .ما خودمان نمونههایی دیده بودیم که ساواک برای شکنجه
و کسب اطالعات ،از اینکه ِ
فرد مبارز قرص سیانور بخورد جلوگیری میکرد یا به محض
آنکه قرص را فرو میداد معده را شستشو داده تا آن را بیرون بکشد .در تقابل با این
ِ
تاکتیک ساواک ،بچهها به فکر استفاده از کپسولی افتادند که شیشهای باشد و در
نتیجه با شکستن آن در دهان زخمی پدید آید و زهر بالفاصله وارد خون شود .یکی از
فعالیتهای تدارکاتی ما در خارج ،درست کردن و به ایران فرستادن این کپسولهای
شیشهای بود .لولههای آزمایش کوچکی یافته بودیم که با کمی دستکاری کام ً
ال مناسب
این هدف بود .دیده بودیم که حتی ممکن است در این حالت هم ،ساواک با تعویض
خون ِ
فرد دستگیرشده جلوی مرگ او را بگیرد و شنیدم که خون وحید افراخته را که از
همین کپسولهای شیشهای استفاده کرده بود دوبار عوض کرده بودند؛ این واقعه منجر به
فجایع امنیتی و ضربههایی شد که میدانیم.

گفتم که ابوجهاد معتقد بود که گذشته از امکان خنثی کردن تأثیر سیانور“،این
کار جنبش یا سازمان را از داشتن یک نفر در زندان که نقشاش پر اهمیت است محروم
میسازد .یک زندانی تا زمانیکه زنده است خودش مضمون یک قضیه است ،میشود
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حول او دست به افشاگری زد ،تبلیغ و ترویج کرد؛ خانوادۀ این فرد تا زمانیکه زنده
است در حالت بسیج زندگی میکنند و در تالش آزادسازی او هستند ،اما زمانیکه او از
کف رفت ،دیگر هیچ کاری نمیتوان به پیش برد و خانواده الزاما ً کنار میرود” .در واقع
ابوجهاد از زاویۀ کار تودهای به این مسئله مینگریست و ما از دیدگاهی چریکی.

نمونههای ض دونقیضی از هر دو نوع عمل وجود داشت .ما نمونههایی داشتیم که
رفیقی زنده مانده و هیچ اطالعاتی به دشمن نداده بود ،ولی درعینحال موارد دیگری هم
بود که رژیم موفق میشد فرد را زنده نگهداشته و از او حرف بکشد .حتی به نمونههایی
برخورد کرده بودیم که بچههایی زخمی شده ،قبل از اینکه با مزدوران رژیم روبهرو شوند
قرص را به دور انداخته و از آن استفاده نکرده بودند .در مرداد  1353ناصر جوهری قبل
از دستگیری وقتی هنوز در اثر انفجار یک بمب زخمی بوده و دیگر نمیتوانسته خودش را
بهجایی برساند به رفیقی که همراهش بوده گفته که سیانور نخواهد خورد و قرص را به دور
انداخته بود؛ یعنی در همان سالها هم ،عملکردهایی خالف جریان عمومی وجود داشت؛
اما این کار رسم ًا در سال  1356در سازمان مورد نقد رفقایی قرار گرفت که در نشریۀ
داخلی کار میکردند و بهتدریج این مسئله جاافتاد .این جاافتادن را هم باز باید بر زمینۀ
اجتماعی برآمد جنبش و امکانات فعالیت و کار تودهای فهمید ،اینکه در سال 1356
امکان حرف زدن وجود دارد ،میتوان در برابر ساواک سر و صدا و افشاگری کرد؛ همۀ
این عوامل در نفی این کار تأثیر داشته است .بههرحال در بحث داخلی احمد مرکزیت یا
قائدی این نظر را بهعنوان نظر لیبرالی شدید ًا مورد انتقاد قرار داده بود.
در کنار مسئلۀ سیانور جوانب دیگری از عملکردهای وابسته به مشی چریکی مورد
انتقاد بود .غیر از خود عمل مسلحانه ،مناسبات سازمانی بهطور کلی هدف نقد بود؛ یعنی
رابطۀ رهبری و افراد پایین ،مسئلۀ نفی دموکراسی درونی و جریان نیافتن برخی از نظرات
و محدود ماندن آنها به بهانههای امنیتی یا بهدلیل بیاعتنایی بهنظراتی که رفقای پایین ابراز
میداشتند؛ مطرح نکردن و به جریان نیانداختن همۀ نظرات و بعد بچهها را در مقابل عمل
انجامشده قرار دادن مثل همان ترور شریفواقفی و… اینها همه مضامینی بود که بعدها
(((
زیر عنوان حاکمیت یا سلطۀ “اولترا چپ” در آن سالها در سازمان تئوریزه شد.

جبههبندیهای درون شورای مسئولین
در ابتدای امر ،در جریان نشست شهرام و احمد (جواد قائدی) بهعنوان مرکزیت
و ایوب (محمد یزدانیان) بهعنوان نمایندۀ خارج در یک طرف و دیگران یعنی منتقدین
 - 1توجه داشته باشیم که این مفهوم اولتراچپ که بیانی انتقادی از جریانی در داخل بخش منشعب است را
نباید با “اولترا چپ” شناخته شده در سالهای  1970به بعد در غرب اشتباه کرد.
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در طرف دیگر بودهاند ،اما در جریان بحثها دیده شد که خود این سه نفر نمیتوانستند با
یکدیگر توافق کنند .انتقادات شدید بچهها موجب شد که مث ً
ال احمد برای دفاع از خود،
مسئولیت را بهعهدۀ شهرام بیاندازد زیرا شهرام بهعنوان “فرد مسلط” عمل میکرده است؛
یا مث ً
ال خود شهرام برخی از فعالیتهایی را که در همین دورۀ آخر در خارج کشور زیر نظر
یزدانیان انجام شده بود مورد انتقاد شدید قرار داد و ایوب را مسئول کارها یا نوشتههای
این دوره دانست .بنابراین خود ایوب هم ِ
دل خوشی از شهرام نداشت .بهنظر من ایوب
ک ً
ال در بسیاری موارد کاسۀ داغتر از آش بود و اگر تصمیمی از طرف شهرام قابل انتقاد
میبود ،او آن را تشدید کرده و دامنۀ آن را گسترش میداد؛ در نتیجه ک ً
ال در اینرابطه
کام ً
ال مسئولیت داشت ولی نمیخواست آن را بپذیرد و کوشش میکرد که اینها را هم
به گردن شهرام بیاندازد .این است که ائتالف اولیهای که این سه با هم داشتند زیر فشار
انتقادات تا حدود زیادی متزلزل شد .هرکدام مسئولیت را بهعهدۀ دیگری میانداخت.
عمدۀ برخورد شهرام به مسئلۀ مشی چریکی همانطورکه گفتم نوعی دفاع خجوالنه
از آن است؛ اینکه مشی تا فالن تاریخ موجه بوده و ممکن است پس از آن دیگر معتبر نباشد.
در رابطه با مناسبات درون تشکیالتی میپذیرد که افراط وجود داشته است و
برخی کارهای غیرقابل دفاع صورت گرفته ولی از قبول اینکه انتقاد متوجه مسئول این
کار یعنی خودش است سربازمیزند و میگوید که “ما مردان مشی چریکی هستیم ،ما
مردان عمل مسلحانه هستیم”؛ بهعبارت دیگر همۀ این عملکردهای “افراطی” را باید
بر زمینۀ مشی چریکی نگریست .این تشخیص میتواند تا حدودی صدق کند ،اما نه بدان
معنا که هیچگونه مسئولیتی متوجه شخص او نباشد .این درک البته به نسبت نظرات
فردی یک عنصر مثل خباثت و شرارت
سطحیای که مسئله را به برخی خصوصیات
ِ
تقلیل میداد ،قدمی به جلو محسوب میشد؛ این تصور که در این انحرافات با یک
عنصر خبیث مواجهیم که ذات ًا آدم پلیدی است ،این همان برخوردی بود که قب ً
ال خود
شهرام با دیگران کرده بود و حال همان برخورد علیه او عمل میکرد؛ مثل کسی که پا
بر لبۀ غربالی بگذارد که غربال برگشته و به ساق پای خودش بخورد .این نوع برخورد
برمیگشت به خود شهرام و حتی دیدیم که بعضی از بچهها به شکل انحرافی و فردی در
مقابل تصفیههای فیزیکی ،نوعی مقابلهبهمثل تصور کرده بودند .رفقایی در خارج ،جدا
از شورای مسئولین ،که در ردۀ پایین قرار داشته و از کارهایی که صورت گرفته بود خبر
نداشتند ،از شنیدن موضوع تصفیهها یکه خورده بودند و در نتیجه برخوردهای خامی
داشتند؛ البته آن موقع کسی نمیتوانست این شکل افراطی را باور کرده و جدی بگیرد
ولی باید گفت که این حرف هم شنیده شد که شهرام باید اعدام شود.
در مقابل این جبهۀ سه نفری در مجموع ،اتوریتۀ دایی (سپاسی) بهعنوان اتوریتۀ
بخش داخل عمل میکرد ،بین آنها هم البته یک سری اختالف نظر وجود داشت .شاید
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بتوان به تمایزاتی اشاره کرد که در حد نطفهای وجود داشته و بعدها منجر به تشکیل
جریانهایی مثل آرمان و نبرد شد که کمی بعد به آنها اشاره خواهم کرد.

استعفای رهبری و سرنوشت تقی شهرام
در جریان شورا ،در روزهای سوم یا چهارم سمینار ،رهبری استعفا کرد ،امری که
به معنای اخراج آنها نبود؛ قرار شد که شهرام نظرات انتقادی خود را نسبت به شخص
خودش و دورهای که در رهبری بوده و مسائلی را که در شورای مسئولین پیشآمده بنویسد.
در پایان جلسات بیانیهای صادر شد یا دقیقتر بگویم سپاسیآشتیانی متنی نوشت که مورد
برخورد دیگران قرار گرفت .برخالف دورههای قبل ،همۀ بچههایی که در جریان بحثها
بودند به آن برخورد کردند .این قضیه مدتی طول کشید و مجموع ًا دورهای پر تالطم بود
و حتی تا حدودی جنبۀ منفی پیدا کرد .دیگر هیچ حد و مرزی در انتقاد فرض نمیشد
حتی برای اطالعات امنیتی .این وضع ناشی از این بود که بچهها از اینکه موضوعات و
اتفاقاتی پیشآمده که از آنها بیخبر مانده بودند یکه خورده و اکنون میخواستند از همه
چیز باخبر باشند ،حتی اطالعات شخصی مثل نام اصلی افراد ،زندگی خصوصیشان…؛
مضاف بر آن ،هرگونه انتقادی متأسفانه و به غلط ،تبدیل به فحاشی نسبت به دیگری شده
و بهعنوان انتقاد سازمانی پیش روی همه قرار میگرفت .بهنظرم این نوع برخورد ،حالتی
افسار گسیخته به خود گرفته بود و البته آن را باید طبیعی و یک عکسالعمل در مقابل
فشارهای گذشته تلقی کرد؛ ولی عاقبت همۀ بچهها به آن بیاینه برخورد کردند و بعد از
جرح و تعدیلها مرتب شد و انتشار پیدا کرد.
با وجود انتقاداتی که در داخل مطرح شده و در نشریۀ داخلی چرخیده بود ،هنوز
رفقایی بیرون از شورای مسئولین بودند که از تقی شهرام دفاع میکردند ،از جمله محسن
فاضل .آنها در ابتدا معتقد بودند که نباید به این شکل او را به باد انتقاد گرفت و برخی
از نظرات تقی میتواند صحیح باشد؛ ولی بهتدریج نظر همه از تقی برگشت و خودش ماند
و خودش! در پایان جلسات قرار شده بود که تقی همراه با سپاسی به ایران برود .او حتی
پذیرفت که بهعنوان فرد و یک عضو سادۀ تشکیالت وظیفه و مسئولیتی هم به او محول
گردد .او حتی کمی بعد ،زمانیکه اخراج شد ،این اخراج را مورد انتقاد قرار داده بود .در
اینجا میبینیم که برخورد سازمان از نظر روابط تشکیالتی چندان تغییر نکرده و هنوز در
همان گونه مناسبات بود .بر اساس این مناسبات وقتی انتقاداتی به فرد مطرح میشد ،یا
او این برخورد را پذیرفته و انتقاد از خود میکرد و در نتیجه در سازمان باقی میماند یا
خارج از سازمان قرار میگرفت .بهنظر من این یک برخورد صحیح نیست .میتوان گفت
که در این چارچوب ،به تو انتقادی وارد شده و تو مث ً
ال این انتقاد را نمیپذیری؛ خب
تشکیالت میتواند تو را بهدلیل عدم پذیرش انتقاد ،تنزل داده ،از مسئولیت مشخص عزل
کرده و به نوعی تصفیه شوی؛ در این حالت بهعنوان عضو ساده یا کادر و… باقی میمانی
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ِ
روال صحیح است ،نه اینکه اگر قبول
و احیان ًا مسئولیت جدیدی به تو داده میشود .این
نکنی ،بیرون بیافتی!
بههرحال شهرام را تحت فشار میگذارند و قرار میشود که او پاسخ بدهد ،اما
جواب او در واقع جوابی سرباالست یعنی نشان میدهد که تقریب ًا هیچکدام از انتقادات
را نپذیرفته است .سازمان یک بار دیگر کوشش میکند و باز از او میخواهد که نظراتش
را ارائه کند و سپس با او وارد بحث شوند… البته ناگفته نماند که قبل از اینکه از او
بخواهند که به انتقادات پاسخ دهد ،او را به بازگشت به ایران فرامیخوانند .شهرام در
پاسخ میگوید که من فقط به شرطی میروم که دایی همراهیام کند .در واقع دایی تنها
کسی است که میتوانست با او صحبت کند و این از شخصیت خود دایی (سپاسیآشتیانی)
ناشی میشد که گوش شنوا داشت و میتوانست با افراد بهخوبی صحبت کند؛ یا بهتر است
بگویم که شهرام ک ً
ال ،فقط برای دایی صالحیت قائل بود.
باری ،با دایی تا آنکارا و از آنجا تا نزدیک مرز ایران هم میرود .من همان زمان از
بچهها شنیدم که معتقد بودند وقتی به نزدیک مرز برسد“ ،دبه در خواهد آورد” و همینطور
هم شد که گفت “من قرار نبود با این پاسپورت بروم و این کار خطرناک است و ممکن است
مرا دستگیر کنند” و از همانجا بدون نظر دایی برگشت؛ مضاف ًا به اینکه در برخوردهایش
طوری رفتار میکند که گویی همانجایگاه گذشتۀ رهبری را دارد؛ کارهایی میکند که
اعضای عادی به خود اجازۀ آن را نمیدادند؛ منجمله اینکه به خانهای که تشکیالت در
آنکارا داشت رفته و مقادیری پول ،بیش از آنچه برای مسافرتش تعیین شده بود برمیدارد.
یعنی بدون نظر بقیه و همانگونه که قب ً
ال بهعنوان مسئول تشکیالت برخورد میکرد .این
انتقادی بود که رفقایی که بعد ًا مسئول ارتباط شده بودند به او داشتند .بههرحال ،او به پاریس
برمی گردد و میگوید که “چون امکاناتی را که برای رفتنم الزم تشخیص میدادم فراهم
نبود ،از این کار خودداری کردم!” یعنی در واقع کام ً
ال برخالف آن روالی که در تشکالت
رایج بود رفتار میکرد .باری ،پس از بازگشت ،قرار شد که به انتقادات پاسخ دهد.
در خارج کشور پس از اتمام شورای مسئولین و تا زمانیکه همچنان تشکیالتی
برقرار است ،اکبر (محمد نمازی) تا دو سه ماه بهخاطر اینکه او از اعضای جمع داخل
بوده که برای نشست به خارج آمده ،مسئولیت خارج را به عهده داشت؛ در نتیجه او حکم
اخراج شهرام را ،بنابه نظر رفقای داخل نوشته و به دستش میدهد؛ یعنی اخراج شهرام
تقریب ًا در آذر یا دی  1357واقع میشود .در همین فواصل ،شهرام برای یک عمل جراحی
به لندن رفت .من یکی دو بار با او مالقات داشتم .یکی دو بار هم اکبر او را دیده بود؛
باالخره قرار شد که با همان امکان ویژه یعنی با آن پاسپورتی که به نسبت امکانات آن روز
و مدارکی که برای دیگر رفقا فراهم میشد خیلی تمیز و مناسب بود به ایران برود؛ امری
که کمی قبل از قیام انجام گرفت.

بخش منشعب و تغییر و تحوالت آن ۵۶۷
از نتایج عملی شورای مسئولین ،انتخاب هیئتی بهعنوان “مسئولین موقت” است
که برای رفتن به داخل کشور و ارائۀ گزارش کامل جلسات مأمور میشوند به داخل کشور
رفته ،گزارش کامل جلسات را ارائه کنند و بهخصوص در داخل به اعاده و تجدید فعالیت
سازمان بپردازند؛ فراموش نکنیم سازمان تقریب ًا به مدت  6ماه یا بیشتر از میدان فعالیت
خارج بود؛ یعنی دیگر هیچ فعالیت بیرونی نداشت .دلیل عمدۀ آنهم این بود که بچههای
داخل ادامۀ فعالیت زیر عنوان سازمان مجاهدین خلق ایران را قبول نداشتند ،در نتیجه
حتی از انتشار برخی از گزارشات کارگری و مقاالتی که خودشان تا سال  1356بر اساس
تماسهای زیادی که در کارخانهها و همینطور در فعالیتهای تودهای راجع به مسائل
کارگری و مردمی داشتند خودداری کرده و آنها را منتشر نمیکردند؛ حتی شنیده بودم
مدتی تالش شده تا زیر عنوان “پیوند” نشریهای بیرون بیاید .بههرحال این نوع فعالیتها
خوابیده بود و با بازگشت بچهها میبایست زیر عنوان “بخش م.ل .سازمان مجاهدین
خلق ایران” از سرگرفتهشود .به این ترتیب بود که نشر اطالعیه دوباره آغاز شد و در خارج
نزدیک به  20تراکت یکجا به ما رسید که چاپ کردیم .من آنها را چندی بعد به عربی
هم ترجمه کردم .این تراکتها عمدت ًا به تاریخ آبانماه  1357بود.
در نیمۀ آذرماه اعالمیۀ چند صفحهای با تیتر “پیش به سوی تشکیل هستههای
مسلح خلق” منتشر شد که این بار امضای “سازمان پیکار در راه آزادی طبقۀ کارگر
(((
(بخش م.ل .سازمان مجاهدین خلق ایران)” بر آن بود .این اعالمیه را سپاسی تهیه
کرده بود که بهواسطۀ طرح ضرورت مبارزۀ مسلحانه مورد نقد برخی از بچهها قرار گرفت،
اما بهنظر من هستۀ درستی داشت .پس از انتشار این اعالمیه ،یک بار شهرام را در خارج
از کشور دیدم که از توجه بچهها به ضرورت مبارزۀ مسلحانه خیلی خوشش آمده بود که
“خوشبختانه به این کار اقدام کردند” .به عبارت دیگر او هنوز فکر میکرد که بچهها با

 -1نک .به“ :پیش به سوی تشکیل هستههای مسلح خلق”.
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نقد مشی چریکی ،در واقع به نفی مبارزۀ مسلحانه و نفی برخورد قهرآمیز با رژیم رسیدهاند
و زمانیکه دیده بود اعالمیهای دائر بر ضرورت هستههای مسلح از طرف سازمان داده
شده ،برایش نوعی تداعی فعالیت قبلی خودش محسوب میشد و از این بابت خشنود شده
بود .او هنوز در این تاریخ ،در پاریس بهسرمیبرد و به ایران بازنگشته بود.
همانطور که گفتم نتیجۀ تشکیالتی مهم شورای مسئولین بهوجود آمدن رسمی
بخش منشعب از یک طرف و شکلگیری نطفههای دو گروه دیگر یعنی نبرد و آرمان بود.

گروه نبرد
مسئلۀ نبرد از نظر من عمدتاً چیزی غیر از مسئلۀ شخص امیرحسین احمدیان
نیست .احمدیان کسیست که در فرار از زندان ساری نقش بسیار مهمی داشت و با شهرام
و حسین عزتی کمرهای همراه شده بود .سازمان او را در نیمۀ اول  1353به این جهت که
مبادا دستگیرشده و حیثیت سازمان بهخاطر عدم توانایی در حفظ افسری که به او پیوسته
لکهدار شود از کشور خارج کرد .او تا سال  1356پس از آنکه در درون تشکیالت ترقی و
رشد میکند به سطح عضویت میرسد .با خروج شهرام از ایران ،به احمدیان بهای ویژهای
داده شده و مسئولیت تدارکاتی ارتباط با داخل به او سپرده شد .من کماکان در خاورمیانه
و منطقه بودم همراه با کسان دیگری مثل مجتبی طالقانی و راشد (محسن فاضل) .یکی
سازماندهی فعالیتها در منطقه کار
دو تا از بچهها هم در عدن بودند که مجموع ًا برای
ِ
میکردیم .احمدیان در پاریس ،طی مدتی حدود یک سال نامهها یا پیامهایی را که مخفی
به اشکال گوناگون در جاسازی ،کتابچه ،نامه بهصورت میکروفیلم یا با جوهر نامرئی از
داخل میرسید برای مسئولین و رفقا آماده میکرد؛ نامههایی که ریز نوشته شده بود را
بازنویسی کرده و به کسی میداد تا تایپ شوند و دست آخر مث ً
ال شهرام یا کس دیگری
بخواند .بههرحال او از این طریق از نظراتی مطلع میشود که از داخل میآمده است .برخی
از این مضامین حاوی انتقاداتیست که بچههای داخل نسبت به سازمان دارند .احمدیان
این انتقادات را که از داخل به دست آورده ،در کنار آمادگیهایی که بهنظرم به انگیزههایی
کام ً
ال فردی برمیگشته – متأسفانه باید اعتراف کرد که در برخی موارد برخورد ناسالمی
داشت – قرار داده و یک سری نظرات را در انتقاد به یک دورۀ رهبری که همان دورۀ
 1353- 56باشد ،البته به زبان خودش تنظیم میکند .متن او عین ًا بازنویسی نوشتههای
داخل نبود اما محتوای آن با نوشتههای نشریۀ داخلی هماهنگی داشت .او این مقاالت را
برای مطالعه به شهرام میدهد .شهرام هم از آن نوع افرادی نبود که اگر انتقادی میشنود،
به مضمون آن توجه کرده و فور ًا انتقاد را بپذیرد .او قبل از هر چیز به این توجه دارد که
چه کسی انتقاد را مطرح کرده است ،این انتقاد از کجا میآید؟ آیا او در جایگاه انتقاد
کردن قرار دارد؟ لیاقت چنین کاری را دارد؟ و اگر انتقادش پذیرفته شود این امر چه تأثیر
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منفیای بر این شخص میگذارد! آیا دچار نوعی خودبزرگبینی نمیشود؟ یعنی مجموعۀ
سؤالهایی که از یک زمینۀ بوروکراتیک برمیخیزد .در آنجا ،مسائل از چارچوب نظری
خارج است و در قالب فردی ،تحت شکل رقابت ،جایگاهُ ،پست و مقام و… مطرح
میشود.

در این انتقادات احیان ًا مضامین صحیحی هم وجود داشته است اما نه بیشتر از
آنچه در سطح تشکیالت عموم ًا مطرح بود؛ تنها او نبود که این انتقادها را مطرح میکرد،
بعضی از آنها را حتی کسی مثل من ،بهصورت ضمنی و غیرشجاعانه – بهطور خاص
اعتراف میکنم غیرشجاعانه و محافظهکارانه – ابراز میکرد و بههمیندلیل زیر اخیه بوده
و حتی از داشتن اطالع از مسائلی که درون سازمان میگذشت محروم بودم؛ یا به اتهاماتی
واهی مثل اینکه نمایندۀ بورژوازی لیبرال درون سازمان است از امور کنار نگهداشتهمیشدم.
باری ،شهرام پس از مطالعۀ متن ،این انتقادها را نمیپذیرد و به احمدیان پیشنهاد
بحث میکند ولی در نهایت اختالف پیدا میکنند .سیستم بوروکراتیک به این شکل
است که میتوان برای کتمان یک اختالف ،فرد را به یک مأموریت سازمانی اعزام
کرد .به احمدیان میگویند که به افغانستان رفته و در آنجا در رابطه با پیدا کردن امکانی
جهت عبور از مرز و حفظ آن فعالیت کند؛ یعنی او را به دنبال نخود سیاه میفرستند .او
خود را بنابر پرنسیپهای سازمانی موظف به این کار دیده و به راه میافتد .وقتی به ترکیه
میرسد با همسرش که از بچههای سازمان بود مالقات میکند و در آنجا مخالفت خود را
با ادامۀ سفر تا زمان حل انتقادات ابراز کرده و از آن سربازمیزند .همسرش نیز با او راهی
فرانسه شده و سپس اتاقی در پاریس کرایه میکنند .طبق روال و جوی که در سازمان وجود
داشت ،اگر کسی در موضع مخالف است و کنارهگیری میکند ،سازمان باید بداند که او
به کجا رفته و احیان ًا چه خطری از جانب او میتواند برای سازمان مطرح باشد .خود بهروز
(احمدیان) میترسید که مورد تعقیب قرار داشته باشد و حتی ادعا میکرد که قصد ترور
او وجود داشته است .من بعید میدانم که در آن زمان چنین خواست یا طرحی اص ً
ال مطرح
نظر او بود و میگفت یکی از بچهها را دیده که خانهاش را
بوده باشد ولی بههرحال این ِ
در پاریس تحت نظر داشته است.

من شخص ًا با او دو بار در پاریس قرار داشتم .او با عینکسیاه و به شکلی مخفی
توآمد میکرد .از او هر بار میپرسیدم که هدف از این نوع برخورد تکروانه چیست؟
رف 
در همین فاصله بود که جزوهای تنظیم میکند ،مجموعۀ سه چهار نامه و مقاله بهقلم خودش
که حاوی انتقاداتی به سازمان مجاهدین بوده و اسمش را “گزارش به خلق” میگذارد.
اصل صحبت او این بوده که دیگر سازمان مجاهدین سازمانی نیست که ارزش بقا داشته
باشد ،این سازمان را باید داغان کرد و از بعضی مصالحش اگر به درد بخورد ،شاید بتوان
سازمان دیگری ساخت .جالب اینکه علیرغم همۀ ادعای دموکراتیکی که داشت ،خودش
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رفتار درستی در پیش نگرفت و این جزوه را به شکل شفافی پخش نکرد .او که قصد
دیگر سازمان ،آدرس بقیۀ
داشت علیه رهبری عمل کند ،با وجودیکه آدرس بچههای
ِ
بچهها در خارج ،لیبی ،عدن ،بیروت… را داشت ،آن را برای ما نفرستاد؛ برعکس در
اقدامی خالف رهبری و سازمان ،آن را به صندوق جبهۀ ملی در عدن و همینطور فداییها
و اتحادیۀ دانشجویی هوادار سازمان ارسال کرد؛ یعنی برخوردهای ناسالمی از این نوع که
برخالف گفتارش کام ً
ال غیردموکراتیک بود.

اتفاق ًا در همان دوره ،سپاسیآشتیانی که از قدیم و از ایران او را میشناخت و
مسئولش هم بود به پاریس آمد و از او پرسید که “موضوع چیست؟ بچههای داخل هم به
رهبری انتقاد دارند ،بهتر میبود کمی صبر میکردی و دست به برخوردهای سکتاریستی و
انشعابطلبانه نمیزدی .میتوانی نظراتت را حتی در جلسه بهعنوان کسی که نظر مخالف
دارد بیان کنی” .احمدیان ظاهر ًا این پیشنهاد را پذیرفته و میگوید که جلوی پخش کتاب
را میگیرد ،ولی نمیگوید که آن را نقد ًا برای جاهای دیگر فرستاده است؛ او تا روزی که
ِ
حالت به نعل و به میخ زدن را با جمع حفظ
به ایران بازگشت ،درست قبل از قیام همچنان
کرد ،بهطوریکه بتواند امکانات الزم را از سازمان دریافت کند و به داخل بازگردد.
بعد از قیام مسئلۀ کنگرۀ اول سازمان پیکار مطرح میشود و هنوز هم سازمان سعی
دارد که با او طوری برخورد کند که در تشکیالت مانده و به فعالیت خود ادامه دهد؛
ولی او دچار نوعی جاهطلبی بود که اساس ًا چنین چیزی را ناممکن میکرد .او به خود من
گفت“ :من با کسی تعارف ندارم! من چه چیز از رهبری کمتر دارم؟ لنین میگفته است
که هیچگونه ایرادی ندارد کسی که خودش را در سطح رهبری میداند ،به رهبری برسد”.
منظور این است که من باید در رهبری قرار بگیرم .واضح است که بچهها نمیتوانستند
بپذیرند که کسی به زور بخواهد در رهبری قرار بگیرد .وضع تشکیالت به هر شکلی هم که
باشد ،باید برای بقیه ثابت شود که کسی صالحیت رهبری دارد .مجموعۀ فعالیت و رفتار
او این صالحیت را نمیرساند.
در سازمان باز هم بهعنوان عضو سازمان پیکار با او صحبت میکنند ولی او
همچنان روی همان مواضع و حرفها ایستاده بود .او همراه با چند نفر دیگر گروه نبرد را
تشکیل دادند ،از جمله رفقا محمدعلی عالمزاده (مهدی) ،ناصر پایدار ،کریم روغنی و…

گروه آرمان
تا جاییکه میدانم ،در جریان نشستهای شورای مسئولین قائدی ،یزدانیان و
مسعود فیروزکوهی تا حدودی کوشش میکنند نظرات خاص خودشان را بیان کنند؛ البته
نظرات خاص چندانی بهلحاظ سیاسی مطرح نیست و تا حدودی بهنظر من ،بهطور عمده
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اختالف بر سر اشخاص در رهبریست و کار به نوعی یارگیری کشیده میشود؛ آنها سعی
میکنند حتیاالمکان از افرادی که در خارج هستند یا اگر بشود کسی از افراد شورا را به
سمت خود جذب بکنند .این سه نفر در مقطعی از جریان نشست ،نوعی قطب تشکیل
دادند ،یعنی تا حدود زیادی مثل هم موضع اتخاذ میکردند؛ قبل از جلسه با هم هماهنگ
شده و سپس حرفها و انتقادات خاص خودشان را ارائه میکردند .آنها عمدت ًا علیه
بچههایی که از داخل آمده بودند یک سری انتقادات شخصی را مرتب تکرار کرده و دامن
میزدند؛ مث ً
ال اینکه حسین روحانی در جریان این سفر به مالقات همسرش در لندن رفت
(او در سال  1353ازدواج کرده بود و در سال  1354که به ایران برگشت ،همسرش در
خارج ماند و تغییر ایدئولوژی نداد)؛ او رفته بود تا با زنش صحبت کند که چنانچه تو
انتقاداتی داشتی… ما خودمان به این انتقادات رسیدهایم و وضع سازمان در شرف تغییر
است… روحانی در واقع میخواست کاری کند که با همسرش به آشتی برسد .این موضوع
را علیه او دست گرفته بودند که گویا هدفش از خارج آمدن ،آشتی کردن با خانمش بوده
است؛ یا محمد نمازی که قراری یک روزه در لندن گذاشته بود که با کسی مالقات کند.
آن را باز َعلم کردند که اینها آمدهاند خارج که بچرخند و تفریح کنند… و از این نوع
حرفهای زشت علیه بچههای داخل زدند ،البته علیه دایی (سپاسی آشتیانی) نمیتوانستند
چیزی بگویند .آنچه تئوریزه کردند این بود که “داخلیها” – بماند که خود قائدی هم از
داخل آمده بود ولی در اینرابطه خودش را از آنان متمایز میکرد – طیف راست هستند،
لیبرال هستند ،البته در نظرات این رفقا زمینههای چنین بحثی وجود داشت ،یعنی باید
اعتراف کرد که در نوع حمالتی که قبل از شورای مسئولین ،در زمان رهبری شهرام علیه
بورژوازی لیبرال صورت میگرفت تغییراتی پیش آمده بود .در درکی که پس از شورای
مسئولین شاهد آن بودیم کوشش میشد با توجه به مناسباتی که در ایران وجود دارد و طبق
تئوریای که در آن زمان رایج بود و آن را “مناسبات وابستگی” مینامیدیم ،برای بورژوازی
لیبرال ایران نوعی آزادی عمل سیاسی و حق مانور تصور شود؛ یعنی بر اساس الگوهایی که
پس از انقالب  1905در روسیه در برخورد با بورژوازی لیبرال باب شده بود .این امر حتی
در ِ
خود اعالمیۀ پایانی شورای مسئولین به روشنی تصریح شد ،آنجا که میگوید:

در “پیام اسفند ماه  ،۵۶خطاب به “کلیۀ نیروهای انقالبی میهن،
دمکراتهای انقالبی و انقالبیون کمونیست” ،ارزیابیای که از بورژوازی
لیبرال ارائه دادیم مرز بین بورژوازی متوسط را با بورژوازی وابسته
مخدوش و آن را بهطور یکجانبه و در کلیت آن بهعنوان بورژوازی ِ
لیبرال
تا مغز استخوان وابسته معرفی کردهایم که با توجه به مطالب فوقالذکر آن
(((
را تصحیح میکنیم”.
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در اعالمیۀ دیماه  1356که قب ً
ال در برخورد به مشی چریکی به آن اشاره کردم،
تعدیل داخل منتشر شد ،همین
یعنی همان اعالمیهای که شهرام به داخل فرستاد و با جرح و
ِ
عبارت “تا مغز استخوان وابسته” آمده بود و در نتیجه مفهوم مرحلۀ انقالب دموکراتیک
به رهبری پرولتاریا در آن مغشوش میشد.

باری ،این رفقا کوشش میکردند که این برخورد را مورد انتقاد قرار دهند یا حتی
بعد از اینکه به ایران رفتند و هنوز گروه خود را به نام “اتحاد مبارزه برای آرمان طبقۀ
کارگر” ایجاد نکرده بودند ،بهنظراتی که سازمان مجاهدین خلق ایران  -بخش م.ل( .از
شورای مسئولین به بعد ،به این نام امضا میشد) ارائه میکرد ،بر اساس چنین موضعی
بهعنوان نظرات راست و وامانده برخورد میکردند؛ منجمله نظری که سازمان راجع به
تیر ترکش شاه” نامیده بود .در واقع قصد داشت
دولت ازهاری داده و آن را “آخرین ِ
تیر ترکش رژیم است؛ آنها گفته بودند خیر! این آخرین تیر
بگوید که سرکوب ،آخرین ِ
ترکش نیست ،رژیم کارهای دیگری هم میتواند انجام دهد و البته کار دیگری هم کرد و
آن به روی کار آوردن بختیار بود .نظر این رفقا در این مورد خاص میتواند درست باشد
یعنی طرح آن تیتر و آن محتوی به آن شکل درست نبود ،اما مجموع ًا برخورد آنها سالم
نبود .میخواهم بگویم بهجای اینکه در موارد اختالف نظر ،سیاستی مبتنی بر مبارزۀ
ِ
“زدن” حریف
ایدئولوژیک داشته باشند و بهنحوی سالم برخورد کنند ،هدفشان عمدت ًا
بود .برای بعضی از بچههایی که از تشکیالت فاصله گرفته بودند گویا مسئلۀ اساسی
این نبود که باید برای مردم یا جنبش کار و فعالیتی کرد یا تالش جهت رفع بحران و
پاسخگویی به مسئلهای داشت ،مسئله برای آنان این است که جریان پیکار ایراد دارد و
باید تا جای ممکن آن را مورد حمله قرار داد .من البته این برخورد را بعدها در انشعاب
پیکار هم دیدم ،ولی در مقطع  1357این نوع برخورد خیلی حاد شده بود .خالصه مسئلۀ
تحلیلی اساسی در این دوره این بود؛ ولی چنانچه من شاهد آن بودهام ،طبق روالی که ظاهر ًا
در تمام انشعابها حتی در دیگر کشورها پیش میآید به مجرد بروز اختالف ،هر دری
به تخته بخورد تقصیر به گردن طرف مقابل است و دست آخر مضمون انتقادات ،فدای
اختالفات فردی و گروهی میشود.
باری ،این گرایش پس از شورای مسئولین از جمع جدا شد و خود را “اتحاد
مبارزه برای آرمان طبقۀ کارگر” نامید .این رفقا عبارت بودند از :جواد قائدی ،مهدی
فیروزکوهی ،یزدانیان ،عباس پاکایمان که به نام کریم خوانده میشد و فتحی؛ عدهای
هم در مشهد بودند که هوادار آرمان شدند و گویا سهند هم که محفلی شامل چند نفر از
دانشجویان مقیم انگلستان بود هوادار آرمان شده بود .بعدها خود سهند گروه “اتحاد
مبارزان کمونیست” را تشکیل داد؛ در همین فاصله گویا قائدی از آرمان اخراج میشود و
سپس بهواسطۀ نظریاتی که به نوعی متأثر از نظریات تقی شهرام و مناسباتش با جریانهای
خارج از کشور از جمله آذرخش بود به سهند میپیوندد؛ اما او این رابطه را از پیکار مخفی
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کرده و بهواسطۀ تماسی که با برخی از بچهها داشت وارد زیرجمع تحریریۀ پیکار هم شده
بود .من البته از این ماجرا هیچ خبری نداشتم .بهنظرم مدتی با اصغر (مهرداد درویشپور)
و رفیق دیگری به اسم محسن (حسین میری) که او هم در زیرجمع تحریریه بود با هم
کار میکردند .طی چند جلسه آنها متوجه میشوند که قائدی خیلی نظرات شبیه به مواضع
سهند را مطرح میکند و… تا اینکه یک بار با او به مبارزۀ نظری مینشینند و برایش ثابت
میکنند که “تو سهندی هستی که این حرف را میزنی و این کار را میکنی” .او هم باالخره
اعتراف میکند که “بله! من سهندی هستم و آمدهام در پیکار هسته و فراکسیونی طرفدار
سهند بزنم” .این امر موجب شد که پیکار او را اخراج کند .این رفیق فعالیت خود را با
“اتحاد مبارزان” ادامه داد و متأسفانه پس از بیش از یک سال تحمل حبس و شکنجه،
در سال  1362اعدام شد.
اما رفقای دیگری که در آرمان بودند ،پس از آنکه وضع سهند بهتر شده بود ،به
سهند میپیوندند .من یک بار یزدانیان را دیدم و از او پرسیدم آیا شما امروز در سهند کار
میکنید؟ گفت که “نه در سهند بلکه با سهند کار میکنیم” .این نوع عملکرد پیرو اقدامی
بود که سهند در نظر داشت با این مضمون که اگر چنانچه گروههایی هستند که با ما همنظر
بوده و قصد همکاری دارند ،ما آنها را عضوگیری نمیکنیم که بیایند داخل تشکیالت،
آنها باید نظرات ما را ببرند و استقالل تشکیالتی خودشان را حفظ بکنند؛ ظاهرش این
بود که بهلحاظ امنیتی ضربهای به آنها وارد نشود ،باطنش را من نمیدانم!
به این ترتیبکریم و یزدانیان به سهند  ملحق شدند ولی مهدی و فتحی در آرمان ماندند.

بعد از شورای مسئولین
زمانیکه در خارج از کشور شورای مسئولین به پایان رسید ،بچهها طی چند هفته
به داخل بازگشتند .اوضاع داخل در تالطم بود و جنبش اوج میگرفت ،بهخصوص که
سازمان از زمان جنبش خارج از محدوده ،این اوجگیری را به عینه میدید اما چشمانداز
سقوط قریبالوقوع رژیم هنوز مطرح نبود .هنوز شاه نگریخته و دولت شریفامامی
برقرار است و زیر ضربات جنبش عقبنشینیهایی میکند .با سرکوب موج انقالب در
جمعۀ سیاه ،در  17شهریور  1357کار دولت او یکسره شده و در  15آبان  1357جای
خود را به یک دولت نظامی به سرکردگی ازهاری میدهد .در  14مهر  1357خمینی
به نوفللوشاتو در اطراف پاریس رفته بود .بچهها در اوج این وضعیت و تظاهراتهای
پیدرپی قبل از عاشورای معروف آن سال ،در آذرماه به داخل برگشته بودند .سازمان
همچنان نوعی حضور در خارج را برای خودش الزم میبیند و تصمیم میگیرد که یکی
از بچههایی را که در شورای مسئولین شرکت کرده بود درخارج نگه دارد و در واقع
یک دفتر را حفظ کند؛ بههمیندلیل محمد نمازی در خارج مانده بود .بر اساس گفتهای

  ۵۷۴از فیضیه تا پیکار

که از سپاسی شنیدم ،قصد بچهها این بوده که با توجه به نفی مشی چریکی و منتفی
بودن هرگونه اتهام تروریسم به سازمان ،این امکان در خارج از کشور وجود داشته باشد
که بتوانیم دست به فعالیت علنیتری نسبت به گذشته بزنیم و در واقع تماس رسمی با
سازمانها و نیروهای دیگر برقرار کرده و حضوری علنی داشته باشیم .به عبارت دیگر
هنوز کار به جایی نکشیده بود که سازمان بخواهد همۀ نیروها را در داخل متمرکز کند.
برهمین اساس قرار شد رادیوی عدن را که هنوز ادامه داشت حفظ کنیم .برای این کار
تالش کردیم رفیقی که مسئولیت گویندگی رادیو را بهعهده داشت و از بچههای هوادار
بخش منشعب در انگلیس بود را با فرد دیگری جایگزین کنیم تا در کنار مسئولی که
در عدن بود بتواند فعالیت رادیو را ادامه دهد .چیز زیادی هم به قیام نمانده بود ،فکر
میکنم اواخر دورۀ بختیار است که او را به عدن بردم .این مقارن میشود با دورهای که
بچهها در داخل دست به انتشار مقادیر زیادی اعالمیه و اطالعیه زدند .ما از اعالمیههای
“بخش منشعب” صحبت میکنیم درحالیکه این کام ً
ال عطف به ماسبق است چون
هیچ یک از این اعالمیهها به نام “بخش منشعب” امضا نشده است و همه جا “سازمان
مجاهدین” بوده حتی در دورۀ مارکسیستی و یا بعد از شورای مسئولین که نام تغییر کرد
و “سازمان مجاهدین خلق ایران بخش م.ل ”.یا “بخش مارکسیست-لنینیستی” امضا
میشد“ .بخش منشعب” اصطالحی بود که بعدها در پیکار برای نامیدن دورۀ پس از
تغییر ایدئولوژی رایج شد .آن بیست تراکت و چندین اعالمیهای که مطرح کردم به همین
ِ
زمان شورای مسئولین ،نام سازمان پیکار هم
نام بود .جالب است بدانیم که در همان
بهعنوان نام تشکل آتی مطرح شده بود ،اما بچهها ترجیح دادند که با رفقای داخل هم
در این مورد صحبت کنند و این روند حدود سه ماه طول کشید و در نتیجه مدتی به نام
“سازمان مجاهدین بخش م.ل ”.اعالمیه داده شد ،اما برای ما در خارج ،این نام سریع ًا
جا افتاده بود و تقریب ًا از دو ماه قبل از قیام ،به نام سازمان پیکار فعالیت میکردیم.
زمانیکه به عدن رفتیم هم ،با همین نام فعالیت داشتیم؛ در مالقاتهایی که با نیروها و
گروههای آمریکای التین داشتم ،با اسم سازمان پیکار با آنها صحبت کردم؛ حتی ُمهر و
لوازم رسمی دیگر هم با این نام و آرم درست کرده بودیم.

باری ،رادیوی عدن چندی بیش نپایید زیرا با قیام بهمن مسئله منتفی بود .این
رادیو تقریب ًا تا سه هفته پس از قیام ادامه پیدا کرد و به یاد دارم که در آخرین برنامهای که
اجرا کردیم ،در مقابل تبلیغات شدید رژیم جدید برای خلع سالح تودهها ،خطاب به مردم
گفتیم که “اسلحه ها را نباید تحویل داد”.

جلسه برای عدنیها و عمانیها
ما کوششی هم در عدن و عمان جهت روشن کردن تصور آنها نسبت به رژیمی که
در ایران پس از قیام به قدرت رسیده و درک توهمآمیزی که نسبت به انقالبیگری خمینی
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رایج بود ،به عمل آوردیم؛ چنانکه برای مبارزان فلسطینی و ک ً
ال جریانات سیاسیای که
آنجا نمایندگی و فعالیت داشتند .بسیاری خمینی را نمایندۀ واقعی انقالب دموکراتیک
ایران میدانستند؛ البته ناگفته نماند تصوری که خودم داشتم هم ،تصور روشنی از قضایا
نبود ولی توانستم با توجه به نقش دولت موقت بازرگان در خواباندن امواج انقالب،
چیزهایی بگویم با این مضمون که دولت جدید نمیتواند نمایندۀ آن انقالبی باشد که مردم
خواسته و برای آن مبارزه کردهاند .هرچند میدانستم که آنها قانع نمیشوند و نمیتوانستند
بشوند .طبیعیست که من هم ،طبق اعالمیهای که از داخل آمده بود و در آن جملهای در
مورد خمینی نوشته شده بود که او را “نمایندۀ دمکراتیسم انقالبی اقشار متوسطه جامعه”
توگو میکردم.
میخواند ،که من هم مجموع ًا آن را قبول داشتم با رفقای خارجی گف 

اشاره به این نکته بیمورد نیست که این مفهوم “نمایندۀ دمکراتیسم انقالبی اقشار
متوسط جامعه” که در این اعالمیه آمده بود ،بعدها در خود پیکار بهعنوان گرایشی به راست
مورد تأمل و نقد قرار گرفت؛ آنچه مسلم است این جمله برداشتهای نادقیق و ُپرابهامی
را ممکن میساخت؛ مسئله به تعریفی برمیگردد که از این “اقشار متوسط جامعه” داشته
باشیم .روشن بود که “دمکراتیسم انقالبی” خمینی ناپیگیر است ولی بهخاطر شعارهایی
که میداد و تصوراتی که مردم از آن داشتند اینطور ارزیابی میشد که در واقع او نمایندۀ
نوعی دمکراتیسم خردهبورژوایی است .اگر از مفهوم “اقشار متوسط جامعه” همان تصور
بهاصطالح بورژوازی داخلی برداشت شود (که هم در تقابل با نیروهای ماقبل سرمایهداری
و ارتجاعی قرار داشته و هم در رقابت با سرمایهداران وابسته) واضح است که آنها حامل
توهم عمومی که در سطح جامعه نسبت
هیچ نوع دمکراتیسمی نیستند ،ولی بههرحال آن
ِ
به خمینی وجود داشت ،تأثیر خودش را در پیکار هم میگذاشت و اجازه نمیداد به عمق
این ناپیگیری خردهبورژوازی پیببرد.

بهنظرم این امری کام ً
ال طبیعی بوده است یعنی نقدهایی که االن صورت میگیرد،
نقدهایی علمی نیستند .هیچوقت نباید گذشته را در شرایط حال سنجید .گذشته را باید در
شرایط گذشته در نظر گرفت ،نه در شرایط حال .بله ،امروز که آب از آسیاب افتاده و بسیاری
از قضایا حل شده و… بگوییم که چرا فالن جریان این چنین گفت و چنان کرد؟! از یک
مبارز یا سازمان سیاسی هم کسی نمیتواند انتظار داشته باشد که پیغمبرگونه ،کف دستش را
بو کند و بیاید واقعیت و تحولش را بگوید .این غیرعلمی و غیرماتریالیستی است که کسی
چنین انتظاری داشته باشد .مهم این است که اگر کسی اشتباهی دارد ،اشتباهش فاحش و
کام ً
ال غیرعلمی نباشد؛ حاوی چیزی باشد که در آن زمان ،پایه و مبنا داشته ،نه اینکه یک
ال اشتباه باشد که در همان موقع هم قابل انتقاد است ،مث ً
تصورکام ً
ال در رابطه با “اشتباهات”
دورۀ استالین ،بسیاری قابل دفاع نیست ،نه تنها در شرایط امروز که در شرایط آن روز هم قابل
ت کردن مخالفین ،نه آن دوره و نه
دفاع نیست؛ کارهایی مثل پروندهسازی ،اعدام و سربهنیس 
در هیچ دورهای قابل قبول نیست.
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لحظۀ قیام

روزنامۀ اطالعات  ۲۳بهمن   ،۱۳۵۷ص۸

پس از آنکه رفقای شورای مسئولین به ایران باز
میگردند ،طبع ًا تالش میکنند بر اساس نظریات تدوین شده
به نام اکثریت شورای مسئولین یعنی “بخش م.ل .مجاهدین”
فعالیت خود را که در دورۀ قبل ،در نوعی وضعیت تعلیقی قرار
داشته از سر بگیرند .نتیجۀ این فعالیت ،آن بیست اعالمیه و
اطالعیهای بود که در فاصلۀ مرداد تا آذرماه ،یعنی تا اعالمیۀ
“پیش بسوی هستههای مسلح” داده شد .این اعالمیه بیان صریح
اعالم موجودیت سازمان پیکار محسوب میشود ،اما واقعیت
این است که اوجگیری جنبش انقالبی آنچنان سریع و پرشتاب
بوده که براستی بچهها را در سرگیجه قرار داده بود .این تغییر و
تحوالت در عرصۀ اجتماعی و سیاسی آنچنان غیر قابل انتظار
بوده و پیدرپی رخ میداده که سازمان نتوانسته بود در دورۀ قیام
یک شرکت واحد ،فعال و هدفمند داشته باشد؛ یعنی سیاستی که
به نام سازمان بهنحوی روشن و قاطعانه از جانب کلیۀ رفقا پیاده
شود ،مث ً
ال حسین روحانی بهعنوان یکی از افراد مؤثر سازمان،
به خودش اجازه میداده در حمایت از قیام ،اعالمیهای به نام
سازمان پیکار بنویسد و در آن ،اهداف قیام را تعریف کرده و
رهنمودهایی به زحمتکشان بدهد .او خواستار کوتاه شدن دست
نیروهای خارجی از ایران و ادامۀ موج انقالب… شده بود .آری،
او چنین متنی تهیه میکند و در روز  22بهمن و اشغال رادیو
توسط نیروهای انقالبی ،آن را به رادیو میدهد تا خوانده شود و
چنین هم شد .در روزنامۀ اطالعات هم چاپ شد ،ولی این ابتکار
او متکی به کار جمعی تشکیالت نبوده بلکه همانجا در جریان
اشغال رادیو حضور داشته و آن را نوشته است .در نشریۀ پیکار
شماره  93میخوانیم:

“در پیام سازمان پیکار که در ساعت  8صبح
روز  23بهمن  57از رادیو ایران که به تصرف انقالبیون
در آمده بود ،خوانده شد چنین آمده بود“ :ما که همچون
قطرهای در میان تودههای مردم و در کنار آنها به مبارزۀ
مسلحانۀ خود با دشمنان انقالب ادامه میدهیم از کلیه
هموطنان مبارز و بهخصوص نیروهای رزمنده میخواهیم
تا نابودی کامل ضد انقالب به مبارزۀ خود ادامه دهند””.
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بچههای دیگر هم تکتک یا چند نفری در تظاهرات شرکت میکردند و
میتوانستند همراه مردم ،میدانهایی را از تصرف ارتش و تانکهایش آزاد کنند؛ مث ً
ال
حسین روحانی در تصرف میدان راهآهن با رفقا بوده ،یا اسم میدان جمهوری را خود او
که خط خوشی داشت به درشتی باالی دیوار میدان با رنگ نوشته بود و تا مدتها آن باال
خط او پیدا بود؛ یا بچههایی که بهصورت فردی یا اکیپی به مصادرۀ بعضی از تجهیزات
ارتشی میپرداختند ،مث ً
ال رفیق قادر و رفیق دیگری در تصرف پادگان قلعهمرغی شرکت
داشتهاند .از این نوع فعالیتهای فردی و گروهی فراوان انجام گرفته ولی این امر مبتنی بر
یک برخورد تشکیالتی نبوده است .واقعیت این است که همه غافلگیر شده بودند .قیام
نه تنها خیلی از مردم ،بلکه گروهها و جریانات چپ را هم غافلگیر کرده بود و در میان
آنها وضع سازمان پیکار بهتر از بقیه نبود چون پیکار به تازگی از مشی چریکی بریده و از
آن رها شده بود .پیکار در این دوره میخواست شکلی از رابطه با جنبش کارگری را بیابد
که تحت تأثیر مشی چریکی نبوده و با درک جدید تطابق داشته باشد .او تازه به این نوع
فعالیت در جریان مبارزات کارگری رویآورده بود که قیام در را کوبید .در واقع بسیاری از
بچهها ،مث ً
ال از میان گروه “دانشجویان مبارز” (که هواداران دانشجویی خط سه محسوب
میشدند) رو به کارخانهها آورده بودند درحالیکه من به یاد ندارم سازمان برای دانشجویان
ِ
خود جریان مبارزات کارگری،
چنین دستوری داده باشد ،یا در خیلی از کارخانهها در
اعتصابها و َب ْستنشستنها جریان داشت و طبع ًا رفقایی از سازمان که در این کارخانهها
بودند این حرکات را همراهی میکردند .من مجموع ًا فکر میکنم که بیشتر این فعالیتها
به ابتکار خود افراد بود یعنی آنهایی که تمایالت غیرچریکی یا ضدمشی چریکی داشتند،
با توجه به سمتگیری عمومی سازمان بهسوی کارگران ،طبع ًا بهسوی کارخانهها و جنبش

از تقویم سازمان پیکار به مناسبت نخستین سالگرد قیام…
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کارگری کشیده میشدند .سازمان هم سیاست و برنامهای علیه این نوع فعالیت نداشته
که عرضه کند یا به مخالفت با تمایل طبیعی رفقا برخیزد .اگر انتقادی به سازمان در این
دوره باشد ،همین عدم انسجام و تحلیل درست از شرایط است که افراد را در یک جنبش
خودبهخودی البته با سمتگیری عمومی کارگری رها میکند.

بحثی در مورد پیچیدگی قیام
فکر میکنم بهعنوان یک نیروی سیاسی یا حتی بهعنوان یک شاهد که زیاد از وقایع
دور نبوده ،الزم است که به این بخش از تاریخ ایران یعنی مسئلۀ قیام برخورد کوتاهی بکنم؛
ِ
مبحث خیلی مهمی است و زمینۀ مساعد برای ما که بتوانیم برخی از تحلیلهای رایج و
این
یکجانبه را یک بار دیگر مرور کرده و مورد تجدیدنظر قرار دهیم.

عموم ًا تا جایی که به یاد دارم بنابر همان دید رایج قبلی ،مسئلۀ قیام را به جوانب
اقتصادی-اجتماعی آن تقلیل داده و وجوه فرهنگی آن را نادیده میگرفتیم؛ یعنی گروهها
و اقشار اجتماعی را طوری تحلیل میکردیم که گویا آنها به نحوی آگاهانه و شفاف
صرفا تابع منافع اقتصادی فوری خود هستند .در میان این گروههای اجتماعی هم عمدت ًا
توجهمان معطوف به اقشار حاکم جامعه بود؛ در نتیجه تمام ه موغممان در حد تحلیل
دیگر گروههای وسیع اجتماعی را
منافع بازاریها و اقشار بورژوایی مانده و انگیزههای
ِ
که در این حرکت عظیم تودهای شرکت داشتند از قلم میانداختیم .در این تحلیلها دقت
نمیکردیم که اص ً
ال چه چیز رخ داده که تمام نیروهای جامعه به استثنای مشتی ساواکی یا
عناصری که مستقیم ًا در دوام رژیم گذشته نفع داشتند ،اینگونه به خیابانها ریختهاند؟ این
نه تنها برای ما ،بلکه برای اشخاص بسیار هوشمند و فرهیخته در اروپا و غرب هم مسئله
بود .کسانی که متخصص تحلیل انقالبهای گوناگون از چین و شوروی و… بودند ،در
برخورد به قیام ایران دچار حیرت شده و به تعمق در آن پرداختند؛ مث ً
ال مصاحبهای از میشل
فوکو با روزنامۀ لیبراسیون را به یاد دارم که بعد از دو سفر به ایران ،درست قبل از قیام،
از رابطۀ مبارزات مردم با کارکرد و نفوذ فرهنگ سنتی سخن میگفت .او با شور و شعف
در این خیزش تودهای مینگریست و نشان میداد که مردم چطور از سنن و آداب فرهنگی
و مذهبی خود برای مقابله و کنار زدن یک رژیم خونخوار دستنشانده سود جستهاند .ای
کاش ما خودمان در همان سال  1358این مسئله را با ابعاد وسیعتری میدیدیم و به آن
برخورد میکردیم .میبینیم که جریانات گوناگون پس از دهها سال قیام را طوری بررسی
میکنند که گویا مث ً
ال از بیخ خواست بورژوازی بوده است؛ گویا این بورژوازی بوده که
بهنحوی حساب شده این آلترناتیو را َعلم کرده و دیگران اص ً
ال به حساب نمیآیند .حاال
چطور شده که همۀ مردم به خیابانها ریخته و در قیام شرکت کردهاند ،مهم نیست! مگر
نه اینکه در کنار خواستهای بورژوازی و بازاریها و احیان ًا لیبرالها ،خواستهای
دیگری هم مطرح بوده است؟ یا بحثی که بر سر مشخص کردن منشأ قیام در گرفت؛ مث ً
ال
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در کانون نویسندگانگفته میشد که از شبهای شعر انستیتو گوته آغاز شده ،یا خود ما
معتقد بودیم که از جنبش خارج از محدوده ،یا مذهبیها که فتوای خمینی را منشأ قلمداد
میکردند ،یا هستند کسانی که بحران اقتصادی خالص را دلیل مطلق میدانستند .اگر قرار
باشد بحران اقتصادی در آن روزِ رژیم شاه بتواند چنین انقالبی بهوجود آورد ،بحرانهای
اقتصادی امروز باید غرب را صد بار کلهپا کرده باشد.
همۀ این نظرات ،یکجانبه و تنگنظرانه است یعنی جایی که آدم نخواهد قضایا
را همهجانبه ببیند .باید همۀ عوامل و دینامیسم درونی آنها را بررسی کرد .نباید فراموش کنیم
که بهقول لنین انقالب کار یک طبقه نیست ،کار همه است؛ انقالب هزار شرایط میطلبد.
در خود روسیه اگر چنانچه جنگ جهانی نبود مگر میشد انقالب اکتبر راه انداخت؟ حزبش
را میخواست ،شخص لنین را میخواست… همانطورکه بهنظرم تحول در ایران ،با همۀ
زمینههاییکه وجود داشت به شخصیتی مثل خمینی هم نیاز داشت تا چنین مسیری را بپیماید.
بههرحال ،بهنظرم یک تحلیل جامع و همهجانبه در اینرابطه الزم است که ابتدا
همۀ عوامل را ببیند و سپس بر سر قیام قضاوت کند .با افرادی هم برخورد داشتهام که
بهواسطۀ عدم توانایی در تحلیل قیام ،بهکل منکر اهمیت آن میشوند .آنها به آدمهای
خستهای میمانند که قدیم در برخورد به انقالب مشروطه میدیدیم؛ که بابا این مشروطیت
چه بود و به چه درد خورد؟! این ساختۀ دست انگلیسیها بود و پدر ما را هم درآوردند .مثل
اینکه کسی بیاید و در مورد قیام بگوید اص ً
ال چه ارزشی داشته؟! یعنی نفهمد که چطور
میلیونها نفر به خیابان ریخته و چهرۀ ایران و منطقه را عوض کردهاند و خواهینخواهی
برآیند این حرکت ،تاریخ ما شده است .ما چطور میتوانیم بگوییم چیزی نبود و ارزشی
نداشت؟ این نه تنها یک نقطۀعطف در تاریخ ماست ،که بهنظر من تأثیرات مثبت آن را
هم باید در نظر گرفت .حکومتی که پس از قیام به قدرت رسید ،در این چند دهه بهلحاظ
افشای مذهب تأثیر بسزایی در مردم ما داشته است .به هیچ قیمتی نمیشد به مردم ایران
فهماند که حضرت علی یا امام حسین چه نوع آدمی بودهاند! ولی امروزه مردم دیگر با
عمق وجود خودشان احساس کردهاند و دیدهاند که امام حسین ،از کجا معلوم که آدمی
مثل خمینی نبوده باشد؟ امروز حداقل این سؤال در ذهنشان رسوخ کرده است .این از
جنبههای مثبتیست که در اینرابطه وجود دارد یعنی نقد تجربی مذهب در فرهنگ مردم.

کنفرانس وحدت
یکی از اولین وظایف کمونیستها وحدت تشکیالتی و گام نهادن در فرایند
تشکیل حزب طبقۀ کارگر است .مجاهدین خلق به مجردی که تغییر ایدئولوژی دادند ،این
مهم را پذیرفته و همانطورکه قب ً
ال یادآور شدم تالش کردند با دیگر جریانات مارکسیست
توگو در جهت محقق کردن این وحدت شوند؛ حاصل این تالش مجموعه
وارد گف 
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توگوهایی با رفقای فدایی بود که متأسفانه به نتیجه مطلوب نرسید.
گف 

(((

پس از قیام ما شاهد فوران نیروهای سیاسی ،به شکل سازمانی ،گروهی و حتی
محفلی بودیم که اکثر ًا به مارکسیسم تمایل داشتند .مسئلۀ تالش در جهت وحدت بخشیدن
به این نیروها طبع ًا از اولین و مقدمترین کارهای پیکار بود .در میان نیروهایی که بهلحاظ
سنتی ،چپ و کمونیست تلقی میشدند ،تا آن روز تمایزات مشخصی در خود جنبش پیش
“خط سه” که بهطور خودبهخودی در جنبش رایج گشت
آمده بود؛ مشخص ًا اصطالح
ِ
ناظر بر مرزبندی میان سه دسته در میان کمونیستها بود .دستۀ اول که به حزب توده و
اقمار شوروی و رویزیونیسم مربوط میشد؛ دستۀ دوم به طرفداران مشی چریکی و عمدت ًا
چریکهای فدایی اختصاص داشت؛ اما یک خط سومی هم بود که در واقع بهنحوی
(((
سلبی خود را از طریق مرزبندی با تودهایها و چریکها تعریف میکرد.
این جریانهای خط سوم باید به پای وحدت یا حداقل نوعی ائتالف با یکدیگر
میرفتند و بههمینجهت بالفاصله پس از قیام یعنی در همان اواخر بهمن ماه 1357
نشستی برگزار شد که چندین گروه و محفل در آن حضور داشتند .از این میان سه جریان
به پیشینۀ بخش منشعب تعلق داشتند یعنی آرمان ،نبرد و پیکار .جریاناتی هم بودند که از
قبل از قیام با بخش منشعب در بحث و تبادل نظر قرار داشتند مثل رزمندگان؛ جریانات
دیگری هم در جریان قیام از خارج به ایران بازگشته و در جنبش فعالیت داشتند.
این تالش که به “کنفرانس وحدت” معروف شد چند ماه به طول انجامید و
من بهعنوان کسی که در تحریریۀ ارگان سازمان فعالیت میکرد ،در نشریۀ پیکار بارها
به مضامین آن برخورد داشتم .گذشته از سازمانها و گروههای ذکرشده باید از جریانات
دیگر هم نام برد :مبارزین آزادی خلق ایران ،مبارزین طبقۀ کارگر ،مبارزان راه طبقۀ کارگر،
اتحادیۀ کمونیستهای ایران ،طرفداران جنبش طبقۀ کارگر،کارگران مبارز ،کمیتۀ نبرد،
پیوند و اتحاد انقالبی برای رهایی کار (زحمت).

کنگرۀ اول سازمان پیکار
یکی دو هفته پس از آغاز نشستهای کنفرانس وحدت ،اولین کنگرۀ سازمان
پیکار در اسفندماه  1357تشکیل شد و ما که هنوز در خارج بودیم ،حداقل من ،خبر
چندانی از آنچه در آنجا میگذرد نداشتم و تا حدود زیادی مشغول دوندگیهای خارج
توگوهای درونی بین دو سازمان چریکهای فدائی خلق  ایران و سازمان مجاهدین خلق
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 -2چند ماه پس از قیام ،خط چهار (راه کارگر) و کمی بعد جریانی با گرایش به فعالیت صرف در جنبش
کارگری منسوب به خط پنج هم بهوجود آمدند.

بخش منشعب و تغییر و تحوالت آن ۵۸۱
کشور بودم .بچههایی که از داخل آمده و هنوز خارج بودند ،محمد نمازی و شاکر  (فاضل
نادری ،که او هم مدتی کوتاه ،همان سالهای  ۵۶-۵۷به خارج آمده بود) بیشتر در جریان
کنگره قرار داشتند؛ حداقل از آنها در مورد اشخاصی که به عنوان نماینده در کنگره حاضر
میشوند نظرخواهی شده بود و آنها هم بر اساس شناخت قبلی خود نظری داده بودند ولی
از مضمون و محتوای نظریات و گرایشات بیخبر بودند .من از حاصل کار کنگره هم،
فقط زمانیکه به ایران بازگشتم مطلع شدم.
برای این کنگره ،تدارک چندانی صورت نگرفت ،اما برگزار شدن شورای مسئولین
چند ماه قبل از آن و بحثهایی که در طی آن صورت گرفته بود ،به نوعی شاید بتوان گفت
نقش تدارک کنگره را ایفا کرد و در نتیجه مجموع ًا میشود گفت که کنگره هم در واقع
بهنحوی دموکراتیک برگزار شد و نتایج آن بیانگر نظرات تودههای سازمانی در آن مقطع  
بود ،ناگفته نماند که در گشایش کنگره ،شورای مسئولین مجبور شد در ارتباط با حضور
ناکافی سازمان و فعالیتهای آن در جریان قیام توضیحی بدهد ،امری که ضرورت رسیدن
به یک خطمشی مشخص را هرچه ضرورتر میکرد.
در جریان کنگره ،دو نظر برجسته شده بود و بین این دو گرایش طیف نظرات
دیگری هم وجود داشت .اصول نظری این دو گرایش در پایان ،به شکل دو قطعنامه به
کنگره عرضه شد و بعد از رأیگیری اکثریت حضار یکی از آنها را پذیرفت .این نظریات
را میشود بهصورت مؤجز به شکل زیر فرموله کرد.
خالصهای از نظرات اکثریت

قیام  ۲۲بهمن مسلم ًا برخی دستاوردها داشته ،اما اساس ًا بهدلیل خصلت
سازشکارانۀ رهبری آن ،دچار وقفه شده و بهصورت انقالبی نیمهتمام ،هنوز راه درازی در
پیش دارد؛ به این عنوان بههیچوجه نمیتوان از پیروزی انقالب صحبت کرد .تودههای
مردم به هدفهای اقتصادی و سیاسی خود دست نیافتهاند و این انقالبی که آنها همه چیز
خود را فدای آن کردهاند ،هنوز تا پیروزی فاصلۀ زیادی دارد .ماهیت طبقاتی رژیم باعث
میشود که نتوان آن را نمایندۀ واقعی تودهها قلمداد کرد .تودهها باید برای تأمین حاکمیت
خود به مبارزه ادامه داده و در صورت لزوم دست به سالح ببرند.
در تحلیل ساخت طبقاتی حاکمیت ،این قطعنامه دو جناح را شناسایی میکند:
یک جناح که نمایندۀ سرمایهداری متوسط است و در مجموع از منافع کل سرمایهداری
ایران دفاع میکند ،به این عنوان در یک نبرد تا به آخر ،در کنار سرمایه باقی میماند.
جناح دیگر که خمینی نمایندۀ آنها محسوب میشود خردهبورژوازی مرفه سنتیست
و اساس ًا متکی به بازار .این جریان با روحانیت روابط مشخص و دیرینهای دارد .این نیرو
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در برخورد با رژیم شاه جنبۀ انقالبی و ترقیخواهانه از خود نشان دهد اما درعینحال
جریانی ناپیگیر است و به سازش با لیبرالها کشیده خواهد شد .دولت موقت جمهوری
اسالمی که به قدرت رسیده ،عمدت ًا بر لیبرالها اتکا دارد و خردهبورژوازی سنتی عموم ًا در
کمیتهها و در شورای انقالب یافت میشود.
قطعنامهای که اکثریت آراء را به دست آورد ،معتقد است که علیرغم ائتالف و
وحدتی که بین این دو جناج وجود دارد نباید اختالفشان را نادیده گرفت؛ این اختالف
که از مواضع طبقاتی گوناگون آنها ناشی میشود ،باعث بهوجود آمدن نوعی دوگانگی
در قدرت سیاسی گشته است؛ این ِتز “قدرت دوگانه” طبع ًا اشاره به اوضاع روسیه بین
فوریه و اکتبر  ۱۹۱۷دارد .از نظر قطعنامه ،کمونیستها باید به افشای لیبرالها و
ماهیت ضدانقالبی آنها پرداخته وابستگی و پیوندشان را به امپریالیسم و سرمایۀ جهانی
نشان دهند؛ درعینحال که باید علیه جنبههای سازشکارانۀ سیاستهای خردهبورژوازی
و همچنین برخوردهای غیردموکراتیک و انحصارطلبانۀ آنها که مانع پیشرفت مبارزات
تودهها و انقالب در حال تحول میشود مبارزه کرد…
خالصهای از نظرات اقلیت

ِ
جریان کنگره که اقلیت آن را تشکیلمیداد ،قیام تودهها در  ۲۲بهمن
از نظر این
صرف ًا نقطۀ آغاز انقالب ایران محسوب میشد و باید آن را ادامه داد .خیانت لیبرالها و
دیگر نیروهای سازشکاری که قدرت سیاسی را به دست گرفتند نوعی وقفه در پیشرفت
انقالب و در تعمیق آن ایجاد کرده است ،اما این وقفه کوتاهمدت بوده و تودهها بهسرعت
به ماهیت ضدخلقی رژیم پیبرده و حرکت انقالبی خود را ادامه داده و این رژیم را
سرنگون خواهند کرد .این قطعنامه بر ائتالف دو جریان بورژوازی لیبرال و خردهبورژوازی
اذعان دارد اما معتقد است که خردهبورژوازی بهدلیل تمایالت سازشکارانهاش هرگونه
جنبۀ انقالبی خود را از دست داده و باید مستقیم ًا با آن مبارزه کرد؛ طبع ًا این قطعنامه
بههیچوجه قائل بهوجود نوعی “قدرت دوگانه” نیست و دولت را زیر هژمونی کامل
لیبرالها میبیند .وظیفۀ کمونیستها در نتیجه ،تدارک دیدن تداوم انقالب است و در
این جهت باید شرایط و امکانات الزمۀ سیاسی و حتی نظامی را فراهم کنند؛ از جانب
اکثریت ،مواضع این جریان مخالف چپروانه تلقی میشد.
تعیین رهبری جدید در کنگرۀ اول

همانطورکه گفتم ،بین این دو قطعنامه گرایشات گوناگون دیگری هم وجود
داشت که نشان میداد ک ً
ال یک طیف نظری بین این دو قطب وجود دارد .در جریان
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کنگره ،قطعنامۀ اول اکثریت آراء را به خود اختصاص داد و بر اساس آن ،مرکزیت جدید
سازمان انتخاب شد .مرکزیت جدید تا آنجا که بهخاطر دارم شامل پنج عضو اصلی میشد
که عبارت بودند از :علیرضا سپاسیآشتیانی ،حسین روحانی ،کوچکآقا (محمد) نمازی،
شهرام محمدیانباجگیران ،محمدعلی رحمانی و دو نفر اعضای علیالبدل یعنی قاسم
عابدینی و مسعود پورکریم یا ناتور.

بستن دفاتر سازمان در عدن و بازگشت به ایران
پس از انفجار بهمن  1357مسئلۀ خارج ماندن حتی بهصورتی حداقل دیگر
ضرورت خود را از دست میداد .ما در خارج در رابطه با اوضاع و دولت جدید ،خمینی
و… در همین فاصله فعالیت تبلیغی خود را ادامه میدادیم یعنی انعکاس اخبار داخل،
ترجمههایی از بیانیههای جدید سازمان ،کار رادیو و کارهای تبلیغی از این نوع؛ اما کار
اصلیمان تدارک بازگشت به ایران بود .مقداری از وسایلی که داشتیم را به صاحبانش
تحویل دادم ،همانطور که قب ً
ال نوشتم ،دفاترمان را در لیبی و بیروت بستم؛
مهمات و اسلحههایی که در منطقه داشتیم به سازمانهای فلسطینی داده شد؛
وسایل دفتر و تسهیالت را تحویل
همینطور آنچه در ترکیه باقی مانده بود؛ در عدن همۀ
ِ
دادم؛ یک بدهکاری به عمانیها داشتیم ،مقداری را که نزدیک پنجهزار دالر میشد،
پرداختم و مقداری هم ماند که دیگر به ما بخشیدند .فقط مقداری اسناد را در خارج
حفظ کردیم و ترتیب نگهداری آنها را دادم .بچهها دیگر همه به داخل بازگشته بودند .من
هم با شاکر که مسئول ارتباطات در ترکیه بود در تاریخ دهم فروردین  1358با پاسپورت
جعلی از مرز بازرگان به ایران بازگشتم.

نقش و فعالیت زنان در مجاهدین و بخش منشعب
نمیتوان این بخش از تاریخ بخش منشعب را که تا زمان تشکیل سازمان پیکار
و قیام بهمن  1357میرود کامل تلقی کرد بدون آنکه به نقش برجستۀ زنان مبارزی که
در دورۀ مجاهدین مذهبی و سپس مارکسیست فعالیت داشتند اشاره کرد .از همان سال
 1350و در سالهای بعد از آن ،با زندانی شدن مجاهدین و تالش خانوادهها در رابطه
با زندانیان ،شمار هرچه بیشتری از زنان و دختران به مبارزه روی آوردند و خیلی از آنان
کارآییهای برجستهای از خود نشان دادند و برخی به سازمان پیوستند .کارآییهای زنان
که عرصههای مختلفی از سازماندهی تا تدارکات و حتی عمل نظامی را در بر میگرفت،
مرحلۀ نوینی در نگرش و فعالیت انقالبی سازمان گشود .در اینجا نمیتوانم از تکتک
آنها نام ببرم ،اما نام بسیاری از آنها در ذهنم مانده است ،کسانی مثل سیمینتاج جریری،
نرگس قجرعضدانلو ،اکرم صادقپور ،فاطمه تیفتکچی ،لیال زمردیان ،حوریه محسنیان،
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صدیقه رضایی ،حوری بازرگان (هایده) ،محبوبه متحدین ،فاطمه فرتوکزاده ،محبوبه
افراز ،رفعت افراز ،منیژه اشرفزادهکرمانی ،فاطمه میرزاجعفرعالف ،منیژه افتخاری،
فاطمه امینی ،سرور آالدپوش و دیگران.
در رابطه با فعالیت زنان باید به نقش مؤثری اشاره کنم که پوران بازرگان بهعنوان
مدیر دبیرستان دخترانه رفاه ایفا کرد و پس از آن ،نقش خاصی که در تمام مراحل زندگیم
داشت .باید افزود که دیرپا بودن سنت مردساالرانه ،چه در دورۀ مذهبی و چه پس از تغییر
ایدئولوژی موارد انتقادی مهمی را امروز برای ما مطرح میکند و نشان میدهد که برای
مبارزه با این عقبماندگی فرهنگی تالش ویژهای باید به کار برد .پوران بازرگان میگوید:

“… فراوانند کسانی که دربارۀ حقوق زنان تئوری میبافند و
قلمفرسایی میکنند اما در عمل همان برخورد عقبماندۀ کهنه را دارند.
زنان و هم مردان ما در این مورد ،چه برای شناخت حقوق برابر و چه برای
عملی کردن آن ،احتیاج به آموزش و تربیت دارند .این مسائل به اعتقاد من،
در کلیۀ سازمانهای سیاسی اعم از چپ یا مجاهدین وجود داشته است.
گمان نکنید وضع در خارج از این سازمانها بهتر است .هرگز .در سطح
جامعه و حتی در جامعۀ روشنفکری پرمدعای ما ،برخورد به زنان به مراتب
تحقیرآمیزتر و ظالمانهتر است .راه درازی در پیش است تا رسوبهای
عقبماندگی از ذهنها پاک شود و در کنار هر فعالیت دیگر ،به تالش
و مبارزۀ زنان نیاز ویژه وجود دارد تا خود ما به حدی که شایستۀ حیثیت
انسانیمان است ارتقاء یابیم .کار و آموزش ویژهای در درجۀ اول بین خود
زنان و سپس بین مردان باید عملی شود ،آموزشی که جدا از فعالیت سیاسی
و اقتصادی نیست .بار فرهنگی و تاریخی مردساالری بسیار سنگین است
و حتی به فرض که معیارهای فکری و اجتماعی هم واژگون شود ،باید
برای مقابله با این فاجعۀ فرهنگی کار مشخص و جداگانه صورت گیرد.
دو نکتۀ زیر را مایلم اضافه کنم:

نکتۀ اول یاد زنان مبارزیست که چه در دورۀ اول سازمان
مجاهدین (تا سال  )13۵۴و چه بعد از آن در بخش منشعب (پس از
تغییر ایدئولوژی) فعالیت و مبارزه نمودند .از زندهها ،با اینکه گمان
نمیکنم اشکال داشته باشد ،درست نیست اسم ببرم .اکتفا میکنم به
اینکه مبارزه و مقاومتشان را در آن روزهای سخت ،شایان ستایش و
احترام بدانم .از زنان فعال در سازمان مجاهدین قبل از تغییر ایدئولوژی
فاطمه امینی که در زمان شاه و اشرف احمدی که در جمهوری اسالمی
اعدام شدند و زری میهندوست که پس از قیام  ۵۷درگذشت نام میبرم.
تعداد زنانی که در آن سالها به زندان افتادند و برخی تا سال  ۵۷در زندان
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ماندند فراوان بود .در دورۀ بخش منشعب تغییری کیفی در مشارکت زنان
در فعالیتهای سازمانی رخ داد .آنها چه در مسئولیت تشکیالتی و چه
در کار نظامی و یا در فعالیتهای کارگری لیاقتهای چشمگیری از خود
نشان دادند .عالوه بر رفقای شهیدی که بهعنوان همکار در دبیرستان رفاه
بودند مثل رفعت افراز یا عفت خواجهزارع… دیگر زنان شهید در دورۀ
بخش منشعب (از  ۵۴تا  )۵۷عبارتاند از:

سیمینتاججریری که دبیر بود و در انجام وظایف سازمانی جسور
و فداکار .در مهرماه  ۱۳۵۵در یک درگیری با مأموران ساواک شهید
شد .منیژه اشرفزادهکرمانی که پس از شکنجههای بسیار در سال 13۵۴
اعدام شد .در تاریخ ایران ،او اولین زن سیاسیست که اعدام شده و نیز
صدیقه رضایی ،لیال زمردیان ،منیژه افتخاری ،حوریه محسنیان ،فاطمه
تیفتکچی ،فاطمه فرتوکزاده ،اکرم صادقپور و نرگس قجرعضدانلو…

اما نکتۀ دوم مربوط است به زنانی که در صفوف سازمانهای مبارز دیگر فعالیت
میکردند بهخصوص مهمترین آنها ،سازمان چریکهای فدایی خلق ایران .زنان در این
سازمان نیز جایگاه مبارزاتی ویژهای داشتند ،البته نمیتوانم بگویم که وضع آنها چگونه
بوده چون خبر دقیقی از آن ندارم و درست این است که خودشان در این مورد اظهار نظر
کنند .زنان مبارزی چون مرضیه احمدیاسکویی ،فاطمه ابراهیمی (مهرنوش قبادی) که
مقاومت مسلحانهاش در آن سالها طنین ویژهای در فضای خفقانزدۀ سیاسی داشت و
سعیده شایگان (رفیق مادر) که شرح شکنجههایی را که بر او رفت خودم (از بیسیمی
که در سازمان برای گرفتن امواج خاص رادیویی مأموران ساواک درست شده بود((()
شنیدهام و چند فرزندش را از دست داد و اشرف دهقانی که به زندان افتاد و شکنجه شد
و با همکاری خانوادۀ مجاهدین از زندان فرار کرد((( و موضع و فعالیتهای بعدیاش را
همه میدانند و غزال آیت و شیرین معاضد (فضیلتکالم) و بسیار و بسیار دیگر از همۀ
(((
گروههای مبارز ،چه شناختهشدهها و چه بهخصوص گمنامان”.
-1دربارۀ  شنود موج های خیلی کوتاه ساواک نک .به :گشتیهای ساواک در تعقیب انقالبیون ،تراب حق
شناسhttp://www.peykar.org/pouranbazargan/567-bisimesavak.html                                   .

 - 2پوران بازرگان در یادداشتی منتشر نشده نوشته است“ :فروردین  ۵۲برای مالقات با برادرم منصور بازرگان
که در شیراز زندانی بود همراه خانواده خودم و صمد ساجدین و همسرش فاطمه رضایی به شیراز رفتیم .در منزل
پدر صمد بودیم که از تهران زنگ زدند .فاطمه پس از صحبت با تهران آمد و گفت خواهرم صدیقه بود .گفت
“اشرف پرید” .این حرف بین من و فاطمه ماند تا اینکه آمدیم تهران و صدیقه بهصورت خصوصی گفت :آن
روز من لباس و کفش ورزشی پوشیده بودم که اگر مسئله لو رفت ،بزنم به چاک و بعد داستان بردن چادر و
استفاده از شلوغی جمعیت و غیره را گفت .رفیق اشرف گویا دو سه هفته در خانۀ امنی از مجاهدین نگهداری
میشود و پس از وصل ارتباط مجاهدین با فداییان وی را به سازمان چریکها میسپارند”.
 - 3پوران بازرگان :خاطرۀ من از مشارکت زنان در بخشی از جنبش مسلحانه در دو دهۀ  ۱۳۴۰و .۵۰
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جمعبندی انتقادی نسبت به بخش منشعب
مجموع ًا بخش منشعب گذشته از تحول فکری عظیمی که در آن روی داد از
جنبههای منفی نیز مبرا نبود .غلبه نوعی درک ماتریالیسم مکانیکی در مناسبات سازمانی،
بهطوریکه به روحیۀ رفاقت و همبستگی سازمانی آسیب میزد؛ افراد نه بهعنوان نیرویی
آزادی انتخاب و
ارگانیک ،بلکه گاه بهعنوان قطعات یک ماشین به شمار میآمدند.
ِ
روحیۀ نسبت ًا مستقل ،همگرا و ایثارگر که در دورۀ پیشین در سازمان وجود داشت به
روحیهای بسته و ِسکتمانند ،درونگرا بدل شد .دموکراسی درونسازمانی تقریب ًا به صفر
قداست و
رسید .میتوانم بگویم که همه چیز به تصمیم رهبری که بهتدریج هالهای از
َ
رعب آن را احاطه کرده بود بستگی داشت و برخی عم ً
ال به پیروان “بلهقربانگو” تبدیل
شدند .از افراد جرأت انتقاد سلب شده بود .مواردی که برخی از کادرها به رهبری انتقاد
کرده بودند ،مانند ُپتک بر سر خودشان برگشته بود .تنها یک نفر بود که هیچ انتقادی
به او وارد نبود و در واقع انتقادی بر نمیتافت .رهبری تنها انتقاداتی که طرح آنها را به
نفع خود میدانست ،مورد بحث قرارمیداد و یا احیان ًا میپذیرفت ،بدون آنکه معلوم
شود چه کسی انتقاد را میپذیرد .موارد اخیر بهعنوان “مرکزیت میپذیرد” به گوش افراد
سازمان میرسید .من دوست ندارم این حالت را کاریکاتوری از “استالینیسم” بنامم ولی
از استالینیسم هم چیزی کم نداشت .شاید بتوان گفت که نخستین وظیفۀ یک مجاهد
مارکسیست-لنینیست ،کشف نقطه ضعفهای خود ،آنهم به صورتی مبالغهآمیز و تحویل
خود گرایش ناسالمی داشت ،انتقاد از خود
دادن آن به مسئول خود بود .مسئولی که اگر
ْ
فرد را احیان ًا مانند ُچماقی بر سر او میکوبید .زندهیاد مجاهد شهید حوری بازرگان به زبان
طنز میگفت“ :اگر طرحی از یک ویتکنگ یا یک مبارز فلسطینی بکشید ،مبارزیست
که میجنگد ولی طرحی از یک مجاهد مارکسیست  -لنینیست جز این نیست که با یک
راهی کارخانه میشود تا
دست تحلیل از خود نوشته و با دست دیگر به سر خود میزند و
ِ
شاید تنبیه شود”.
تفاهم ،صمیمیت و اعتماد متقابلی که بایستی در بین اعضا وجود میداشت ،به ضد
خود بدل میشد .مواردی پیش میآمد که اگر فرد میتوانست خود را از قید این مناسبات
رها کند ،بالفاصله انجام میداد .چگونه میشود فرار سه نفر از کادرهای مرکزی سازمان
را در همین دوره توجیه کرد؟ در مناسبات بیرونی سازمان هم ،پیامدهای منفی فراوان
بود .روابط احترامآمیز با دیگران همیشه و بهدرستی رعایت نمیشد .ما که به خودمان
رحم نکرده بودیم ،به دیگران هم رحم نداشتیم .ایراد گرفتن و انتقادات ُر ک به دیگران
را بهعنوان امتیاز و صراحت کمونیستی تلقی میکردیم .انتقاداتی که هرچند هم درست
میبودند ،نمیبایستی با چنان لحن و شیوهای بیان شوند .نمونهاش برخورد ما با جنبش
http://www.peykar.org/pouranbazargan/382-pouran-bazargan.html
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عمان در ظفار بود  یعنی زمانیکه شکست آنها را در برابر تجاوز رژیم شاه در سال ۱۹۷۵
( 13۵۴خورشیدی) ناشی از ضعفهای خودشان دانسته ،آن را کتب ًا نوشته بودیم .بهنظرم
برخورد انقالبیون ظفار به این موضع ما ،بزرگوارانه و خطاپوش بود .همینطور برخی از
انتقادات ما به سازمان چریکهای فدایی خلق و جبهۀ ملی خاورمیانه کمتر اثر مثبتی
داشت .مناسبات درونی ما که بر تشدید تضادها مبتنی بود و ما را بسیار به خودمان مشغول
میکرد ،باعث میشد که نوعی غرور نابجا در ما پدید آید .متأسفانه گروههای سیاسی دیگر
هم و بهدالیل دیگری دچار چنین غروری بودند و یا هنوز هم هستند .این مناسبات ما را
بر خالف آنچه میگفتیم و مینوشتیم ،از مردم و کارگران و گروههای مبارز دور میکرد.
ما به نوعی “خودشیفتگی” مبتال بودیم و روزی که تحوالت سیاسی در ایران شروع شد
نتوانستیم در حدی که شایستگی آن را داشتیم جای واقعی خود را در روند مبارزات باز
مبارزاتی ما لطمههایی فراوان
کنیم .ضایعاتی که در نتیجۀ جوانب منفی رخ داد به اعتبار
ِ
وارد کرد ،بهطوریکه هنوز هم پس از چهل سال جایگاه تالشها و زحماتی که جریان
انقالبی ما در مبارزه با رژیم شاه و سرمایهداری و امپریالیسم و همچنین در مبارزه با
رویزیونیسم و انحرافات حزب توده انجام داده بود ،ناشناخته مانده و  از گامهای مصممی
که با جسارتهای فکری و عملی در راه آشنایی با کمونیسم برداشتیم کمتر کسی چیزی
میداند .تحولی که میتوانست با توجه به روند تکاملی سالهای پیش از تغییر ایدئولوژی
تأثیری بسیار مهم و دورانساز بر جامعۀ ما بگذارد ،چنان بد کارگردانی شد که به ضد خود
بدل گشت .این تلخترین تجربۀ زندگی ماست.
در بررسی بحرانی که در سالهای  ۱۳۵۶-۵۷شروع شده بود (منظور بحران در
سازمان مجاهدین مارکسیست  -لنینیست است) ،گرایش غالب این بود که تقصیرها را
به گردن مرکزیت سازمان و بیشتر بهعهدۀ عنصر مسلط رهبری یعنی رفیق شهرام بیاندازند
و نقش بدنۀ سازمان را در پذیرش انحرافات رهبری نادیده بگیرند و یا کمرنگ کنند.
(((
نمونۀ این نگرش را در “اطالعیه مهرماه  ”۵۷سازمان و نیز در جزوۀ “تحلیلی بر تغییر
(((
و تحوالت درونی سازمان مجاهدین خلق ایران ( ۵۲تا  ”)۵۴از انتشارات سازمان
پیکار میتوان دید .بهنظر میرسد که مسئله را بایستی بدون شک ،دو طرفه دید .اگر
دستاوردها و پیشرفتها متعلق به همۀ افراد یک تشکل و یا یک جامعه است ،اشتباهات
و زیانها و شکستها نیز متعلق به همۀ آنهاست .از طرف دیگر ،همه را در یک جایگاه
ِ
مسئولیت برابر دیدن هم غیرواقعی است .نباید نادیده گرفت که مسئولیت انحرافات
و با
به تساوی تقسیم نمیشود .رهبری در شرایط آنزمان ،تقریب ًا همۀ وسایل را برای اجرای
 -1اطالعیۀ بخش مارکسیستی ـ لنینیستی سازمان مجاهدین خلق ایران مهرماه .۱۳۵۷

http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/etelaiyeh-1357.html

“ -2تحلیلی بر تغییر و تحوالت درونی سازمان مجاهدین خلق ایران ( ۵۲تا  ،”)۵۴سازمان پیکار در راه
آزادی طبقه کارگر.
http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Ketab/Tahlili-bar-TaghiroTahavolat.pdf
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خواستهای خود در اختیار داشت درحالیکه بدنۀ سازمان ،با توجه به محدودیتهای
امنیتی و تشکیالتی تقریب ًا امکان اطالع یافتن ،فکر کردن ،انتقاد کردن و مبارزه با
انحرافات را دارا نبود .بدنه و تودههای سازمانی باالخره همانطورکه گفته شد توانستند
در تحول سالهای  1356-57رهبری را کنار زده و جریان انتقادی را به کرسی بنشانند.
تأکید میکنم که تودههای سازمانیکه به نقد و بررسی اندیشه و مشی و عملکرد درونی و
بیرونی سازمان مجاهدین مارکسیست  -لنینیست پرداختند ،هیچ یک دستاوردهای مثبت
نظری و عملی سازمان را بهویژه تحول ایدئولوژیک و نقد مشی مسلحانۀ چریکی را زیر
سؤال نبردند؛ اما مناسبات درونی تشکیالت را چه با منشاء جمعی و چه با منشاء فردی ،با
هر توجیهی که برای آن بافته میشد ،نقد و رد کردند .شورش درونی اعضای سازمان نشان
داد که تشکیالت میتواند با نظرات نادرست باقی بماند اما با مناسبات ناسالم ،هرگز!
شرح بسیار کوتاه و چهبسا ناقصی که در اینجا ارائه کردم ،شاید فقط نقطۀ آغازی
باشد برای پژوهش و ارزیابی گوشهای از مبارزات گذشته ،با هدفها و آرمانهای مهمش،
با دستاوردهای آن و البته با اشتباهات و کمبودهای گاه گریزناپذیرش .بهرغم اشتباهات
و رنجها ،مسیری که پیمودیم مسیری برای رهائی بود .نقد همهجانبۀ این مسیر و حفظ
دستاوردهایش و ادامۀ مبارزۀ انقالبی و کمونیستی تودهها ،تنها پاسخ شایستهایست که
جنبش ما ،بهویژه در شرایط بحرانی کنونی خود میتواند به یاوهگویان رنگارنگ بدهد .به
دشمنان طبقاتیمان که همچون مگس بر زخمهای ما مینشینند ،به دشمنان ریز و درشتی
که نه تنها در بوقهای جمهوری اسالمی ،بلکه در فضای مجازی بهاصطالح اپوزیسیون
هم کمین کردهاند تا کمونیسم را لجنمال کنند ،فریاد آن انقالبی آمریکای التین را خطاب
به جالدانش تکرار میکنم که گفته بود:

“ما اشتباهات داشتیم ولی بیشرفها ،حق با ما بود!”

فصل نهم:
سه سال در سازمان پیکار…

بازگشت به ایران
در دهم فروردین  ۱۳۵۸به ایران برگشتم .همراه با رفیق شاکر (فاضل نادری)
مستقیم به دفتر سازمان پیکار در خیابان جمالزاده رفتیم .سازمان دفتری “علنی” داشت
ِ
پالک در فقط نوشته بود س .پ (یعنی سازمان پیکار) که البته آن هم چند
هرچند روی
ماهی بیشتر دوام نیاورد .در تابلو اعالنات ساختمان یک آگهی تسلیت به خانوادهام دیدم
ِ
درگذشت پدرم را تسلیت  میگفت و آنجا بود که از موضوع باخبر شدم؛ اما
که سازمان
شرایط طوری نبود که بتوانم با خانواده تماس بگیرم یا به جهرم برومَ .جو عمومی بسیار
اتهام خیانت و غیره
علیه ما مجاهدینی بود که تغییر ایدئولوژی داده بودیم .بد و بیراه و
ِ
بر سر و روی ما میبارید و ْ
موج طرد و سرکوب و رنج ،نیروی  
نف ِ
س مقاومت در برابر این ِ
ویژهای میطلبید .ما نه فقط از سوی کسانی که به قدرت رسیده بودند مطرود تلقی میشدیم
بلکه سازمان مجاهدین به رهبری رجوی هم به این وضعیت دامن میزد .درعینحال با
برآمد یک موج مذهبی و خیاالت واهی دائر بر اینکه خمینی سرانجام خوشبختی را برای
ایران به ارمغان خواهد آورد نیز مواجه بودیم؛ همۀ این عوامل دست در دست یکدیگر
و همصدا ما را خائن و مطرود میشمردند و اینکه ما چون از مذهب فاصله گرفتهایم باید
تاوان بهاصطالح خطاهای خود را بدهیم .برخی سازمانهای چپ هم در فحاشی و طرد
ما دستکمی از بقیه نداشتند .حزباللهیها اعالمیهای منتشر کرده بودند که از  ۳۵تن
از افرادی نام میبرد که در سازمان مجاهدین تغییر ایدئولوژی داده بودند و همگی آنها
را مهدورالدم اعالم میکرد .این اعالمیه بین حزباللهیها دستبهدست میگشت .شعار
“مرگ بر منافقین” در آن روزها تنها شامل حال ما میشد و بر فراز ساختمانها و در گوشه
و کنار خیابانها به چشم میخورد .من یکی از دورههای پر رنج و مقاومت خود را همراه
با بسیاری از رفقای امثال خودم در آن روزها آزمودهام.
به یاد دارم که در اوایل رسیدنم به ایران ،همان روز اول یا دوم با حسین روحانی قرار
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گذاشتم؛ در نزدیکی خیابان آیزنهاور (آزادی فعلی) در کوچهپسکوچهها راه میرفتیم.
او گفت که “وضع را ببین چه جوریست؛ بعد از اینکه انقالب هم شده ،ما باز داریم در
پسکوچهها راه میرویم! چهبسا ما را که طی همۀ این دورۀ  10-15ساله جان سالم به در
بردهایم ،در همین دوره دستگیر کنند و بکشند!” این گفتۀ او چندان بیاساس نبود ،چندی
بعد بود که مسئلۀ لیست حزبالله را دریافتیم .در این لیست بهصورت مشخص از حسین
روحانی ،محسن فاضل ،من و دیگر رفقا نام برده شده بود .یادم میآید که محسن فاضل
نسخهای چاپ شده از آن را به من داد .گوشهای از آن پاره بود .گفت که یک تکهاش
پاره شده است ،اما “پاره” نشده بود؛ فهمیدم که احتما ً
ال بهدالیل امنیتی اسم خودش را
کنده بود .وقتی حسین را دوباره دیدم و به او گفتم چنین خطری واقع ًا وجود دارد ،باید
آن را جدی گرفت و کاری کرد ،روی ما حساسیت دارند .گفت که “هیچ کاری نمیتوانند
بکنند ،شهرام را هم نمیتوانند بگیرند” .این برخورد مرا متعجب کرد؛ یک روز آنگونه
صحبت میکند و روز دیگر چنین توهمی نشان میدهد که از طرف رژیم هیچ کاری
صورت نمیگیرد .میخواهم بگویم که چنین توهمی شاید در همۀ ما وجود داشت؛ به
عبارت دیگر ،شاید بچهها در شور روزهای انقالب خصومت خاص حزبالله علیه بخش
منشعب را نادیده میگرفتند.
پوران بازرگان که یک روز قبل از من به ایران برگشته بود برای دیدار مادرش
سفری به مشهد کرد .میدانید چقدر سخت است که برادر یا خواهرتان به مادر بگوید “این
نجس است ،استکان چایش را آب بکشید!” بهرغم چنین فضایی بود که ایستادیم و مدت
زیادی نگذشت که بهتدریج واقعیت اوضاع جدید بر بسیاری معلوم شد.
میلیونی زحمتکشان
نباید از یاد برد که علیرغم یک قیام تودهای عظیم و شرکت
ِ
در آن ،وضع سازمانها و گروههای چپ و کمونیستی با وجود تمام تالشی که در همراهی
با آن کردند چندان تعریفی نداشت .همۀ نیروها از شرایط دیکتاتوری و سرکوب مستمر
شوالش سر برآورده بودند و آمادگی خاصی برای طرح یک چشمانداز جدید،
دوران شاه ،آ 
چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی نداشتند؛ حتی اگر دعاوی گوناگون پیشاهنگی و
رهبری را هم کنار بگذاریم و صرف ًا به این بسنده کنیم که خود را بخشی از جنبش مردمی
بدانیم که قصد دارد برخی دستاوردهای فکری و فرهنگی را در سطح جامعه انعکاس دهد،
باز هم از خیلی جهات دستمان خالی بود.
تنها چیزی که برای سازمان ما قطعیت داشت مسئلۀ ضرورت واژگونی رژیم
شاه بود .مسئلۀ چشمانداز آتی ،اینکه بهطور مشخص چه چیز بهجای آن خواهد نشست
روشن نبود ،البته یک سری اهداف عام در قالب “جمهوری دموکراتیک خلق” مطرح
میشد ولی این عنوان بهلحاظ مناسبات طبقاتی محتوای دقیقی پیدا نکرده بود و به برخی
دادههای عمومی و کلی اکتفا میکرد .اینکه یک سری مسائل درجۀ اول وجود دارد که
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باید بهعنوان معضالت انقالب دموکراتیک شناسایی کرده و در ارتباط با آنها راهحلهای
مشخص ارائه داد نیازی بود که ما هنوز به روشنی به آن دست پیدا نکرده بودیم؛ بهنظر
من ،ما هیچ آلترناتیوی به معنای مشخص کلمه نداشتیم که طرح شود .تنها یقین ما این
بود که انقالب هنوز زنده است و مسیر خود را در جدال با ضدانقالب پیگیری میکند،
بهخصوص با توجه به اعتقادی که بهوجود اعتالء انقالبی داشتیم و این امر که انقالب
نمرده و هنوز زنده است؛ یا به بیان دیگری که آن روزها به کار میبردیم ،رژیم جدید هنوز
نتوانسته است تمام دستاوردهای انقالب را پس گرفته و خود را تثبیت کند .برایناساس
ممکن بود با دیدن نقاط ضعف رژیم و دستزدن به افشاگری حول آنها و ارائۀ یک سری
رهنمودهای کلی بشود به نوعی تجربۀ تودهها را برای آینده غنا بخشید و آنها خودشان در
اینراه تربیت شوند .مجموع ًا این درک و دیدی بود که بر ما در آن لحظه حاکمیت داشت
و بسیاری از فعالیتهای سازمان برایناساس صورت میگرفت.

واضح است که در این برداشت جنبۀ نفی کام ً
ال غالب بوده و همین جنبۀ اثباتی
نداشتن و یا چیزی را بسیار کلی مدنظر داشتن از خصیصههای این دوره محسوب میشود.
ما چه در دورۀ چریکی و چه در دورۀ بعد از قیام ،به سمت تدوین یک برنامۀ سیاسی بهطور
ِ
وضعیت عموم نیروهای چپ در این مقاطع
مشخص نرفتیم و شاید بتوان گفت که این
تاریخیست .فکر میکنم که بیش از منفی ارزیابی کردن این امر یا حتی تأسف خوردن
بر آن ،بهتر است آن را بهعنوان یک پرسش جدی از وضعیت تاریخی خود در آن لحظه
در نظر گرفت.

ما از نظر تجربۀ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی ،شاید بیست ،سی سال یا
کمونیستی خود را در سازمان پیکار مینوشتیم
بیشتر عقب بودیم .زمانیکه طرح فعالیت
ِ
و قصد طرح و تبلیغ آن را داشتیم ،از بسیاری جهات در سطح تجربۀ حدود سالهای
 1920-1930میالدی مانده بودیم .با آنکه برخی وقایع پس از این دوره را از جمله
جنگ جهانی دوم یا مسائلی از این قبیل را در نظر میگرفتیم ،اما از تحوالتی که در جنبش
کمونیستی بهلحاظ فکری رخ داده بود ،درستوحسابی اطالع و نقدی بر آن نداشتیم.
از همان قبل از قیام که سازمان در اطالعیۀ “پیش به سوی هستههای مسلح خلق”
( 16آذر  )1357نام “سازمان پیکار در راه آزادی طبقۀ گارگر” را برگزیده بود ،مطالب
گوناگونی در ارتباط با اوضاع جنبش منتشر میکرد؛ بهخصوص در عرصۀ جنبشکارگری
که در این عرصه “انتشارات حوزهای” سازمان فعالیت خوبی داشت و توانست چندین
شماره نشریات ویژۀ کارگری از جمله “خبرنامۀکارگری”“،پیکار کارگر” و سپس “کارگر
(((
به پیش” را منتشر سازد؛ این تداوم مربوط به همان خطمشی جدیدی میشد که در نفی
مشی چریکی ،به کار سیاسی مستقیم در واحدهای تولیدی و جنبش کارگری اهمیت درجه
 - 1این نشریات به دنبال نشریۀ قدیمیتر “قیام کارگر” که صحبتش را کردیم چاپ شدند.
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اول میداد .این فعالیت ،جدا از نشریات سیاسی-خبری مثل “اخبار انقالب” است که
سازمان در تالطم جنبش منتشر میکرد“ .اخبار انقالب” از آذرماه  1357یعنی درست
پس از اعالم نام پیکار ،بهعنوان “ارگان خبری سازمان پیکار” بیرون میآمد و تا حدود
(((
قیام ادامه داشت .بالفاصله پس از قیام ،سازمان یک “اطالعیۀ توضیحی” در معرفی
خود در هشتم اسفندماه  1357بیرون داد که طی آن به تمام گذشتۀ خود از زمان تشکیل
مجاهدین در سال  1344تا تغییر مواضع در  1354و تحوالت سال  1356-57اشاره
میکرد .نشریۀ “کارگر به پیش” که قبل از قیام فعالیت خود را آغاز کرده بود ،پس از قیام
مرتب تا تیرماه  1358منتشر میشد ،به عبارت دیگر زمانیکه طرح انتشار ارگان مرکزی
پا گرفت ،این نشریه نقد ًا چاپ میشد .کمااینکه شمارۀ دوم آن که در  10اسفند 1357
آماده پخش بود توسط کمیتۀ امام توقیف شد که جلوتر به آن خواهم پرداخت .از شمارۀ
چهارم ،این نشریه عنوان “نشریۀ کارگری سازمان” را به خود گرفت که پس از چندی
عم ً
ال جای خود را به دیگر نشریات کارگری سازمان یعنی نشریات کارخانهها یا شاخههای
تولیدی خاص سپرد .جزوهای هم با عنوان “دولت موقت انقالبی چیست و مردم از آن
(((
چه میخواهند” در دوم فروردین  1358بیرون داده شد که قب ً
ال به آن اشاره کردهام.
این جزوه خطوط اصلی برخورد ما به دولت موقت بازرگان وک ً
ال هیئت حاکمه را در عین
پافشاری بر ضرورت ادامۀ انقالب تا تحقق اهداف نهایی آن بیان میکرد.

ضرورت انتشار یک ارگان مرکزی

پس از قیام ،جریان انقالب در موقعیت ویژهای قرار داشت .اقشار و طبقات
گوناگون برای سرنگونی رژیم شاه به حرکت درآمده بودند .مبارزات انقالبی تودهها
همراه با سست شدن پایههای حاکمیت رژیم و از هم پاشیدن سیستم ضدانقالبی آن
در همۀ جوانب ،اشکالی از سازماندهی تودهای آفرید که به آنها امکان داد بهتدریج
نطفههای قدرت خود را در هر جایی که شرایط اجازه میداد بهوجود آورند .مظهر این نظم
جدید ،کمیتههای محالت ،کمیتههای ادارهها ،کمیتههای کارخانهها ،شوراها ،کمیتهها یا
ارگانهای دهقانی ،کمیتههای اعتصاب و غیره بودند که در محالت و مناطق مختلف شهر
و روستا ،کارخانهها ،ادارات ،دانشگاهها و غیره تشکیل شدند .این نهادهای جدید که
به ابتکار بیواسطۀ تودهها در برابر نظم ضدانقالبی سرمایهداری بهوجود آمده بود از یک
سو ارگان نبرد تودهها بودند و تودهها را در مبارزات انقالبی علیه رژیم یاری میرسانند
و از سوی دیگر بهعنوان نوعی ارگان قدرت انقالبی عمل میکردند .نمونههای بارز این
نوع کنش را میتوان در نقش کمیتۀ کارگران و کارکنان صنایع نفت در جلوگیری از صدور
 - 1نک .به“ :اطالعیۀ توضیحی سازمان پیکار…”.

http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Etelaiyeh/Etelaiyeye-Tozihi.pdf

 - 2نک .به“ :دولت موقت انقالبی چیست…؟”.

http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Ketab/Dolate-movaghate-enghelabi-chist.pdf
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نفت ،ممانعت از رساندن نفت برای مصارف نظامی ارتش ،اعتصابات سیاسی یکپارچه
و غیره یافت و همینطور در نقش شوراها و کمیتههای کارگری و کارمندی در مؤسسات
آب ،حمل و نقل وزارتخانهها و ادارات دولتی ،کمیتههای محالت ،کمیتهها و شوراهای
کارکنان بانکها و غیره؛ این ارگانها را میشد نطفههای نوعی حاکمیت تودهای تصور
کرد که دولت انقالبی آینده را در بطن خود حمل میکردند.
درست است که جنبش مردمی توانسته بود بسیاری از سنگرهای رژیم شاه و
وابستگان آن را عقب رانده و انقالب را به پیش راند ،اما لحظهای تالش طبقات حاکم
و مؤتلفین آن در جهت دوباره به کار انداختن سیستم استثماری قطع نمیشد؛ تمام تالش
آنها در جهت استمرار سودآوری سرمایه از طریق یک رژیم سیاسی وابسته به امپریالیسم
بود .به عبارت دیگر مسیر تحوالت و شرایط مبارزۀ در جریان راِ ،
خود نیروهای متخاصم
ترسیم میکردند .هیچ نیرویی از قبل تعریفشده و ایستا وارد این کشمکش طبقاتی نشده
بود؛ هرکدام به اقتضای شرایط و کنشهای طرف مقابل در این عرصۀ بغرنج سیاسی رفتار
و مواضعشان را تنظیم میکردند.
طبیعیست که تالش سازمان پیکار این بود که جریان تودهای و انقالبی را تقویت
کند و به افشای جریان مسالمتجو بپردازد که پس از قیام همۀ ه موغم خود را معطوف
به بازپسگیری دستاوردهای قیام قرار داده بود .برای این کار ،پیکار طبع ًا بنابر حوادث
ِ
ِ
گوناگون موضعی
جزوات
و موقعیتهای روز از تراکتها ،اطالعیهها و اعالمیهها و
استفاده میکرد اما رفتهرفته مثل دیگر نیروهای سیاسی که تالش داشتند در عرصۀ سیاست
مداخله کنند ،خود را ملزم به نشر مرتب و منظم مواضع سیاسی خود یافت .انتشار هفتهنامۀ
پیکار پاسخی به این نیاز بود .این نشریه به سازمان امکان میداد دیدگاههایش را بهطور
منظم نسبت به مسائلی که با زندگی و حیات اقتصادی سیاسی و اجتماعی زحمتکشان
و خلقها در رابطه است توضیح دهد و موضع خود را نسبت به این مسائل در حد توان
خود روشن سازد.

سازماندهی در تحریریۀ پیکار
بالفاصله پس از ورود به ایران ،جای من بهنحوی “طبیعی” در تحریریۀ ارگان
مرکزی تعیین شد؛ من بهواسطۀ تجربیاتی که از دورۀ دبیرستان و بعد نهضت ،مجاهدین
و نگارش گفتارهای رادیویی در منطقه پیدا کرده بودم بهقول رفقا ،در کار تحریریه نوعی
ِ
رفیق پرتجربۀ دیگری در این زمینه در
“آچار فرانسه” حساب میشدم؛ بهخصوص که
تحریریهای که در حال شکلگیری بود وجود نداشت ،البته باید تدقیق کنم که عمدت ًا
فعالیت نگارشی من به وجه تبلیغی مربوط بوده و جنبۀ تئوریک و ترویجی آن نسبت ًا محدود
به مضامین مذهبی و تاریخی میشد.
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به یاد دارم که در هفتۀ دوم فروردین 1358که قرار شده بود سازمان نشریۀ
“پیکار” را منتشر کند ،من هنوز وضعیت سیاسی را درست درک نمیکردم .در ابتدا
بهنظرم میرسید که شاید در شرایط موجود امکان انتشار روزنامهای مشترک با چند گروه
دیگر وجود داشته باشد ،اما نظر سازمان خالف این بود؛ بعدها متوجه شدم که تصمیم
سازمان درست بوده است زیرا اختالف نظرها بیش از آن حدی بود که بتوان با نوعی
سادهاندیشی و خوشخیالی به امر وحدت نگریست .تجربهای که بچهها از همان تالش
ایجاد “کنفرانس وحدت” در آستانۀ قیام داشتند ،گواه این مدعا بود.

نخستین شمارۀ نشریۀ پــیکار ۸ ،اردیبهشت ۱۳۵۸

    ۵۹۸از فیضیه تا پیکار

در نتیجه من از ابتدای انتشار پیکار تا پاییز سال  1360که نشریه ،بهویژه در آن
اواخر با دشواری و خطرات فراوان منتشر میشد در تحریریۀ سازمان بودم .تمام زندگی من در
این ِ
مدت دو سال و نیمه وقف انتشار پیکار میشد و حوادث بیرونی را از منشور این تحریریه
زندگیکردهام .با مراجعه به آرشیو این هفتهنامه میتوان به مهمترین مسائلی که سازمان با
آنها سروکار داشته پیبرد ،مواضع آن را یافت و دربارۀ چن دوچون افکار و اعمال آن در قبال
حاکمیت جدید ،نسبت به گروههای چپ و نیز مسائل دیگر از نوع مسائل کارگری ،دهقانی،
مقاومت-هنر پرولتری که در اغلب شمارههای پیکار
هنر
ِ
زنان ،خلقها ،اهتمام به موضوع ِ
دیده میشود و غیره داوری کرد .شک نیست که تمام این مواضع ،تاریخ خود را دارد و
شرایط کنونی را نمیتوان معیار برخورد آن روزها قرار داد .سازمان هنوز بهخوبی مستقر نشده
سطح حداقل بود.
بود و امکاناتی که میتوانست برای انتشار نشریۀ هفتگی بسیج کند در
ِ

گفتم که در تحریریه ،الزام ًا همۀ افراد از تبحر کافی برای دست به قلم بردن
برخوردار نبودند .به استثنای رفقای مرکزی که پیش از این مقاالتی در نشریات داخلی
نوشته بودند و گهگاه بر حسب لزوم ،مواضع سازمان را در سرمقاله بهصورت آماده شده به
نشریات سازمان میدادند ،دیگران مجموع ًا تخصص ویژهای در این کار نداشتند.

تحریریه از چهار یا پنج نفر تجاوز نمیکرد که غالب ًا از فعالین “دانشجویان مبارز”
بودند؛ “دانشجویان مبارز” تشکیالتی بود که همۀ رفقای دانشجوی طرفدار خط سه را در
خود گرد آورده بود و در جریان قیام در کنار جنبش مردمی ،فعاالنه شرکت داشت .بخش
(((
بزرگی از این جریان پس از شکست تجربۀ کنفرانس وحدت به پیکار پیوست.
مسئولیت تحریریه از جانب مرکزیت به یکی از رفقای مرکزی ،اکبر (محمد
نمازی) که در سازمان مجاهدین دورۀ اول و دورۀ مارکسیستی فعالیت داشته و سالها در
ارتباط با جنبش کارگری تجربه داشت ،محول شده بود .رفیقی بود پیگیر ،باحوصله که
در مقابل سختیها و دشواریها از جا در نمیرفت .او برعکس دیگران تجربۀ نگارشی
هم داشت و مقاالتی در نشریۀ “قیام کارگر” منتشر کرده بود .همانطور که گفته شد ،در
تابستان  13۵۷بهعنوان یکی از نمایندگان رفقای داخل در “شورای مسئولین” پاریس
شرکت کرد و همراهی و همنظری قابل توجهی با علیرضا سپاسیآشتیانی داشت.

ال هنوز در سطوح مختلف اجتماعی گزارشگر اوضاع نداشتیم؛ مث ً
ما ک ً
ال بد نیست
بگویم که در ابتدای کار ،منبعی برای اخبار ارتش فراهم نبود .یکی از همین دوستان را
که برادرش همافر بود مسئول جمعآوری اخبار ارتش کردیم! همان موقع میدانستیم و
بین خودمان میگفتیم که این امر هیچ اشکالی ندارد ،راه هزار فرسنگ با گام اول شروع
میشود .ما میبایست در چارچوب همان مواضعی که سازمان در سرمقاله یا در اعالمیههای

 - 1برای یک گزارش تحلیلی مفصل نک .به“ :تجربۀ فعالیت سیاسی در تشکل دانشجویان مبارز”                 ،
متن اینترنتی                                                                        https://mobarez1357.wordpress.com/
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خود و در نشریات داخلی بیان کرده ،توضیح و تفسیر تهیه کنیم و به جریانات مخالف
جنبش انقالبی و کمونیستی که در سراسر کشور با امکانات متنوع فعالیت میکردند ،پاسخ
دهیم و بر اصول فکری و عملی که بدانها اعتقاد داشتیم پافشاری کنیم.
به گمان من هر شماره از نشریۀ هفتگی که منتشر میشد بهطور نسبی یک قدم از
شمارۀ پیشین نُضجیافتهتر و پرقوامتر بود .ابهامات و توهماتی که سازمان بهطور کلی نسبت
به حاکمیت داشت فرو میریخت واقعیت جنبش کمونیستی ،دیگر گروهها و همچنین
ِ
پیش رو ،بهتدریج تحول مییافت و گاه در برخورد با مسائل جدیدتر ابعاد
وظایف در ِ

تازهای به خود میگرفت؛ از حدت بعضی مضامین کاسته میشد و یا بالعکس ،مبحثی حاد
شده و برخوردی عاجل میطلبید.

با انتشار نشریۀ پیکار از ما انتظار میرفت که پاسخگوی مواضع خود باشیم،
اشتباهات را تصحیح و اعالم کنیم؛ همچنین نسبت به آنچه در گذشته طی سالهای
 13۵۰انجام داده بودیم نقد و توضیح بیاوریم .صداقت ما در گرو درک شرایطی بود که
جنبش در آن قرار داشت .همه چیز باید آشکارا و با صراحت بیان میشد .نمیبایست اجازه
داد که گذشته در تاریکی مانده و بر مبنای این تاریکی کسانی ،افراد را فریب داده بهسوی
خود جذب کنند .انتقاداتی که در بین گروههای سیاسی ،اعم از مذهبی و غیرمذهبی مطرح
میشد پاسخهای حتیاالمکان صریح و بیرودربایستی میطلبید .باید این شجاعت را
میداشتیم که از اندیشۀ سیاسیمان ،از گرایش به مارکسیسم دفاع کنیم و به طرد ایدههای
مذهبی بپردازیم ،البته ما با این کار دشمنان تازهای برای خود میتراشیدیم و این امر باعث
میشد کسانی هم که برخی پیوندهای دیرین با ما داشتند از ما رانده شوند ولی نباید با بارِ
کج به راه میافتادیم .نباید از نتایج راستگویی خود میهراسیدیم .پیکار در مجموع همین
طونشان کشیدن برای حریف که “فالن
روش را تا به آخر ادامه داد .از سیاستبازی ،خ 
کار را بکن وگرنه می َ
گما!” خود را دور نگه میداشت .پیکار هرگز چنین برخوردی نکرد.
هر چه میفهمید ،حتی اگر گاه خام و نسنجیده بود اعالم میکرد .تنها خود را در برابر
تصوری که از تودههای کارگر و زحمتکش داشت مسئول و متعهد میدید.
نشریه باید نبض حوادث روز را از نزدیک تعقیب میکرد تا مواضعی که میگرفت
متناسب با جوی باشد که در سطح جامعه وجود داشت یا دستکم با آن در تناقض نباشد؛
مث ً
ال ما در پیکار شمارۀ  2ترور مرتضی مطهری را محکوم کردیم (((.نه فقط بهخاطر
اینکه تروریسم را محکوم میکنیم بلکه از جمله برای اینکه راه را بر هر گونه شائبۀ ترور
وی از سوی چپ ببندیم.
نباید از دیده پنهان بماند که این دورۀ فعالیت سازمانی تناقضاتی هم با خود داشت.
 - 1نک .به :پیکار شمارۀ .2
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وضعیت نیمهمخفی-نیمهعلنی ما پس از قیام وادارمان میکرد که هم برخی چارچوبهای
حقوقی و قانونی را رعایت کنیم و هم درعینحال بهواسطۀ خصلت “انقالبی” کارمان،
فراتر از این چارچوبها رفته و حتی در مواردی رعایت اخالقیات رایج را نیز نادیده
بگیریم ،مث ً
ال گاهی ناگزیر بودیم به مصادرۀ اموال یا پاسپورت کسانی مبادرت کنیم که
ِ
ضربات مرگبارِ دستگاه
هیچ دشمنی خاصی با آنها نداشتیم ولی اگر چنین نمیکردیم،
سرکوب باز هم خسارات جانی بیشتری نصیبمان میکرد.
درعینحال  تمام ضعفهای سازمان ،از دورههای پیش را هم نباید به حساب این
شرایط گذاشت .همۀ ما هر ادعایی هم که میداشتیم ،افرادی بودیم که از درون همین جامعه
برخاسته بودیم .فردیت انسانها را شاید در هیچ دورهای نتوان از بین برد ،چون ْ
س وجود
نف ِ
این َمن ّیت ،دالیل و انگیزههای محکمی برای حفظ خود و زنده ماندن دارد .ما بارها تجربه
کردهایم که همین فردیتها چه مسائل کوچک یا بزرگی را که همه بر خالف ایدهآلهای
ذهنیمان بود باعث میشد و چ هبسا خسارات جانی هم برای خود یا رفقایمان به دنبال
منفی فردیت اجتناب کند؛ مثالهای
میآورد .سازمان در همۀ موارد نمیتوانست از این آثار
ِ
فراوانی در این باره هست که بهرغم اینکه مورد توجه و تذکر هم قرار گرفته ،به آن بهایی
داده نشده است و میدانیم که گاه یک خطای اصالحنشده میتواند همچون بیماری مسری
محیط سازمانی را آلوده کند .محذورات امنیتی و تشکیالتی گاه باعث میشد که خطاهای
کوچک یا بزرگ بهنحوی توجیه شود و اینراه را برای سوءاستفادۀ برخی که به تعبیر آن
روزها “ناخالصی” داشتند باز بگذارد .اگر تا سال  ۱۳۴۹-۵۰چنین مواردی نبود یا کمتر
بروز میکرد ،چ هبسا ناشی از این امر میبود که هنوز وارد عمل نشده بودیم؛ اما بعدها ،در
دورۀ بخش منشعب و پس از قیام  13۵۷و بهخصوص در جریان بحران درونی پیکار،
گرایشهای نادرست فردی که به تعبیری آنها را بورژوایی ،خردهبورژوایی و اپورتونیستی
مینامیدیم از سوی برخی افراد بروز میکرد ،ابعاد تشکیالتی به خود میگرفت و حتی توجیه
تئوریک میشد .معلوم است که هیچکس نمیگوید“ :ماست من ترش است!”

تحلیل از جمهوری اسالمی و وضعیت نیروهای انقالبی
تحلیل سازمان پیکار در آن زمان از قدرت سیاسی این بود که با شرایط قدرت دوگانه
روبهرو هستیم((( این ِتز قدرت دوگانه چند ماه بعد بهنحوی تئوریکتر در مقالهای تحت
عنوان “زیگزاکهای ضدانقالب و انعکاس آن در صف انقالب” بررسی و تدقیق شد؛
هرچند که از همان آغاز چنین درک و تقسیمبندیای از قدرت سیاسی و هیئت حاکمه در
مرکزیت سازمان وجود داشت.
 - 1نک .به :پیکار شمارۀ  8و سپس شمارۀ  12منتشر شده در  25تیر 1358؛ مقالۀ “قدرت دوگانه و
ارگانهای قدرت تودهای”http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-008.pdf   .
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در ابتدای روی کار آمدن رژیم جمهوری اسالمی پیکار معتقد بود هیئت حاکمه
مرکب است از ترکیبی از بورژوازی لیبرال به رهبری مهدی بازرگان و خردهبورژوازی
سنتی به رهبری خمینی که تالش داشتند قدرت سیاسی را به تثبیت برسانند .در مقابل
آنها تودههای انقالبی قرار داشتند که در کمیتههای انقالب ،شوراهای محلی و شوراهای
کارخانهها گردآمده بودند و جنبش واقعی را به پیش میبردند .این قدرت دوم ،یعنی
قدرت کمیتهها و شوراهای زحمتکشان بود که توانست در نهایت با رادیکالیزم خود،
راهحل قهرآمیز بهمنماه  13۵۷را در برابر و در تقابل با راهحلهای مسالمتآمیزی که
جریان بورژوازی لیبرال در تالش برقرار ساختن آن بود به پیش َب َرد و قیام را به جلو رانده
و ضرورت ادامه دادن انقالب را کماکان مطرح سازد ،یعنی در اساس بایک دوره از
اعتالی جنبش انقالبی روبهرو بودیم که از دورۀ جنبش خارج از محدوده در تابستان
 1356آغاز شده بود و با دامن زدن به تظاهراتهای میلیونی و برخوردهای قهرآمیز با
ارتش و دستگاه سرکوب شاه توانسته بود بساط سلطنت پهلوی را درهم بپیچد .در این
دوره و به موازات جنبش تودهای ،گرایش لیبرالی همواره در تالش جاانداختن راهحلهای
گرایش آشکار تزلزل دارد،
قانونگرا و مسالمتآمیز است .شخص خمینی بین این دو
ِ
از یک طرف وساطتهای بورژوازی لیبرال را برای مذاکره و کنار آمدن با ارتش و دول
خارجی میپذیرد درعینحال که شدید ًا با دوام سلطنت در تضاد است و بههیچروی با شاه
نوانصارش سر سازش ندارد.
و اعوا 
خمینی بهعنوان رهبر معنوی جنبش تالش داشت که روحانیت را با این قشر از
بورژوازی آشتی دهد .او قبل از قیام دست به تشکیل شورای انقالب میزند که عمدت ًا
شامل روحانیون نزدیک به خودش است ،اما با انتخاب بازرگان بهعنوان نخستوزیر،
دولت موقت را به لیبرالها میسپارد .بدیننحو پس از قیام و سرنگونی سلطنت ،بورژوازی
لیبرال به سهمی عمده از قدرت سیاسی دست یافت .تودهها که مضمون و پتانسیل انقالبی
مبارزهشان بسیار فراتر از خواستهها و تمایالت بورژوازی لیبرال و حکومت موقت بود
ِ
کردن
در تمام سطوح ،کمیتهها و شوراهای خود را به ارگانهای اعمال قدرت و محقق
خواستهها و تمایالت خود تبدیل کرده و به گسترش آنها دست زدند .ارگانهای تودهای که
آخر قبل از قیام شکل گرفته بود ،در
نطفههای آنها در طی یک پروسۀ مبارزاتی در ماههای ِ
جریان قیام و پس از آن بهمثابۀ بخشی از ارکان قیام بهسرعت و قاطعیت گسترش یافت؛
به این ترتیب پس از قیام از نظر پیکار برای مدتی شاهد نوعی قدرت دوگانه هستیم که
هرکدام منافع طبقات و اقشار گوناگونی را بیان میکنند :از یک طرف دولت موقت که
نمایندۀ منافع بورژوازی در بازسازی و ترمیم سیستم سرمایهداری وابسته بود و از طرف
دیگر کمیتههای انقالب و شوراهای تودهای و کارگری که تداوم انقالب را خواستار بودند.
از نقطهنظر پیکار موقعیت خردهبورژوازی مرفه سنتی که خمینی نمایندگی آن را
داشت ،پیچیدگی شرایط را بهخوبی در خود منعکس میکرد .خردهبورژوازی که در جریان
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مبارزات تودهای با اتکا به اعتقادات مذهبی مردم عم ً
ال رهبری جنبش را در اختیار گرفته
بود چه بهواسطۀ خواستهای طبقاتی خود و چه متأثر از محتوای رادیکال کل جنبش
تودهای قاطعیت بیشتری در تقابل با ضدانقالب به نسبت بورژوازی لیبرال نشان میداد
و علیرغم سازش و دنبالهروی از بورژوازی لیبرال و ائتالف سیاسی با آن ،به این توهم
دچار بود که حکومت موقت میتواند نمایندۀ منافع او باشد .درعینحال خردهبورژوازی
ارگانهای قدرت خود را هم مستق ً
ال سازمان داد .در کنار شورای انقالب در همان
روزهای اول پس از قیام درست همزمان با خلع سالح عمومی مردم ،سپاه پاسداران بدون
آنکه چندان مورد توجه و تحلیل نیروهای سیاسی قرار گیرد در اواخر بهمن ماه 1357
اساسنامهاش نوشته و در تاریخ دوم اردیبهشت  1358تشکیل شد.

این خردهبورژوازی که در برخورد به رژیم شاه حامل نوعی رادیکالیسم انقالبی
محسوب میشد ،به مرورِ ادامۀ مبارزات زحمتکشان و خلقهای تحتستم ،با ضرورت
سرکوب آنها مواجه شده ،هر نوع رادیکالیسمی را از دست داد و به شریک سرکوب جنبش
تبدیل گشت .پیکار پایان این دورۀ استحاله را آخر تیرماه  1358و در تلفیق شورای
(((
انقالب و دولت میبیند.

رژیم جدید باید در درجۀ اول حاکمیت خود را مستقر میکرد ،اما در همۀ عرصهها
و در همۀ نقاط کشور با جنبشهای اجتماعی ،کارگری ،دهقانی و تودهای روبهرو بود؛
با خلقی که برای تحقق خواستها و اهداف انقالبی خود بپاخاسته ،به صرف تغییر
رژیم آرام نمیشود و باید تغییرات واقعی را در زندگی خود ببیند؛ اما رژیمی که بههیچرو
قصد پاسخگویی به این خواستهای بهحق را ندارد باید در مقابل این جنبشها به ستیز
برخیزد و آنها را فرونشانده ،حاکمیت خود را تحمیل کند .چنین است که رژیم بالفاصله
باید ارگانهای قدرت ویژۀ خود را در همه جا مستقر سازد .اگر بالفاصله پس از قیام در
کارخانجات و محالت ،کمیتههای امام و شوراهای اسالمی بهجای شوراهای کارخانه و
کمیتههای محلی نشستند یا آنها را از عناصر انقالبی تصفیه نمودند ،در پیشگاه خلقهای
ای خلقهای تحتستم در
انقالبی مسئله بغرنجتر و حادتر بروز کرد زیرا ارگانهای توده ِ
جریان انقالب تشکیل شده ،در خیلی از موارد با اشغال مقرها و پادگانهای رژیم شاه به
اسلحه دست یافته و مسلحانه از حقوق خود دفاع میکردند؛ این امر از پایان همان سال
 57آغاز شد و در فروردین  1358در کردستان و تقریب ًا همزمان در ترکمنصحرا و کمی
بعد در خوزستان پیش آمد و چندین سال به طول انجامید .رژیم هربار با اعزام ارتش و
سپاه پاسداران با خشونت تمام به این خواستههای برحق خلقها پاسخ گفت .سرکوب
خلق عرب در این میان بهواسطۀ مسئلۀ نفت برای رژیم اولویت خاصی داشت چنانکه
از همان ابتدا یک دریادار ،یعنی مدنی را به استانداری آنجا گمارد و به میلیتاریزه کردن
 - 1نک .به“ :زیگزاگهای ضدانقالب و انعکاس یکجانبۀ آن در صف انقالب” پیکار ضمیمۀ شمارۀ 34
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روزنامۀ اطالعات  ۱۰خرداد ۱۳۵۸

منطقه پرداخت .اوج این سرکوب در
نهم اردیبهشتماه  1358در خرمشهر
روی داد که کانون فرهنگی خلق عرب
مورد یورش ارتش و پاسداران قرار
گرفت و موجب زخمی و کشته شدن دهها تن
از زحمتکشان عرب گشت.

رژیمی که پس از قیام بر سر کار آمد و سوار
بر دوش تودههای ستمدیده به قدرت رسید ،روز به روز به همگان
نشان میداد که تنها میتواند رؤیای آزادی و عدالت اجتماعی را
که تودهها بدان دل بسته بودند ،نقش برآب کند .آن هم با تاوان گزاف
کشتهها و غارتها.

پیکار شماره  ۲۸  ،۸خرداد ۱۳۵۸
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مسئلۀ زنان
از فردای قیام ،جناح مذهبی حاکمیت تالش کرد بهلحاظ فرهنگی بر جامعه
دست بیاندازد و با چنین قصدی زنان را که در جریان انقالب حضور بارزی داشتند مورد
حمله قرار داد .چند هفته پس از قیام با طرح اجباری کردن حجاب اسالمی و چادر و
منع عملی زنان از شغل قضاوت ،در واقع نه فقط نیمی از جامعه را از حقوق ابتداییاش
عقب میرانْد بلکه علن ًا به تحمیل ایدئولوژی مذهبی و ارتجاعی خود در همۀ شئونات
زندگی میپرداخت؛ اما زنان که فعاالنه در موج انقالبی شرکت داشتند در روز  17اسفند
 1357که مصادف با روز جهانی زنان بود ،به تظاهراتی گسترده علیه این تالش روحانیت
دستزدند؛ آنان توانستند با بسیجی بیسابقه و علیرغم بیتفاوتی بسیاری از جریانات
سیاسی ،از جمله خود سازمان پیکار ،شورای انقالب و خمینی را عقب بنشاند .این حضور
مبارزاتی و شعارهای مترقی و انقالبیای که مطرح مینمودند یک بار دیگر در واقعیت
نشان میداد که هیچ انقالبی بدون رهایی زنان امکانپذیر نیست (((.نحوۀ برخورد انفعالی
خود یکی از داوهای بحران نظری چپ است که
نیروهای چپ به چنین جنبش عظیمی،
ْ
ما را سالها بعد وادار میکند کورذهنی ایدئولوژیک خود را به سؤال بکشیم.

 - 1ما به مسئلۀ زنان در این سالهای اخیر حساستر شدیم .در همین ارتباط جا دارد از اثر بهیادماندنی رفیق
آذر درخشان نام ببرم که یادش برایم همواره زنده است“ :زنان سال صفر” ناشر :سازمان زنان هشت مارس
(ایران-افغانستان).
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ترکمنصحرا و کردستان
لوحوش قیام ،طبع ًا توجه سازمان نسبت به مسئلۀ خلقها و بهخصوص خلق
در حو 
ترکمن و خلق ُکرد جلب شد.
در روند جنبشهایی که به قیام بهمن منجر گشت ،در ترکمنصحرا شوراهای
دهقانی شکل گرفته بودند .خاندان پهلوی از همان ابتدای به قدرت رسیدن رضاشاه و
پس از او محمدرضاشاه به همراه دهها نفر از سرمایهداران بزرگ وابسته و درباریان بر
زمینهای حاصلخیز ترکمنصحرا دست انداخته و آنها را غصب کرده بودند .با باالگرفتن
جنبش ،بسیاری از این “فئودال”ها از منطقه فرار کرده و زمینهایشان را خوشنشینها
و اهالی محل در اختیار گرفته و تشکالت تودهای و شوراهای دهقانی خود را پایهریزی
کرده بودند .نیروهای سیاسی چپ ،بهخصوص سازمان چریکهای فدایی خلق هم در
این جنبش فعالیت داشتند .گسترش این شکل شورایی نوعی برقراری حاکمیت مردمی
محسوب میشد که با نهادهای نزدیک و وابسته به هیئت حاکمۀ جدید در تضاد قرار
میگرفت .طولی نکشید که این تضاد به تخاصم علنی و لشکرکشی سپاه و کمیتههای امام
منجر شد و ما شاهد چند سال سرکوب خونین خلق ترکمن و انقالبیون آن بودیم.
وضعیت کردستان هم همین مسیر را طی کرد .توجه مجاهدین اولیه از سالها قبل به
خواستهای خلق کرد معطوف بود .میتوانم بگویم کردستان بهواسطۀ چند دهه مقاومت،
بهعنوان یک کانون شورشی همواره در ذهن بچهها حضور داشت و در جریان قیام هم،
این حضور شدت پیدا کرده بود؛ بهخصوص با مطالبۀ حق تعیین سرنوشت ،خودمختاری،
مسئلۀ ارضی و دیگر شعارهای بیانکنندۀ خواستهای برحق و ویژۀ خلق کرد .همینکه
سازمان توانست کمی خودش را جم عوجور کند
یعنی بالفاصله بعد از کنگرۀ اول چند نفر از
طرف سازمان به کردستان اعزام میشوند .آنها
به سنندج رفته و در آنجا دفتر کوچکی دائر
میکنند ،البته نه به اسم سازمان پیکار بلکه
صرف ًا برای تماس گرفتن با کومله که آنهم تازه
پا گرفته و رسم ًا اعالم وجود کرده بود .آنها با
کومله یک سری تماس برقرار میکنند .یکی از
بچهها مشخص ًا با رفیق یوسف اردالن تماس
گرفته بود و من بعدها از خود یوسف شنیدم
که عموم ًا رفقای کومله نظر خوشی نسبت به
سازمانهایی که از بیرون میآمدند نداشتند یعنی
سازمانهایی نظیر ما که با قصد حضور دائمی و
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مبارزاتی در کردستان به آنجا میرفتند؛ این امر به بعضی حساسیتهای سیاسی و سازمانی
برمیگشت که حتی ممکن است برخی اوقات بشود آنها را رقابت تلقی کرد .آنها در ابتدا
چندان نظر مساعدی برای همکاری با ما نداشتند ولی رفیق یوسف اردالن میگفت که
بچهها در تماس با او برخورد خوبی داشتهاند .آن زمان کومله مجموعهای از انجمنها یا
جمعیتهای روستایی ایجاد کرده بود که جنبۀ صرف ًا تودهای داشتند و نه سیاسی .سازمان
چون در ابتدای امر در آنجا نیروی چندانی نداشت سعی میکند که ابتدا از طریق شرکت
در همین جمعیتهای تودهای تجربه کسب کرده و با محیط آشنا شود .چندی بعد بچههای
پیکار به رفقای کومله پیشنهادی میکنند دائر بر ضرورت تشکیل شوراهای محالت و
شوراهای شهری ،نه فقط در زمینۀ دفاع نظامی بلکه در زمینۀ تدارک مواد غذایی ،توزیع،
ادارۀ شهر و خیلی موارد دیگر .گویا مسئلۀ تشکیل شورا آنطور که پیکار مطرح کرد مورد
موافقت کومله قرار نمیگیرد و رفقای پیکار هم دیگر اصراری در پیگیری این قضیه
نمیکنند .بعد از گذشت یکی دو ماه ،خود رفقای کومله به صحیح بودن پیشنهاد تشکیل
شورا و انظباطی که مردم از طریق آن در دفاع از خود پیدا میکنند پیبرده و از بچههای
پیکار انتقاد میکنند که چرا شما حرفتان را پیگیری نکردید.
حملۀ اولی که به کردستان صورت گرفت در عید همان سال  1358واقع شد؛
همان سالی که طالقانی بههمراه “هیئت حسننیت” خمینی متشکل از بهشتی ،رفسنجانی،
بنیصدر و… به سنندج رفت ،اما مذاکرات آنها به نتایج تثبیت شدهای نمیرسد و ما با

پیکار شمارۀ  ۲۸  ،۸خرداد ۱۳۵۸
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حمالت پیدرپی ارتش و سپاه به کردستان جهت درهمشکستن مقاومت جانانۀ آنان
روبهرو هستیم.
بنابر آنچه گفته شد ،سازمان چند ماه در کردستان دفتر ویژهای ندارد ،فکر میکنم
تا  مردادماه که مصادف است با حملۀ  28مرداد  1358رژیم؛ سازمان این تجربۀ “در
میان خلق بودن” یا هضم بودن در یک حرکت تودهای را که عموم ًا زیر نظر کومله بود
تجربه میکند و تصمیم میگیرد که خودش آنجا مقری داشته باشد .بهنظرم تصمیمگیری
قطعی در این مورد زمانی صورت میگیرد که سپاسیآشتیانی به آنجا سفر کرده بود و حتی
نزدیک بود در آن درگیریها گرفتار دشمن شود که بهنحوی خودشان را از حلقۀ دشمن
دور میکنند .بههرحال گویا تصمیم سازمان برای مقر زدن و حضور مستقیم در کردستان
بعد از این واقعه است ،البته فراموش نکنیم که سازمان اهمیت ویژهای برای کومله قائل بود
و پیکار تنها سازمان سراسریای بود که از کومله بهطور کامل پشتیبانی میکرد .پیکار از
اولین شمارههایش به تأیید و تبلیغ کومله میپردازد بهطوریکه عم ً
ال در بین دیگران پیکار
همبستگی
سخنگوی کومله بهشمار میرفت .چنین حالتی واقع ًا وجود داشت یعنی نوعی
ِ
دربست از جانب پیکار نسبت به کومله .این چیزیست که در جمعآوری کمکهای مالی
و جنسی (غذا ،لباس…) ،دارویی و درمانی (تا حد فرستادن دارو و پزشک) و تسلیحاتی
(جمعآوری پول برای خرید اسلحه) و… به چشم میخورد .بهخوبی به یاد دارم که در
پیکار ،دو صندوق کمکمالی وجود داشت یکی برای پیکار و دیگری برای کومله.
بعد از این تاریخ ،دیگر سازمان بهصورت مستقل در آنجا فعالیت میکرد که
در همین فاصلۀ سال  1358تا اوایل  1359پیکار توانسته بود در کردستان پابگیرد
و از سطح همکاری با کومله و دیگر جریانات تا شرکت در عملیات نظامی و باالخره
سازماندهی پیشمرگههای ویژۀ خود پیش رود و جزو نیروهای مطرح محسوب شود .این
اولین باری بود که سازمان بهصورت مستقل در یک کارزار عمومی درگیر بود و در کار
جمعی و شوراهایی که در کردستان تشکیل شده بود در سطح سازمانهای سیاسی آنجا
مشارکت داشت .آنها در چند شهر توانستند مقر و اکیپهای پزشکی خود را داشته باشند،
از جمله در سنندج و بوکان .رفته رفته از لحاظ سازمانی هم رشد بیشتری صورت گرفت
و نشریۀ پیکار کردستان هم برای مدتی ،حداقل تا اوایل سال  1360منتشر میشد ،البته
ُ
غیرکرد بود ،به نسبت جریانات ُکرد پایۀ
واضح است که پیکار بهدلیل اینکه یک سازمان
خیلی کمتری داشت ولی از لحاظ کیفی یعنی برخی کمکهای فکری و امکانات پزشکی
و… در حد خود ،فعال و مؤثر بود.
نکتۀ پراهمیت سیاسی دیگر ،موضع سازمان نسبت به حزب دمکرات کردستان  
ایران است .تا جاییکه به یاد دارم پیکار در دورهای ،تنها نیرویی محسوب میشد که
به افشاگری علیه حزب دمکرات پرداخت و ک ً
ال اولین نیرویی بود که حزب دمکرات
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را بهعنوان پاشنۀ آشیل جنبش کردستان یعنی یکی از نقاط ضعف جنبش تلقی کرد و
از دستزدن به یک سری مبارزۀ ایدئولوژیک ابایی از خود نشان نداد .بهنظرم برای
موضعگیری علیه حزب دمکرات ما باید تحلیل مشخص و صریح و درک واقعی از
ماهیت حزب میداشتیم و بهنحوی حسابشده و تعقلی آن را مطرح میکردیم .چنین
(((
تحلیلی را پیکار از همان خردادماه  1358از شمارۀ  ۶خود آغاز کرد و بهطور نسبت ًا
(((
منظمی آن را دنبال کرده و مستدل نمود .دفاع حزب دمکرات از مالکین و فئودالها
ِ
دهقانان ُخرد همزمان بود با تالش دولت موقت در مهار کردن و
علیه خوشنشینها و
بازپسگیری زمینهای اشغالشده توسط زحمتکشان روستا ،البته ممکن است شیوهای
که ما برای مبارزه علیه حزب دمکرات بهکار بردیم ،شیوۀ کام ً
ال درستی نبوده و من نظر
قاطعی در این مورد نمیتوانم بدهم؛ اما قدر مسلم این است که ما نمیباید از مبارزۀ نظری
دست میکشیدیم و از پیشبردن قاطعانۀ آن صرفنظر میکردیم ،یعنی اینکه ما نبایستی
بهخاطر اینکه حزب دمکرات بهعنوان یک نیروی نظامی و مبارزِ ُکرد در عرصۀ کارزار
حضور دارد و در کردستان فعال است ،از انتقاد و افشای ماهیت آن چشمپوشی کنیم که
نکردیم! کوشش کردیم که مبارزه علیه او را بهعنوان یک سازمان بورژوایی و سازمانیکه
حتی میتواند با رؤسای عشایر و فئودالها همدست شود به پیش بریم؛ بماند که تجربه
هم نشان داد که حزب دمکرات هیچ جنبۀ دموکراتیکی نداشت .بههرحال این مطلب باقی
میماند که آیا با حفظ پرنسیپها میتوان برخوردی “دیپلماتیک” داشت و در نحوۀ ارائه
و برخورد“ ،تاکتیکی” به کار گرفت؟

این شاید از رادیکالیسم پیکار ناشی میشد که کمتر این نوع مالحظات را در
نظر داشت .سازمان زمانیکه اعتقاد پیدا میکرد که موضعی یا برخوردی یا سازمانی
ضدانقالبیست هیچوقت به حساب مالحظات سیاسی از گفتن آن ابایی نشان نمیداد.
منظورم این نیست که مالحظات دیپلماتیک هیچ معنا و مصداقی ندارد؛ شاید بتوان بدون
زیر سؤال بردن پرنسیپها “تاکتیک” زد یعنی فهمید که کجا باید حرفی را بیان کرد،
چقدر از آن را بیان کرد و چگونه آن را بیان کرد که بیشترین تأثیر را به سمت هدف غایی
داشته باشد ،البته نسبت به حزب دمکرات طرح مسئلۀ تاکتیکی شاید چندان بجا نباشد
زیرا برای آنان هیچ بحث و منطقی وجود نداشت و با همۀ جریانات با خشونت و زور
برخورد میکردند.

نفس افشاگریهای نشریات پیکار و پیکار کردستان زمینۀ برخورد قهری آنان
را به دست داد و رفقای ما تاوان سنگین آن را پرداخت کردند .این چنین بود که در
جریان حمله به مقر سازمان در بوکان در اسفند  ،۱۳۵۹چند تن از رفقا زخمی و سه
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پیکار شمارۀ  ۱۸  ،۹۷اسفند ۱۳۵۹

تن یعنی رفقا باقی خیاط ،محمود
ابالغیان و طاهر ابراهیمیان به دست
اعضای حزب دمکرات شهید شدند.
با این برخورد آشکار شد که حزب
دمکرات ،دموکرات نیست و منطق
سرش نمیشود؛ تنها یک منطق دارد
که مخالف خود را با گلوله مورد
خطاب قرار دهد.

۶۰۹

نکتۀ دیگری هم در ارتباط
با مناسبات درونی ما با کومله پیش
ی و گویای
آمد که تعمق بر آن ضرور 
برخی برخوردهای انحرافی در میان
خود کمونیستهاست .در حملۀ
وحشیانۀ حزب دمکرات به دفتر
سازمان در بوکان ،پس از غارت دفتر
توسط ایادی حزب دمکرات ،اوراقی
دفتر بوکان باقی مانده بود توسط کومله جمعآوری میشود .بهنظر من اگر
که از سازمان در ِ
ن مدارک را میخواند؛
رابطۀ رفیقان ه و اخالق کمونیستی وجود میداشت ،کومله نباید ای 
ِ
ِ
پشتیبان توست؛ اما
یست و به سازمانی دیگر تعلق دارد که
اوراق سازمان 
بههرحال اینها
رفقای کومله آنها را خواندند .من یقین ًا اطالع دارم که خواندهاند .این نشان میدهد که
ِ
درک اصول تشکیالتی کمونیستی وجود دارد ،نوعی ضعف در تشخیص
کمبودی در
غیرخودی .این نوع برخورد با آموزشهای ما در تقابل بود ،با برخوردی
مناسبات خودی و ِ
که ما در میان خود داشتیم و به دیگر رفقا آموزش میدادیم .در غیاب چنین اصولی این
سؤال پیش میآید که ما میخواهیم چه نوع جامعهای بسازیم؟ جامعهای که در آن نامههای
ستی افراد و خانوادهها و… کنترل شود؟ ممکن است که ما با ه م در جمعی ،جبههای،
ُپ ِ
گوشهای بنشینیم و زندگی مشترک داشته باشیم ،اما اسناد خانۀ تو مال توست .این نوع
برخورد خبر از رقابت میدهد .کاری که بعدها در زمان بحران پیکار و انشعابهایی که
پیش آمد خیلی بیشتر و بدتر صورت گرفت .زمانیکه کومله به حزب کمونیست پیوسته بود
تا آنجا که شنیدم و اطالع دارم و میدانم ،خیلی از بچهها واقع ًا تحت نوعی فشار برای اتخاذ
موضع بودند مث ً
ال در موقعیتی قرار گرفته بودند که باید برای ادامۀ مبارزه به نفع حزب موضع
میگرفتند و مجبور بودند صریح ًا و به شکلی تحقیرآمیز به حزب بپیوندند .از این موارد
بدبختانه زیاد بود .فکر میکنم حاکمیتی که سهند بر کومله اعمال کرد تا حدود زیادی بر
رابطۀ رفیقانهای که میان پیکار و کومله وجود داشت تأثیر منفی گذاشت؛ حتی میخواهم

    ۶۱۰از فیضیه تا پیکار

بگویم که کومله گویی فراموش کرده بود که در سال  1360حدود مردادماه ،نامهای برای
بچههای پیکار نوشته بود با این مضمون که “رفقا ما میدانیم که شما دچار بحران درونی
هستید و قرار است جلساتی بگذارید؛ ما برای شما امکانات امنیتی در کردستان تأمین
میکنیم” .ای کاش پیکار به این دعوت پاسخ مثبت داده و به کردستان رفته بود .مرکزیت
پیکار شفاه ًا از رفقای کومله تشکر کرد ولی به آنجا نرفت .چندی بعد حتی پیشنهادشان را
طی نامۀ دیگری تجدید کردند .این برخورد در ادامۀ روابطی که تا آن لحظه میان دو سازمان
وجود داشت بسیار رفیقان ه بود اما همان کومله که چنین برخوردی کرده بود ،بعدها که
افرادش در حزب ادغام شدند ،در نشریۀ اکتبر خارج از کشورشان “متالشی شدن پیکار” را
“به نفع طبقۀ کارگر” ارزیابی کرده بودند .من در مالقاتی که با رفیق غالم کشاورز داشتم آن
را صریح ًا به او گفتم“ :چطور همان سازمانیکه در آن جا میگوید که ما نگران سرنوشت
شما هستیم ،متالشی شدن ما را امری مثبت تلقی میکند؟!”.
بههرحال بدبختانه نقض در روابط رفیقانه بین دو سازمان وجود داشته است و
بچههای پیکار عموم ًا فکر میکردند که علیرغم مواضع حمایتگرایانهای که نسبت به
کومله داشتهاند ،کومله همیشه برخورد متقابل ،رفیقانه و بازی نداشته است.
باری ،فکر میکنم سازمان بهطور عام حضورش در کردستان تا حدود زیادی مثبت
بوده است ،چه در پشتیبانی از رادیکالترین جناح و حزبی که در کردستان وجود داشته
ل انتقاد و ناسالم میرسیده
یعنی کومله ،چه در افشاگری نسبت به مسائلی که بهنظرش قاب 
است .در رابطه با کار تودهای هم ،برای ما بهخصوص برای بچههایی که عمدت ًا در مبارزۀ
چریکی و جدا از توده فعالیت داشتند بهترین زمینه برای شرکت در کار تودهای بود .این
بهنظر من خیلی باارزش و همراه با کسب تجربه و آموزنده محسوب میشد .هرکدام از بچهها
که آمادگی جسمی داشتند و غیبتشان به استمرار وظایف تشکیالتی لطمه نمیزد ،مدتی به
آنجا فرستاده میشدند .به این ترتیب خیلی از رفقا به آنجا فرستاده شده و “دوره” دیدند؛
مشخص ًا از تحریریه هم دو نفر اعزام شدند ولی من خودم متأسفانه ممکن نشد که بروم.

همینجا اشاره کنم که مسئلۀ خلقها که تقریب ًا همزمان در کردستان و در
ترکمنصحرا پیش آمد ،چندی بعد در دیگر مناطق مثل خوزستان و بلوچستان هم مطرح
شد .در ترکمنصحرا نقش رفقای فدایی چشمگیر بود و دستاوردهای ارزندهای داشتند.
یاد شهدای خلق ترکمن رفقا توماج ،جرجانی ،واحدی و مختوم همواره در ذهن مبارزین
کمونیست خواهد ماند.

باید درک کرد که آنچه در این مناطق رخ میداد ،ماهیت ًا با آنچه در عرصۀ مبارزات
کارگری و اجتماعی جاری بود تمایزی نداشت .در همۀ عرصهها رژیم با مبارزاتی جاری
روبهرو بود که بنابه ماهیتش مجبور میشد به سرکوب آنها بپردازد چه کارگران ،چه بیکاران،
چه دهقانان ،چه زنان ،چه دانشجویان و چه خلقها.

سه سال در سازمان پیــکار…

۶۱۱

در همان شمارههای اول پیکار ،صحبت از کارخانهها و یا شهرهایی میشود که
مبارزه در آنها بهشدت جریان دارد؛ بهعنوان مثال در فروردینماه  1358کارگران بیکار
اصفهان که از دو ماه قبل در مبارزه بودند راهپیمایی دههزار نفری در مقابل خانۀ کارگر
برگزار میکنند .بالفاصله با تهدیدات معاون استانداری روبهرو میشوند که همراه با افراد
کمیته دست به متفرق کردن صف کارگران میزنند؛ در مقابل مقاومت کارگران ،نیروهای
مسلح رژیم تیراندازی میکنند که منجر به زخمیشدن سه کارگر و شهادت رفیق ناصر
توفیقیان از دانشجویانی که در کارخانهها کار میکرد میشود .به این ترتیب از همان آغاز،
ماهیت ضدکارگری دولت و نهادهای آن و همینطور کمیتههای امام برای زحمتکشان
کل  127شمارۀ نشریۀ پیکار ،هفتهای نیست که به مبارزات کارگری
روشن میشد .در ِ
پرداخته نشده باشد.

نگاهی به لغزشهای پیکار در آغاز
امروز که به آغاز کار نشریۀ پیکار مینگرم ،لغزشهایی که در آن دوره به دالیل
گوناگون پیشآمده برایم برجسته میشود .نکتۀ بسیار مهمی که هنگام ارزیابی انتقادی
این لغزشها که هر کدام در شرایط معین خود پیش آمده ،باید در نظر داشت این است
که معیار ما برای نقد و ارزیابی چیست؟ گمان میکنم ما باید همواره معیار را مصالح
کارگران و زحمتکشان بدانیم .در خیلی از لغزشهایی که در سالهای گذشته پیش آمده
و به آنها اشاره خواهم کرد همین انطباق مواضع ما با مصالح کارگران و زحمتکشان
رعایت نشده است .شک نیست که این انطباق امری مکانیکی و برای همیشه ثابت
نیست؛ اموری یافت میشوند که در دورۀ گذشته با دستگاه فکری و جایگاه تاریخیای که
ِ
تحوالت اوضاع
داشتهایم ،منطبق بر آن مصالح تشخیص داده میشد ولی با گذشت زمان و
تاریخی ،آن انطباق میتواند زیر سؤال رفته باشد .درهرحال معیار را باید آن چیزی بدانیم
که هویت ما را بهعنوان کمونیست رقم میزند و توجیهات گذشته را بدون رودربایستی،
سیاستبازی ،بهاصطالح آبروداری یا رعایت این و آن را کردن از غربال نقد بگذرانیم.
با وجود این لغزشها و حتی بزرگتر از اینها که در صفحات آینده مجالی برای
اشاره به آنها فراهم خواهد آمد ،پیکار در مجموع پیوند عمیق خود را با رادیکالیسمی که
شایستۀ کمونیستهاست در چارچوب وضعیت تاریخیای که داشت حفظ کرد.
همانطور که باالتر ذکر شد ،گرایشی در سازمان وجود داشت حاکی از انقالبی
دانستن بخشی از خردهبورژوازی در حاکمیت ،یعنی آن چیزی که “خردهبورژوازی
رادیکال” تعریف میشد .این درک نمودهای مشخصی در عرصۀ سیاسی داشت که امروز
میتوان برشمرد:

    ۶۱۲از فیضیه تا پیکار
مورد توقیف جزوۀ “کارگر به پیش”

“کارگر به پیش” همانطور که گفتم یکی از جزوات کارگری سازمان بود که از
چند ماه پیش از قیام منتشر میشد .شمارۀ اول این نشریه (اول تیر  )1357با استقبال
کارگران مواجه شد بهطوریکه چهار بار تجدید چاپ وسیع از آن صورت گرفت .جزوۀ
شمارۀ  2این نشریه در  16اسفندماه  1357زمانیکه صفحهبندی آن هم تمام شده و
آمادۀ پخش بود توقیف شد .به یاد دارم که در روزنامۀ کیهان اعتراض سازمان پیکار به
توقیف شدن “کارگر به پیش” را خواندم .داستان از این قرار بود که چند نفر مسلح
که خود را از کمیتۀ امام واقع در غیاثی نزدیک میدان خراسان معرفی کرده بودند ،به
چاپخانه ریخته و پس از تهدید کارگران ،بیست هزار نسخۀ جزوه را تحت این عنوان
که “کتاب ضاله” است توقیف نموده و با خود برده بودند .رفقای ما از جمله رضا
حسینعلیخانی((( که در این نشریه فعال بود به تکاپو افتاده و به چند کمیتۀ امام سر
زدند و در مقابل امتناع کمیتهچیها به منزل آیتالله طالقانی مراجعه کردند ،اما همۀ این
تدابیر بینتیجه باقی ماند و باالخره سازمان نامهای سرگشاده خطاب به آقای بازرگان،
نخستوزیر دولت موقت در  16اسفند  1357نوشت (((.همان موقع چهبسا از طرف
بعضی از رفقای دیگر این مسئله مورد انتقاد بوده است که چرا به بازرگان نامه دادید؟!
آیا نامه نوشتن به نخستوزیر بیان نوعی توهم نسبت به دولت نیست؟ بهنظر من این
نامهنگاری ،نتیجۀ آن تاکتیکیست که سازمان در آن زمان در برابر پیچیدگی تحوالت
جاری اتخاذ کرده بود .ما بهمرور شاهد برخوردهای ضدانقالبی رژیم بودیم که نشان
میداد هیئت حاکمه در حال انسجامگیری ضددموکراتیک است .رفقایی از ما در تهران
و تبریز توسط کمیتههایی که خود بهمرور مورد تصفیه قرار میگرفتند خلع سالح شده
بودند و در گوشه و کنار میشنیدیم که اعالمیۀ سازمانهای انقالبی توسط افراد کمیته
پاره میشود و مجامع آنها مورد حمله قرار میگیرد؛ آزادی بیان و مطبوعات در مخاطره
بود .همۀ اینها نشان میداد که خط سرکوب و بازسازی مناسبات گذشته در حال حاکم
شدن است .وظیفۀ ما مقاومت و افشای این نوع حرکات بود حال به هر شکلی و در هر
موقعیتی که ممکن میشد .این نامۀ سرگشاده هم در واقع ،نه بهمنظور بازپسگیری نشریه
بلکه برای افشای حرکات ضددموکراتیک رژیم بود؛ چون با مضمون افشاگرانۀ این
نامه یک گام در جهت روشن شدن ماهیت رژیم به جلو برداشته میشد .ما باید به مردم
نشان میدادیم که روز به روز در ایران شرایط رو به وخامت بیشتری میگراید؛ زمانیکه
بر مردم روشن شود که این برخوردها هیچ کدام سود نبخشیده است به تنها راه باقیمانده
میرسند یعنی در راه نفی کامل رژیم قدم میگذارند؛ این طرحی بود که پیکار در ابتدا
تعقیب میکرد.
 - 1این رفیق عزیز متأسفانه در اواخر تیرماه  1360اعدام شد.
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مورد نامۀ سرگشاده به “امام خمینی” در ارتباط با دستگیری مجتبی طالقانی

تأسیس رژیم مجتبی
نمونۀ دیگری از لغزش ،زمانیست که پلیس مخفی تازه
ِ
طالقانی پدر از
طالقانی را با برادر و همسرش در  24فروردین  1358دستگیر کرد.
ِ
این امر بسیار خشمگین میشود و دست و پایش را جمع میکند تا به روال بستنشینی
اعتراضی علما از تهران به جای نامعلومی “قهر” کند .قبل از حرکت ،مجتبی به دفتر
ِ
سازمان پیکار زنگ میزند و توضیح میدهد که “بابا خیلی عصبانیست و میگوید پوست
از کلهشان می َ
کنم” و ادامه میدهد که “ما از تهران میرویم” .دو نفر از کادرهای سازمان
(گویا یکی عضو مرکزی و دیگری مشاور) در دفتر بودهاند .اعالمیهای مینویسند و از
(((
دستگیری “رفیق مجتبی طالقانی ،عضو سازمان ما”… خبر میدهند.
شک نیست که چنین برخورد شتابزدهای از ضعف قابل توجهی حکایت میکند
که ما همگی در درک وظایفی که بهعنوان کمونیست بهعهده داشتیم به آن دچار بودیم.
لوحوش قیام خود را از سازمان دور کرده و دیگر عضو سازمان
چرا کسی را که از حو 
نیست (علیرغم فعالیتش در دورۀ مجاهدین م.ل ).صرف ًا به این عنوان که منسوب به
شخصیتی مورد احترام میلیونها نفر است ،عضو سازمان بنامیم که او فردای آن روز در
مصاحبهای با آیندگان بگوید“ :من عضو هیچ سازمانی نیستم” .این تاوان یک موضع
نسنجیده است که گمان میکند میتوان از یک راه نادرست خود را بین تودهها موجه جلوه
داد .باید همواره تالش داشت در مسیری که دنبال میکنیم از گرایشهای غیرکمونیستی
مبرا بمانیم.
مورد تجلیل از “ابتکار” طالقانی در ایجاد شوراها

مورد دیگری که شاید با دید امروز بتوان لغزش تلقی کرد مربوط به تجلیل از
آیتالله طالقانیست .اگر پیکار ،گاه خود را ملزم به رعایت برخی سنتها میدید بهخاطر
در نظر گرفتن جو عمومیای بود که همه جا حاکمیت داشت .برای مثال پیکار از بازگشت
خمینی به ایران دفاع میکند ،چرا که او یک موضع قاطعانه نسبت به رژیم شاه دارد ولی
از یاد نمیبرد که بالفاصله بر انتظارات تودههای زحمتکش که اکثریت جامعه را تشکیل
میدهند اصرار ورزد؛ یا در شمارۀ اول نشریه ،پیشنهاد طالقانی را در جهت ایجاد شوراهای
محلی مورد تأیید قرار میدهد و مینویسد که:

“… سازمان ما که از ابتدای امر ،پشتیبان جدی شوراها بوده و
همواره فکر ایجاد و تقویت اینگونه ارگانهای تودهای را وسیعا ً تبلیغ
کرده است ،اکنون با اشتیاق فراوان و همصدا با همۀ شیفتگان آزادی،
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از ابتکار حضرت آیتالله طالقانی در جهت ایجاد شوراهای محلی برای
ادارۀ امور که با تأیید حضرت آیتالله خمینی نیز روبهرو شده است،
(((
استقبال نموده و…”.

توجه کنیم که ظرافت کار مبارزاتی انقالبی و کمونیستی به حدیست که اجازۀ
لغزشهای ساده را هم که قطع ًا پیش میآید نمیدهد ،آن را برمال و نقد میکند .یعنی تو
را وا میدارد اگر راست میگویی خود را اصالح کنی ،آلودگیهای طبقاتی را دور بریزی
و پاکتر از پیش به مبارزه ادامه دهی“ .لغزش سادهای” در تیتر همین مقالۀ شمارۀ یک
آمده که از پیشنهاد طالقانی بهعنوان “ابتکار” یاد کرده و طبع ًا ناشی از جویست که در آن
روزها بر فضای سیاسی کشور غالب بود و میپنداشت که طالقانی ممکن است سد راه به
قدرت رسیدن کسانی شود که بعد ًا با مرگ او راحتتر به امیال خود دست یافتند؛ بهخصوص
حزب جمهوری اسالمی و امثال سیدمحمد حسینیبهشتی .طبیعیست که طالقانی در جایگاه
طبقاتی و ایدئولوژیکی که قرار داشت نهتنها نمیتوانست چنین انتظاراتی را برآورده سازد،
بلکه با بیثباتی و زیگزاگهای خود حتی در خدمت حاکمان جدید قرار میگرفت.
مورد تجلیل از طالقانی به مناسبت مرگ او

اکنون که صحبت از طالقانی پیش آمد بد نیست به دو مقاله که بالفاصله پس از
درگذشت او در پیکار شماره  ۲۰و  ۲۱منتشر شده اشاره کنم (((.این دو مقاله به قلم من بود
و از نظر مسئول تحریریه هم گذشت .صبح روز درگذشت او یکی از اعضای مرکزی در یک
تماس تلفنی گفت“ :برایش سنگ تمام بگذارید” .رفیق دیگری هم توصیۀ مشابهی کرد.
سوگواری عمومی که در خیابانها دیده میشد مجالی برای پرداختن به انتقادات احتمالی که
رفقای گوناگون میتوانستند حامل آن باشند باقی نمیگذاشت .تمایل خود من و عملکرد
همان گرایش عمومی پیش از قیام ،در انقالبی دانستن بخشی از خردهبورژوازی نیز مزید بر
ل آنکه ما میبایست همانطور که در انتقادات آمده جایگاه خودمان
علت بوده است .حا 
و طالقانی را فراموش نمیکردیم .بالفاصله پس از انتشار این مقاالت ،انتقاداتی از جانب
اعضا و هواداران سازمان به مرکزیت و تحریریه رسید .این امر درعینحال هم از گرایش
انحرافی خود مقاالت خبر میداد و هم از وجود گرایشی رادیکال در بدنۀ سازمان و بین
هواداران آن .همانطور که هنگام دریافت این انتقاد آن را با اطمینان خاطر پذیرفتم ،امروز
هم آن را لغزشی قابل انتقاد تلقی میکنم و چه درست است که مسئولیت یک اشتباه را هم
جمع بپذیرد و هم فردی که عامل آن بوده است؛ اما روال کار در سازمانها و جریانهای
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کمونیستی همیشه چنین نبود ،بهاصطالح “کار خوب” متعلق به جمع بود ولی تاوان کار
نادرست را فقط مجری آن میپرداخت .جا دارد که بخشهایی از این نقد صحیح را که
در شمارۀ بعدی پیکار بهعنوان “توضیح” آمده بود در زیر بیاورم:

“… واقعیت این است که در دو مقالۀ مزبور مواضع آی تالله
طالقانی ب هخصوص پس از قیام ب هدرستی و از موضعی کمونیستی
منعکس نشده است؛ ای نکه آی تالله طالقانی تا قبل از قیام همواره در
جبهۀ دموکراتیک و ض دامپریالیستی خلق ما جای شایست های داشته،
حرفی نیست و در ای نکه او پس از قیام نیز اینجا و آنجا با انحصارطلبان
و بورژوازی درگیریهایی داشته و مخالف تهایی کرده است نیز ،شکی
نیست ،اما این نیز حقیقت غیرقابل انکاریست که مواضع او پس از قیام
مجموعا ً تسلی مطلبانه بوده و این مواضع ب هخصوص در مورد کردستان و
نیروهای چپ جلوۀ بارزی داشته است .در جریان تهاجم فاشیستی و
گستردۀ شهریورماه  1358ض دانقالب به خلق ُک رد ،به مطبوعات مترقی،
به نیروهای انقالبی چپ ،تسلی مطلبی آی تالله طالقانی در مقابل ارتجاع
و بورژوازی به اوج خود رسید .سخنران یهای نماز جمعه در ماه رمضان که
وجه ۀ وی در بین اکثریت تودهها،
مصادف با این تهاجم بود ،با توجه به ِ
اثر قابل توجهی در تحکیم مواضع ارتجاعی هیئت حاکمه گذاشت.
آی تالله طالقانی در ضمن سخنران یهای فوقالذکر بارها بر
“وحدت” تکیه داشت اما وحدت مورد نظر وی با تمام حس ننیتی که
داشت ،چیزی نبود جز مخدوش کردن مرز انقالب و ض دانقالب و این
موضوع تا آنجا پیش م یرفت که حتی مرز میان نیروهای مذهبی دمکرات
و مرتجع نیز ماس تمالی م یشد .چنین وحدتی را فقط ارتجاع الزم داشت
(((
(و دارد) تا سرکوب خل قها و نیروهای انقالبی چپ را عملی سازد…”.

مورد دفاع از جلود و سفر هیئت لیبیایی

مورد دیگری که به ذهنم میرسد ،مربوط به سفر هیئت لیبی به ایران است .پیکار
در  24اردیبهشت  1358طی مقالهای در شماره  ۳خود ،دربارۀ سفر هیئت لیبیایی به
ریاست عبدالسالم جلود به ایران،که قب ً
ال راجع به او در بخش روابط مجاهدین با لیبی
سخن گفتهام ،مقالهای مینویسد .در این مقاله از دولت وقت ایران انتقاد شده که چرا
هیئت مزبور را دست خالی برگردانده و شرایط برقراری روابط حسنه را ایجاد نکرده است.
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این مقاله حاوی اشکاالت متعددیست که دقیق ًا نشان میدهد ما آنچه را که خواسته بودیم
باشیم ،نبودیم .اطالق صفاتی مانند “ضدامپریالیستی”“ ،مترقی” به دولت لیبی و سخن
گفتن از روابط این دولت با نیروهای انقالبی تحت عنوان “کمک به مخالفین شاه” و
غیره همه مخدوش کردن ماهیت واقعی دولت لیبی و انگیزههای او در این روابط بوده
است؛ یعنی بهرغم همۀ اما و اگرها و تعاریف غیردقیق و مبهمی که برای تعریف دولت
لیبی در نظر میگرفتیم ،کالم ما بسیار توهمزا بود .عالوه بر این ما خود را به نوعی میانجی
ِ
ایران بعد از قیام و دولت لیبی کرده بودیم که به کلی نابجا بوده و
ایجاد روابط حسنه بین
از آن حکایت میکند که ما هنوز در بند همان درکهای رایج ملیگرایانه و سطحی باقی
مانده بودیم .اگر خواننده ،مقالۀ مربوطه را با توجه به نکاتی که گفته شد مطالعه کند شاید
به یاد یک نکتۀ کلیتر هم بیافتد و آن اینکه در مناسبات بین دولتها که گاه مدعی داشتن
ِ
انقالبی
طرف چپ و
اهداف و ایدئولوژیهای متناقضی بودند ،مواردی دیده شده که
ِ
داستان ،امتیاز ایدئولوژیک داده و از اصول خود عدول میکند؛ برای مثال میدانیم که
پس از کودتای اسفند  ۱۲۹۹که رضاشاه را در ایران بهعنوان سردار سپه و مرد نیرومند بر
ُکرسی نشاند ،دولت اتحاد جماهیر شوروی قصد داشت رابطهای متعارف با ایران برقرار
کند .برای این کار که بنابر مصالح اقتصادی و سیاسی بود ،چهبسا نیازی نبود که رضاخان
را سمبل و نمایندۀ بورژوازی ملی ایران معرفی کند .این کار یعنی امتیاز دادن بر سر اصول
متأسفانه زمانی رخ داد که لنین در قدرت بود .از همین رفتار تا زمان سقوط شوروی پیروی
شد و به همه جای دنیا هم در سطوح گوناگون سرایت کرد .حتی بیان تئوریک هم پیدا
نمود .چنین است که تز راه رشد غیرسرمایهداری میتواند شامل کشوری مثل عراق صدام
حسین هم بشود و مبنای قراردادی بیست ساله بین دو کشور قرار گیرد .در نتیجۀ این
توجیه تئوریک ،رژیم صدام حسین میتواند به سوی سوسیالیسم پیش برود زیرا از حمایت
طبقۀ کارگر جهانی به رهبری اتحاد شوروی برخوردار است!
باری ،اگر دولت جمهوری اسالمی ایران ربطی به ما و هویت مطلوب ما ندارد
افشاگری
به ما چه مربوط که نمایندۀ لیبی را دست خالی برگرداندهاند یا نه .ما در یک
ِ
فکرنشده هویت خود را فراموش کرده و بیجهت برای یکی از طرفین عم ً
ال سینه زدهایم.
اضافه کنم که اگر در کشورهای سابق ًا موسوم به سوسیالیستی چنین امتیاز دادنهایی مغایر
اصول و پرنسیپها رواج داشت ،دول امپریالیستی غربی نیز مراودات تجاری و غیرتجاری
ریاکاری حقوق بشری مخلوط میکنند تا قابل قورت دادن بشود .انتقادی
خود را با نوعی
ِ
که امروز نسبت به مواضع گذشتۀ خودمان داریم انجام وظیفهایست در قبال پاسخی که
ما بهعنوان دلبستگان به کمونیسم ،به کارگران و زحمتکشان بدهکاریم .چنانکه مکرر ًا
تأکید کرده و خواهیم کرد ،دست گذاشتن روی نقطه ضعفها بههیچرو به معنی بیارزش
دانستن تجربه نیست .تنها اشاره میکنم که همواره با برخورد مذهبی-ثنوی چنانکه در
مقدمۀ کتاب هم گفتهام مخالف بودهام.

سه سال در سازمان پیــکار…
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حوادث سیاسی و “تندپیچها”
حال پس از ذکر اجمالی موارد انتقادی خاصی که در ذهنم باقی مانده بود به
بررسی تندپیچهایی میپردازم که طی سه سال فعالیت سازمان با آنها درگیر شدیم .سازمان
پیکار نمیتوانست سازمانی یکدست باشد ،تازه اگر بتوانیم این یکدست بودن را معنا
کنیم .سازمان پیکار پس از تالطم درونی بخش منشعب (مجاهدین م.ل ).و در شرایط
یک بحران عظیم اجتماعی ،سیاسی و ک ً
ال تاریخی که در جریان بود پدید آمد .نه تنها
ِ
سترگ مبارزه
معنوی موجود “یکدستی” را به همراه نمیآورد بلکه پروژۀ
شرایط مادی و
ِ
در راه استقرار جامعهای با مناسبات کمونیستی ،سرشار از نقاط مبهم و بحرانزده بود.
آنچه ما آرزو میکردیم ،نه میتوانست جدا از واقعیات تاریخی جامعۀ خودمان باشد و
نه جدا از تجربۀ جهانی کارگری و کمونیستی که بهرغم صد سال تالش همچنان در آغاز
راه است .پس چطور میتوان انتظار داشت که سازمانی بهاصطالح فارغ از بحران برپا
ِ
ضرورت داشتن حداقلی از هماهنگی و ثبات در عرصههای ایدئولوژیک ،سیاسی
شود؟
و تشکیالتی ما را طبع ًا وادار میکرد که در این دریای متالطم خود را زنده و فعال نگاه
داریم ،اما همواره بزنگاههای مهمی پیش میآمد که ما را دچار سرگیجه و گاه اختالف
میکرد و سرانجام بحرانی عمومی برانگیخت .در اینجا به موارد و تندپیچهای اجتماعی
و سیاسیای اشاره میکنم که شایستۀ درنگ بیشتریست تا معلوم شود که سازمان چه
تالشهایی را و با کدام بضاعت انجام داده است.
رفراندوم جمهوری اسالمی

اولین قدمی که رژیم جمهوری اسالمی در جهت تثبیت قانونی خود برمیدارد،
برگزاری یک “رفراندوم” سراسریست ( 10-11فروردین  )1358که با طرح سؤالی
که از همه لحاظ انتخاب مردم را محدود میکرد برای خود حقانیت جستجو میکند .در
واقع رفراندوم از مردمی که طی ماهها تظاهرات ،نفرت و خشمشان را از رژیم شاه فریاد
زده بودند صریح ًا میپرسد که رژیم سلطنتی میخواهید یا جمهوری اسالمی؟ در رژیم
شاه تودهها از راه انقالب و قیام در پی نابودی سیستم بودند و بورژوالیبرالها با استفاده
از قانون صرف ًا خواستار یک جابهجایی قدرت .در هفتهای که قیام بهمن ماه بساط
سلطنت را از میان برد ،بورژوازی از طریق نمایندگان خود امثال بهشتی و بازرگان تالش
میکرد که به وسیلۀ قانون یعنی همان قانون اساسی گذشته ،دستبهدست شدن حکومت
را محقق سازد .در آن روزها قرار بر این بود که پس از انتخاب بازرگان از جانب
ملی شاه به بازرگان رأی اعتماد دهد و بختیار را مستعفی اعالم
خمینی ،مجلس شورای ِ
نماید .بدین طریق دولت بازرگان زمام امور را به دست میگیرد .نگاهی به روزنامههای
آن زمان کافیست تا این مدعا را به اثبات برساند :برای مثال کیهان مینویسد:
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“بهمنظور مذاکرۀ تاریخی میان آیتالله خمینی و بختیار یک کانال
ارتباطی جدید برقرار شده است .مبتکر این اقدام سیاستمدار مذهبی انقالب
ایران مهدی بازرگان است که قبال ً نیز توافقهایی برای انجام مذاکره میان
آیتالله و بختیار ترتیب داده بود؛ آن توافق بهخاطر مداخلۀ یکی از نزدیکان
امام خمینی عقیم مانده است .آیتالله خمینی در سخنان دیروز خود قویا ً از
حصول یک راهحل مسالمتآمیز برای بحران ایران طرفداری کرده است.
همچنین بختیار به خبرنگاران خبرگزاری فرانسه گفت“ :تماسهایی با
(((
طرفداران آیتالله برقرار شده و راه مذاکرۀ احتمالی کماکان باز است”.

بختیار بهعنوان کسی که در این مقطع مواضع دولتهای غربی را مطرح میکرد،
در چند روز پس از روی کار آمدنش هنوز به بقای شاه اطمینان داشت و در مصاحبه با
خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در همین مورد گفته بود“ :امیدوارم این مسائل و اختالفات
(((
و سوءتفاهمات را بین شاه و ملت حل کنم”.
پس از گذشت مدتی و گسترش روزافزون مبارزات تودهها بختیار به بطالت این
خیال خام پیبرد و قربانی شدن شاه را بهمثابۀ یک واقعیت پذیرفت .او می گوید“ :من به
(((
بازگشت فوری شاه معتقد نیستم ،شاه قانون اساسی را نقض کرده است”.

درست در اوج قیام یعنی  ۲۱بهمن ماه ،بختیار که تا قبل از آن همچنان بر حفظ
سلطنت اصرار میورزید این موضوع را در مصاحبهای چنین اعالم کرد“ :قانون اساسی

اجازۀ هر نوع تغییری را داده است.منجمله اعالم جمهوری ولی مردم باید بهطور عادی به
وسیلۀ مجلس مؤسسان با تشکیل یک مجلس آزاد انتخاباتی اعالم جمهوری کنند” .در
پاسخ این سؤال که آیا این تغییر مورد قبول ارتش هم خواهد بود؟ گفت“:اگر این تغییر
(((
بهطور عادی و آرام انجام گیرد ،بله؛ ولی اگر به زور و اهانت باشد ،نه” .
در روز  ۱۹بهمن ماه روزنامهها اعالم میکنند که بازرگان در حال مذاکرات مهمی
با بختیار و سران ارتش است و در همین روز قرهباغی در نطقی خطاب به نظامیان اعالم
میکند که “ارتش نباید در سیاست دخالت کند” .این جمله از جانب قرهباغی بدون شک
از وجود توافقهایی در پشت پرده خبر میدهد .بیهوده نبود که بازرگان در روز  ۲۱بهمن
یعنی درست در کشاکش دامنۀ قیام در سخنرانی مشروح خود در حضور بیش از ۱۰۰
هزار نفر دربارۀ ارتش که در خیابانها در حال کشتار مردم بود گفت“:کسی مخالف
وحدت و قدرت ارتش نیست ولی البته در حد معقول”.
 - 1روزنامۀ کیهان مورخ  ۱۵بهمن ماه  ۵۷به نقل از آسویشیتدپرس.
 -2گزارش کیهان  ۱۶دیماه .۵۷

 -3روزنامۀ آیندگان ،اول بهمن .1357
 -4کیهان  ۲۱دیماه .1357
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این مسیری بود که بورژوازی و به تبعیت از آن همدستان او برای به قدرت رسیدن
انتخاب کرده بودند ،اما راهی که تودهها در پیش گرفته و به آنان تحمیل کردند غیر از
این بود .آنان را ِه انقالب قهرآمیز را میرفتند و سرانجام در اینراه ،قیام مسلحانۀ بهمن
را آفریدند و با روش خاص خود سلطنت را واژگون کرده و به سلطۀ مستقیم امپریالیسم
ضربات جدی وارد آوردند.
تمام تالش هیئت حاکمۀ جدید این بود که این قدرتگیری از طریق قیام تودهای
را نفی کند و به این جهت بسیار طبیعی بود که با طرح این سؤال که آیا سلطنت میخواهید
یا خیر ،مردم را در مقابل “انتخابی” یکجانبه قرار دهد .درعینحال این رفراندوم به
دولت بازرگان در مقابل دول خارجی مشروعیت قانونی اهدا میکرد.

طرح این سؤال بهصورت یک آلترناتیو میان سلطنت و جمهوری اسالمی کام ً
ال
عوامفریبانه بود .این سؤال به معنای آن بود که کسی که سلطنت نمیخواهد حتم ًا باید
خواهان جمهوری اسالمی باشد و بالعکس ،کسی که جمهوری اسالمی نخواهد حتم ًا
سلطنتطلب است؛ عالوه بر این انتخاب نام “جمهوری اسالمی” در پیشگاه مردم مفهوم
جمهوری را نیز ِک ِدر میکرد و تمام تمایزات طبقاتی را در پس این واژۀ “اسالمی”
میپوشاند .اما طولی نکشید که ماهیت واقعی این بهاصطالح جمهوری برای همه روشن
ِ
خود رژیم در رأیگیری قانون اساسی “خبرگان” یعنی چهار ماه
شد .بنابر آمار رسمی
بعد از رفراندوم ،تعداد رأیدهندگان  ۶میلیون نفر کمتر از قبل بود که در واقع این
انتخابات را تحریم کرده بودند .شاید غلوآمیز نباشد که بگویم اکثریتی از این افراد متعلق
به زحمتکشان و خلقهایی بودند که در این فاصله دستپخت رژیم جمهوری اسالمی
را چشیده بودند.
این رفراندوم درست در روز ورودم به خاک ایران در  10فروردین  1358و
فردای آن روز برگزار شد و من اساس ًا امکان شرکت کردن در این رفراندوم را نداشتم اما
کم نبودند رفقایی که در پیروی از موضع سازمان ،رفراندوم را تحریم کرده و یا حتی در آن
شرایط به رفراندوم “نه” گفتند .شاید جای یادآوری داشته باشد که جریاناتی مثل حزب
توده((( یا طرفداران تز  ۳جهان((( ،به این رفراندوم رأی مثبت داده و “جمهوری” اسالمی
را ستودند.
 - 1نک .به“ :نامۀ مردم” ،ارگان مرکزی حزب تودروزنامۀ ،شماره  15 ،4فروردین  .1358تاریخ لینک
.۲۰۱۳/۰۱/۱۳

https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_toode-nameye_mardom-saale_1-004_0.pdf

 - 2نک .به :نشریۀ “رنجبر” ارگان مرکزی سازمان انقالبی ،شمارۀ  ،2سال اول ،فروردین  ،1358هفتۀ اول
مقالۀ “سازمان ما …” ،ص  .4تاریخ لینک .۲۰۱۳/۰۱/۱۳
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/ranjbar-hezbe_ranjbaranranjbar_02.pdf
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در آن زمان گویا سازمان از طریق کنفرانس وحدت طی بیانیهای رسمی نسبت به
وقایع روز از جمله رفراندوم جمهوری برای “آری یا نه” موضع گرفته و آن را مغایر با
اهداف انقالب ارزیابی کرد.
انتخابات مجلس خبرگان

سازمان پیکار که در کنگرۀ اول ،مرکزیتی برای خود برگزیده بود و بهتدریج نهادها
و کمیتههای متعددی بنابر ضرورت گسترش و تعمیق خود ایجاد میکرد ،امکان یافت
که در برخی فعالیتهای علنی مانند کارزار انتخابات مجلس مؤسسان که دستگاه حاکم
آن را به مجلس خبرگان قانون اساسی (12مرداد  )1358تبدیل کرد شرکت کند .واضح
است که بحثی هم در زمینۀ شرکت یا تحریم انتخابات مطرح بود .برای ما تردیدی وجود
نداشت که چنین مجلسی با هر نوع ترکیبی هم که از کار درآید نخواهد توانست به امیال
و اهداف تودههای زحمتکش پاسخ دهد؛ اما مجموع ًا شرکت فعال و “تعرضی” جهت
افشای حاکمیت بر تحریم منفعالنه و “تدافعی” ترجیح داده شد.
بهنظر من ،این گزینشی اصولی بود؛ میتوان رژیمی را قبول نداشت اما در انتخابات
شرکت کرد .چنانکه سازمان پیکار هم ،چنین سیاستی در برخورد به انتخابات مؤسسان
و مجلس شورا که هفت ماه بعد برگزار شد اتخاذ کرد ،اما شرکت ما یک شرکت عادی
نبود یعنی نتیجۀ انتخابات برایمان اهمیتی نداشت .برای سازمان اهمیت نداشت که چه
تعداد رأی میآورد .من شخص ًا چندان این موضع را درک نمیکردم زیرا برای من نتیجۀ
انتخابات میتوانست حداقل عکسالعمل مردم نسبت به فعالیت تبلیغی ما را نشان دهد.
چطور میتوان نیروی مهمی را برای این امر بسیج کرد اما نتایج آن را بیاهمیت تلقی
نمود .به یاد دارم بارها در این مورد با احمد (مجید نفیسی) بحث کردم؛ او اساس ًا به
کار تودهای باور چندانی نداشت ولی تشکیالت او را مسئول انتخابات کرده بود! آنهم
صرف ًا به این دلیل که میتوانست در نیروی تشکیالت یعنی دال دال ،بخش دانشآموزی
و دانشجویی سازمان مؤثر باشد .او میتوانست حداقل از رفقای دانشجو بخواهد سر
صندوقها بروند و ببینند مردم چقدر و به چه کسانی رأی میدهند .این حداقل کاری بود
که از دستمان بر میآمد.
در مورد انتخابات ،سازمان دچار چپروی نشد هرچند بحث حول شرکت یا عدم
شرکت وسیع ًا مطرح بود .گذشته از اینکه انتخابات امکان میداد سازمان خود را مطرح
کند این سؤال عمومی مطرح میشد که به چه دلیل اص ً
ال باید در انتخابات شرکت کرد؟
همگی متفقالقول بودند که شرکت در آن ،به معنای شرکت در امور اجرایی نیست زیرا
شرکت در امور اجرایی با ارزیابی ما از ماهیت رژیم منافات داشت .ما بههیچروی قصد
کوچانه زدن بر سر قوانین جمهوری اسالمی شرکت کنیم و میدانستیم که
نداشتیم در چ 
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رژیم هم چنین امکانی به ما نخواهد داد؛ پس هدف وارد شدن به مجلس نبود .در همین
جا یک نکتۀ ظریف بروز میکرد زیرا قاعدت ًا ورود به مجلس میبایست هدف باشد چون
به نیروی سیاسی تریبونی میدهد که میتواند از طریق آن به تبلیغ نظراتش بپردازد؛ این
تاکتیک چیزی جز رعایت سیاست لنین در برخورد به “دوما” نیست؛ یعنی حتی اگر
کسی بخواهد همان الگو را پیگیری کند باید ورود به مجلس را بپذیرد ،بچهها بهخوبی
میدانستند که حتم ًا انتخاب نخواهند شد ،بیشتر برای تبلیغات و طرح کردن نظراتشان
تصمیم بجا و معقولی بود.
در سطح جنبش در این کارزار وارد میشدند .بهنظرم این
ِ

گویا مسئلۀ کاندیدا شدن من هم مطرح شده بود ،حداقل از جانب افرادی از جمع
ال دو چیز بود ،او ً
تحریریه ،اما با خود من کسی صحبت خاصی نکرد .دلیلش احتما ً
ال
برخی مسائل امنیتی و ثانی ًا این امر که بعضیها مرا درستوحسابی روی خط سازمان تلقی
نمیکردند .بههرحال اگر هم چنین پیشنهادی میشد ،خودم قبول نمیکردم چون مسئلۀ
امنیتی برایم پراهمیت بود و ک ً
ال چنین امری با روحیاتم هم سازگاری نداشت یعنی هرگز
خود را برای انجام چنین کارهایی جلو نمیاندازم .اگر چه عنوان کاندیدای “مورد حمایت”
سازمان؛ چنین کاری فکر میکنم میتوانست مورد قبول بچهها و استقبال مردم قرار گیرد.
بههرحال گفتم که در جمعآوری عکسالعملها ،بچهها برخورد فعالی نکردند
یعنی به نسبت تالشی که در عرصۀ تبلیغاتی در معرفی کاندیداها ،پخش اعالمیهها و
برگزاری میتینگها و… انجام شده بود؛ ولی برای محقق کردن این فعالیتها به عبارت
دیگر چیدن ثمرۀ آنها ،برخوردی یکطرفه و نادرست صورت گرفته بود.

بحثهای زیادی هم بین خود بچهها وجود داشت که کام ً
ال جنبۀ روشنفکرانه و
گروهی پیدا میکرد و جدا از ضرورتهای کار تودهای بود؛ مث ً
ال بر سر حمایت از دیگر
کاندیداها اینکه از گروهها و سازمانهای دیگر به چه نحو صحبت شود ،آیا کاندیداها را
باید بهصورت فردی معرفی کرد یا از طرف گروه و سازمانشان ،چه معیارهایی در گزینش
و ردهبندی میباید درنظر گرفت؟ سرشناس بودن ،نیرو بودن… مجموع ًا بحثهایی که
کام ً
ال جنبۀ ثانوی و دور از واقعیت داشت.
شرکت در انتخابات مجلس مؤسسان (خبرگان) به نام چند جریان از نیروهای
مجتمع در کنفرانس وحدت انجام گرفت((( ،مرتضی آالدپوش از طرف پیکار ،افخم
احمدی از طرف رزمندگان و ابراهیم نظری (که خود کارگر کارخانۀ کنتورسازی بود) به
نمایندگی از شش گروه کنفرانس کاندیدا شدند(((.
 - 1مشخص ًا جز سازمان پیکار ،جریانات دیگری که در این اتحاد عمل شرکت داشتند عبارت بودند از:
رزمندگان ،مبارزین آزادی خلق ایران ،اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقۀ کارگر ،پیوند ،مبارزان راه طبقۀ کارگر.
http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-014.pdf

 - 2نک .به :پیکار شمارۀ 14؛ مرداد  ،1358همانجا.
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رفیق آالدپوش از اعضای قدیمی مجاهدین مذهبی بود که در سال  1350دستگیر
شد و در سال  1352در زندان تغییر ایدئولوژی داد .با موج آزادی زندانیان سیاسی در سال
 1356فعالیت خود را در پیکار ادامه داد.
رفیق افخم احمدی متولد شمال و از دانشجویانی بود که همراه تیمی از فعالین
دانشکدۀ فنی به کار در میان طبقۀ کارگر پرداختند؛ او از سال  1356به رزمندگان پیوست
و در مبارزاتی که به قیام ختم شد شرکت فعال داشت.
رفیق ابراهیم نظری از بچههای قدیمی در زمان مجاهدین مذهبی بود و بههمینجهت
سابقۀ دستگیری و زندان داشت .به یاد دارم شعری از او را هم در نشریۀ داخلی دیده بودم.
او بعدها گویا به سازمان “راه کارگر” پیوست.
این فعالیتهای تبلیغی حداقل منجر به این شد که این کاندیداها بتوانند چند
دقیقهای از رادیو و تلویزیون سراسری برنامۀ خود را به عموم معرفی کنند .اگر درست
بهخاطر بیاورم فکر میکنم که آالدپوش حدود هشتاد هزار رأی آورد که البته باید بخش
مبارزاتی خانوادۀ او نسبت داد و نه ُبرد واقعی
مهمی از آن را به سرشناس بودن پیشینۀ
ِ
نظرات سازمان .شاید بتوان تعداد رأی سپاسیآشتیانی را که حدود سیهزار بود رأی به
سازمان تلقی نمود.

پیکار شمارۀ  ۸  ،۱۴مرداد ۱۳۵۸
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موج اختناق و سرکوب
دستگیری انقالبیون

هیئت حاکمه از آغاز سال  1358تثبیت نظام خود را با سرکوب تمام جنبشها و
انقالبیونی که از زمان شاه فعالیت خود را آغاز کرده بودند از سرگرفت .آیا جای تعجب
دارد که همزمان با موج سرکوب اعتراضات کارگری و جنبش خلقها رژیم به انتقامکشی
ِ
انقالبیون شناختهشده بپردازد؟
از فعالین کمونیست و
در فروردین  1358حماد شیبانی از فعالین سازمان چریکهای فدایی خلق در
ارتباط با سفر اسقف کاپوچی و بدرقۀ او ،به بهانۀ قاچاق اسلحه دستگیر میشود .در
اردیبهشتماه همان سال محمدرضا سعادتی از اعضای سازمان مجاهدین مسلمان به جرم
جاسوسی برای شوروی دستگیر شد .در تداوم همین جو سرکوب بود که تقی شهرام به
دام ایادی جمهوری اسالمی افتاد .این موج بعدها دامنگیر رفقا محسن فاضل ،علیرضا
رحمانیشستان و سعید سلطانپور نیز گشت.
دستگیری تقی شهرام

تقی شهرام پس از بازگشت به ایران ،تا حدودی ارتباطش را با بچهها حفظ
کرده بود و بهخصوص پس از قیام فعالیت شخصی زیادی از خود نشان میداد؛ مشخص ًا
توآمد و وارد بحث و
علیرغم هشدارهایی که از جانب دیگر رفقا به او داده میشد از رف 
توگو شدن در مقابل دانشگاه یا اینگونه جمعها پرهیز نمیکرد .وقتی رفقای سازمان
گف 
از او میخواهند که “اینقدر جلوی دانشگاه نرو و نچرخ ،مقابل دانشگاه وارد بحث نشو”
استداللش این بود که “یا این رژیم انقالبیست که من را دستگیر نمیکند و یا انقالبی
نیست که بگذار بگیرد و نتیجهاش را بچشد” .این درکی بود که مجموع ًا خیلی از بچهها
حمل میکردند .نوعی توهم و خوشبینی به جو انقالبی موجود.
زمانیکه برای سازمان محرز میشود که خطر خاصی برای شهرام وجود دارد،
ِ
ِ
مجدد او از کشور مطرح میشود .خودش هم در اواخر گویا این ایده را
کردن
مسئلۀ خارج
پذیرفته و میخواست به خارج برود.
جو حملۀ شدید مذهبیها به بخش منشعب و مسئلۀ تصفیهها و شریفواقفی
و قضایایی از این قبیل ،که در فصل قبل به آن اشاره شد ،باال گرفته بود .به هرجا
که میرفتی با شعار “مرگ بر منافقین”“ ،منافقین آدمکش”“ ،قاتلین شریفواقفی”…
سردرِ
روبهرو میشدی .به یاد دارم یک مرتبه در میدان انقالب با پوران ایستاده بودیم؛ ْ
سینما کاپری و آن باالی باال ،شعارهای “ضد منافقینی” نوشته شده بود؛ جو مذهبی
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عظیمی وجود داشت که به سختی ممکن بود خود را از آن بیرون کشید زیرا آنچه واقع
شده بود غیرقابل دفاع بود .اگر ما کاله خودمان را قاضی میکردیم و از خود میپرسیدیم
“این چه کاری بوده که صورت گرفته است؟” میدیدی که خودت هم نمیتوانی از این
عمل دفاع کنی .اگر مسئله به این شکل مطرح شده بود که ما مسلمان بوده و کمونیست
شدهایم ،تشخیص دادهایم اینراه درست است و آن را انتخاب کردهایم اگر کسی هم این
تصمیم را نمیپذیرد ،اهمیتی ندارد میتواند راه خود را برود .آنگاه میتوانستیم از این
تغییر مواضع دفاع کنیم ولی چرا چنین قضیهای رخ داد؟ نمیتوان به هیچ تأویل از کشتن
یک همرزم دفاع کرد.
باری ،در چنین جوی بود که مسئلۀ بیرون بردن شهرام مطرح شد .پیکار مناسباتی
کام ً
ال محافظهکارانه با او داشت بهطوریکه داستان تصفیهها گریبانش را نگیرد .حتی
پیکار تالش کرد ابتکار عمل به بیرون فرستادن او را به دست بگیرد اما بهگونهایکه خود
او در جریان نباشد .یکی از اعضای مرکزی سازمان مأمور میشود که با یک قاچاقچی
یا با کسی که قاچاقچی را میشناسد و میتواند امکان خروج را فراهم کند صحبت کرده
و ترتیب کار را بدهند؛ به شهرام هم در رابطهای خصوصی و فردی گفته شود که چنین
امکانی وجود دارد و میتواند بیرون برود یعنی بدون اینکه شهرام خودش بفهمد که
سازمان ترتیب این کار را داده است .چهبسا سازمان نمیخواسته که اگر شهرام باز دستگیر
شد ،در سطح عمومی آشکار شود که پیکار قصد فرار دادن او را داشته است .در واقع
پیکار نسبت به شهرام چنین حالتی داشت ،نوعی گارد گرفتن که چیزی به سازمان نچسبد.
حاال این سؤال میتواند مطرح شود که آیا همۀ بچهها اینگونه برخوردی داشتند؟ فکر
نمیکنم .آن کسی که بیشتر با این قضیه ارتباط داشته و قرار بوده شناسنامه را برای شهرام
مهیا کند و مأمور اجرایی این کار بوده یعنی کاوه (قاسم عابدینی) ،مقداری برخورد
خصمانه با او داشت .شاید نظر همۀ سازمان نبوده که با شهرام اینطور برخورد شود ،اما
کاوه بههرحال تا حدود زیادی برخوردهای ناسالم با بچهها و اعضا داشت .تا آنجا که به
یاد دارم خیلی از بچهها حتی خود من ،برخوردهای بوروکراتیک او و حتی شهال (مهری
حیدرزاده) را گوشزد میکردیم .شاید رویهمرفته میشد با شهرام برخورد بهتری کرد ولو
در چارچوب همان شرایط؛ ولی آن را هم باید فهمید که در چه چارچوبی این برخوردها
صورت میگرفت .این همه در خأل جریان نداشت ،در جوی بود که دفاع از شهرام بسیار
دشوار بود .ایدهآل آن بود که او را به خارج بفرستند ولی متأسفانه این امر ممکن نشد و او
را قبل از این اقدام دستگیر کردند.

دستگیریاش هم کام ً
ال اتفاقی بود .در اواسط تیرماه  1358در خیابان نواب
شمالی ،کسی که در سال  1354-55شهرام روبهروی مغازۀ او در پستویی مخفی بوده و
در آن زمان از هواداران مجاهدین بوده و امروز حزباللهی شده ،شهرام را میبیند ،دستش
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را میگیرد و با داد و فریاد میگوید که علیه این شخص شکایت دارم .کمیته بالفاصله
میرسد؛ گویا حتی مردم میخواستهاند به شهرام کمک کنند که از آنجا برود اما او خودش
مقاومت زیادی نکرده است.

سازمان در مورد دستگیر 
یاش اعالمیهای داد ولی “رفیق” خطابش نکرد (((.در
مشکل غیرقابل دفاع بودن تصفیهها باعث
اعالمیه عمدت ًا به افشای رژیم پرداختیم .همین
ِ
میشد که سازمان نتواند بالفاصله از وی بهعنوان یک رفیق و کسی که قب ً
ال در رهبری و
در فعالیتها نقش بارزی داشته دفاع کند ،البته سازمان بهطور غیرمستقیم “کمیتۀ دفاع از
تقی شهرام” را سازمان داد .از طرف پیکار رفیق منصور روغنی (جعفر) و من ،مسئولیت
شرکت در کمیته را بهعهده داشتیم و اعالمیههایش را من تهیه میکردم .رفقای دیگری هم
در کمیته بودند از جمله محمد یزدانیان که در آن زمان با رزمندگان بود و یکی دو نفر از
بچههای دیگر هم کمک میکردند و کارهای اجرایی را انجام میدادند .ما جلساتی با وکیل
او هادی اسماعیلزاده و خانوادۀ شهرام داشتیم .تا آن زمان هنوز پیکار به موضع دفاع کامل
و آشکار از شهرام نرسیده بود یعنی هنوز بهنحوی محافظهکارانه عمل میکرد .علتش در واقع
بهنظر من ،نه آنطور که رزمندگان گفته بود “بهخاطر چشمداشت رضایت خردهبورژوازی”
بلکه همان غیرقابل دفاع بودن تصفیهها بود؛ مضاف ًا به آنکه این احتمال وجود داشت که او
پیکار را در دادگاه مورد حمله قرار دهد .فراموش نکنیم که این بچههای پیکار بودند که بر
او شوریده ،مورد انتقاد قرار داده ،از مسند رهبری به زیر کشیده و باالخره اخراجش کرده
بودند .در مجموع ،این اوضاع جوی ایجاد کرده بود که سازمان فقط پس از آنکه شهرام
موضع مقاومتجویانۀ خودش را علیه رژیم نشان داد ،به یاد اعادۀ حیثیت از او افتاد ،اما
بههرحال دیگر دیر شده بود و اساس ًا فکر نمیکنم این مسئله در فرجام داستان تغییری میداد.
در همین جا باید در رابطه با جو داخلی سازمان در برخورد به شهرام اضافه کنم
که من خودم را در آن سهیم میدانم زیرا بسیاری از اعالمیههای این دوره را من به تحریر
درآوردم .در بعضی اعالمیهها اشاره میکردم که شهرام دیگر در پیکار نیست ،یا نبوده
یا اخراج شده است .میتوان از خود پرسید حاال که در حال دفاع از او هستید ،دیگر
“اخراج شد” چه صیغهایست؟ اما سیاست سازمان این نبود که او را وابسته به خودش
تلقی کند.

در ارتباط با این برخورد پیکار به شهرام ،یک سری انتقادات مطرح شد؛ مث ً
ال
همسر شهرام در زمان شهادت او ،به نحوۀ برخورد ما ایراداتی داشت و طی نوشتهای آنها
را تصریح کرده و برخورد پیکار را مورد انتقاد قرار داد .خانوادۀ شهرام هم ،مشخص ًا
خواهرش ،یک سری انتقادات داشت مبنی بر اینکه بازگشت شهرام به ایران و تعلل
 - 1نک .به :اطالعیۀ  ۱۵تیرماه  ۱۳۵۸سازمان پیکار .نسخۀ کامل آن در پیکار شماره  ،۱۱هیجده تیرماه
 ۱۳۵۸آمده است.
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در تهیۀ مدارک برای خروج دوبارۀ او بهعهده و تقصیر پیکار بوده است .بیتردید
کوتاهیهایی در اینرابطه صورت گرفت اما نباید همۀ بچههای سازمان را مقصر دانست.
بهنظر من ،نقش کاوه در این تعلل برجسته بوده و ک ً
ال جو سازمانی – که من هم خود را در
آن شریک میدانم – اجازۀ چنین برخوردی را میداده است .به این عنوان میتوان انتقاد
را به کل سازمان وارد دانست.
شهرام با ایستادگی عالی و دفاع خیلی جانانهای که در دادگاه از خود و از جنش
انقالبی کرد و حتی حاضر نشد کلمهای علیه مجاهدین (رجوی) بر زبان آو ًرد ،شخصیت
ِ
حوادث خویش را نشان داد؛ شخصیتی را نشان داد که علیرغم هر ضعف و عیبی
برتر از
که ممکن است داشته باشد ،از کیفیت ویژهای برخوردار است که او را از دیگران متمایز
میسازد .کیهان  ۲۴تیرماه ۱۳۵۹قسمتی از دفاعیۀ او را چاپ کرد که بهنظرم بسیار عالی
و ماندنیست .این استقامت و ایستادگی باعث شد که دفاع سازمان از او تا زمان اعدامش،
یکسال بعد ،تدریج ًا هر چه پررنگتر و قویتر شود ،تا جائیکه پس از آنکه به شهادت
رسید دیگر “رفیق” شد؛ آن را واقع ًا باید از زمرۀ برخوردهای غلط سازمان محسوب کرد
یعنی تا زمانیکه زنده است رفیق نیست و وقتی کشته شد ،دیگر رفیق میشود.

روزنامۀ کیهان ۲۴ ،تیرماه   ،۱۳۵۹ص۲
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اعدام تقی تقریب ًا همزمان است با کنگرۀ دوم سازمان و بحثی هم گویا در این
ارتباط در آنجا درگرفته بود .در جریان دادگاه که ما با کمیتۀ دفاع از شهرام کار میکردیم
پس از اعالم جرم علیه او توسط دادستانی وکیل شهرام درخواست برگزاری علنی جلسات
دادگاه را مطرح کرد .این خواست که حتی بهصورت شعار بر در و دیوار شهر هم نوشته
شده بود بهنظر من معقول میآمد .در کنگرۀ دوم انتقادی صورت گرفت که گویا من از
یک موضع راستروانه دفاع کردهام و بیان گرایش راست در سازمان هستم .خب! صحبت
این است که تقی شهرام را گرفتهاند و او در زندان بهسر میبرد ،رژیم هم میگوید او
متهم به فالن جرم است و باید محاکمه شود .صحبتی مطرح شده که اگر او فالن جرم را
دارد ،دادگاه او را علنی کنید .انتقاد رفقا این بود که چرا گفتی دادگاه را علنی کنید .من
میپرسیدم چرا که نه؟! تو اگر بتوانی این شعار را به میان مردم ببری و از طریق قانونی آن
را به گوش هر فرد آزادمنش ،هر وکیل ،هر آدمی که در کوچه راه میرود برسانی ،خواهد
دید که تو راست میگویی؛ اگر متهم است بگذارید حرفش را بزند ،چه ایرادی دارد؟ آیا
نفس طرح چنین سؤالی بدین معناست که این رژیم حق دارد که چنین دادگاهی تشکیل
داده و او را محاکمه کند؟ اگر تو بگویی دادگاه را علنی کنید ،بدین معناست که تو این
رژیم و دادگاهش را به رسمیت شناختهای؟

محمدتقی شهرام در دادگاه

خب! آن سویش چیست؟ چیزی نگوییم تا این رژیمی که هیچ حقانیتی ندارد ،سر
او را در تاریکی و در خأل زیر آب کند و هیچکس هم نفهمد که چه شد؟ کدام یک از
این دو راه بهتر است؟ آن را که رژیم وادار به محاکمهای علنی شود یا اینکه در خفا کار
خود را به انجام رساند؟ به یاد دارم با رفیق جلیل (مسعود جیگارهای) بحثی در این باره
داشتیم؛ او معتقد بود که موضعی که در اینجا گرفته شده موضعی راست است .من میگفتم:
“این خواست وکیل است! پس شما باید
صریح ًا بگویید دفاع و وکیل را قبول
ندارید و بیجهت هم دویست هزار نسخه
از نامه را تکثیر و پخش نکنید” .فکرش
را بکنید ،ما با وکالیی قرارداد بستهایم و
با آنها وارد کار مشترک و حقوقی در سطح
جامعه شدهایم .آیا معنی کار حقوقی در
سطح جامعه را میفهمیم؟ آیا انجام هرگونه
فعالیت حقوقی در سطح جامعه از آنجا
که پیششرطش پذیرش تلویحی رژیم در
قدرت است نامشروع تلقی میشود؟ اگر
اینطور است دیگر اینگونه مسائل ربطی
به سازمان سیاسی ندارد و دیگر الزم نیست

    ۶۲۸از فیضیه تا پیکار

یک کمیتۀ موقت برای دفاع از یک زندانی بسازیم .من معتقدم سازمان سیاسی میتواند
چنین کند .یک سازمان سیاسی باید به انواع و اقسام فعالیتها دست بزند.
درعینحال  خوب است به موضع خود مجاهدین مذهبی هم در اینرابطه اشاره
کنم .آنها هم به رژیم گفته بودند که این شما نیستید که باید او را محاکمه کنید و چنین
محاکمهای ربطی به شما ندارد .مجاهدین چنین موضعی میگیرند اما همان موقع موسی
خیابانی بهعنوان شاهد در دادگاه حاضر میشود!
خود تقی شهرام خواستار علنی بودن دادگاه و بهویژه حضور نمایندگان سازمان
مجاهدین خلق بود بهطوریکه پس از رد شدن شروطی که برای شرکت در دادگاه تعیین
کرده بود ،از حضور در آن خودداری کرد .در زندان دو ماه پیش از آغاز محاکمه،
علی قدوسی دادستان کل انقالب شخص ًا به او پیشنهاد کرده بود که علیه مجاهدین خلق
موضعگیری کند تا مشمول حکم اعدام نشود .تقی شهرام از هرگونه موضعگیری در این
مورد خودداری کرده و قهرمانانه به پای جوخۀ اعدام میرود.
باری ،در تابستان  ۵۸جمهوری اسالمی همزمان با شکلگیری و تثبیت هر چه
بیشتر خود از طریق برگزار کردن انتخابات مجلس خبرگان و تدارک قانون اساسی که از
 ۲۸مرداد  ۵۸نگارش آن آغاز شد ،دست به سرکوب گستردۀ آزادیهای سیاسی ،آزادی
بیان ،آزادی مطبوعات ،آزادی تجمع و… میزند یعنی توقیف بسیاری از مطبوعات ،حملۀ
چماقداران به میتینگ سازمانها و گروههای سیاسی و همینطور تحمیل سانسوری هرچه
وسیعتر بر رادیو تلویزیون ملی که صادق قطبزاده مسئولیت آن را داشت؛ درعینحال
حملۀ گستردهای را دوباره به خلقهای ُکرد ،ترکمنو عرب از سر میگیرد.
ما در همان زمان ،در نشریۀ پیکار مقالهای تحت عنوان “فاشیزم عریان”((( نوشتیم
و به همۀ نیروها در زمینۀ آغاز شدن موج جدیدی از سرکوب و اختناق هشدار دادیم .در
روز  ۲۱مردادماه بود که با فراخوان جبهۀ دموکراتیک ملی و چند سازمان دیگر ،یک
راهپیمایی اعتراضی به یورش هیئت حاکمه نسبت به مطبوعات آزاد ،از جمله آیندگان
و پیغام امروز برگزار شد .در  ۱۶مرداد  ۱۳۵۸مأموران دادستانی کل انقالب اسالمی
به محل روزنامۀ آیندگان وارد شده  ۱۱نفر را دستگیر و مؤسسۀ مطبوعاتی را مهر و موم
کردند .این تظاهرات مورد حملۀ چماقداران حزباللهی و لباس شخصیهای رژیم قرار
گرفت و طی آن دهها نفر زخمی شدند.
فردای آن روز ،همین دسته از اوباشان و لمپنها با شعار “حزب فقط حزبالله!”
بساط کتابفروشیهای جلوی دانشگاه را بههم زدند و سپس به درون دانشگاه وارد شده
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و به مقر دانشجویان مبارز حمله بردند؛ آنها دانشجویان متصدی دفتر را مورد فحاشی و
ضربوشتم قرار داده و کلیۀ نشریات ،کتب و پروندهها را از بین بردند؛ در ادامۀ همین
حرکت به دفتر رفقای پیشگام وابسته به سازمان چریکهای فدایی خلق حمله بردند و
آنجا را هم بهزعم خود تسخیر کردند.

این آغاز موج سرکوبی بود که در تابستان  ۵۸همهگیر شد؛ روزنامهها ،دفاتر
سازمانها و گروهها مورد تهاجم قرار گرفت و جو سرکوب و وحشت در جامعه حکمفرما
بووحشت در میان مردم در جهت تثبیت
شد .مسلم ًا هدف از این سرکوب ایجاد رع 
هر چه بیشتر جمهوری اسالمی بود .این واقعه بهطور اجتنابناپذیری انسان را به یاد
 ۲۸مرداد  13۳۲و کودتای امپریالیستی میانداخت؛ اما همانطور که بعد ًا خواهیم دید
این موج سرکوب نتوانست به تمام اهداف خود برسد و فعالیت نیروها این بار بهصورت
نیمهمخفی ادامه یافت .در واقع رژیم با بهراه انداختن این موج سرکوب تالش داشت زمینۀ
“قانونی کردن” خود را از طریق به کرسی نشاندن یک قانون اساسی مشروعه که هرگونه
حاکمیتی را از مردم میگرفت تدارک ببیند .تدوین و نگارش این قانون اساسی از مردادماه
آغاز شد و در آذرماه با یک همهپرسی قالبی به تصویب رسید.

مقالۀ “والیت فقیه گشادترین کالهی که به سر مردم ایران میرود”
پس از این موج سرکوب ،در مهرماه  ،13۵۸قبل از تصویب رسمی قانون اساسی
جدید ( ۱۱و  ۱۲آذر  )۱۳۵۸مقالهای تحت عنوان “والیت فقیه گشادترین کالهی که به
(((
سر مردم ایران میرود” نوشتم که در  5شمارۀ پیکار منتشر کردیم.

پیکار شمارۀ  ۹  ،۲۲مهرماه ۱۳۵۸
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جالب است که بدانیم مفهوم “والیت فقیه” در پیشنویس قانون اساسی که در
زمان دولت بازرگان نوشته شده و توسط شخص خمینی هم مورد تأیید قرار گرفته بود
وجود خارجی نداشت و این مجلس خبرگان خمینی بود که آن را به متن قانون اضافه
کرد .خود این امر خالی از مشکالت فقهی و حقوقی نبود زیرا در متون شیعه مفهوم
اصلی “فقاهت فقیه” است یعنی عرصۀ اتوریته و اختیارات فقیه همان حوزۀ شرعیات
ْ
است و نه عرصۀ سیاست؛ درحالیکه پس از قیام ،مقصود خمینی و همفکرانش از مفهوم
“والیت فقیه” در اختیار گرفتن حاکمیت سیاسی و اختیارات دولتیست که بهمرور هرچه  
گستردهتر میشد.
ِ
مرجعیت دینی نقش
میان دو مفهوم مرجعیت و والیت تفاوتی اساسی مطرح است.
هدایت امور معنوی امت را داراست (امامت) ،درحالیکه مفهوم والیت ،بهخصوص در
بیان حاکمین جمهوری اسالمی به مدیریت سیاسی جامعه (خالفت) داللت دارد.
در خود پیکار به یاد دارم که بحث اسکوالستیک عجیبی در گرفته بود بر سر
اینکه آیا این واقع ًا “گشادترین” کاله است یا صرف ًا یک کاله گشاد! طرف صحبت هم
حسین روحانی بود .این چنین بحثی بر سر قانون قصاص هم در گرفته بود که آیا میتوان
آن را “ارتجاعیترین” قانون دانست؟! بعضی از بچهها معتقد بودند که ارتجاعی و
ارتجاعیترین وجود ندارد؛ بد و بدتر وجود ندارد .همینکه بگوییم ارتجاعیست همۀ
حرف را زدهایم .من به شوخی و به قصد تحریک میگفتم“ :اگر بگویم وضع قلبم خراب
است یا پاهایم درد میکند ،آیا این دو با هم تفاوتی ندارند؟” چرا! به این دلیل که قلب
من جراحی الزم دارد اما پایم با یک قرص یا استراحت ممکن است بهبود یابد .چطور
میتوان دولت فرانسه را ارتجاعی دانست و برای جمهوری اسالمی هم بههمین صفت
اکتفا کرد؟ آیا هر دو یکی هستند؟ و در پاسخ ،این جمله از لنین تکرار میشد که زمانی
گفته است“ :هر دو بدترند”؛ بسیار خب! اما رفتار خود او را نگاه کنیم که در برابر
احزاب بورژوایی چقدر تاکتیک به خرج میداده است .مگر خود او در مورد حزب کارگر
انگلیس نگفته بود که پایۀ تودهای و کارگری دارد و نباید منحل شود؟
باری ،من به اصرار میگفتم که این کاله “گشادترین” است .دالیل و پیشینههای
تاریخی آن را هم توضیح داده بودم .بهصورت تاریخی نشان میدادم که مشروطیت آمد
و سپس امینالدوله ،بعد جنبش ملی نفت را داریم که دست آخر دکتر امینی آمد و کاله
کنسرسیوم را بر سر مردم گذاشت؛ این هم قیام که این همه مردم حرکت کردند و با چه
شعارها و خواستههایی به میدان آمدند و میبینیم که امروز چه از کار درآمد ،از والیت فقیه
سر در آورد و این افتضاح بهوجود آمد .آیا نمیشود آن را بیان کرد؟ چرا نشود؟
واقعیت این است که تمایلی بهعنوان گرایش به راست در سازمان وجود داشت
که متأسفانه اکثر اوقات بسیار آ گاهانهتر و پختهتر به قضایا برخورد میکرد تا گرایش
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به چپ ،اما جوی که در کل سازمان غالب بود عمدت ًا جو چپ بود و در نتیجه دیگری
را میخواباند و آن را میراند یعنی نمیگذاشت که اگر تو در اشتباه هستی و موضعی
راستروانه اختیار کردهای ،درستوحسابی انحرافت را بفهمی و آن را تشخیص دهی و
آ گاهانه موضع دیگری اختیار کنی .از همان ابتدا در نطفه ،تمایلت با حمله و دا دوبیداد
خفه میشد بهطوریکه ترجیح میدادی چیزی ننویسی یا اظهارنظری نکنی.
باید همواره بهخاطر داشت که این موضع رادیکال از پایههای تودهای سازمان که
اکثر ًا جوانها بودند سرچشمه میگرفت؛ شور انقالبی آنها میطلبید که تا آخر خط بروند
و بقول فرانسویها “ژوسکوبوتیست” یعنی “تا آخر خط برو” باشند و به همین حساب
ُسمبهشان پرزورتر بود و در نهایت میتوانستند در بسیاری مواقع حرف خود را پیش ببرند،
اما همانطور که گفتم متأسفانه تعقل کافی در کار آنها نخوابیده بود .بهنظر من میشود
کام ً
ال “ژوسکوبوتیست” بود ولی در هر قسمت و قدمی تعقل به خرج داد.

فعالیتهای کنفرانس وحدت و پایان آن
گفتم که در جریان انتخابات مجلس خبرگان ،پیکار همراه با کنفرانس وحدت
سه کاندیدا معرفی کرد .از دیگر فعالیتهای کنفرانس وحدت از جمله میتینگی بود که
در اردیبهشت  1358در دانشگاه به مناسبت انقالب فلسطین برگزار کردیم .فراخوانی از
جانب کنفرانس وحدت داده شد و پس از میتینگ تا سفارت فلسطین راهپیمایی کردند.
در خردادماه جلسهای در دفاع از انقالب عمان به نام کنفرانس وحدت برگزار
کردیم .فکر میکنم  19خرداد  1358در دانشکدۀ پزشکی بود؛ طبع ًا مطالبش را ما تهیه
کرده بودیم ،تاریخچهای از انقالب عمان ارائه و فیلمی در آنجا پخش شد به نام”.دَ َقت
(((
ساع ُته ال ّتحریر َب َّره یاستعمار” (لحظۀ آزادی فرا رسید ،استعمار گورت را گم کن)
َ
من به بچهها توضیح دادم که این فیلم مربوط به امروز نیست و آن انقالب سرکوب شده
است ،آنها اول وا رفتند که حیف! اگر سرکوب شده است دیگر چرا نشان دهیم؟!…
من گفتم که صحبت سر این است که با خلقی طرف هستیم که در حال مبارزه است و
چنین وضعیتی داشته و االن مناطق پایگاهی از دستشان گرفته شده ولی قضیه کماکان
زنده است؛ منظور حمایت از این حرکت است .این فیلم هم به  2-3سال قبل از حملۀ
رژیم شاه به ظفار بازمیگردد .باری ،این میتینگ هم کار با ارزشی در معرفی انقالب
ظفار بود.
در چند مورد دیگر هم فعالیتهای مشترکی انجام شد؛ چند آ کسیون ،شرکت در
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تظاهرات و پخش اعالمیه… عمدۀ کارهای این فعالیتها هم مثل نگارش تراکت ،چاپ
و پخشش را بچههای پیکار به عهده داشتند.
در مرداد  1358در ارتباط با اعالمیهای که به اسم کنفرانس وحدت علیه
سازمان چریکهای فدایی خلق منتشر شده بود ،نشریۀ پیکار یک اطالعیۀ توضیحی
منتشر میکند زیرا پیکار از امضای این اعالمیه خودداری کرده بود .در همین توضیح
مشخص میگردد که درک سازمان پیکار در ارتباط با فعالیتهای جانبی کنفرانس با
بخش دیگری از گروهها خوانایی ندارد .از نظر پیکار وظیفۀ اساسی کنفرانس وحدت،
تبادل نظر ایدئولوژیک جهت دستیابی به امر وحدت است و فعالیتهای عملی و یا
تراکتهای سیاسی و تبلیغی جنبۀ ثانوی و غیراساسی دارند که صرف ًا با اتفاقنظر همۀ
جریانها میتواند محقق گردد .این تفاوت نظر در وظایف کنفرانس ،تا اختالف پیش
رفت بهطوریکه پیکار در اطالعیهای که در پایان بهمن ماه  1358همراه با برخی از
گروههای باقیمانده داد ،پایان کار کنفرانس وحدت را رسم ًا اعالم کرد.

مسلم ًا کنفرانس وحدت در امر نزدیک کردن ایدئولوژیک و نظری گروهها و
سازمانهای خط سه نقش مهمی ایفا کرد .در جریان کارِ تقریب ًا یک سالۀ آن ،گروهها
و سازمانهایی توانستند به یکدیگر نزدیک شده و حتی وحدت کنند؛ مث ً
ال دو گروه
“طرفداران جنبش طبقۀ کارگر” و “کارگران مبارز” به پیکار پیوستند و یا چند گروه
بالنسبه کوچکتر “وحدت انقالبی در راه آزادی طبقۀ کارگر” را بهوجود آوردند.
انگیزۀ تشکیل کنفرانس یعنی وحدت جنبش کمونیستی امری مثبت بود و به
ضرورتی واقعی پاسخ میگفت .نیروهای شرکتکننده میخواستند با یکدیگر نقاط
مشترکی پیدا کرده و به بحث و تبادل نظر بپردازند؛ درعینحال در چارچوبی از نظرات
مشترک فعالیتهایی را هم انجام دهند .اصل فکر بهنظر من مثبت بود هرچند ،عم ً
ال
این کار امکانپذیر نگشت .وقتی وحدت ایدئولوژیک نباشد ،همواره خطر سکتاریسم
موجود است .چطور میشود که یک گروهی چهبسا ده نفره که یکی دو اطالعیه بیشتر
نداده اسمش در کنار فالن سازمان قرار بگیرد یا گروههای کوچک که نمیخواهند مث ً
ال
کنفرانس وحدتی وجود داشته باشد که اکثریتش به دست فالن سازمان بیافتد یعنی در
جمعی بزرگتر هضم شوند .فکر میکنم این نوع قضایا در عدم موفقیت کنفرانس نقش
داشته است؛ شاید پیکار بهعنوان مهمترین نیرو تا حدود زیادی نوعی هژمونی اعمال
میکرده است حتی اگر عمدی در کار نبوده باشد .نقش هواداران پیکار که در دانشجویان
مبارز فعالیت داشتند را هم باید در نظر داشت که برخی اوقات به رهبری میگفتند چرا
شما میروید به کسانی که هنوز مواضعشان روشن نیست و به زور یک یا دو اعالمیه دادهاند
اعتبار میبخشید و اینها را َع َلم میکنید .تحت این فشار هم بوده است ،چون گروههایی
هم در کنفرانس وحدت بودند که کل فعالیتشان از دو اعالمیه تجاوز نکرده بود.
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اشغال سفارت آمریکا
یکی از آن مواردی که سازمان خود را در تندپیچی یافت که با تحلیلهایش
خوانایی نداشت و ما را برای دورهای گیج کرد ،اشغال سفارت آمریکا در  13آبان 1358
بود که طی آن دانشجویان طرفدار خمینی که بعدها به “خط امام” معروف شدند ،با حمله
به سفارت آمریکا خواستار استرداد شاه شدند و کارکنان آن را به گروگان گرفتند.
سازمان در ابتدا به این امر با تردید نگریست ولی هرگز آن را تأیید نکرد؛ این واقعه
در پیکار شمارۀ  29در  21آبانماه یعنی یک هفته بعد ،مورد برخورد قرار گرفت؛ اما مقالۀ
ِ
نسبت برخورد رادیکالیکه دانشجویان هوادار سازمان و “دانشجویان مبارز” داشتند،
پیکار به
ِ
خیلی دست به عصا بود .در این شماره خواست استرداد شاه برای محاکمه بهعنوان “جزئی
ناچیز از خواستهای ضدامپریالیستی تودهها” مطرح میشود و از هایوهوی ضدامپریالیستی
و تبلیغات فریبکارانۀ هیئت حاکمه حرف به میان میآید؛ درحالیکه دانشجویان هوادار
پیکار و “دانشجویان مبارز” از همان آغاز آن را “خیمهشببازی” رژیم میخوانند.
واقعۀ سفارت منجر به سقوط دولت بازرگان میشود .در زمان اشغال سفارت به
یاد دارم که همه گیج شده بودیم .کسانی که از این نقطهنظر حرکت میکردند که اساس ًا
هیچ یک از عملکردهای رژیم نمیتواند واقع ًا ضدامپریالیستی باشد و آنها را کام ً
ال
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ضدانقالبی میدانستند ،ناگهان با چنین حرکت خصمانهای که به ظاهر علیه آمریکا بود
مواجه میشدند .توضیح چنین چرخشی به مردم ،کار سادهای نبود .موضعگیری قاطعانه در
نفی این اشغال ،برای ِ
خود من هم بهدرستی جا نمیافتاد؛ البته یقین داشتم که این حرکت
نمیتواند جنبۀ ضدامپریالیستی داشته باشد و بههمینجهت مسئلۀ حمایت از آن مطرح
نبود  (کاری که خیلی از نیروهای سیاسی بدان دست زدند) ولی بههرحال به راحتی برایم
جا نمیافتاد .این شاید ضعفی در درک من بود ولی میتوانم بگویم که گفتن این حرف
که باید در افشای این حرکت رژیم دست به فعالیت گسترده بزنیم و آن را خیانت تلقی
کنیم ،چنانکه بچههای هوادار بالفاصله به این کار دست زدند ،برایم دشوار بود؛ یعنی در
رژیم تلقی
آن شرایط اشغال سفارت را “توطئۀ ارتجاع” جهت انقالبی جازدن جناحی از
ْ
کردن ،درعینحال که شهامت میخواست ،برای من هنوز روشن نبود.
به یاد دارم که همان روز به دانشکدۀ صنعتی رفته بودم .دیدم رفقای دانشجو پوستر
بزرگی در افشای اشغال سفارت زده بودند .من اص ً
ال از چنین فعالیتی خبر نداشتم .سازمان
هم هنوز موضعی نگرفته بود .برای من خیلی تعجبآور بود .نمیدانستم چه باید گفت؟!
بهنظرم میرسید که این نوع برخورد که آنجا در مقابل داشتم ،موضعی خام بود؛ حتی اگر
شکل ارائهاش خام بوده است .همین نوع تبلیغات
بهلحاظ محتوی درست بوده باشد ،در
ِ
و حتی شدیدتر را رفقای دانشجو در دانشگاه تهران ترتیب داده بودند .در این دانشگاه
ِ
رفیق شهید ارژنگ رحیمزاده شجاعانه بلند شده و سخنرانی کرده بود .او حسابی به
اشغالکنندگان سفارت توپیده بود که این خیمهشببازیها توطئۀ ارتجاع است… ناگفته
نماند که این رفقا بهخوبی “دانشجویان خط امام” را میشناختند و میدانستند که از آنها
هیچ حرکت واقع ًا ضدامپریالیستی و انقالبیای برنمیآید.
این نوع برخورد برای من تعجببرانگیز بود که این رفقا چگونه با این سرعت
توحسابی فکر شده باشد دست به چنین کاری
و حتی بدون آنکه در درون سازمان درس 
زده و چنین موضعی میگیرند .بههرحال قدر مسلم اشغال سفارت یک کار انقالبی نبود
و حرفی در آن نیست که نتیجۀ مثبتی برای مردم نداشت ولی آن عکسالعمل به آن شکل
هم ،درست نمینمود .برای من هنوز سؤال است که واقع ًا در این کار و در اینرابطه ،چه
میبایست کرد؟ آیا جریانی که در تشکیالتی بزرگتر جای دارد و گیرم دارای هوشیاری
و ذکاوتی بیشتریست که به آن امکان یک چنین پیشگویی را میدهد ،یا میتواند
قسمتهای نانوشته یک مطلب را بخواند ،آیا این جریان مجاز است پیشرو بودن خود را
در اینرابطه بیان کند؟ آیا نباید آن را بگوید؟ یا چگونه باید بگوید؟ چگونه باید مطرح
کند و…؛ آیا در اینرابطه حق با فرد یا جریان محافظهکار است؟ آیا حق با کسیست که
نسبت به امکان حرکتی ضدامپریالیستی در بخشی از حاکمیت دچار نوعی توهم است؟
من خودم انصاف ًا فکر نمیکردم که رژیم هیچگونه تعارضی با آمریکا نداشته باشد
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ِ
طرف موضعی که من داشتم چه بود؟
یعنی دولتی یکدست طرفدار امپریالیسم باشد؛ اما آن
ن طرف ،فکری بود که هیئت حاکمه را در هیچ نوع تعارضی با امپریالیسم نمیدید .در
آ
واقع من با نظری مخالف بودم که رژیم را در آن مقطع دستنشاندۀ آمریکا میدانست یعنی
رژیمی که به امر آنها عمل میکرد .من اگر احتمال میدادم که اینها تعارضی هم با آمریکا
داشته باشند ،یقین ًا میدانستم که این تعارض به معنی مترقی بودن رژیم نیست .جریانات
دیگری بودند که ضدانقالبی بودن رژیم را مبنای صحت فعالیتشان قرار میدادند .خب
این وضعیت هنوز هم هست .این رفقا هیچگونه امکان تعارضی میان امپریالیسم و رژیم
نمیدیدند .بعضی از همین رفقا بودند که بعد از سه سال در جریان بحران درونی سازمان در
سال  1360پس از آنکه به این نتیجه رسیدند که سازمان پیکار یک سازمان بورژواییست
بالفاصله گفتند که این رژیم با این سازمان چکار میخواهد بکند؟ رژیم به چه دلیل
اعضای چنین سازمانی را مورد پیگرد قرار دهد؟ این حرف را من از محسن (مشاور
مرکزیت) شنیدم که میگفت“ :به چه دلیل رژیم افراد سازمان را بگیرد؟ این اص ً
ال سنگر
ِ
نکردن فرقیست که میان مفهوم تعارض و مفهوم
بورژوازیست” .این مثال خوبی از درک
اختالف وجود دارد .یعنی همینقدر که تو با جریانی اختالف پیدا کردی و فهمیدی که
تحلیلش متمایز از تحلیل توست ،این دیگر دربست ضدانقالبیست! یعنی هیچ تعارضی
با هیچ نیروی ضدانقالبی دیگری نمیتواند داشته باشد؛ باید آن را یکدست تصور کرد
یا سفید سفید یا سیاه سیاه .چنین جریانی را باید رها کنی و بگویی برو گم شو! بهنظر من
در تندپیچ اشغال سفارت چنین دیدگاهی وجود داشت .مسلم است که حتی اگر آن تحلیل
صحیح میبود ،از نظر شکل بیان ،درست برخورد نشده بود ،ولی این تحلیل که حاکمیت،
اشغال سفارت را َع َلم کرد تا مخالفانش را زیر ضرب گرفته و خلع سالح کند صحیح بود.
من امروز شکی در اینکه سفارت را از موضع ضدانقالبی ،از موضع ارتجاعی
اشغال کردند ندارم؛ اینکه خود جمهوری اسالمی با اهداف ویژۀ خود در رابطه با آمریکا
دست به این اقدام زد؛ ولی مسئله این است که در آن زمان بچهها با عزیمت از کدام تحلیل
این موضع را گرفتند.
در رابطه با اشغال سفارت ،مرکزیت سازمان با چند روز تأخیر موضع گرفت و
اعالمیهای هم که نوشته میشود دوگانه است و در آن ردپای هر دو نظر تا حدودی دیده
میشود؛ یعنی هم از احتمال یک توطئه صحبت میشود و هم این احتمال که خردهبورژوازی
قادر است با یک دست سرکوب کند (کردستان ،خوزستان ،ترکمنصحرا…) و با دست
دیگر بهاصطالح با آمریکا هم مخالفتی نشان دهد .آنچه بدبختانه در تحلیل باقی میمانْد
این بود که هر کسی که با آمریکا مخالف است الزام ًا مترقیست ،درصورتیکه میدانیم
چنین نیست و میشود با آمریکا مخالف بود ولی از موضعی ارتجاعی .این چیزی بود که
بعدها فهمیدیم ،ولی آن زمان که این تحلیل نوشته میشد این آشکار نبود .آن زمان هر کسی
که با آمریکا در میافتاد مثبت تلقی میشد!
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تز قدرت دوگانه و مقالۀ “زیگزاگها…”
در ضمیمۀ پیکار شمارۀ  34و در پیکار شمارۀ  36مقالهای آمده بود به نام
“زیگزاگهای ضدانقالب و انعکاس یکجانبۀ آن در صف انقالب” .تز مرکزی این
مقاله قصد داشت درست به این تناقضات پاسخ گوید و دینامیسم حرکت اقشار و طبقات
را در بحبوحۀ این وضعیت مبارزۀ طبقاتی توضیح دهد :چطور خردهبورژوازی که در
یک مقطع به شکلی رادیکال علیه رژیم وابستۀ شاه و سلطنت وارد یک قیام تودهای
میشود ،در مقطع دیگری با بورژوازی لیبرال وحدت کرده و قدرت سیاسی را به او
خود ظاهری “انقالبی” ارائه داده و به
واگذار میکند؟ چطور دوباره همین جریان از
ْ
تسخیر “النۀ جاسوسی” دست میزند؟ حتی جریانات راست رویزیونیست صحبت از
“کودتای خردهبورژوازی ضدامپریالیست علیه بورژوازی لیبرال” و یا “بازگشت امام
بغرنج موقعیت این خردهبورژوازی در افت و خیز
به خط خود” کردند .باری ،مسئلۀ
ْ
انقالب بود.
این مقاله تا جاییکه میدانم ،به قلم احمد و محسن از مشاورین مرکزیت و
مسئولین آموزش بود .ابتدا حاکمیت را قدرتی دوگانه ارزیابی کرد متشکل از شوراهای
کارگری ،کمیتهها و تشکالت مردمی از یک طرف و از طرف دیگر آنچه شورای انقالب
نامیده میشد .این تحلیل معتقد بود که با سرکوب شوراهای مردمی ،حاکمیت از ائتالف
دو نیرو شکل گرفت :یکی دولت موقت که نمایندۀ بورژوازی لیبرال و دیگری خمینی که
نمایندۀ خردهبورژوازی سنتی بود؛ این خردهبورژوازی در امر انقالب از خود ناپیگیری
توخیز خردهبورژوازی و توضیح این ناسازه
بررسی اف 
نشان میداد .نتیجۀ اصلی این مقاله،
ِ
بود که چگونه نیرویی که “ضدامپریالیستی” ارزیابی شده میتواند درعینحال “ضدخلقی”
هم باشد و از جمله به کردستان حمله کند ،کتابفروشیها را به آتش کشد ،زنان را از
فعالیت اجتماعی کنار زند… مقالۀ زیگزاگها به نوع خود و در حد توان ،به این ابهام
پاسخ داد ،البته این درک با تضادهایی همراه بود و نمیتوانست  به همۀ مشکالتی که
جنبش با آنها مواجه میشد پاسخ بدهد ،اما این مقاله توانست تا مدتی بر ابهامات و
تردیدهای ما سرپوش بگذارد.

انتخابات مجلس شورا
تندپیچ دیگری که بهخاطر دارم کارزار انتخاباتی مجلس شوراست ( 24اسفند
 135۸و  19اردیبهشت  .)1359در چارچوب کارزار این انتخابات ،سازمان توانست
هم اهداف و نظرات خود را به زبان ساده برای مردم شرح دهد و هم پیشینۀ مبارزاتی
رفقایی را که ما بهعنوان کاندیدا مطرح میکردیم تشریح کند .با این کار نشان میدادیم که

سه سال در سازمان پیــکار…

۶۳۷

سازمان مشخص ًا در زمان شاه از طریق این افراد چه نقشی در مبارزۀ سیاسی داشته است و
این خود اعتباری برای سازمان فراهم میکرد.
جزوهای آموزشی به زبان ساده از طرف سازمان در مورد انتخابات ،انواع مجالس
خود نوعی
و نحوۀ برخورد کمونیستها به آن تهیه شد که به قلم سپاسیآشتیانی بود؛ این
ْ
گرایش به سخن گفتن به زبان تودهها و خروج از یک ِگتوی روشنفکری محسوب میشد
که بهنظرم خیلی باارزش بود اما متأسفانه چون جدا از خود نشریه منتشر شد امروز نسخهای
از آن در اختیار ندارم.

پیکار برای این انتخابات  10نفر را از تهران و چند شهر دیگر معرفی کرد .از
آن جمله سپاسیآشتیانی ،حسین روحانی ،آالدپوش ،عابدینی ،حیدرزاده ،سیداحمدیان…
ناگفته نماند که سازمان در این کارزار انتخاباتی از کاندیداهای نیروهای کمونیست مثل
(((
چریکهای فدایی خلق و دیگر کاندیداهای دمکرات هم حمایت کرد.
انتخابات مجلس شورای ملی موقعیتی بود که در پیشگاه مردم رعایت اصول
دموکراتیک در انتخابات از جانب جمهوری اسالمی به آزمون گذاشته شود .میدانیم
که در این انتخابات حزب جمهوری اسالمی با ارائه یک لیست عریضوطویل در تمام
شهرهای بزرگ و کوچک قصد داشت که اکثریت قاطعی در مجلس شورا به دست آورد.
قاعدت ًا قانون مصوبۀ ِ
خود رژیم حکم میکرد که هرگونه تبلیغ از جانب گروهها ،سازمانها
و احزاب سیاسی یک روز قبل از روز انتخابات قطع شود تا به مردم فرصت و اجازۀ
تأمل کافی در انتخابشان داده شود ،اما درست روز قبل از انتخابات ،خمینی خودش
سخنرانی کرده و نیروهای انقالبی و کاندیداهای آنها را مورد تخطئه قرار داد و به سود
کاندیداهای حزب جمهوری اسالمی موضع گرفت؛ حتی در بعضی حوزهها دیده شد
که صبح روز رأیگیری ،مساجد سخنرانی تبلیغاتی خمینی را از بلندگوهای خود پخش
میکردند.
از طرف دیگر در جریان رأیگیری عوامل جمهوری اسالمی و پاسداران از
دستزدن به هرگونه تقلب ،ریاکاری و رأیسازی خودداری نکردند و اوج دغلکاری خود
را در اخذ و شمارش آراء و همینطور لغو انتخابات در شهرهایی که نمایندگان کمونیست
یا انقالبی شانسی برای پیروزی داشتند نشان دادند.

شرکت در انتخابات مؤسسان و سپس شورا از برخوردهای خوبی بود که سازمان
پیش از کنگرۀ دوم انجام داد؛ اما بودند رفقایی که اساس ًا این اقدام را قبول نداشتند و
جوی هم که پس از کنگرۀ دوم بر سازمان حاکم شد ،دیگر چنین امکانی را نمیداد.
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مسئلۀ “انقالب فرهنگی” و بسته شدن دانشگاهها
خمینی در پیام نوروزی  ۱۳۵۹خود پس از آنکه از “تمامیت ارکان جمهوری
اسالمی” صحبت میکند بر ضرورت به را ِه راست هدایت شدن روشنفکران و دست
برداشتن آنها از تعقیب سیاستهای شرق و غرب انگشت میگذارد و این خود بهترین
مجوز و بهانه را به دست حزب جمهوری اسالمی ،لیبرالها و مزدوران چماقبهدست آنها
میدهد تا عرصۀ دانشگاه را که در کنار کردستان کماکان یکی از کانونهای شعلهور و
زندۀ جنبش مردمی محسوب میشد قل عوقمع کنند .هدف این انقالب فرهنگی در اول
اردیبهشت  1359پاکسازی فضای دانشگاه از دانشجویان و اساتیدی بود که از نظر
جمهوری اسالمی “غربزده” یا “شرقزده” تلقی میشدند و همینطور پایان دادن به
حضور بارز جریانهای سیاسی چپ که دانشگاه را به نوعی مقر فعالیت خود کرده بودند و
رژیم آنها را “گروههای خرابکار” مینامید؛ مضاف ًا بر آنکه این حضور چپ ،پشتجبههای
برای جنبش خلقها ،بهخصوص کردستان هم بود.
این تهاجم جدید به دانشگاه تحت عنوان “انقالب فرهنگی” انجام شد که طی
آن صدها تن از مخالفان جمهوری اسالمی در گوش هوکنار کشور به زندانها افکنده
شدند و جنایات فجیع تحت این پوشش عوامفریبانه صورت گرفت .جمهوری اسالمی
در این تهاجم از رعایت کردن حداقل ظواهر دموکراتیک سر باز زد و عرصۀ دانشگاهها
کوخون کشید .آنها با به گلوله بستن دانشجویان در شهرهای گوناگون و یورش
را به خا 
بردن به دانشجویان دختر از جمله در اهواز نشان دادند که در جهت برقرار کردن
توکشتار جدید خود از هیچ چیز ابایی ندارد .در این تهاجم دفاتر نیروهای
فرهنگ ُکش 
دانشجویی وابسته به سازمانهای کمونیست و انقالبی بسته و تعطیل شدند .وقایع دانشگاه
موقعیتی بود تا چهرۀ بنیصدر و ماهیت سازشکارانۀ او با رژیم خمینی بر همگان روشن
شود .او خود را در جریان سرکوب دانشگاه در جلو صف چماقداران قرار داد و در
نتیجه باعث شد که مجاهدین در مقاومتی که دانشجویان کمونیست وابسته به جریانهای
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سیاسی چپ ،سازمان چریکهای فدایی خلق و پیکار و… انجام دادند شرکتی نداشته
باشد .عم ً
ال کل مقاومت توسط دانشجویان چپی یعنی مشخص ًا دانشجویان هوادار سازمان
پیکار ،دانشجویان مبارز ،دانشجویان پیشگام (هوادار سازمان چریکهای فدایی خلق)
و همینطور دانشجویان هوادار راه کارگر صورت گرفت و پس از نزدیک به  40ساعت
زدوخورد و اشغال قهرمانانه در مقابل دانشگاه تهران باالخره شب هنگام ،زمانیکه
نمایندگان پیشگام بدون هماهنگی با گروههای دیگر مذاکره با بنیصدر را پذیرفته و محل
دانشگاه را تخلیه کردند ،عم ً
ال مقاومت شکسته شد و دانشگاهها برای نزدیک به سه سال
بسته شدند (((.جنگ ایران و عراق که از شهریور  1359آغاز شد ،صورتبندی نیروهای
چپ و فعالیت دانشجویان را به کل تغییر داد.

کنگرۀ دوم پیکار
من از جزئیات بحثهای کنگرۀ دوم سازمان که از نیمۀ تیرماه  1359تا اوائل
شهریورماه به طول انجامید چندان مطلع نشدم ولی نکاتی را مینویسم که مربوط به خودم
میشودْ .
ِ
کردن یک کنگره برای یک سازمان کمونیستی نشانی از مناسبات
س برگزار
نف ِ
دموکراتیک در آن است و از این بابت اوضاع با دورۀ مشی چریکی کام ً
ال تفاوت میکرد.
برگزاری کنگرۀ دوم یک سال و نیم پس از کنگرۀ اول را میتوان بیان نوعی شادابی
نظری سازمان تلقی کرد ،اما وضعیت مبارزاتی ما طوری نبود که مبارزۀ فکری و نظری
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بهنحوی رضایتبخش جریان یابد یعنی با تدارک کافی و همهجانبه بوده باشد .در نتیجه،
جلسات کنگره بیشتر به یک سری کالسهای آموزشی شباهت داشت؛ یعنی اگر راجع به
موضوعی صحبت میشد مث ً
ال ماهیت رژیم حاکم ،ترکیب طبقاتی آن ،مرحلۀ انقالب ،تحلیل
سوسیالامپریالیسم یا بحران درون سازمان و یا ک ً
ال مباحثی که بههرحال مضمون قطعنامههای
یک کنگره را میسازد ،کافی بود کسی حول آن مبحث مشخص کمی کار کرده باشد و در
کنگره یکی دو ساعت صحبت کند تا همۀ دستهایی که قبل از این پایین بود بعد از این
صحبت ،به عالمت تأیید باال برود.
از آنجا که این کنگره در شرایط پرتالطم تحوالت غیرقابل انتظار سالهای ابتدایی
پس از قیام برگزار میشد بچهها همه درگیر فعالیتهای عملی خود بودند .زمانیکه اسناد
کنگرۀ دوم به دستمان رسید ،من شخص ًا برخورد فعالی به آن نکردم؛ ترجیح میدادم که
برای نشریۀ پیکار فالن افشاگری نوشته شود یا خبر فالن اعتصاب و درگیری تنظیم شود
و… خالصه کام ً
ال درگیر وظایف عملی بودم و آنها را درستوحسابی مطالعه نکردم .در
نتیجه زمانیکه کنگرۀ دوم تشکیل شد من بهخوبی در جریان مباحث نبودم و نمیتوانستم
حول مسائل مطروحه نظر بدهم .از طرف تحریریه اکبر (محمد نمازی) انتخاب شد و
همینطور کمال (جالل ایجادی) که بهعنوان ناظر در آن شرکت کردند.
آنچه مسلم است در کنگره بحثهای مهمی مطرح شد .میدانم که اسناد کنگرۀ
دوم سازمان ،مشتمل بر  18دفتر پلیکپی شده بود که متأسفانه جز آنچه تحت عنوان
نشریات تئوریک ( 1در رابطه با جنگ) و تئوریک ( 2قطعنامهها) منتشر شده ،همه در
ضربههای تیرماه از دست رفت.
در کنگرۀ دوم نظریات حاکم بر سازمان تا آن روز “گرایش به راست” ارزیابی شد
بهطوریکه گزارش سیاسی و تشکیالتی مرکزیت مورد تأیید کنگره قرار نگرفت و اکثریت
کنگره سمتگیری دیگری پیدا کرد که در ارتباط با حاکمیت و مواضع خردهبورژوازی
سنتی با آنچه در تحلیل مقالۀ زیگزاگها آمده بود تفاوت داشت .از نظر اکثریت کنگره
این خردهبورژوازی از زمان تشکیل دولت بازرگان و جلوگیری آن از نابودی ماشین دولتی
قطع ًا با ضدانقالب همراه شده بود و پس از قیام هیچگونه پتانسیل انقالبی نمیتونست
دارا باشد.
این نظر معتقد بود که ما تحت تأثیر برآمد انقالبی که در ایران وجود داشت و
نقش خاص خردهبورژوازی در آن ،دچار راسترویهایی شدهایم که در اطالعیۀ مهرماه
 1357نیز دیده میشد.
انحراف به راست یا چپ هر دو خطرناکند و تجربههای محدودی که خودمان در
این باره داشتهایم و یا در تاریخ خواندهایم شاهد آن است .آیا در گرایش چپ ،بهلحاظ
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تئوریک نوعی جدایی از واقعیت نهفته است که برخی لیبرالها گرایش راستروانۀ خود را
با واقعبینی تعریف میکنند؟ کسانی که سازمان یا جنبش خود را تا آنجا که امکان داشته
رهبری کردهاند مانند عرفات ،ماندال و شاید هوشیمین و نیز لنین شاید به راستروی متهم
یا توصیف شدهاند .چطور میشود هم از انحراف راست و هم از انحراف چپ اجتناب
کرد؟
در کنگرۀ دوم ،گرایش چپ در عمدۀ مباحث تفوق مییابد .به گمانم خیلی از
اوقات بهلحاظ تئوریک نظر چپ صحیحتر مینماید ،اما آن نظر چپ و امثال آن که بهلحاظ
نظری در کنگرۀ دوم تفوق یافت ،ظاهر ًا توانایی به دستگیری رهبری و هدایت تشکیالت
را نداشت و عمدت ًا مرکزیت قدیم موقعیت خود را حفظ کرد .یکی از رفقا میگفت:
“نمیدانیم چی شد که دوباره سپاسی انتخاب شد!” سپاسی از نظر آنها تجسم خط راست
ِ
اکثریت مرکزیت در دست همان افراد ُپرسابقه باقی ماند
ن امر که باز
بود .شاید دلیل ای 
بهنحوۀ انتخاب نمایندگان هم مربوط میشده است .درست است که مرکزیت مجاز بود
بهعنوان حوزۀ سازمانی فقط یک نماینده به کنگره بفرستد ،اما تقریب ًا همۀ افراد مرکزیت
قدیم در ِ
خود حوزهها دوباره انتخاب شده و در کنگره ،چه بهصورت نمایندۀ حوزه و چه
یکرد.
بهعنوان ناظر شرکت میجویند .همین امر شاید وزنۀ ایدئولوژیک آنها را سنگینتر م 
پس از کنگرۀ دوم ،گرایش به چپ در فعالیتها و موضعگیریهای سازمان  
ی هستیم با این مضمون که در نشریات پیکار و
ُپررنگتر شد .در این مرحله شاهد کوشش 
در مواضع سازمان سعی میشود در هر حرکتی نسبت به دیگران از دیدگاه چپ مرزبندی
وجود داشته باشد؛ شاید این ناشی از فشار آن جو انقالبی موجود در جامعه بود .این امر
بهخصوص بعد از کنگرۀ دوم بارز شد .من به یاد دارم که سپاسی خودش تا قبل از کنگره
جزو کسانی بود که معتقد بودند از شرایط معینی که بعد از قیام پیش آمده میتوان به نوعی
استفاده کرد و از فضای باز موجود سود جست .از همین جاست شرکت در انتخابات یا
برخورد دوگانه به هیئت حاکمه .در واقع این مسئله موجب میشد که دایی (سپاسی) از
طرف بچههای دیگر بهخصوص محسن (مشاور مرکزیت) از پایین و قادر (مرکزیت) از
باالتر مرتب بهعنوان راست ارزیابی شود .حتی به یاد دارم که گویا در یک سخنرانی در
جریان انتخابات سپاسی گفته بود“ :ما با رژیم همکاری نمیکنیم انتقاد میکنیم” .او از
این بابت مورد انتقاد قرار گرفت که “این چه معنی میدهد که ما موضعمان در قبال رژیم
موضعی انتقادی باشد؟! اص ً
ال ما رژیم را قبول نداریم که بخواهیم از آن انتقاد کنیم .مسئلۀ
ما در برابر رژیم اصالً طرد است! نفی است! نه انتقاد!” ولی خود سپاسی بعد از کنگرۀ
دو ،یک بار که در منزل ما بود و صحبت میکردیم اتفاق ًا گفت که “هیچ چیز بهتر از
رادیکالیسم نیست .رادیکالیسم! رادیکالیسم!” خب ،تو میتوانی رادیکال باشی .یعنی
حرفهای رادیکال بزنی ولی آیا حرف رادیکال زدن در عمل رادیکال بودن است؟ الزام ًا
نه! این مسئلۀ بسیار پیچیدهایست که همۀ سازمانها به درجات گوناگون با آن درگیر بودند.
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مشکل این است که در شرایط انقالبی ،در برابر درک مردم از موقعیت چه نوع
ِ
مسئولیت اتخاذ
برخوردی ممکن و مفید است؟ اگر یک سازمان تودهای باشی نمیتوانی از
موضع شانه خالی کنی .در موج انقالبیای که رژیم ضدخلقی شاه را روبیده است موجه بود
که فکر کنیم میتوان از گوشهای از این رژیم جدید استفاده کرد و برایناساس نیرویی را که
در پشتش قرار دارد ،نیروی تودهای او را به جلو سوق داد .با درک آن روز ما ،شعارهایی
وجود داشت که کام ً
ال میتوانستند قابل اتکا باشند ،مثل اخراج شاه با آن نکبت و سرنگونی
سلطنت ،خلع ید از امپریالیسم و مهرههای آن ،تصفیه حساب با جانیان ساواک و رؤسای
ارتش… اما قدمبهقدم روشن میشد که هر سیاستی که فکر کرده بود میتواند بر نقطهای
بهعنوان جای پا اتکا کند و قدمی رو به جلو بردارد ،در خطا بوده است .تو میتوانی رژیمی
را قبول نداشته باشی اما باید پابهپای مردم پیش بروی ،یک قدم جلوتر و نه فرسنگها.
در جریان رشد مبارزه ،نادرستی این موضع آشکار میشد ،مث ً
ال در برخورد به دولت موقت
بازرگان .ما دربارۀ تشکیل دولت موقت از ابتدا نگفتیمکه این ضدانقالبیست .بچهها تالش
کردند طی جزوهای بگویند دولت موقت انقالبی پس از واژگونی یک رژیم دیکتاتوری و
وابسته چه باید باشد؛ باید چه ویژگیهایی داشته باشد .هرچند این جزوه خیلی سریع نوشته
شده بود و مسلم ًا ایراداتی داشت ،هرچند شاید حتی در مشخص کردن اهداف دولت موقت
و وظایف آن دچار کپیبرداری از مث ً
ال دولت موقت زمان اکتبر  …1917شده بود ولی تا
حدود زیادی به خود شرایط ایران هم توجه کرده بود .این درعینحال بدان معناست که ما
دولت فعلی را انقالبی نمیدانیم .کما اینکه من این موضع را برای فلسطینیها مطرح کردم
آن را قبول نداشتند .این از معدود کارهای اثباتی ما بود .فکر میکنم پس از طرح شعار
تشکیل جبهۀ واحد تودهای که قب ً
ال در دورۀ بخش منشعب و در ارتباط با فداییها مطرح
ی بود که قصد داشتیم برخوردی اثباتی بکنیم.
شده بود ،دومین بار 
همان موقع در زمان توقیف نشریۀ “کارگر به پیش” و نامهای که به بازرگان
نوشته شد ،رفقایی این برخورد را مورد انتقاد قرار داده بودند .پس از کنگره کل این نوع
برخوردها مورد نقد قرار گرفت .سیاست ما هر چه بیشتر نفی کردن بود و این تا حدود
زیادی از َجوی ناشی میشد که در جامعه و در سازمان وجود داشت یعنی زمانیکه دیگر
به نفی کامل رژیم رسیده بودیم.
حال این سؤال پیش میآید که چه سیاستی صحیح میبود؟ آیا میبایست از همان
ابتدا کل موضعمان را گفته تا مجبور نباشیم در هر مقطع بگوییم دیروز چنین میگفتیم و
امروز میبینیم که اشتباه کردهایم؟! یا بهتر است که از امروز اص ً
ال حرف نزنیم ،یکضرب
نفی کنیم و کاری به کار سطح آگاهی مردم نداشته باشیم؟ آنوقت میتوانیم فردا بگوییم:
“دیدی گفتم!” اما این آیا رفتار یک فرد سیاسیست؟ یک سازمان روشنفکری میتواند
چنین برخوردی داشته باشد اما آن سازمانیکه بخواهد مسائل مردم را حل کند نباید از
اینکه امروز اشتباهش را به مردم توضیح دهد ابایی داشته باشد .اگر چنانچه تشخیص
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میدهد که باید کاری را انجام دهد یا حرفی بزند نباید بهراسد که فردا اگر غلط بود
بگوید غلط است .بهنظرم این تمایل به چپ بعد از کنگرۀ دوم بهطور مشخص مطرح شد
و اثباتش هم عکسالعمل شدیدی بود که چندی بعد در برابر بیانیۀ 110پیش آمد.

جنگ ایران و عراق
از آغاز سال  1359عراق وارد درگیریهای مرزی با ایران شد .در واقع جنگ
خیلی قبل از تاریخ رسمی شهریورماه  1359آغاز شده بود .این حمالت عراق به ایران برای
اشغال منطقۀ نفتخیز خوزستان بود که در پی مداخالت ایران برای راهانداختن یک جنبش
شیعی در عراق ،جهت سرنگون کردن حکومت سنی صدام شروع شده بود .جنگ ایران و
عراق تندپیچ دیگری بود که همۀ نیروها را دچار گیجی و سردرگمی کرده و وادارشان کرد
آنچه در چنته داشتند بیرون بریزند .به این ترتیب در  ۳۱شهریور  ۱۳۵۹برابر با  ۲۲سپتامبر
 ۱۹۸۰جنگ آغاز شد .جنگی که ارتجاعی و به ضرر تودههای دو کشور بود.
از همان اردیبهشتماه ،در پیکار به تحلیل دالیل این آتشافروزی دوجانبه نشستیم
و نشان دادیم که هم رژیم عراق و هم ایران قصد دارند با دامنزدن به تحریکات مرزی،
خودی در قدرت منحرف سازند.
بورژوازی
خلقهای دو کشور را از مبارزات خود با
ِ
ِ
آسیاب جهنمیای بود که با خون و رنج و تلفات
این جنگ به مدت  ۸سال
ِ
زحمتکشان دو کشور ایران و عراق چرخیده و برای مردم هر دو کشور تباهی ،فقر هر چه
بیشتر و عقبماندگی به ارمغان آورد .این جنگ همۀ آحاد مردم را بسیج کرد و به میدانهای
ویرانگر خود کشاند تا رژیمهای ارتجاعی هر دو کشور برپا بمانند و خطر انقالب کارگران
و زحمتکشان در این منطقۀ حساس تضعیف گردد .از یک طرف خمینی میخواست
“انقالب اسالمی” خود را صادر کند و از طرف دیگر صدام قصد داشت “قادسیه”ای راه
انداخته و خوزستان را عربستان اشغالشدۀ خود بداند .بدیهیست که بازندۀ اصلی در این
میان زحمتکشان دو کشور بودند .جمهوری اسالمی با تکیه بر سنت و توهمات مذهبی
و با بهکارگیری واژگانی که این سنتها را تقویت میکرد مثل “دفاع مقدس”“ ،قرارگاه
افسونگری مذهب را که طی قرنها بر
خاتماالنبیا”“ ،کربالی شماره  ۱و  …”۲قدرت
ِ
مردم ساده و روستایی و اقشار سنتی جامعه نفوذ داشت به کار بست و از این عامل در
اذهان
ِ
جهت بسیج سربازان خود و همینطور برای سرکوب هر فریاد مخالفت یا اعتراضی نسبت
به این جنگ استفاده کرد .وقاحت جمهوری اسالمی در استفاده از مذهب تا جایی پیش
رفت که برای نوجوانانی که بر روی میدانهای مین میفرستاد کلید بهشت درست کرده بود
و به این عنوان هزاران فرزند زحمتکشان را به دوزخی بیبازگشت سپرد .جمهوری اسالمی
قصد داشت از درگیریهای مرزی در طی سال  1359برای تصفیۀ ارتش از پرسنل انقالبی
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و نافرمان و بازسازی آن نیز استفاده کرده و این سالح را در سرکوب داخلی علیه خلقهای
ایران بهکار گیرد.
من در روز آغاز جنگ که با بمباران فرودگاهها آغاز شد در تحریریه بودم که یکی
از رفقا تلفنی وضعیت را گزارش کرد و فهمیدیم صدای مهیبی که شنیده شد ،ناقوس
جنگ بوده است.

امروز تقریب ًا دیگر هیچکدام از نیروهای سیاسی در ماهیت ارتجاعی این جنگ
تردیدی ندارد اما در روزهای ابتدایی دیدیم که مواضع آنها چقدر از یک تحلیل طبقاتی
به دور بود؛ اینکه جریاناتی مثل حزب توده و یا مجاهدین به زیر پرچم بهاصطالح
ضدامپریالیستی امام رفته و درست مثل واقعۀ سفارت به این توهم دامن بزنند که رژیم،
رژیمی انقالبیست و به این دلیل مورد هدف دولت صدام قرار گرفته امرعجیبی نیست؛
اما این انحراف که از درکی صرف ًا حسی مبتنی به نوعی وطنپرستی عامیانه نتیجه میشد
در اکثریت عظیمی از نیروهای چپ پژواک داشت و آنها را به اتخاذ مواضع دفاعطلبانه
و در نهایت حمایت از جمهوری اسالمی کشاند.

موضع پیکار در برخورد به جنگ

پیکار شمارۀ  ۳۱  ،۷۳شهریور ۱۳۵۹

در اولین روزهای جنگ ،این انحراف در خود تحریریۀ پیکار هم منعکس بود.
طی پنج شش ماه قبل از آغاز رسمی جنگ ،ما از این درگیریهای مرزی در تحریریۀ
پیکار صحبت میکردیم و مقاالتی در این ارتباط نوشته میشد .بهطور کلی عمدت ًا بر پیروی
عراق از ارتجاع منطقه تکیه میشد و البته همینطور بر تشنجآفرینی رژیم ایران در ارتباط
با شیعیان عراق .با وجودیکه در مقاالت مربوط به جنگ ،ما بر ماهیت ارتجاعی جنگ
و ماهیت ضدانقالبی دو دولت پافشاری میکردیم اما خودمان بهنحوی شاید حسی و
غریزی به نوعی دفاعطلبی آغشته بودیم .ناگفته نماند که در همین زمان بهلحاظ نظری
نیز فعالیتهای تئوریکی حول مسئلۀ جنگ در سازمان انجام میگرفت و جزوهای در این
ارتباط در دست تهیه بود .از این تحلیلها در کنگرۀ دوم هم
استفاده شد و در نشریۀ تئوریک شماره یک مربوط به جمعبندی
کنگره انعکاس یافت (((.اگر درست بهخاطر داشته باشم کتابی
هم در مورد جنگ منتشر شد .ما یک گرو ِه ترجمه داشتیم که
حول این مسئله کار میکرد و ترجمهای حاوی مسائل مختلف
 - 1تئوریک یک؛ “پیرامون ماهیت جنگ ایران و عراق و برخوردهای

انحرافی به آن” ،آبان .1359

http://peykar.org/PeykarArchive/
Peykar/pdf/Peykar-Teorik-1.pdf
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راجع به مواضع جنگ تهیه نموده بود که همزمان با خود جنگ منتشر شد و انعکاس خیلی
خوبی داشت.
روز آغاز رسمی جنگ ،در پیکار شماره  ۷۳همین موضع عمومی که بعدها تحت
عنوان “دفاعطلبی” از آن نام برده شد طی مقالهای به چاپ رسید .این مقاله را تحریریه
با پیروی از همان خط عمومی تنظیم کرده بود .در آن ،پس از اشارۀ مفصل به دالیل
جنگافروزی دو کشور و محکوم کردن عمومی این جنگ ،در بخش مربوط به موضع ما
در قبال جنگ ایران و عراق در پایان مقاله چنین آمده است:

“طبقۀ کارگر و کمونیستها وظیفه دارند ماهیت این جنگ و
اهداف امپریالیسم آمریکا و رژیمهای ایران و عراق را از ادامۀ آن برای
تودههای زحمتکش افشاکرده و آن را محکوم نمایند .ما به همراه تودههای
زحمتکش آگاه و به همراه تمام نیروهای انقالبی ضمن محکوم نمودن
حمالت نظامی و عملیات جنایتکارانۀ رژیم عراق و ضمن افشا و محکوم
کردن سیاستهای فریبکارانۀ هیئت حاکمۀ ایران در این زمینه ،ادامۀ این
جنگ را بر ضد خلقهای ایران و عراق ارزیابی میکنیم .تردیدی نیست برای
مقابله با تجاوزات دولت ضدخلقی عراق ،برای دفاع از انقالب و خلقهای
میهن خود ،بدون ذرهای حمایت از رژیم ضدخلقی جمهوری اسالمی پابهپای
طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران و بر بستر همبستگی خلقهای ایران با
زحمتکشان عراق در مقابل تجاوزات عراق خواهیم ایستاد”.

هنوز جوهر این خطوط خشک نشده بود که بالفاصله با اعتراض تودههای سازمانی
روبهرو شد و آن را بار دیگر بیان راستروی مرکزیت سازمان تلقی کردند ،بهطوریکه در
ضمیمهای که سه روز بعد منتشر شد سازمان بیانیهای توضیحی ارائه داد که به این موضع
انتقاد کرده و انحراف دفاعطلبانه را مورد تجزیه و تحلیل قرارداد.
اما در درون ما در این چند روز چهگذشتکه این تغییر موضع اساسی روی داد؟ ماکه
در تحریریه اکثر ًا بر همان روالی که از ابتدای درگیریهای مرزی وجود داشت موضعی علیه

ضمیمۀ پیکار   ،۷۳اول مهر ۱۳۵۹
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دو دولت اما تلویح ًا دفاعطلبانه داشتیم ،نمیتوانستیم به راحتی این تغییر موضع را بپذیریم؛
قلم تحریریه که باید موضع را میفهمیدند تا بتوانند آن را
یعنی مشخص ًا چهار نفر دست به ِ
بنویسند و به عرصههای گوناگون بسط دهند ،حسین ملک (کاظم اعتمادیعیدگاهی)،
ارژنگ رحیمزاده ،کمال (جالل ایجادی) و من برایمان سؤاالت خیلی بغرنجی ،چه
ِ
سؤاالت ما،
در زمینۀ استراتژیک و چه تاکتیکی مطرح بود .روز بعد ،در مقابل این نوع
حسین روحانی برای توضیح این موضع به تحریریه آمد .او مبانی نظری سازمان را که عمدت ًا
از مقایسه دو تجربۀ تاریخی اخذ شده بود توضیح داد؛ یکی در ارتباط با موضع مارکس
در جنگ فرانسه و پروس و دیگری برخورد لنین به جنگ جهانی .طبع ًا با درسآموزی از
مواضع لنینی شعار دفاعطلبی رد شده و تبدیل جنگ ارتجاعی به جنگ داخلی تفوق یافته
بود .در همینجا او برخورد نادرست و بوروکراتیکی هم کرد ،زیرا ما که از این توضیحات
کام ً
ال قانع نشده بودیم سؤالهایی میکردیم که اساس ًا از مشغولیتهای عملی و تاکتیکی
نشأت میگرفت .ما میگفتیم اگر ماهیت دولت ایران را افشا بکنیم آیا این به نفع دولت و
ارتش عراق نیست؟ اگر عراق مناطقی را اشغال کرده و در آنجا مستقر شود ،آیا باز جنگ
علیه اشغالگر ،ارتجاعی ارزیابی میشود؟ به آوارگان جنگی چه باید گفت؟ باید شعار
تخلیۀ مناطق جنگزده را داد یا از مردم خواست که مقاومت کنند؟ و انبوهی از این نوع
سؤاالت که باعث میشد ما ماهیت واقعی جنگ را نبینیم و به نوعی دفاعطلبی بیافتیم؛
ولی حسین روحانی این نوع مشکالت ما را نمیفهمید و از باال به نوعی ِ
داشتن
حق سؤال
ِ
ما را زیر سؤال میبرد؛ او در واقع توضیح بیشتر را حق ما ندانست.
پس از این مالقات اول ،یک بار هم حسین ملک و من با رفیق دیگری از
مرکزیت (قادر) قرار گذاشته و در مالقاتمان اشکاالتی را که بهنظرمان میرسید مطرح
کردیم ،بهخصوص اینکه چنین موضعی ممکن است به نفع عراق تمامشود و نمیتوانیم
چنین چیزی را برای خود توجیه کنیم .قادر هیچ جواب مشخصی به سؤاالت ما نداد ،فقط
سرش را تکان داد و نشان داد که با دقت به صحبت ما توجه دارد .بعد گفت که “عجب!
پس بهنظر شما این موضع به نفع عراق میشود”.

این موضع رادیکال در رابطه با ماهیت جنگ ،یعنی ماهیت ارتجاعی جنگ البته
موضع صحیحی بود اما کیفیت یک موضع اثباتی را نداشت یعنی بهروشنی نمیگفت که
االن چه باید کار کرد؟! مث ً
ال آیا باید منطقۀ نزاع را تخلیه کرد؟ یا… من واقع ًا خودم مشکل
داشتم که چه باید کرد؟ تردیدی نداشتم که جنگ ارتجاعیست و به نفع تودههای دو کشور
نیست؛ میدانستم که این شعار درست است و میشود از آن دفاع کرد؛ اما این سؤال که ما
مث ً
ال زمانیکه کنار آوارگان جنگی هستیم باید چه موضعی را به آنان منتقل کنیم برایم مطرح
بود .از یک طرف نمیشود به آنان گفت که باید تخلیه کنید زیرا چنین چیزی به نفع عراق
می شود! از طرف دیگر اگر بگوییم بایستید و مقاومت کنید ،به نفع ایران میشود! یعنی
در عمل با یک سری مسائل واقع ًا بغرنجی روبهرو بودیم که جمعبندی از آنها ساده نبود.
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طبع ًا قادر این برداشت ما را به
مرکزیت منتقل کرده بود و چهبسا این برخورد
و همینطور برخوردهای مشابه از طرف دیگر
حوزههای سازمان موجب شد که موضع تحریم
جنگ در جلوی صحنه قرار گیرد .در این
دوره است که با کمی فاصله نسبت به روزهای
اول ،تمایز مواضع استراتژیک و تاکتیکی به
روشنی مطرح شد و به بچههایی که در این
تحریم به شکلی فعاالنه شرکت میکردند و در
انتشار و پخش “پیکار جنگ” دست داشتند
اجازه داد بهنحوی منعطف و بسته به شرایط
مشخص با قضیه برخورد کنند.
به یاد دارم که همان روز دیدار با قادر
از نوع برخورد مرکزیت انتقاد کردم .من به او گفتم که موضعی گرفته شده و میگویید که
اینطور است ،بسیار خب باشد! ولی روال درست اتخاذ موضع سازمانی از طرف مرکزیت
و بعد برای کادرهایش و جاانداختن آن در سازمان و بعد هم جاافتادنش در بین هواداران،
نیازمند یک فرصتکافیست؛ بردن چنین بحثی بین رفقا ،مطرحکردنش و شنیدن بحثهای
مختلف به حداقل زمانی نیاز دارد .اینکه شما اول میگویید که این جنگ قابل دفاع است
و باید “در مقابل تجاوز عراق ایستادگی کرد” و ما نشسته بر آن اساس تراکت مینویسیم
و… سپس شما یک شبه مینشینید و تصمیم میگیرید که بالعکس آن است! اینکه سازمانی
وضعش طوری باشد که یک شبه تصمیمش را عوض کند ،نه قدرت ،که بیان ضعف سیاسی
شدید آن سازمان است .این جزو نقاط قوتش نیست که سریع از یک دنده به آن دنده
شود .این امر در کار سازمان نقطه ضعف مهمی بهشمار میآید .بهخصوص برای فردی که
مسئولیتش این است که در ارگان تشکیالتی بنویسد ،یعنی آیا او حق ندارد که اص ً
ال بفهمد
موضع چیست؟
باری ،در متن توضیحی ضمیمۀ پیکار  73در تحلیل نهایی ،جنگ ایران و عراق
بهمثابۀ یک جنگ با سرشتی ارتجاعی و غیرعادالنه در خدمت رژیمهای ارتجاعی دو
کشور و ادامۀ سیاست آنها قلمداد شد و اصلیترین وظایف کمونیستها در قبال آن ،ترویج
ِ
استراتژیک تبدیل جنگ ارتجاعی دو رژیم علیه خود آنها و تحریم جنگ بود .بنابر
شعار
این تحلیل ،اگر سرشت این جنگ ارتجاعی بوده و از هر دو طرف غیرعادالنه میباشد
کارگران ،دهقانان و زحمتکشان ایرانی و عراقی نباید در این جنگ تحمیلی که حاکمیت
دو کشور به آنها تحمیل کرده شرکت کنند .شعار “دفاع از میهن” یا “دفاع از اسالم”
و غیره چیزی مگر تزویرهایی برای پوشاندن مقاصد اصلی خود ،یعنی تثبیت رژیم ایران
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از جانب جمهوری اسالمی و دستاندازی بر منابع نفتی خوزستان از جانب دولت عراق
نیست .زحمتکشان باید در نهایت وارد جنگ انقالبی خود شده و دست به سرنگونی
ِ
دست برادری به یکدیگر داده
رژیمهای ارتجاعی خودی بزنند .سربازان هر دو کشور باید
و در مقابل فرماندهان مزدور بایستند .تبدیل جنگ تحمیلی طبقات حاکمۀ دو کشور
به جنگ انقالبی زحمتکشان ،تنها شعار واقعی از موضع پرولتاریای دو کشور است؛
چنین موضعی میتواند تودههای زحمتکش را از افتادن به دام شوینیسم دروغین فارس
و عرب رها کند و بر همبستگی انقالبی خلقها تأکید ورزد.
پس از این تحلیل عمومی و ارائۀ دیدگاه انقالبی پرولتاریا نسبت به آن ،ضمیمه
به مواضع جریانهای سیاسی گوناگون پرداخته و آنها را مورد تجزی هوتحلیل قرار میدهد؛
مث ً
ال به مواضع حزب توده اشاره کرده که از مردم و بهخصوص کمونیستها میخواهد در
سپاه مستضعفین نامنویسی کنند و یا همینطور جریان اکثریت که از مقاومت در مقابل
تهاجم امپریالیستی و دفاع از انقالب سخن میگوید و شعار “سپاه پاسداران را به سالح
سنگین مجهز کنید” بههمین دوره مربوط است.

ضمن ًا در همین فاصله مجموعه مقاالتی در ارتباط با خلقهای منطقه ،راجع به
یمن ،فلسطین ،عراق… در  7-8شمارۀ پیکار نوشتم؛ مث ً
ال در مورد حزب بعث عراق با
استفاده از اسنادی که از قدیم و از مراجع مختلف گردآورده بودم ،مطلبی تهیه کردم .انگیزۀ
این کار و بهخصوص انتشار این مقاالت در زمان جنگ ،آن بود که هرگونه ُشبههای نسبت
به حمایت ما از عراق از میان برداشته شود .موضعی که ما در برابر جنگ گرفته بودیم
بهگونهای بود که بهسادگی رژیم میتوانست آن را حمایت از عراق جا بزند و بههمیندلیل
باید با صراحت و بهنحوی تحلیلی چنین اتهامی را رد میکردیم .بعدها ،یک مجموع ه از آن
هم از طرف تشکل دانشجویی و دانشآموزی پیکار بهصورت جزوهای مستقل منتشر شد.

نقد مواضع نیروهای دیگر نسبت به جنگ
مجموع ًا همۀ نیروهای سیاسی به دام شوینیسم ناشی از جنگ افتادند ،این نه فقط
در میان جریانهای مذهبی بلکه شامل نیروهای چپ هم میشد.
در ارتباط با سازمان چریکهای فدایی خلق باید گفت که اختالفی در اولین
پلنوم این سازمان در  ۱۳۵۸بر سر ماهیت رژیم بروز کرده بود؛ پس از واقعۀ اشغال
انشعاب خط اکثریت که معتقد به
سفارت سرانجام در خرداد  1359این اختالف به
ِ
ضدامپریالیستی بودن خمینی بود انجامید .در اینجا کاری به اکثریت و انشعابات آن به
سمت حزب توده ندارم .طبع ًا آنان پشتیبانان سرسخت جمهوری اسالمی در جنگ بودند
و حتی مبلغ شرکت در آن شدند.
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جریانهای طرفدارِ تز سه جهان مثل اتحادیۀ کمونیستها یا حزب رنجبران هم
پیرو دنبال ه َروی خود از بنیصدر رئیس جمهور وقت ،طبع ًا به دفاع از میهن و انقالب
اسالمی پرداختند .اتحادیۀ کمونیستها در همسویی با جمهوری اسالمی تا جایی رفت که
(((
مواضع پیکار را “ضدانقالبی و ضدملی” بخواند.
ِ
خود جریان اقلیت با وجودیکه جنگ را “خالف منافع خلقهای زحمتکش
هر دو کشور” میدانست اما در اتخاذ تاکتیک در مقابل جنگ ،موضع دفاعطلبانه اختیار
کرده مینویسد“ :ما هر جنگی را محکوم نمیکنیم ،ما در قبال هرگونه تجاوزی و از جمله
تجاوزات عراق به تسلیح تودهها تحت رهبری ارگانهای تودهای معتقدیم و نه ارتش
(((
ضدخلقی و رهبری بورژوایی”.
در این تحلیل شاهد هستیم که چگونه مسئله از ُبعد طبقاتی خود خارج شده و در
مفاهیمی مثل “تجاوز” بیان میشود .واضح است که اگر خلق ایران اجازه داشته باشد در
مقابل تجاوز ارتش عراق از خود دفاع کند ،در جریان جنگ ،خلق عراق هم اجازه دارد در
مقابل تجاوز ارتش ایران دست به چنین کاری بزند و در واقع جنگ بدین شکل توجیه شده
است .اقلیت در اینجا به نوعی دفاعطلبی انقالبی میافتد و موضع استراتژیک پیکار را دال
بر تبدیل جنگ ناعادالنه به جنگ داخلی “چپروی و آنارشیستی” ارزیابی میکند .الزم
به توضیح است که پیکار این شعار را بهمثابۀ شعاری ترویجی و عام در ارتباط با سیاست
انقالبی در مقابل جنگهای غیرعادالنه مطرح کرده بود و نه بهمثابۀ شعاری بالفصل و
تبلیغی .چند سال ویرانی و جنگ الزم بود تا اقلیت باالخره در اعالمیۀ مورخ شهریور
 13۶۵همین شعار را که در ابتدای جنگ چپروانه تلقی میکرد بپذیرد و “قیام مسلحانه
(((
علیه رژیم جمهوری اسالمی را تنها راه نجات از شر فقر و جنگ و ویرانی” قلمداد کند.
موضع رفقای راه کارگر بیان یک دفاعطلبی آشکار است و حتی ظاهر انقالبی را
حفظ نمیکند .راه کارگر در عین آنکه معتقد است رژیم کنونی ایران “رژیمی خلقی”
نیست ،اعالم میکند که “در مقطع کنونی باید از عمده کردن مبارزه با ارتجاع داخلی”
(((
خودداری کرد زیرا “به تضعیف مواضع مردم ما در برابر امپریالیسم منتهی خواهد شد”.
راه کارگر قدم را از این فراتر گذاشته و همصدا با جمهوری اسالمی ،حزب توده
و اکثریت شعار “ضرورت افزایش تولید” را مطرح کرده و کارگران را به این امر تشویق
میکند؛ حتی از کارگران میخواهد که “روزی  ۱۲ساعت کار کنند و هشت ساعت حقوق
 - 1اتحادیۀ کمونیستهای ایران؛ حقیقت شمارۀ  5 ،94آبان  ،1359ص.8

 - 2سازمان چریکهای فدایی خلق (اقلیت)؛ نشریۀ کار ،شماره  ،۷۸صفحه .۴

 - 3سازمان چریکهای فدایی خلق (اقلیت)؛ اعالمیۀ قیام مسلحانه راه حل انقالبی پایان دادن به جنگ،
شهریور .۱۳۶۵
 - 4نشریۀ راه کارگر؛ شمارۀ  ،43مهرماه .1359
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بگیرند!”.

(((

توخیزهای جنگ دچار تضادهایی شد
سازمان رزمندگان متأسفانه در جریان اف 
که در نهایت منجر به چند دستگی و سرانجام تالشی آن گردید .موضع ابتدایی این سازمان
در برخورد با جنگ موضعی دفاعطلبانه بود((( ،درعینحال گرایشهای متضادی بهسمت
مواضع حزب توده ،به سمت مواضع شبیه به پیکار و یا مواضع دفاعطلبانه از نوع اتحاد
مبارزان کمونیست نیز در آنها شکل گرفت که مآ ً
ال موجب این پاشیدگی شد.
اتحاد مبارزان کمونیست هم از جمله نیروهایی بود که “دفاع از دستاوردهای
انقالب” را دلیل موجهی برای دفاعطلبی خود تشخیص میداد .اتحاد مبارزان ،کارگران
را به شرکت در جنگ تشویق میکرد و از رژیم خواست که آنان را مسلح کند؛ بدین ترتیب
آنها به پذیرش ضرورت شرکت در جنگ از موضع دفاع از انقالب و دستاوردهای آن
میرسند که در نهایت چیزی جز دفاع از رژیم جمهوری اسالمی نبود .در همین جاست
که اتحاد مبارزان کمونیست شعار پیکار را در مورد تحریم جنگ “آنارکو پاسیفیسم”
میخواند(((؛ آنهم در شرایطی که رفقای ما در خوزستان و در میان آوارگان ،شجاعانه
افشاگری میکردند.
همانطور که در ابتدا گفتم سازمان پیکار ابتدا خودش موضعی دفاعطلبانه اختیار
کرد اما در ضمیمۀ همان نشریۀ پیکار این دفاعطلبی را به نقد کشید .این موضع پیکار
در برخورد به جنگ ،در تحریم و ارتجاعی دانستن آن و فعالیتهای افشاگرانهای که در
جریان این تحریم از طرف اعضا و هواداران سازمان انجام گرفت موجب برخورد بسیار
شدید جمهوری اسالمی با پیکار شد.
فعالیت بچهها شایستۀ قدردانی بود .آنها فعالیتهای گستردهای علیه جنگ و در
جهت تحریم آن کردند .کار آ گاهگرانهای که نسبت به ماهیت جنگ انجام دادند بینظیر
بود آنهم در آن شرایط .رفقا بهرام شاهوران و غالم سقاط در جریان همین افشاگریها
زیر ترکش خمپارههای عراقی کشته شدند .پیکار توانست نشریۀ ویژهای به نام “پیکار
جنگ” منتشر کند که یازده شمارۀ آن حفظ شده است .همینطور در ارتباط با آوارگان
ِ
اصفهان سازمان نشریهای به نام “ندای آواره” منتشر میکرد و همچنین
جنگی ،کمیتۀ
نشریۀ “فریاد آوارگان” که در بروجرد بیرون میآمد .رژیم بسیار سعی میکرد که جنگ را
یک جنگ مقدس ،جنگ حق علیه باطل و… جلوه دهد و ما تنها جریانی بودیم که بیش
از هر کسی در افشای رژیم در این قضیه کوشش کردیم .بهنظر من این جزو افتخارات
 - 1نشریۀ راه کارگر؛ شمارۀ  ،45ص.9

 -2نشریۀ رزمندگان؛ شمارههای  ۳۰تا .۳۴

 - 3اتحاد مبارزان کمونیست؛ نشریۀ “بسوی سوسیالیسم” ،شماره  ،3آبان .1359
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سازمان بود که چنین موضعی اتخاذ کرد .جا دارد یاد رفقای جسور و قهرمانی را که در
این کارزار ،خالف جریان شنا کرده و نشان دادند که کمونیستها از گفتن حقیقت ابایی
ندارند گرامی بدارم؛ رفقایی که جمهوری اسالمی با نفرتی بیحد خونشان را بر زمین
ریخت؛ کسانی مثل منوچهر نیکاندام ،محمدعلی اشرفی ،احمد مؤذن ،مسعود دانیالی…
و همینطور رفیق محمود صمدی که به کار تودهای در میان آوارگان جنگ مشغول بود و
در ماهشهر دستگیر و در سحرگاهی در بهمن ماه  1359اعدام شد.
پیکار بر سر جنگ ،به نوعی بمباران تبلیغاتی ضدجنگ دست زد با کتاب و جزوه
و اعالمیه که تأثیر خیلی خوبی داشت .رفقایی که در مسجدسلیمان بودند نقش بارزی
ایفا کردند .من با یکی از بچههایی که کارگر نفت بود در اینرابطه صحبت کردم و او هم
این فعالیت را تأیید میکرد .در رابطه با مسئله آوارگان ،طرح شعارهای عملی در عرصۀ
سازماندهی خود آوارگان در شوراهای دموکراتیک ،تهیۀ مسکن و مصادرۀ اماکن خالی
و بالاستفاده ،تأمین هزینههای اولیۀ زندگی و بهداشت ،دریافت کمکهای ارسالی برای
آوارگان بهصورت مستقیم ،همه جزو فعالیتهایی بود که رفقای سازمان به آن میپرداختند.
پیکار در میان آوارگان خوزستانی به افشاگری وسیع پاسداران و چماقدارانی میپرداخت
که در شهرهای گوناگون نه تنها به خواستهها و نیازهای فوری آنان پاسخ نمیگفتند بلکه
ن َْفس حضور آنها را نیز تحمل نمیکردند؛ مث ً
ال در شیراز به تحریک آیتالله دستغیب  در
اطراف شاهچراغ مرتب ًا دکهها ،کیوسکها ،چادرها و خوابگاههای جنگزدگان خوزستانی
مورد حمله و یورش وحشیانۀ سپاه قرار میگرفت؛ از جمله خوابگاه پارامونت که قب ً
ال
خوابگاه دانشکدۀ مهندسی بود ،خوابگاه ُحر و  25شهریور…؛ رژیم تالش داشت
شیرازیها را علیه آبادانیها بسیج کند؛ مشخص ًا در اواسط فروردینماه  1360یورش
چماقداران موجب کشته شدن یک نفر و زخمیشدن بسیاری دیگر شد .فردای آن روز
درگیریها ادامه پیدا کرد و دهها تن زندانی شده و خوابگاههایشان زیر نظر عوامل سپاه
قرار گرفت .سپاه حتی کار تاکسیرانان آبادانی را که اجبار ًا به شیراز آمده بودند مختل
میکرد .هواداران سازمان در تمام این درگیریها حضور فعال داشتند بهطوریکه در
شعارهای حزباللهیها مستقیم ًا از پیکار نام برده میشد .حتی در گزارشی تلویزیونی که
شب آن روز پخش شد ،خاتمی نامی ،رئیس سپاه پاسداران وقت ،عامل اصلی درگیریهای
شیراز را سازمان پیکار معرفی کرد.
گستردگی فعالیت پیکار در این ارتباط به حدی بود که میتوان گفت اساس ًا پیکار
در این کارزار بیش از همیشه جنبۀ تودهای پیدا کرد؛ آنقدر درگیر شد که بهقول هانیالحسن
“روی تلکس آمد!” این از اصطالحات او بود؛ چند مرتبه در سرمقالۀ روزنامۀ کیهان
و اطالعات تا جاییکه به یاد دارم بههمین سیاست پیکار حمله شده بود .حملههایی
به غایت کینهتوزانه؛ پیکار را “گروهک وحشی”“ ،جانی بیشرم”“ ،فاحشۀ سیاسی”،
“مزدور آمریکا”“ ،مارکسیسیت-لنینیستهای الت”“ ،گانگستر”“ ،پادوی آمریکا” و
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همینجا نکتهای هست راجع به چگونگی
جناحبندیهای نظری در سازمان و سیالیت این
نظریات .جالب است بدانیم رفقایی که منشأ موضعگیری
سازمان علیه جنگ بودند یعنی موضع اصولی چپ اختیار
کردند همانهایی بودند که در کنگرۀ دوم مواضعشان
بهعنوان راست ارزیابی شده بود ،یعنی همان نویسندگان تز
“زیگزاگها” .این رفقا یعنی احمد و محسن که در کنگرۀ
دوم در اقلیت هم افتاده بودند توانستند بانیان موضع اصولی
در قبال جنگ باشند .من با این رفقا بر سر عملکرد بعدیشان
در بحران سازمان و تشکیل یک فراکسیون اختالف دارم اما
باید پذیرفت که این رفقا با پافشاری بر سر موضع اصولی
جنگ ،نقش مهمی ایفا کردند.

رشد سازمان بعد از جنگ
گروههایی در این فاصلۀ یکی دو ساله به پیکار
پیوستند از جمله اکثریت “یاران حیدر عمواوغلی” ،گروه
“طرفدار جنبش طبقۀ کارگر” ،بخشی از “اتحاد مبارزه در
راه آرمان طبقۀ کارگر” ،گروهی بهنام “جوانان مبارز اللی”
در مسجدسلیمان“ ،اتحاد زحمتکشان بلوچستان” ،بخشی
از گروه “کارگر ،دهقان ،دانشجو” ،گروه “انقالبیون آزادی
طبقۀ کارگر  1و  ،”2بخشی از “مبارزین طبقه کارگر (هستۀ
مقاومت  ”)3از داخل ایران و نیز گروههایی که پیش از
آن بهصورت فردی یا جمعی در خارج از کشور فعال بودند
مانند گروه “درک” (دانشجویان و روشنفکران کمونیست)
که پروسۀ وحدت با آنان بسیار طول کشید ،رفقایی که در
اتحادیههای دانشجویی خارج کشور هوادار مجاهدین م.ل.
فعال بودند و گروه “پیکار خلق” که باز فکر میکنم ده
ماهی پروسۀ وحدت جریان داشت.
 - 1از جمله نک .به :روزنامۀ اطالعات؛  27مهر .1359
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“خائنین شماره  ”۱و از این شمار
(((
لقب دادند.
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تظاهرات سالگرد بسته شدن دانشگاهها و پرتاب نارنجک
در  31فروردین  1360در اولین سالروز بهاصطالح “انقالب فرهنگی” و تعطیلی
دانشگاهها ،رفقای هوادار سازمان در بخش دانشجویی و دانشآموزی در اعتراض به بسته
بودن دانشگاهها و گرامیداشت حماسۀ مقاومت اول اردیبهشت  1359دست به برگزاری
تظاهراتی موضعی زدند .مزدوران جمهوری اسالمی که در روزنامههای رژیم از آنان بهعنوان
“جوانان مسلمان” نام برده شد ،با این تظاهرات موضعی بهنحوی وحشیانه برخورد کردند
ِ
نارنجک ساچمهای که فقط در اختیار ارتش و نیروهای سرکوبگر
بهطوریکه در اثر پرتاب
است ،سه تن از رفقای ما در جریان آن به شهادت رسیده و دهها نفر مجروح و زخمی شدند.
این رفقای جوان ،آذر مهرعلیان ،ایرج ترابی و مژگان رضوانیان بودند که نامشان همواره در
کنار شهدای دانشجویی ،در کنار کسانی که در تاریخ مبارزات ما  ۱۶آذرها را رقم زدهاند
قوکرنای
خواهد ماند .دانشجویان با این عمل شجاعانه و در شرایطیکه رژیم با تمام قوا در بو 
خود برای جنگ ایران و عراق میدمید نشان دادند که دانشگاه کماکان سنگر ُپراهمیتی برای
آ گاهیبخشی و دامنزدن به موج عمومی انقالب در کشور ماست؛ در وقایع دانشگاه است که
ما با تقابل آشکار صف انقالب و ضدانقالب بر سر دموکراسی انقالبی از یکسو و طرفداران
جهالت و تاریکاندیشی از سوی دیگر روبهرو میشویم .درعینحال این تظاهرات یک بار
دیگر بیانگر دموکراسی دروغین لیبرالها بود که نشان دادند در اتحاد با جناح ارتجاعی هیئت
حاکمه در کشتار دانشجویان و محو کردن هرگونه فریاد آزادیخواهی شریک جرم آنان هستند.
پیکار شمارۀ  ۷  ،۱۰۳اردیبهشت      ۱۳۶۰و      پیکار شمارۀ  ۲۸  ،۱۰۶اردیبهشت ۱۳۶۰
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فردای آن روز ،چماقداران رژیم به تظاهراتی که بههمین مناسبت در قائمشهر
برگزار شده بود با همین شیوۀ پرتاب نارنجک یورش برده و چهار نفر را به قتل رساندند.
رژیم با این کار نشان میداد که رویآوردن به ابزارهای سنتی سرکوب از نوع ارتش ،سپاه
پاسداران و کمیتهها برای رژیم کافی نیست و باید به سازماندهی منظم باندهای سیاه،
فاالنژها و “لباس شخصی”های خود بپردازد که با شعارهای عوامفریبانهای چون “حزب
فقط حزبالله…” در واقع دستگاه سرکوب فاشیستی حزب جمهوری اسالمی بودند.
درعینحال  این روشی بود برای رژیم که نشان دهد روز کارگر ،اول ماه مه را که
ده روز بعد فرا میرسید تدارک میبیند و هشداری بود به تمام کمونیستها و نیروهای چپ
در مورد نوع برخوردی که جمهوری اسالمی با آنها خواهد داشت.
ناگفته نماند که در اسفندماه  1359قبل از واقعۀ سالگرد بسته شدن دانشگاه و
مراسم اول ماه مه ،تضادهای درونی هیئت حاکمه که هنوز در تالش تثبیت خود است
باال گرفته و به نقطۀ اوجی رسیده بود .در  14اسفند بنیصدر در دانشگاه نطقی کرد که
مورد حملۀ اوباش و حزبالله قرار گرفت و در جریان مشاجرات درونی حاکمیت پس
از آن ،خمینی بهطرز محسوسی از حزب جمهوری اسالمی دفاع کرد .مسئلۀ یورشهای
فاشیسم جو را به خود آغشته کرده بود .لیبرالهایی
پیدرپی “باندهای سیاه” و شَ َب ِح نوعی
ْ
که دستشان تا آرنج به خون خلقهای کرد و ترکمن آغشته بود ،که پیشاپیش همین
چماقداران به صفوف دانشجویان در جریان “انقالب فرهنگی” حمله کرده بودند ،داعیۀ
دفاع از حقوق دموکراتیک سردادند .سازمان مجاهدین هم (به رهبری رجوی) استراتژی
خود را در همکاری با بنیصدر دید و به او ملحق شد.

جناح متشکل از خمینی و حزب جمهوری که دیگر ارکان قدرت را کام ً
ال به دست
گرفته ،پایههای اقتصادی ،سیاسی و تشکیالتیاش را به هر سو گسترش داده و ماشین
سرکوب را تصفیه و تقویت کرده بود ،میرفت که به تناقضات درونی حاکمیت خاتمه داده
و لیبرالها را از اریکۀ قدرت به کناری زند .در ادامۀ همین جریان ،بنیصدر از فرماندهی
کل قوا عزل و ریاست جمهوری هم از دستش خارج شد.
در این چرخش تاریخی که الزم بود چپ بتواند ثابتقدم از آموزشهای مارکسیسم
رهبری
و تجارب خود سود جسته و سیاست رادیکال را تعریف کند ،یک بار دیگر
ِ
یوهوی دموکراتیک
سازمان در تحلیلی مقطعی از اوضاع مبارزۀ طبقات به دام این ها 
افتاد و در پیکار شمارۀ  110که کمتر از یک هفته قبل از سی خرداد  ۱۳۶۰منتشر شد،
سیاستی اتخاذ نمود که آیندۀ سازمان را در بحرانی قطعی و کمرشکن فرو برد.
به یاد دارم که رفیقمان محمد نمازی میگفت“ :یک بار سازمان کوشش کرد که
تاکتیک بزند و نتیجهاش هم  بیانیۀ 110شد!”.
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بیانیۀ منتشر شده در پیکار 110
در درون خود سازمان از اوایل سال  1360اختالفاتی پیش آمده بود .مضمون
این اختالفات در ارتباط با تغییر در توازن قوای حاکمیت و انعکاس آن در میان
نیروهای سیاسی بود .پیکار در برابر تاکتیکی که سازمان مجاهدین در این دوره اتخاذ
کرد ،یعنی سمتگیری هرچه عریانتر بهسوی لیبرالها به سرکردگی بنیصدر و مبارزۀ
یکجانبه با حزب جمهوری اسالمی و دارودستههای حزباللهی وابسته به آن ،شعار
استراتژیک گذشتۀ خود را تغییر داد .شعار ما در پیکار تا این دوره به این شکل بود:
“علیه حزب جمهوری ،علیه لیبرالها زنده باد پیکار تودهها!” .همین شعار در زیر
صفحاتی از ارگان مرکزی سازمان یعنی نشریۀ پیکار به طور مرتب درج میشد.
به تعبیری که از رفیق علیرضا سپاسیآشتیانی شنیدم رهبری ناگزیر شد که
در برابر این دوگانگی که از نظر سیاسی در سطح جامعه مطرح شده بود ،به گزینشی
تاکتیکی دست بزند یعنی ضربۀ بیشتر را متوجه حزب جمهوری اسالمی بکند و برخی
خواستهای لیبرالها ،از جمله آزادی بیان و آزادی اجتماعات و دیگر آزادیهای
دموکراتیک را مورد حمایت قرار دهد.
در نشریۀ پیکار شمارۀ  110مقالهای منتشر شد که طی آن مرکزیت ،این تاکتیک
را به اجرا گذاشت .در این بیانیه تالش زیادی هم صورت گرفته بود که هیچگونه
امتیاز اصولی به لیبرالها داده نشود ولی این تاکتیک با آموزشهای پیشین سازمان و
رادیکالیسم اساسی آن تناسب نداشت .سازمان پیکار این آمادگی را نداشت که بتواند
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“تاکتیک بزند” .خیلی از رفقای جوان ،بهخصوص دانشجویان و دانشآموزان و نیروهایی
ِ
خود سازمان به آنها داده بود
که به سازمان پیوسته بودند تحت تأثیر آموزشی که سابق ًا
یکسره بر اینرادیکالیسم تکیه میکردند و بههیچرو چنین تاکتیکی نمیتوانست مورد
قبولشان قرار گیرد.
هنوز این مقاله بهطور وسیع مورد بحث و گفتوگو قرار نگرفته بود که تندپیچ
جدیدی در سطح اجتماعی سر رسید.

واقعۀ سی خرداد
واقعۀ  ۳۰خرداد  1360یکی دیگر از آن تندپیچهاییست که تمام نیروهای
درگیر خود کرد .در این روز در تهران و در بسیاری از دیگر شهرهای بزرگ،
انقالبی را
ِ
با فراخوان مجاهدین تظاهرات عظیمی برپا شد؛ فقط در تهران بیش از صدهزار نفر در
یک تظاهرات عظیم شرکت کرده و علیه جمهوری اسالمی شعار دادند .نیروهای چپ
بهصورت ضمنی از این تظاهرات حمایت کرده بودند؛ در نتیجه بسیاری از هواداران
سازمان با شرکت در این تظاهرات تالش میکردند شعارهای خود علیه کل نظام را مطرح
کنند .مجاهدین نوک تیز شعارهایشان متوجه حزب جمهوری اسالمی بود و قصد داشتند
لیبرالها را تطهیر کرده و از آماج حملۀ تودهها مصون دارند .در این تظاهرات به بسیاری
از اماکن رسمی ،خودروها و وسایل نقلیۀ ایادی جمهوری اسالمی حمله شد .در این
گی رودار پاسداران با به گلوله بستن تظاهرات تعداد زیادی کشته و زخمی به جای گذاشتند
و دستگیریهایگستردهای صورت گرفت .در همین تظاهرات چندین تن از رفقای پیکار
کشته و یا مفقوداالثر شدند و عدۀ زیادی هم به چنگال رژیم افتادند.
رژیم جمهوری اسالمی قبل از واقعۀ سی خرداد نشان داده بود که تثبیت خود را
در گرو از میان بردن کلیه کمونیستها و انقالبیون میداند و روند این کشتار را آغاز کرده
بود .بالفاصله بعد از  30خرداد ،رژیم رفقا محسن فاضل ،سعید سلطانپور ،علیرضا
رحمانیشستان و بیش از  50کمونیست و انقالبی را اعدام کرد.
یک هفته پس از این تظاهرات ،حادثۀ بمبگذاری  7تیرماه پیش آمد که منجر
به کشته شدن بهشتی و دهها نفر از سران درجه اول و دوم رژیم شد .حاکمیت از این واقعه
حداکثر استفاده را کرده و آن را به ابزاری در جهت مشروعیت بخشیدن به سیاست ترور و
کشتار خود تبدیل کرد و بهطرزی دیوانهوار به قتل عام کمونیستها و انقالبیون پرداخت.
رژیم در عرض فقط یک ماه بیش از  ۳۰۰تن از زندانیان انقالبی و کمونیست را که بین
آنان کودک  ۱۲ساله و زن باردار  ۸ماهه وجود داشت اعدام نمود .پس از این بمبگذاری
موج سرکوبها و اعدامها تشدید شد و بهسرعت تعداد اعدامها سر ب ه فلک کشید.
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در همین حیصوبیص است که سازمان در نیمۀ دوم تیرماه ضربۀ مهلکی متحمل
میشود .رژیم توانست به مرکز انتشاراتی ،جعل ،تدارکات ،تبلیغات و الکترونیک سازمان
حمله برده ،دهها رفیق را دستگیر کند؛ سی نفر از این رفقا بعد از شکنجههای وحشیانه
به جوخۀ اعدام سپرده شدند .از آن جمله است رفیق کریم ساعی که در تبریز دستگیر و در
تاریخ پنج مرداد  1360زیر شکنجه شهید شد.
پس از این ضربه ،سازمان مجبور شد برای جلوگیری از گسترش آن ،انتشار نشریه
را بیش از یک ماه به عقب بیاندازد و روابط منظم تشکیالتی را ُمعلق کند؛ اما این تدابیر
برای متوقف کردن ضربات در برابر حمالت پیدرپی رژیم ناکافی بود و دستگیریها
ادامه داشت .این امر بیتردید در شکوفا نشدن مبارزۀ ایدئولوژیک بر سر مواضع بیانیۀ
 110بیتأثیر نبود .هرچند پس از مدتی آشکار شد که به جز چند نفر از اعضا و معدودی
از هواداران سازمان ،این نظریات مورد توافق اکثریت سازمان نبود .هیچ کجا صحبت از
دفاعیهای از بیانیه که توسط خود مرکزیت سازمان نوشته شده باشد شنیده نشد .خود رفقای
مرکزی هم در فاصلۀ دی و بهمن ماه دستگیر شدند؛ گویا سپاسی در متنی توضیح داده بود
که منظور بیانیه بهدرستی درک نشده است؛ این رفیق ارزنده در اسفندماه زیر شکنجه از
دست میرود.
رهبری
گفتم که در کنگرۀ دوم سازمان ،علیرغم انتقاداتی که به مواضع سیاسی
ِ
گذشته شده بود ،رفقای اصلی مرکزیت بهخاطر تجربه و قابلیتهایشان کماکان با
تغییرات اندکی انتخاب شده بودند .مواضع بیانیۀ  110و انعکاس منفی آن میان کادرها
و هواداران نشان میداد که دوباره با چنین اوضاعی روبهرو هستیم ،اما وضعیت جامعه
شرایط هرگونه بحث و مجادلۀ
و سرکوب شدیدی که نیروهای چپ در آن قرار گرفتند،
ِ
نظری را پیچیده میکرد .فراموش نکنیم که یک هفته بعد از انتشار پیکار  110وقایع سی
خرداد  1360پیش آمد.
این از ویژگیهای سازمان پیکار پس از نقد مشی چریکی بود که در آن ،همانطور
که اشاره کردیم نوعی دوگانگی نظرات وجود داشت .از یک طرف نظرات سیاسی رهبری
ِ
موارد
و از طرف دیگر نظر سایر کادرها و تودههای تشکیالتی و هواداران .تقریب ًا در تمام
تندپیچهای انقالب چه حادثۀ سفارت و چه جنگ ،رهبری پس از یک روند مبارزۀ
ِ
رادیکال دیگر کادرها و اعضا را
ایدئولوژیک درونی ،با تعلل و تأخیر کوتاهی نظریات
میپذیرفت و از خود انتقاد میکرد.
آنچه مسلم است ،رهبری سازمان نتوانست بالفاصله پس از مطرح شدن انتقادات
اولیه عکسالعمل مناسبی داشته باشد و چ هبسا ضرباتی که تقریب ًا الینقطع سازمان را هدف
ِ
وضعیت ایدئولوژیک سازمان را تحتالشعاع وضعیت امنیتی
میگرفت ،اضطراری بودن
آن قرار داد و همین امر به مخالفین  110امکان میداد که رهبری را به سوءاستفاده از
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موقعیت متهم کنند .بهنظرم این واقعیت دارد که بچههایی که در رهبری بودند همگی
صالحیتهای الزم برای برخورد با چنین اوضاع بحرانی و حادی را نداشتند؛ فکر میکنم
تنها کسی که واقع ًا تا حدی استقالل نظری و ایدئولوژیک داشت و میتوانست روی
حرفش بایستد دایی (سپاسیآشتیانی) بود .دایی تنها کسی بود که شایستگی آن را داشت
که در رهبری باشد؛ روحانی تجارب بسیار ارزنده و کارآیی خوبی داشت اما در بسیاری
موارد تحت تأثیر جو قرار میگرفت و حالت انعطافپذیری در اتخاذ موضع داشت؛
ِ
دست خودش نبود و در نتیجه بهسادگی تحت تأثیر قرار میگرفت؛ کافی بود که
انعطافی که
سه نفر از چهار یا پنج نفر چپ یا راست بزنند ،او هم چپ یا راست بشود .او میتوانست
در مواردی از موضعی دفاع کند که بهاصطالح راست یا چپ باشد؛ میتوانست به این یا
آن موضع که درست مخالف هم بودند متمایل شود؛ اما زمانیکه تصمیمش را میگرفت
قاطعانه از این یا آن موضع دفاع میکرد و حتی بهنحوی بوروکراتیک حرفش را پیش
میبرد؛ در لحظۀ تصمیمگیری ابتدایی هم تا حدود زیادی تحت تأثیر َجو قرار میگرفت.

دیگر افراد مرکزی عمدت ًا تحت تأثیر رفقایی قرار میگرفتند که از توان تئوریک
خوبی برخوردار بوده و بههمیندلیل از کنگرۀ دوم به بعد در جایگاه مشاورت مرکزی قرار
داشتند .این رفقا که بعدها در رأس همۀ جناحهای منشعب از سازمان قرار گرفتند توانستند
دیگر اعضای مرکزی را تحت تأثیر حرفهای خود قرار دهند و به سرعت ،بیانیۀ 110
از طرف تقریب ًا کل رفقای مرکزی رد شد .بهنظر من بدبختانه رهبری سازمان تحت تأثیر
افرادی که عمدت ًا خارج از جمع مرکزی بودند ،مثل اصغر (مهرداد درویشپور) و جواد
(شهرام محمدیانباجگیران) ،محسن (حسین میری) و احمد (مجید نفیسی) و همینطور
کمال (جالل ایجادی) و… قرار میگرفتند و استقالل نظری و ایدئولوژیک الزم برای
برونرفت از بحران را نداشتند.
روحانی شاید بهدلیل همین خصلت انعطافپذیری ،بیانیۀ  110را خیلی سریعتر از
بقیه رفقا رد کرد .فکر میکنم از اولین رفقای باالی تشکیالت بود که آن را رد کرد یعنی
درست پس از جلیل (مسعود جیگارهای) که قبل از همه آن را مورد انتقاد قرار داده بود.
علنی این مشاورین
انشعاب
رفقایی از مرکزیت بودند که با مخالفتخوانی و
ِ
ِ
مرکزیت ،دیگر از خط  110حمایت نمیکردند اما راهحل عملی دیگری هم ارائه نکرده
و صبر و انتظار پیشه میکردند؛ امری که در آن اوضاع آشفتۀ ایدئولوژیک نمیتوانست
مورد پذیرش پایهها و هواداران سازمان باشد .برای رفقایی که در موضع مخالفت با بیانیه
قرار داشتند ،مشکالت فنی و حتی امنیتی نمیتوانست توجیهگر این تأخیر در انتقاد از
خود باشد .در زمانیکه رهبری در مقابل برآمد گرایشات مختلف تعلل به خرج میداد و
در عمل به نوعی شرایط از همپاشیدگی سازمان را ایجاد کرده بود ،احساس میکردم که
در رهبری نیاز به قاطعیت وجود داشت ،قاطعیتی که در بخش منشعب در رابطه با تغییر
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ایدئولوژی در زمان تقی شهرام به کار رفته بود .این چیزی بود که در سال  1360من آرزو
میکردم پیکار از آن بهرهمند میشد .من آن را نوشتم و فرستادم ،نوشتم که جای قاطعیت
شهرام خالیست.
از خرداد تا شهریور  1360این وضع بالتکلیفی ادامه یافت و همه نگران
نقطهنظرات نهایی مرکزیت بودند .این نگرانیها بیاساس هم نبود زیرا پیکار در تمام
طول حیات خود در مبارزۀ ایدئولوژیک با رویزیونیسم در اشکال گوناگون آن بود و ما
مرتب شاهد ضایعات ایدئولوژیک آن در نیروهای دیگر بودیم .در همان دورۀ پس از قیام
شاهد بودیم که چگونه اکثریت مرکزیت فداییان به حزب توده و خط راست متمایل شد و
از چریکها انشعاب کرد .پس از آغاز جنگ ایران و عراق مواضع اکثریت نیروهای چپ
با دفاعطلبیشان نشان داد که چطور این انحراف رویزیونیستی میتواند همه را به کام خود
کشد .در جریان همین تندپیچ بود که مرکزیت رزمندگان به سمت حزب توده روان شد .این
خطر همواره در نظر پایهها و هواداران سازمان مطرح بود بهطوریکه حتی زیر تیغ دشمن
(((
و در آخرین لحظات زندگی نسبت به آن هشدار میدادند.
باری ،در چنین وضعیتی رادیکالیسم تودهها و هواداران سازمان تاب این انتظار و
بالتکلیفی را نیاورد و بحران درون-سازمانی همراه با موج سرکوبها باال گرفت.

منتقدین بیانیۀ 110
نظر
ِ

 - 1نک .به :نمونهای از وصیتنامۀ رفقای
تبریز ،ضمیمۀ شمارۀ .۶

 - 2نک .به کتاب “رفرم یا انقالب”؛
نوشتۀ رفیق شهید ارژنگ رحیمزاده ،اتحادیۀ
دانشجویان ایرانی در خارج از کشور هوادار

نقد “گروه نویسندگان برای تشکیل جناح انقالبی” به بیانیۀ ۱۱۰

از نظر منتقدین ،بیانیۀ 110
تمام نظریات پایهای سازمان را زیر
ی ُبرد و با برخوردی اپورتونیستی
سؤال م 
و رویزیونیستی ،شعار استراتژیک قبلی
یعنی “علیه حزب جمهوری ،علیه
لیبرالها ،زنده باد پیکار تودهها!” را
مورد نقض قرار داده و لیبرالها را از
زیر لبۀ تیز حمله خارج میکرد .از نظر
این رفقا بیانیه عم ً
ال رفرم را بر انقالب
(((
ترجیح میداد.
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سازمان از دورۀ قبل از قیام گرفته بودند.

عدم هماهنگیهایی که در ِ
خود مرکزیت
سازمان بر سر برخی تصمیمات وجود داشت
و آن را طبق روال عمومی از طریق اکثریت و
اقلیت حل میکردند  ،پس از کنگرۀ دوم،گاه
به پایههای سازمان نیز سرایت میکرد و برخی
اختالف نظرها حتی در جلسات آموزشی
مطرح میشد و برخی رفقا که از دامن زدن به
کوتردید بین پایههای سازمان و رهبری
ش 
ابایی نداشتند و حتی برخی مسئولین را متهم به
راستروی و غیره میکردند .این برای اولین بار
بود که من چنین آزادی بیانی را درون تشکیالت
به چشم میدیدم .امری که بهنظرم حتی یکی دو
سال در سازمان پیکار دوام آورد و به احتمال
زیاد این تسامح ،ناشی از درسی بود که مسئولین

وجود این مناسبات مبتنی بر آزادی اندیشه و گفتار ،در زمان انتشار پیکار شمارۀ
 ۱۱۰راه را برای طرح ایجاد یک فراکسیون در درون سازمان گشود .سه نفر که خود را
“گروه نویسندگان برای تشکیل جناح انقالبی” پیکار مینامیدند نظرات انتقادیاشان را
از جمله دربارۀ بیانیۀ  ۱۱۰مطرح کردند و خواستار تشکیل فراکسیون جناح شدند .این
سه نفر عبارت بودند از احمد (مجید نفیسی) ،محسن (حسین میری) ،مهدی (شهید
محمدعلی صمدی).

فراکسیون جناح انقالبی

جریانی که تحت عنوان “گروه نویسندگان برای تشکیل جناح انقالبی” در درون
سازمان شکل گرفت ،عمدت ًا متشکل از کسانی بود که در سال  1357از خارج به ایران
آمده و بهخاطر رادیکالیسم پیکار به آن پیوسته بودند .این جریان در درون سازمان دست
به ایجاد تشکل یا بهقول خودشان فراکسیون زد و آن را “جناح انقالبی سازمان پیکار”
نامید .آنها دست به اقداماتی زدند که نمیتوانم بگویم از نیت بد ،شاید هم از نیات خوب
سرچشمه میگرفت اما ضدتشکیالتی و سازمانشکنانه بود .آنها سازمان را در واقع به َث َمن
َبخس به دست عفریت سپردند .آنها با حفظ و یا ایجاد ارتباطات افقی بین این بخش از
سازمان پیکار ،آذر .1361

http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Ketab/Reform-ya-enghelab.pdf
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سازمان با بخشهای دیگر ،ضربات و پیگردهای پلیسی را عم ً
ال از اینطرف به آنطرف
سازمان منتقل کرده و باعث دستگیریهای فراوانی شدند .در آن زمان بر اساس تشخیص
ِ
موقعیت عقبنشینی اجباری جنبش ،طرحی از جانب مرکزیت سازمان  داده شد که بهنظرم

منشاء آن حسین روحانی بود ،دائر بر اینکه ارتباط زیر مجموعهها و بخشهای سازمان
با یکدیگر به حداقل رسیده و بهنحوی نسبت ًا مستقل فعالیت کنند؛ یعنی “هستههای
وابسته” میان هواداران ایجاد شود که مناسبات محدودی با سازمان داشته باشند تا ضربات
پلیسی از هستهای به هستۀ دیگر منتقل نشود .این طرح در شماره های  118و 124
نشریۀ پیکار مطرح شده بود .هدف آن عمدت ًا به حداقل رساندن ارتباطهای عمودی و
قطع کردن هرگونه تماس افقی بود .فراکسیون “جناح انقالبی” این طرح را بهانه کرد و
با دست زدن به تبلیغات علیه مرکزیت ،به این شایعۀ کذب که گویا هدف از تشکیل این
“هستههای مستقل” در واقع “انحالل” سازمان و نوعی “انحاللطلبی” است دامن زد.
مفهوم “انحاللطلبی” هم چیزی بود که در فرهنگ ما تقریب ًا معادل کفر و زندقه به حساب
میامد .درهرحال آنها طرح “هستههای مستقل” را به شکست کشاندند و با دامن زدن به
تماسهای افقی ،سازمان را بدون هیچگونه حفاظی در معرض توفان اختالفاتی قرار دادند
که بدبختانه ضربات رژیم را بر ما تسهیل میکرد .در پاسخ به طرح هستههای مستقل که
بر مبنای نوعی عقبنشینی موقت شکل گرفته بود ،افراد مؤثر در “جناح انقالبی” طرحی
را به کل سازمان تحمیل کردند که از باور به اعتالء انقالبی ناشی میشد .یعنی دست زدن
به انواع تبلیغات علنی که در آن شرایط ،یک تاکتیک غلط و نامناسب بود و بسیاری از
رفقای ارزندۀ ما در جریان همین نوع فعالیتها از بین رفتند .بسیاری از رفقای جوان ما
که در بخش دانشجویی و دانشآموزی (معروف به دال دال) فعال بودند و تا حد زیادی
تحت نفوذ این فراکسیون قرار داشتند ،در نتیجۀ ِاعمال این تاکتیک متحمل ضربات
بسیاری شده ،دستگیر و اعدام شدند.
سازمان پیکار از همه طرف زیر ضربه قرار گرفته بود ،ضرباتی که از ناحیۀ رژیم
میخوردیم ،ضایعات مربوط به اختالفات داخلی خودمان و همینطور تاکتیکهای غلط
که همه با عدم آمادگی کل تشکیالت برای مقابله با چنین شرایطی دستبهدست داده و
به ما در پیکار تلفات بسیار سنگینی وارد کرد .در یک مقایسۀ نسبی با دیگر سازمانها،
ضربات وارده به پیکار بیش از همه بود .متأسفانه باید بگویم سازمان پیکار حدود 600
شهید به جای گذاشته ،که تعداد زیادی از آنها با نام و عکس و شرح حالشان مشخص
هستند.

گرایش “پیکار کمونیستی”
ِ
اختالفات نظری که با بحران بروز کرد ،در برخی از کادرهای سازمان عالقه و
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گرایشی به نظریاتی که آن زمان “اتحاد مبارزان کمونیست” (یعنی سهند) مبلغ آن بود و
منصور حکمت و دیگران در آن فعالیت داشتند ،ایجاد نمود .این چند نفر از رفقای ما،
بهجای اینکه به اساس فعالیت سازمان و نقش تاریخیاش که اتفاق ًا خودشان در آن سهیم
بوده و در طول سالهای پیش از قیام ،بیش از من شاهد ریزهکاریهای آن بودند بپردازند؛
صرف ًا با یک بیانیه از یک نفر که با طمطراق و طنطنۀ تمام ،نظری را مطرح میکند که
گویا به تحلیل جدید و خاصی از “بورژوازی ملی” رسیده است ،بهسمت آنها گرایش
پیدا میکنند .درهرحال ،چند نفر از کادرهای سازمان پیکار به سمت آنها که خودشان
را “مارکسیسم انقالبی” معرفی میکردند متمایل شدند .این جریان به روال گروههای
تروتسکیستی در درون سازمانهای مختلف نفوذ میکرد .در واقع اینها نوعی “آنتریسم”
را در پیش گرفته بودند تا با رخنه در درون سازمان ،فراکسیون جانبدار سهند یا بهاصطالح
“مارکسیسم انقالبی” را ایجاد کنند .یکی از کسانی که میتوانم نام ببرم و طرفدار این
جریان شد ،رفیق شهرام محمدیانباجگیران (جواد) بود که خدمات شایان توجهی به
گرایش او همراه با
سازمان پیکار انجام داده و خیلی مورد احترام من بود .متأسفانه این
ِ
چند تن دیگر از کادرهای سازمان حالتی را بهوجود آورد که خود جواد آن را برای من
اینطور توصیف میکرد“ :االن گرایش حاکم در سازمان “رها کردن” آن است” .وقتی که
در رأس سازمان کسانی باشند که گرایش به “رها کردن” داشته باشند ،چگونه این سازمان
میتواند همچنان باقی بماند؟
این رفقا نشریهای هم به اسم “پیکار کمونیستی” (گویا یک شماره) منتشر
کردند .آنها عبارت بودند از بهرام (مظاهر محمودی عضو مرکزی) ،شاکر (فاضل نادری
عضو قدیمی تشکیالت و کادر تدارکات) ،لیال دانش ،جواد (شهرام محمدیانباجگیران
عضو علیالبدل مرکزی) ،اصغر (مهرداد درویش پور مشاور مرکزیت بعد از کنگرۀ دوم)،
مجید قائدی (برادر جواد قائدی ،عضو پیکار و فعال در بخش خوزستان و تدارکات)
که به سهند پیوستند .نکتۀ جالب توجه این است که جواد  و اصغر بهعنوان نویسندگان
بیانیۀ  110به جناح راستی تعلق داشتند که بهسرعت از جانب اکثریت سازمان طرد شد.
سه نفر از رفقای دورۀ بخش منشعب را هم میتوان در کنار آنها قرار داد یعنی
جواد قائدی (احمد مرکزی) ،محمد یزدانیان و عباس پاکایمان (کریم) .این سه نفر
قبل از پیوستن به سهند متأسفانه دستگیر و اعدام شدند .رفقای دیگری هم همراه با آنها
دستگیر شدند از جمله همسر و برادر جواد قائدی  .

کمیسیون گرایشی
همزمان با انتقادات جناح یعنی حدود مردادماه 1360چند تن دیگر از رفقا نیز
انتقاداتی به بیانیۀ  ۱۱۰نوشتند که اولین آن همان متن “رفرم یا انقالب بود” ،این رفقا
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در مقابل طرح فراکسیون از ادامهکاری
و بقای تشکیالت دفاع میکردند .آنها
پیشنهاد میکردند که کمیسیونهایی مرکب
از تمایالت نظری-ایدئولوژیک گوناگون
تشکیل شود تا تکلیف سرنوشت سازمان را
با هدایت کردنش به سوی کنگره مشخص
کنند .این مباحث طی پاییز  1360فرموله
شده و در آذرماه انتشار علنی یافتند.
امضاکنندگان مباحث اول این جریان
عبارت بودند از کمال ،حامد ،منوچهر و
قادر که خود من هم در پایان یکی دیگر
از مباحث انتقادی آنها به نام صفا امضا
کردم .در همان دوره است که پوران به نام
خود ،پیامی برای خانوادۀ شهدا نوشت و
در آن از ضرورت ادامۀ مبارزه در “جریان
(((
مارکسیستی پیکار” یعنی آن نیرویی که “پیکار در دو جبهه” را مطرح میکند یاد کرد.
این رفقا خود را طرفدار حفظ سازمان از طریق تعیین گرایشهای موجود فکری و عملی
میدانستند و یکی از مباحث آنها “پیکار در دو جبهه” نام داشت ،یعنی هم علیه جریان
فراکسیون و هم علیه جریانی که از بیانیۀ  ۱۱۰دفاع کرده بود و میخواست از پیکار جدا
شده و زیر عنوان خط مشی مارکسیسم انقالبی به گروه اتحاد مبارزان کمونیست (سهند)
بپیوندد .اصطالحی که در آن زمان کمیسیون به کار میبرد و برای من دلنشین بود این بود
که “سازمان را چون مردمک چشم حفظکنیم” ،اما خود این رفقا پس از چند ماه تالش
و مبارزۀ نظری به این نتیجه رسیدند که دیگر نمیتوان تشکیالت گذشته را حفظ کرد و
گسست از آن را در اسفندماه  1360مطرح نمودند.
در میان کادرها و اعضای سازمان ،گرایشهای دیگری هم وجود داشت ،از
جمله یک نظر که گرایش شورایی خوانده میشد .این نظر در برخورد به بحران معتقد
بود که مرکزیت دیگر صالحیتی برای رهبری ندارد و از هر کمیته یکی دو نفر انتخاب
شده و از میان خود یک شورای رهبری برگزینند .این رهبری جدید فقط در موقعیت
تدارک کنگرۀ سازمانی قرار دارد .من نوشتۀ مشخصی از این رفقا ندیدهام لذا ناگزیر
بههمین اندازه بسنده میکنم.
 - 1نک.به“ :دو اعالمیه از کمونیستهای پیکارگر ،رفقا :تراب حقشناس و پوران بازرگان” ،پیام به
خانوادههای شهدا و همرزمانم ،پوران بازرگان.
http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Etelaiyeh/Do-Elamiyeh-Torab-Pouran.pdf

    ۶۶۴از فیضیه تا پیکار

برخوردهای انحرافی در تشکیالت تحت عنوان مبارزه با اپورتونیسم
باالگرفتن مباحث ایدئولوژیک و اختالفات درون سازمانی و انشعابات تشکیالتی
را بسیاری در زندگی سیاسی خود تجربه کردهاند .ما خود در دوران مجاهدین مسلمان
شاهد بودیم که این نوع اختالفات میتواند به چه فجایعی منجر شود .نقطهنظرات مطرح
شده در جریان بحران سازمان پیکار که در نهایت به خاموشی این سازمان انجامید ،به
برخوردهایی منجر گشت که حاوی درجهای از خشونت بود که همه قابل تأمل هستند؛
بهعنوان مثال بالفاصله که موضع رفیقی “اپورتونیستی” تلقی میشد ،تمام فعالیت گذشته
و مناسبات قبلی زیر سؤال میرفت و با او به همان نحوی برخورد میشد که با دشمن .من
مثالهای فراوانی از این نوع سراغ دارم.
مسئله فقط محدود به جناح (فراکسیون) هم نبود ،بلکه در سطوح دیگری هم
همین مسئله وجود داشت .مشکل دیگری که در جریان بحران بارز شد این بود که کسانی
که حتی در ردههای باالی تشکیالت بودند ،نتوانستند فردیت خودشان را فراموش
کنند .کاوه (قاسم عابدینی) که بهعنوان مسئول “کمیته تهران” فعالیت میکرد ،طبع ًا
امکانات زیادی از جمله خانهها ،امکانات مالی ،اتومبیل و غیره را که جزو تدارکات
سازمان محسوب میشد در اختیار داشت .عابدینی در مرحلهای این امکانات را بلوکه
کرد و باعث دربهدری بسیاری از کادرها و حتی برخی از اعضای مرکزیت سازمان شده
بود؛ این مشکل به حدی رسید که وقتی مرکزیت سازمان برای تشکیل جلسات خود نیاز
به محل امنی داشت ،جایی در اختیارش گذاشته نمیشد .عابدینی میخواست در برابر
تصمیم مرکزیت دال بر سلب مسئولیت از او در ارتباط با کمیتۀ تهران ،با بلوکه کردن
امکانات ،مرکزیت را وادار کند که او را در این “ ُپست” ابقاء نماید .مورد خاصی از
برخورد او را به یاد دارم :او خانۀ امنی در اختیار داشت که جلسات مرکزیت عموم ًا
در آنجا برگزار میشد اما در مقطع بحران از این کار امتناع کرده و در واقع از وظیفۀ
تشکیالتی خود سر باز زد .در این شرایط سپاسی از پوران میپرسد که “تو جایی را
نمیشناسی؟” با وجودیکه پوران هیچ مسئولیتی در اینرابطه نداشت بههر ترتیبی بود
جایی در شمال ،کنار دریا شبیه به یک ُمتل پیدا کرد .سپاسی و بهرام (مظاهر محمودی)
و دیگران با ماشین به آنجا رفتند .وجود پوران بهعنوان زنی مسن و جاافتاده و کیفیت
رفتارش با در و همسایه و بقال و دیگران که نقش مادر خانواده را ایفا میکرد باعث شد
که کوچکترین شکی برانگیخته نشود .جلسه درحالیکه رفقایی با اسلحه روی پشت بام
نگهبانی میدادند در کمال امنیت برگزار شد و رفقا به تهران بازگشتند.
میبینیم هنگامیکه یک یا چند نفر بتوانند اینچنین چوب الی چرخ یک تشکیالت
بگذارند ،آشکار میشود که این تشکیالت انقالبی در شرایط معین چقدر میتواند دچار
مخمصه باشد به این ترتیب ،اختالفات درونی سازمان یکی از حادترین مشکالت ما
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شد ،مضاف ًا بر آنکه جو آرام و مناسبی هم برای بحث و بررسی وجود نداشت و فضایی
مسموم سازمان را فراگرفته بود؛ مث ً
ال یکی ،دیگری را “راست” و دیگری او را “چپ” و
یا روشنفکر “چپول” مینامید .این نوع اختالفات در درون سازمان بهشدت مایۀ وحدت
درونی سازمان را که وحدت ایدئولوژیک بود ،سست میکرد .وقتی وحدت ایدئولوژیک
نباشد وحدت تشکیالتی هم نقض میشود و چیزی از تشکیالت باقی نمیماند.
اینرا هم باید در نظر داشت که همۀ اینها در شرایطی روی میدهد که امکان
مبارزۀ ایدئولوژیک درونی و یافتن یک مخرج مشترک هم وجود ندارد .سال  1360است
و زیر ضربات هستیم .از ابتدای این سال تا بهمن ماه ،که مرکزیت سازمان دستگیر میشود
و ضربۀ کاری به تشکیالت وارد میآید ،توانستیم در زیر این همه ضربات دوام آوریم.
رفقای جناح با دامن زدن به فراکسیونیسم و ایجاد شبهه بر صداقت رفقای قدیم،
در گسترش ضربۀ رژیم مسئولیت داشتند .فکر میکنم در پاییز  1360بود که قرار شد
جلسۀ بزرگی متشکل از مسئولین بخشهای مختلف سازمان در کرج برگزار شود .مسعود
جیگارهای (جلیل) که عضو مرکزیت سازمان بود ،به خود من گفت که از محسن (که در
مسئولین همۀ
بخش آموزش مسئولیت داشت و از رهبران جناح بود) خواستیم که در جلسۀ
ِ
بخشهای سازمان شرکت کند .محسن به او پاسخ داده بود که “من در جلسۀ بورژوازی
شرکت نمیکنم” .همین مضمون را بعدها یکی از اعضای مشاور مرکزیت سازمان (با نام
مستعار کمال) که از قلمزنان کمیسیون گرایشی بود در تحلیلی که ارائه داد ،مطرح کرد.
در تحلیل ارائهشده از کمیسیون گرایشی (که روی سایت اندیشه و پیکار با عنوان “رسالۀ
تحلیلی ما” یافت میشود) مطلبی به قلم کمال وجود دارد که عنوانش این است“ :سازمان
(((
پیکار سنگر بورژوازی”.
مثال دیگری از این گونه برخورد به ذهنم میآید .حسین روحانی در خانهای
اقامت داشت که در اختیار دو نفر (یک زوج) از بچههای هوادار سازمان بود .در جریان
اختالفات درونی ،این زوج هوادار “جناح انقالبی” شده بودند و “جناح” هیئت مرکزی
سازمان را بهشدت به خیانت و هزار ناسزای دیگر متهم میکرد .این زوج با حسین روحانی
بهگونهای حرف میزنند و بهانه میآورند که او مجبور شود خانهشان را ترک کند .روزی
ِ
رفیق َمرد عنوان میکند که “دیروز که میخواستم از خانه بیرون بروم ،هنگام بستن درِ
خانه ،درحالیکه کلید هنوز در قفل بود و در حال بستن در بودم ،یکی از حزباللهیهایی
را که مرا میشناسد دیدم که فهمید اینجا خانۀ من است” .حسین روحانی اجبار ًا در نیمۀ
شب خانۀ آنها را ترک میکند .او سپس به یکی از خانههای دیگر تلفن میکند تا ببیند که
ْ
آیا آنها برایش جایی دارند .از آنها هم پاسخ منفی میگیرد .در مقابل این بنبست راهی
 - 1نک .به“ :رسالۀ تحلیلی ما” ،نوشتۀ کمال ،ص .96
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برایش نمیماند .روحانی ،یک عضو مرکزیت سازمان ،نیمه شب به خانۀ مادرش پناه
میبرد ،یعنی به خانهای که احتمال زیر نظر بودن آن بسیار باال بود .فردای آن روز ،درست
مثل سالها پیش که به تهران آمده بود با این َمحمل که خطاط است (چون او خط زیبا
و خوشی داشت) سعی میکند که اتاقی را در جنوب شهر تهران کرایه کند .برای اینکه
محملش را بسازد ،مادر پیرش را با خود همراه کرده تا محمل خانه برای چند روزی مهیا
باشد و صاحبخانه و همسایگان باور کنند که او واقع ًا آدمی معمولیست و نه شخصی
تحت تعقیب ،اما این تنها او نیست که با چنین مشکلی روبهروست! رفقای دیگری هم
بدون جا و مکان در پیگرد پلیسی قرار دارند .چند روز بعد ،س روکلۀ علیرضا سپاسیآشتیانی
هم در این خانه پیدا میشود .بعدها گویا رفقای دیگری هم به آنها میپیوندند .دست آخر
چند نفر در همین خانۀ کرایهای حسین روحانی دستگیر شدند.
موارد فراوان دیگری از نتایج این ازهمگسیختگی سازمانی سراغ دارم .دو نفر از
ِ
وانت باری در میدان آزادی (شهیاد قدیم)
اعضای باالی سازمان در چند مورد در یک
شب را به صبح میرساندند .حالت وحشتناکی بهلحاظ امنیتی حاکم بود و کل سازمان
اوضاع بههمریخته ناشی از یک عامل نبود بلکه عوامل
تحت تعقیب قرار داشت .این
ِ
گوناگونی در پدید آمدن آن نقش داشت .طبق آن مثلی که میگوید“ :در سرباالیی ،اسبها
یکدیگر را گاز میگیرند” ،اختالفات درونی ،بدبینیها ،عد م اعتمادها و غیره مرتب رو
زیر مجموعۀ “کمیتۀ
به تزاید بود .بیاعتمادی به جایی رسیده بود که یکی از افرادی که در ْ
تهران” فعالیت میکرد و امکانات جعل را در دست داشت ،در درست کردن شناسنامه
برای رفیق علیرضا سپاسیآشتیانی (رفیق دایی) که من خبر داشتم مورد نیاز اوست تعلل
میکرد .هنگامیکه من به او گفتم“ :یک هفته است که دایی عکس خود را برای تهیۀ یک
شناسنامه به شما داده است” از من پرسید“ :رفیق ،یعنی ما برای او هم شناسنامه درست
کنیم؟” این رفتار برایم حیرتانگیز بود؛ چطور شده که من باید به او بگویم برای علیرضا
سپاسی شناسنامه درست کند! آیا بهخاطر یک اختالف نظر که “کمیته تهران” یا بخش
دیگر با علیرضا سپاسی دارد ،ممکن است به او شناسنامه ندهند؟! در اینگونه خطاهای
سیاسی ،بدون اینکه آدم خودش بداند و به آن آگاه باشد رگهای از خیانت نهفته است؛ البته
من این رفقا را به چیزی متهم نمیکنم ولی باید فهمید که اینگونه رفتارها اشتباه بودهاند .به
این واقعیت توجه نمیشد که همۀ ما ،علیرغم هر اختالفی هم که با هم داشته باشیم در برابر
ضربات رژیم یکسان هستیم .بدبختانه همین نظری که من در اینجا مطرح میکنم و بهنظر
بدیهی میرسد ،در آن شرایط بحرانی درون سازمانی برای همه به این شکل مطرح نبود .یکی
از اعضای هیئت نویسندگان “جناح انقالبی” (محسن) معتقد بود که “رژیم با پیکار کاری
ندارد ،بهخاطر اینکه هر دو بورژوایی هستند” .حماقتی از این بیشتر قابل تصور است؟!
اینجاست که دربارۀ بسیاری از مواردی که پیش آمده بود ،به یاد تعبیر سعدی
میافتم که میگفت“ :چپ آوازه افکند و از راست شد”.
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اختالف بین برخی از رفقا ،کار را حتی به ابراز نفرت از یکدیگر هم کشانده بود.
من شاهد “قهر کردن” یکی از دیگری بودم .قهر کردن به معنای حرف نزدن ،که برایم
بسیار زشت است .نرفتن بر سر قرار تشکیالتی یکی دیگر از مشکالت بود .یک عضو
کمیتۀ مرکزی مثل حسین روحانی خواستار قرار مالقات با یکی از اعضای فعال جنبش
دانشجویی مثل ارژنگ میشود ولی ارژنگ بهخاطر آنکه با نظرات مطرح شده در نشریۀ
پیکار شماره  110مخالف است ،بر سر قرار نمیرود .آیا میتوان تصور کرد که این عمل
برای حسین روحانی چه ضربۀ روحی و تأثیرات روانی به همراه داشته است؟

آخرین باری که من حسین روحانی را دیدم ،که احتما ً
ال یک هفته قبل از دستگیری
اوست ،به من گفت“ :سازمان در حال تالشی است” .من که تا این حد از وضع خبر
نداشتم و این حرف برایم بسیار گران بود به او گفتم“ :هرچه هست ،جان شما و جان
سازمان”؛ ولی روحانی ادامه داد“ :متأسفانه چارۀ دیگری نیست”.

از این دیدار یاد کردم تا شرایط آن روز برایمان ملموس شود که فکر نکنیم وبایی
آمد و چنین شد یا خواست الهی موجب آن گشت یا ایراد از فالن رفیق بود که احیان ًا در
زندان مقاومت نکرد .باید بدانیم که در جریان مبارزۀ طبقاتی چه فشاری روی بعضی از
بچهها و روی سازمان آمده بود که باعث شد بعضی افراد در زندان کوتاه آمدند و جا زدند
و برخی دیگر حتی بدون آنکه پوستشان به دباغی اوین برسد منفعل شدند .این یک
شکست تاریخی بود نه صرف ًا شکستی فردی.

سرنوشت جناحهای مختلف
اوجگیری بحران درونی ،زیر ضربات پیدرپی رژیم هیچ شانسی به سازمان نمیداد
که بتواند در فضایی آرامتر به بررسی و مبادلۀ سالم نظری بپردازد .دیدیم که جو رقابتهای
نارفیقانه تا چه اندازه باال گرفته بود ،اما پیشرفت مباحث در هر کدام از جناحها و
گرایشات سازمان بهسرعت نشان داد که کلیت سیستم فکری پیشین زیر سؤال میرود .این
یک رها کردن نظری کلی نبود بلکه قدم به قدم مواضع گذشته زیر موج نقد قرار میگرفت
و هرگونه تالشی جهت سازماندهی نوین را هم ،در فاصلۀ کوتاهی منسوخ و بیمورد
میساخت .عم ً
ال کل جناحها و گرایشات به مجموعهای از محفلهای ازهمگسیخته و
بدون رابطۀ منظم و تنظیمشده تبدیل شدند.
در نتیجه از تیرماه  1360که اولین انتقادات جدی به بیانیۀ  110مطرح شد تا
حدود خرداد  1361عم ً
ال همۀ جناحها یا خود را منحل اعالم کردند یا در عمل منحل
شدند“ .جناح انقالبی” در خرداد  1361اعالم انحالل کرد و به این واقعیت عینی رسید که:

“امروز تمایالت فکری مختلف در جهت شکل دادن به محافل
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خویش بهصورت صریح و غیرصریح ،علنی و غیرعلنی میکوشند و هیچ
ضوابط وحدتدهندهای (بهجز سابقۀ کار مشترک جناحی) رفقای جناح
را از برخی نیروهای جنبش “چپ” ایران متمایز نمیسازد؛ در واقع جناح
دیگر دچار بنبستیست که پیش از این برخی از تشکالت اپورتونیستی
جنبش همچون سازمان پیکار در ایران بودند و اتفاقا ً بحران کنونی جناح
را میبایست در رابطه و ناشی از بحران عمومی جنبش “کمونیستی” ایران
مورد بررسی قرار داد ،بحرانی که انعکاسات آن را در تشکالت مختلف و
(((
بهویژه در سازمان پیکار به روشنی مشاهده کردهایم”.

کمیسیون هم مسیر مشابهی طی کرد و رفتهرفته از اپورتونیستی دانستن بیانیۀ  110به
اپورتونیسم رهبری و حتی “اپورتونیسم پیکار” رسید و همانطور که نویسندگان آن میگویند:

“در شرایط فعلی ،در شرایطی که بحران درون کمیسیون فراز
آمد ،به دنبال نفی جنبش کمونیستی ،گرایش پرولتری و طرح حاکمیت
اپورتونیسم در کمیسیون گرایشی ،در پی آن بر آمدیم تا تحلیل همهجانبۀ
خود را از بحران ارائه نماییم و درک عمومی خود را نسبت به مسائل اساسی
جامعۀ ایران مطرح سازیم .بههمینخاطر نوشتهای را آغاز کردیم .در حین
تحلیل از این بحران و طرح دیدگاههای خود در مورد مسائل اساسی بود که
به دنبال بحث و مبارزۀ معینی که در میان ما صورت گرفت متوجه شدیم که
تحلیل مسائ ْل
تفکرات انحرافی و کهنه کماکان ادامه داشته و اسلوب ما در
ِ
یک اسلوب پوزیتیویستیست و بههمینخاطر تحلیل وسیع را در نیمۀ راه
متوقف ساختیم .طرح گرایش پرولتری و جهش نوین در شرایطی که واقعا ً
تحول مارکسیستی و دیالکتیکی صورت نگرفته و ما تحلیل علمی خود را
از شرایط مشخص جامعه و مبارزۀ طبقاتی ارائه نداده بودیم ،بیان انحراف
اپورتونیستی و متکی بر متد پوزیتیویستی میباشد… ما هنوز بر پایۀ یک
تحلیل که بر اساس درک تعقلی و علمی و بر پایۀ ماتریالیسم تاریخی
و دیالکتیک تبیین شده باشد ،تحلیلی که روح زنده مارکسیسم را پدر
انطباق با شرایط مشخص نشان دهد استوار نیستیم .در این نوشته بارها
به مقوالتی پیرامون آلترناتیو اثباتی برخورد شده است یا با کلیگویی بیان
شده و یا بهطور آشکار مسکوت مانده است .این واقعیتیست که ادعای
دیدگاه نوین پرولتری و گرایش پرولتری یک تحریف آشکار است .دیدگاه
نوین فقط آن دیدگاهی خواهد بود که بیان خالق مارکسیسم-لنینیسم بوده
و بهمثابۀ رهنمون زندۀ عمل مطرح گردد.
دیدگاه نوین فقط محصول لحظهای خواهد بود که به مارکسیسم-
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لنینیسم بهمثابۀ یک جهانبینی موزون و جامع مسلح گردیم و این امر
میطلبد که به جد سوسیالیسم علمی را فراگیریم و فریب محض خواهد
بود اگر کسی یا جریانی که تا به حال تا مغز استخوانش در منجالب و
اپورتونیسم بوده است ،ادعای گرایش پرولتری نماید .اپورتونیسم با نفی
و طرد مکانیکی از بین نمیرود ،بلکه تنها به اعتبار آموزش مارکسیسم و
بیان خالق آن در شرایط مشخص میتواند نفی گردد .آن کسانی که امروز
ادعای نفی اپورتونیسم و نمایندگی گرایش پرولتری را مینمایند ،فقط
خود را مسخره کرده و بیان مبتذلترین نوع اپورتونیسم میباشند… پس
باید مارکسیسم-لنینیسم را فراگرفت و بر مارکسیسم نفرتانگیز جعلی
رایج در جنبش اپورتونیستی خط بطالن کشید”(((.

طبع ًا این رفقا پس از این مضامین تئوریک راه “فراگیری مارکسیسم” را با
رویآوری به یک پروسۀ محفلی مطالعات “سه منبع و سه جزء” آغاز کردند و طولی
نکشید که ک ً
ال  کمیسیون هم منحل شد.

ِ
خود جریان مدافع بیانیۀ  110و نویسندگانش هم که عمدت ًا به سهند پیوسته بودند،
(((
از سال  1362به بعد ،بهمرور از آن خارج شدند و تا جاییکه میدانم از افرادی که
به سهند پیوسته بودند تنها یک نفر (شاکر) هنوز با حزب کمونیست کارگری فعالیت
میکند ،بقیۀ این رفقا متأسفانه شهید شده و یا اینکه حزب را رها کردهاند.

لیست اسناد بحران
در فاصلۀ انتشار بیانیۀ  110و برآمد بحران تا خاموشی پیکار یعنی چیزی نزدیک
توخیز درونی و پس از آخرین تندپیچی که سازمان با آن روبهرو شد
به یک سال اف 
مجموعهای بسیار پرارزش از اسناد تئوریک تولید گشت که بهنظر ما بخشی از مبارزۀ
طبقاتی این مرحله از جنبش را غنا میبخشد .اکنون لیست برخی از این اسناد را ذکر
میکنم که به این دورۀ بحرانی مربوط میشود و خوانندۀ عالقهمند و صاحبنظر میتواند
از آنها دشواری کار سازمان را بهویژه در آن دورۀ سال  ۶۰که دستگیریها و اعدامها کار
هر روز و شب حاکمیت بود درک کند .این اسناد را غالب ًا بهصورت میکروفیلم در تهران
جاسازی کرده و توانستیم سالم به خارج از کشور برسانیم؛ بسیاری از آنها به همت رفقای
دانشجوی هوادار پیکار بازنویس و پخش شد.
 - 1از دستنویس “رسالۀ تحلیلی ما” ضمیمه؛ اواخر تیرماه  ،1361ص  7مکرر و ( .8تأکید از خود سند)

 - 2رفیق جواد (شهرام محمدیانباجگیران) متأسفانه در راه یکی از سفرهایش به کردستان دستگیر و شهید
شد و اصغر (مهرداد درویشپور) در اسفند  1362طی اعالمیهای از سهند جدا گشت.
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از جناح انقالبی

 -مجموعۀ  9گفتار؛

 -بیانیۀ پیکار  :110مانیفست اپورتونیستهای راست؛

 -نبرد مارکسیسم با اپورتونیسم :تحلیلی بربحران س.پ .و راه حل آن؛

 خردهبورژوازی و مجاهدین از دو نگرش :انقالب دموکراتیک و انقالبسوسیالیستی؛ (به امضای بهروز)
 -چکیدۀ پالتفرم ما؛ آذر 1360؛

 -متن آموزشی انحالل طلبی؛  14آذر 1360؛

 -دربارۀ اپورتونیسم؛  6بهمن 1360؛

 حزب جمهوری اسالمی با دو شمشیر زنگ زده :کلیرکالیسم و سرمایهداریدولتی ،اسفند ۱۳۵۹؛ (این رساله نتیجۀ تحقیقات و مطالعهای بود که در
چارچوب تهیۀ “پیکار تئوریک” انجام شد .مشخص ًا دو نظر بارز شده بود؛ یکی
ماهیت رژیم را همین که عنوان نوشته است میدانست و دیگری ماهیت رژیم را
بورژوازی تجاری ارزیابی میکرد .مطلب دوم متأسفانه در دست نیست .مطلب
اول هم بیش از آنکه بتوان آن را جزو نشریات دورۀ بحران پیکار محسوب کرد،
نوشتهایست متعلق به کل سازمان )
 -اعالمیۀ اول ماه مه 11 ،اردیبهشت 1361؛

 حسین روحانی از سردمداری اپورتونیسم تا نوکری آشکار سرمایهداری؛ 18اردیبهشت 1361؛

 انحالل کامل جناح انقالبی و راه حل ما؛ محسن و هادی؛  24خرداد .1361از کمیسیون گرایشی

 رفرم یا انقالب ،نقدی بر مواضع رویزیونیستی بیانیۀ پیکار ۱۱۰؛ ششم تیر( ۱۳۶۰این کتاب بعدها در خارج از کشور مجدداً منتشر شد)
 مبارزۀ ایدئولوژیک علنی ،انحالل تشکیالت ،انحالل ایدئولوژی؛ جزوۀ سوم۶ ،آذر ۱۳۶۰؛
 -دربارۀ کمیسیون گرایشی؛ آذر۱۳۶۰؛

 اپورتونیسم راست و تز انحاللطلبانۀ فراکسیونیسم تاکتیکی؛ نیمۀ اول اسفند۱۳۶۰؛
 -انحالل طلبی و فن مبارزه با پلیس سیاسی؛ اسفند ۱۳۶۰؛
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 دو مقاله-۱ :ماهیت و عوارض اپورتونیسم آشتیطلبانه؛  ۱۳اسفند ۱۳۶۰؛-2ارتداد و تسلیم در مقابل بورژوازی و خیانت به مارکسیسم-لنینیسم و انقالب؛
 ۱۶اردیبهشت ۱۳۶۱؛
 -نقدی بر “اتحاد مبارزان کمونیست” (سهند)؛  10اسفند 1360؛

 -متدولوژی مارکسیستی در برخورد به بحران؛ نیمۀ دوم اسفند ۱۳۶۰؛

 -رهنمود آموزشی؛  ۲۰اسفند ۱۳۶۰؛

 -جریان انحاللطلب فراکسیونیست“ :چپ” یا راست؟؛  ۲۷اسفند ۱۳۶۰؛

 -پیش نویس ساخت؛

 -نامه به ارگان خارج؛ کمیسیون گرایشی؛

نتیجهگیری

پس از برآمد بحران و یک سالی که از آن گذشت دیگر سازمان زیر ضربات مداوم
دستگاه سرکوب و تجزیۀ ایدئولوژیک درونی خود دوام نیاورد.
من همواره این روند را نوعی “خاموشی” تلقی کردهام زیرا نه تنها فعالیت سازمان
در همان دوره قطع شد بلکه اجزاء آن هم ،نخواستند سازمان را مثل دیگر جریانهایی که
در خارج از کشور خود را احیاء کرده و به فعالیت به هر شکلی ادامه دادند دوباره به پا
کنند .این خود نه از یک کمبود امکانات یا ضعف انگیزهای بلکه از آ گاهی رفقا به عمق
تشکل بهلحاظ ایدئولوژیک
بحران ناشی میشد و رادیکالیسمی که آنان را به بازسازی یک
ِ
نقدشده راضی نمیکرد.
همٔه رفقا ،از هر گرایش و نظری که بودند ،بهسرعت در جریان تداوم ضربات و
دستگیریها که دست آخر منجر به خاموشی پیکار شد ،بهوضوح و روشنی میپذیرفتند که
مسئلۀ اصلی بیانیۀ  ،۱۱۰مواضع آن نبود و با طرح مسئلۀ بحران و تالش در جهت درک
رابطهاش با بحران چپ بینالمللی اشاره به دادهای بس عظیمتر میکردند.
بحران پیکار و از میان رفتن آن بهلحاظ سازمانی و ن َْفس اینکه هیچ کدام از
جریانهای انشعابی آن (جناح ،کمیسیون )…،نتوانست سازمان را احیاء سازد در واقع
نشانگر بنبست خط نظری-سیاسیای بود که پیکار رادیکالترین نمایندۀ آن در ایران
محسوب میشد و دقیق ًا اینرادیکالیسم سیاسی-نظری از نظر ما مهمترین مشخصۀ جریان
سیاسی دیرینهایست که از بخش منشعب تا پیکار ادامه داشته است.
اگر این اصطالح “خاموشی پیکار” را همیشه بهجای “نابودی” و “تالشی”
و غیره بهکار میبرم ،درعینحال ناشی از این امید هم بوده و هست که آنچه جنبههای
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مثبت پیکار را تشکیل میداده ،یعنی همین رادیکالیسم ،روحیۀ انقالبی و صداقت خیلی
از اعضا و هوادارانش و بههرحال آنچه که در آن دورۀ تاریخی پیکار نمایندگی میکرده،
جنبۀ مثبت آن بتواند در زمانی دیگر مثل یک آتشفشان در یک شکل نوین ،در شکلی
بسیار رساتر و مناسبتر بروز کند و نقش مثبتی را در جنبش مردمی ،جنبش انقالبی و
کارگری-کمونیستی ایران ایفا نماید .من عمیق ًا معتقدم تجربهای که جنبشها داشتهاند از
میان نمیرود؛ در عرصۀ اجتماعی-تاریخی هم ،چیزی شبیه به قانون الوازیه برقرار است
که میگوید“ :مجموعۀ آنچه که از دست رفته ،برابر است با آنچه که به دست میآید” .من
فکر نمیکنم که این تجربهها و این دستاوردهای تاریخی ،از صحنۀ تاریخ حذف شوند و
از بین بروند.

زمانیکه انتشار نشریۀ پیکار از آذر  1360متوقف شد و خصوص ًا پس از ضربۀ
بهمن ماه که رهبری و بسیاری از کادرهای باالی سازمان به دست رژیم افتادند ،مسئلۀ به
خارج آمدن پوران و من که شناختهشده و بهشدت تحت پیگرد بودیم و از چند ماه قبل هم
مطرح شده بود ضرورتی تام پیدا کرد و ما دیگر چارهای نداشتیم جز آنکه راه تبعید را در
پیش گیریم .به این ترتیب من و پوران درست سه سال در ایران مانده بودیم.

آخرین شمارۀ نشریۀ پیکار ۲۵ ،آبان ۱۳۶۰

فصل دهم:
تبعید

زمینههای خروج از ایران
ِ
دنبال ضربات و درگیریهای روزمره بین عناصر رژیم و
در اوایل سال  1360به
مخالفین ،دستگیریها و اعدامها هر روز افزایش پیدا میکرد و مرتب رفقای مختلف
از جریانهای سیاسی گوناگون از جمله ما ِدرو میشدند؛ عالوه بر این همانطور که گفتم
بحران درونی سازمان در حال نضج بود و یک سری اختالفات بروز کرده و شدت
میگرفت .تقریب ًا از اواسط سال  60یعنی از حدود شهریور یا مهر تا آبان سعی بر این بود
که نشریۀ پیکار کماکان منتشر شود؛ همزمان خارج کردن افراد شناختهشده و زیر ضرب
از دسترس رژیم هم در دستور بود هرچند بهنظر میرسید که با توجه به پراکندگیای که
حاکم بود ،خارج کردن این افراد با دشواری فراوان روبهرو شود؛ این امر را مشکالت
گوناگون از قبیل ازهمگسیختگی تشکیالت ،عدمهماهنگی بین ارگانهای مختلف و
خوشانه کشیدن برخی افراد که امکانات را در اختیار داشتند تشدید
در بعضی اوقات شا 
میکرد؛ از جناح گرفته تا گرایشات دیگر یا مسئول کمیتۀ تهران که اموال و امکانات
سازمان را ضبط کرده بود .با اوجگیری اختالفات حتی امکانات مادی نظیر شناسنامه،
محل سکونت وسیلۀ نقلیه ،پول ،پاسپورت… وجود نداشت و ارتباطاتی که الزمۀ خروج
از کشور محسوب میشد مثل پیدا کردن قاچاقچی ،جستجوی راههای امن خروج… با
مشکالت زیاد همراه بود.
قب ً
ال متذکر شدم که کومله در طی نامهای که شخص ًا دیده بودم به رهبری سازمان
پیشنهاد داده بود که به کردستان رفته و اختالفات خود را در آنجا حل کنند .این پیشنهاد
پذیرفته نشد چون برخی از رفقا این کار را خالف اصول اخالقی سازمان میدانستند؛ برای
آنها قابل تصور نبود که عناصر مسئول و رهبری سازمان صحنۀ نبرد را ترک کنند .من
مشخص ًا از رفیق سپاسی شنیدم که گفت“ :جواب رفقای مبارزِ ردههای پایین را چگونه
بدهیم؟” ما امروز میتوانیم افسوس بخوریم که او نمیبایست چنین فکر میکرد .بههرحال
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رفقا علیرغم آن شرایط بسیار سخت ترجیح دادند که در کشور بمانند ،اما درعینحال
میخواستند که ما را به این خاطر که شناختهشده بوده و زیر ضربه قرار داشتیم از دسترس
رژیم خارج کنند .به یاد دارم که از همان پاییز سال  1360یک سری آدرسهای خارج
کشور را به من دادند و گفتند که زودتر ترتیبی داده میشود که تو به همراه پوران از کشور
خارج شوی.
ما مسئولیت مستقیمیدر فعالیتهای مرکزی سازمان نداشتیم ولی از آنجا که خطر
شناسایی از طرف عوامل رژیم جدی بود ،باید از کشور خارج میشدیم .رفیق سپاسی به من
گفت“ :موقعی که از کشور خارج شدی ،بهعنوان نمایندۀ سازمان فعالیت کن ،فع ً
ال آنجا
باش و ببین چه پیش میآید” .مشکل اساسیای که برای من در آنزمان وجود داشت این
بود که سرنوشت سازمان معلوم نبود؛ هنوز معلوم نبود که سازمان چه تصمیمیدر رابطه با
توپایت را جمع کن و برو  ،پاسخ
اختالفات درونی خواهد گرفت .وقتی به من گفتند دس 
من این بود که نمیدانم آنجا به چه عنوان فعالیت کنم ،چگونه میتوانم از سازمان نام ببرم
و از چه خطی باید دفاع کنم .با این وضع رفقا پذیرفتند که فع ً
ال در ایران بمانیم.
پوران و من در خانۀ یکی از رفقای هوادار که از آشنایان بود بهسرمیبردیم.
اقامت ما آنجا چند ماهی طول کشید و یک نتیجۀ قطعی هم در رابطه با مشخص شدن
آیندۀ سازمان به دست نیامد .در این فاصله گرایش “پیکار در دو جبهه” که به اسم
“کمیسیون گرایشی” نامیده شد تا حدودی خود را منسجم کرده بود و پوران و من
کام ً
ال به این رفقا ،بهخصوص از این زاویه که قصد داشتند سازمان را برای ادامۀ مبارزۀ
ایدئولوژیک حفظ کنند ،متمایل شده بودیم .ضمن ًا اضافه کنم که آن روزها پناه دادن به
افراد تحت پیگرد برای صاحبخانه بسیار خطرناک بود و به قمیت جانشان تمام میشد.
همینجا از شکیبایی آنرفقا سپاسگزاری میکنم.

خروج از ایران در فروردین 1982-1361
پس از دستگیری مرکزیت در بهمن ماه  1360باالخره خروج از ایران الزامآور شد،
اما ما هیچ پول و امکاناتی در بساط نداشتیم که بتوانیم برای پرداخت به قاچاقچی استفاده
کنیم .دو تن از رفقا به نامهای غالم و حسن که هر دو از بچههای “کمیسیون گرایشی”
بودند در پیدا کردن قاچاقچی و خروج ما از طریق شهر خوی کمک کردند .من از حسن
خبری ندارم ولی فکر میکنم متأسفانه با نام غالم جلیلیکهنهشهری در لیست شهدا برخورد
کردم.
برای خروج از کشور به ازای هر نفر  30هزار تومان الزم بود .پوران توانست از
یکی از خویشانش به اندازۀ یک نفر پول تهیه کند .قرار شد یکی از رفقای دختر به نام
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هما ،از اعضای فعال سازمان دانشجویی پیکار که با کمیسیون همراه شده بود نیز با ما
از کشور خارج شود .خانوادۀ هما بهجای پول یک نفر ،پول دو نفر را پرداخت کرد ،در
نتیجه برای قاچاقچی پول فراهم شد .از طرف دیگر توانسته بودیم ویزای کشور فرانسه را
روی پاسپورت قالبیای که برایمان درست کرده بودند بگیریم که این خودش خیلی مهم
بود .برای این کار از دوستی کمک گرفتیم که در سفارت فرانسه در تهران کار میکرد و
توانست این امکان را برای ما فراهم آو َرد .خودمان و چندین نفر دیگر از رفقا را مدیون
زحمت او میدانم .بدین ترتیب پول قاچاقچی و ویزا فراهم شده بود اما پولی برای اقامت
موقت در ترکیه در بساط نبود.
بههرحال ما توانستیم با یک قاچاقچی از خوی رد بشویم .از طریق کوههای
کردستان شبانه از ِقزل َ
کند یکی از دهات کردستان گذشتیم .در جریان سفر یک درگیری
توآمد داشتند ،پیش آمد که
میان حزب دمکرات و بعضی از قاچاقچیها که از آنجا رف 
خوشبختانه به خیر گذشت .ما بعد از دو روز راهپیمایی ،سوار بر اسب و پیاده به نزدیکی
شهر وان رسیدیم .دیگر هیچ نیرویی در ما باقی نمانده بود و من با توجه به بیماری فشار
خونی که داشتم نمیدانم چگونه با این همه بیخوابی و پیادهروی توانسته بودم سرپا
بمانم .به جادۀ آسفالتی در کنار یک رودخانۀ بزرگ رسیدیم .رفتم از کنار رودخانه آب
بخورم؛ آب بسیار گلآلود بود و قایقرانی که آنجا کنار رودخانه ایستاده بود اشاره کرد که
از آن آب نخور و کوزۀ آب خودش را نشانم داد؛ اندکی از آب خوردم و به دو نفر دیگر
عالمت دادم که از تپهها پایین بیایند .یک ماشین باری از راه رسید و با اشارۀ ما توقف
سر راه ،یک ژاندارم ماشین را نگهداشت و از من که
کرد و پذیرفت ما را به جایی برساندِ .
کنار دریچه نشسته بودم کیملیک (برگ شناسایی) خواست ولی من که معنی این کلمه را
نمیدانستم ،فکر کردم کبریت میخواهد! در جستجوی کبریت بودم که فهمیدم منظورش
کبریت نیست .ژاندارم به راننده دستور داد که ما را در پاسگاه ژاندارمری که در فاصلۀ
کمی قرار داشت ،پیاده کند ( 14فروردین  .)1361ظاهر ًا کسانی را که از ایران فرار
ژاندارمری ترکیه دستگیر میشدند روانۀ شهر وان میکردند .جلوی
کرده و در این پاسگاه
ِ
پاسگاه ،افسری روی صندلی پشت میز ،زیر درخت و کنار جوی آبی که جریان داشت
نشسته بود .او که حالت ژولیده و قیافۀ خستۀ ما را دید ،از حالمان متأثر شد و برخورد
جالبی کرد .او ً
ال نگذاشت که سربازان طبق معمول ساک و چمدان ما را بازرسی کنند.
ِ
ِ
اسناد “کمیسیون گرایشی” و دیگر مدارک از جمله در
چمدان کهنه خیلی از
من در یک
ارتباط با شهادت بچهها را با خود داشتم؛ آنها را میکروفیلم و در چمدان جاسازی کرده
بودم .افسر به سربازان دستور داد که به وسایل ما دست نزنند ،بعد به ما گفت که میتوانید
بروید دست و صورتتان را بشویید و سپس برایمان صبحانه سفارش داد .برخوردش
چنان محترمانه بود که من هنوز تحت تأثیر محبتش هستم .به پوران و هما گفت که بروند
پیش زن و بچۀ خودش که در ساختمانی در نزدیکی پاسگاه زندگی میکردند .بعدها
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فهمیدم که او از افسران چپ و تبعیدی ژاندارمری ترکیه بوده است.

بعد از آن هم ،هر جا که میرفتیم چون قب ً
ال بازرسی شده بودیم دیگر زیاد
سختگیری نمیکردند ،با اینکه با دیدن پاسپورتهای ما میگفتند “ساتهدور” یعنی
خریدهاند ،جعلیست .تا برسیم به وان چند جا کنترل برقرار بود .در خود شهر وان هم چند
سوجو به سراغمان آمدند .پولی را که به همراه داشتیم میشمردند که خیلی
بار برای پر 
خندهدار بود ،یازده اسکناس یک دالری بود و یک پانصد فرانکی فرانسه؛ همین و دیگر
هیچ! یکی از مأمورین هم با دیدن قیافۀ پوران به او گفت“ :خواهر تو االن باید بروی
مسجد نماز و دعا بخوانی نه که اینجا باشی” .این گفته ما را به خنده انداخت ،بیشتر
خوشحالی خالص شدن از دسترس رژیم و اینکه دیگر اجباری در کار نبود.
بهخاطر
ِ
پلیس ما را به مسافرخانهای برد که در آن مسافران ایرانی دیگری که مانند ما دستگیرشده
و منتظر روشن شدن وضعشان بودند ،اقامت داشتند .به یاد ندارم که بابت مسافرخانه پولی
داده باشیم.
حدود یک ماه در وان ماندیم و پوران بهنحوی شایسته زندگی و مخارجمان را
ماهی کوچک خیلی ارزانی بود که
با اندک پولی که داشتیم مدیریت میکرد .یک نوع
ِ
اسمش یادم نیست ،این ماهی را از جویهای اطراف وان یا دریاچۀ وان میگرفتند .ما
برای پختن غذا هیچ وسیلهای نداشتیم ،پولی هم نبود که چنین وسایلی خریداری شود.
نانوایی
پوران چون زبان ترکی میدانست و توانایی عجیبی برای ایجاد ارتباط داشت ،با
ِ
سرگذر آنقدر با محبت صحبت کرده بود که نانوا به او پیشنهاد کرد ماهی را بیاورد تا در
کوره گذاشته و بپزد .ما هم این کار را میکردیم و با اندک پولی که داشتیم زندگی را پیش
میبردیم تا اینکه هما توانست از طریق یکی از خویشانش که در آنکارا درس میخواند
برای ما مقداری پول قرض کند .در این یک ماه دچار یک سری مشکالت هم شدیم؛ مث ً
ال
یکی از همکالسیهای هما ما را به پلیس ترکیه لو داد که پاسپورتهایشان جعلیست و
این باعث شد هما با او در خیابان درگیر شود .پوران هم (بهقول من در یک همبستگی
زنانه) جانب هما را گرفته بود .چون پاسمان جعلی بود ،من نمیخواستم سر و صدایی
بشود و درگیری باال بگیرد و پای پلیس به میان بیاید .میترسیدیم که این موضوع باعث
دردسر شود .خوشبختانه ،داستان به خیر گذشت.
از وضعی که آنجا میان آوارگان وجود داشت میگذرم؛ مسائلی که تا حدودی همه
جا رایج است و وصفش را به وفور شنیدهایم؛ از ادعاهای ُگندهگنده تا مهربانیهای صرف ًا
لوقرارهای ُمفت بههم دادن و غیره .بهخصوص بعضی
منفعتطلبانه ،حرفهای چاخان ،قو 
از سلطنتطلبها آنجا بودند که ادعا میکردند با امکاناتی که در ارتش دارند میتوانند
رژیم را چند ماهه سرنگون کنند.
خالصه بعد از مدتی ما را به استانبول بردند .در آنجا باز هم مورد کنترل قرار
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گرفتیم که هویتمان چیست و از کجا میآییم و… ولی خوشبختانه به این دلیلکه ویزا
داشتیم چندان مزاحمتی برایمان فراهم نشد .چند روزی در مسافرخانه ماندیم .با کمک
صلیب سرخ و با توجه به اینکه مهر ویزا در پاسپورت داشتیم کارهای اداریمان بهسرعت
طی شد؛ تنها مشکلی که میماند تهیۀ پول بلیط تا اروپا بود که باز با قرضی که هما توانست
از خویشانش بگیرد حل شد و باالخره توانستیم از استانبول رهسپار پاریس شویم.

رسیدن به پاریس در اردیبهشت  1361و  ادامۀ فعالیت
اولین کار بعد از رسیدن به پاریس ،تماس با رفقای هوادار پیکار در فرانسه بود.
این تشکل به این صورت پاگرفته بود که در آستانۀ قیام ،اکثریت فعاالن دانشجویی
خارج از کشور که به سازمانهای سیاسی داخل و خارج تمایل داشتند عازم ایران شده
بودند تا در تحوالت سیاسی شرکت داشته باشند .پس از استقرار جمهوری اسالمی و
روشن شدن ماهیت ضدانقالبی آن ،بهمرور فعالیت دانشجویی در خارج دوباره مطرح
شد .بچههای خارج تقریب ًا همان مسیری را دنبال کردند که در داخل طی میشد یعنی
پس از یک دوره فعالیت بهعنوان هواداران خط سه ،در اواخر  1358و اوایل  1359به
موازات تشکیل دال .دال( .سازمان دانشجویی-دانشآموزی پیکار) در داخل ،اتحادیۀ
دانشجویان هوادار پیکار در خارج نیز تشکیل شد .در زمان فعالیت سازمان پیکار بین
سالهای  1357تا  1360این اتحادیه حدود  ۴00- ۵۰۰هوادار فعال را در خارج
کشور سازماندهی میکرد.
بچههای پیکار قبل از اینکه ما بیاییم فعالیت خودشان را داشتند .در شهرهای
اروپا و آمریکا سمینارهای بزرگترتیب میدادند .تشکیالت هواداران پیکار از طریق
اتحادیههای کشوری با هم در ارتباط بودند .به یاد دارم که در همان زمان پیکار یکی از
رفقای خارج که هوادار سازمان بود از برلین به ایران آمد و رهنمودهای الزم را در جهت
سازماندهی “اتحادیۀ جهانی” دریافت کرد .این اتحادیه سه نفر مسئول داشت و نشریهای
به نام “پیکار دانشجو” منتشر میکرد .فدراسیونها و اتحادیههای کشوری اعتصاب غذا،
اشغال سفارت و آکسیونهای مختلف چه در رابطه با ایران و چه در رابطه با مسائل منطقه
از جمله فلسطین ،جنگ ایران و عراق و غیره برگزار میکردند .روابط خیلی خوبی با دیگر
جریانهای ایرانی و غیرایرانی هم داشتند.

طبع ًا برای رفقای پاریس بسیار پراهمیت بود که چند نفر از بچههای داخل به
خارج رسیدهاند .درست قبل از رسیدن ما ،سمیناری در پاریس برگزار شده بود که در
پایان آن ،اکثریتی از رفقا (بدون آنکه از مباحث داخل و “کمیسیون گرایشی” اطالع
داشته باشند) با نظرات جناح بهخصوص فراکسیونیسم مخالفت کرده بودند؛ اما در دیگر
کشورها بخش بزرگی از هواداران ،طرفدار “جناح انقالبی” بودند زیرا جناح توانسته بود
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از طریق ارتباطاتی که با خارج داشت (مسئولین ارتباطات سازمان با خارج ،بچههایی
بودند که عمدت ًا به جناح متمایل شده بودند) زمینه را برای انتقال دیدگاههای خود و
جذب آنها آماده کند.
بچههای فرانسه در تدارک شرکت در سمیناری بودند که قرار بود همان روزها در
توگو در مورد سرنوشت
آلمان (هامبورگ) برگزار شود .موضوع این نشست بحث و گف 
پیکار بود .رفقای شرکتکننده میخواستند ببینند اختالفات درونی چه سیری را طی کرده
و چگونه باید خود را با گرایشات درون پیکار انطباق داده و موضعگیری کنند.
تعداد زیادی از بچههای هوادار در این جلسه شرکت کردند .آمدن ما به خارج از
طرف کمیسیون طبع ًا اوضاع را به کل تغییر میداد زیرا کمیسیون گرایشی تنها جریانی بود
که واقع ًا حفظ تشکیالت و ادامهکاری پیکار را مد نظر داشت.
آمدن ما به خارج برای جناح غیرمنتظره بود و نقشههایشان را برهم زد .در ابتدای
سمینار آلمان اکثریتی از بچهها به جناح متمایل بودند ولی متأثر از آمدن ما و پیامی
که تهیه کرده بودیم و امضای من بر آن بود؛ بخش مهمی از این رفقا جانب کمیسیون
گرایشی را گرفتند و تصمیم بر آن شد که تشکیالت دانشجویی بهعنوان بستری برای
مبارزۀ ایدئولوژیک حفظ شده و مبارزه در آن ادامه یابد .این مهمترین کاری بود که ما
میتوانستیم برای جم عوجور کردن هواداران پیکار در خارج کشور انجام بدهیم .مبارزه در
ایران با آن دشواریهای سنگین روبهرو شده بود و ما باید این بستر مبارزۀ ایدئولوژیک
را نگه میداشتیم تا حداقل در خارج کشور اگر هم کسی انشعاب میکند بهدرستی بداند
به چه دلیلی به این مهم دست میزند .درعینحال باید از رفقای دستگیرشدۀ داخل از هر
گرایش و نظری که بودند و سیل پناهندگانی که جان خود را از مسلخ بدر میبردند دفاع
میکردیم و همینطور بعضی از کارهای فکری و نظری و کارهای تبلیغی-سیاسی و غیره
را ادامه میدادیم.
رفقای هوادار در فرانسه ،سوئد ،آلمان و کشورهای دیگر اروپایی علیرغم مسئلۀ
بحران درونی ،دستگیریها و اتفاقاتی که در زندان در فاصلۀ سفر ما پیش آمده بود از جمله
به تلویزیون آمدن حسین روحانی ،آکسیونهایی در جهت آزادسازی رهبری سازمان گذاشته
بودند؛ سفارت ایران در سوئیس را اشغال کرده و خواستار آزادی رفقای دستگیرشدۀ
پیکار بودند ،پوسترهایی درست کرده و اعالمیهای از کومله منتشر کرده بودند دال بر
این که ما حاضریم در برابر افرادی که از پیکار دستگیر شدهاند اسرا و زندانیانی را که در
اختیار داریم آزاد کنیم… این سابقه ،در جریان لشکرکشی رژیم به کردستان وجود داشت
که افرادی از مبارزین که به چنگ رژیم افتاده بودند با برخی از اسرای کومله مبادله شوند.
رفقای دانشجو طبع ًا بهخاطر به تلویزیون آمدن برخی از مسئولین شوکه بودند ،چرا که طبق
درکی که ک ً
ال آن زمان رایج بود اگر کسی به تلویزیون میآمد “خائن بالفطره” تلقی میشد.
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مجموع ًا همۀ هواداران و کسانی که به مسائل چپ و اپوزیسیون فکر میکردند از این
امر بسیار ناراحت بودند ،هرچند در نزد برخی رقیبان پیکار ،شاهد نوعی از برخوردهای
رضایتآمیز هم بودیم؛ حتی یکی از نیروهای سیاسی گفته بود که “خیانت این افراد اص ً
ال
جریانیست نه فردی ،که یک نفر آمده باشد تلویزیون” .از مجاهدین رجوی هم اینگونه
حرفها کم شنیده نمیشد که “دیدید! اینها ت ِهشان باد میداد و دیدید که تقِشان درآمد”.
در آن زمان درک درستی نسبت به فردی که زیر فشار و شکنجه به تلویزیون میآید رایج
نبود؛ اینکه کسی تحت شکنجه و تهدید به مرگ ،مث ً
ال ابراز پشیمانی کرده و حرفهای
وارونه بزند ،تحمل شنیدنش برای دیگران سخت و غیرقابل قبول بود.
در چنین شرایطی الزم شد که استمرار مبارزه مورد تأکید قرار گیرد .بههمینخاطر
اعالمیهای نوشتم و با امضای خودم منتشر کردم ،تحت عنوان “پیکار سرخ طبقۀ کارگر
ادامه دارد تا پیروزی” (اوایل خرداد  )1361این اولین اعالمیهایست که ما پس از
خاموشی پیکار منتشر کردیم با این مضمون که فریاد دیگری هم وجود دارد و این فریاد
هنوز نمرده و نمیخواهد بمیرد .آن اعالمیه هنوز موجود است (((.در باالی این اعالمیه
نوشته شده بود “علیرغم سرکوب فاشیستی ،علیرغم خیانت تنی چند از عمال بورژوازی،
پیکار سرخ و خونین طبقۀ کارگر ادامه دارد… تا پیروزی” .من خودم این موضع را بعدها

 - 1نک .به“ :علیرغم سرکوب فاشیستی ،علیرغم خیانت تنی چند از عمال بورژوازی ،پیکار سرخ و خونین
طبقۀ کارگر ادامه دارد… تا پیروزی”؛ و “دو اعالمیه از…”.
http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Etelaiyeh/peykare-sorkh-va-khunin-tabagheye-kargar.pdf
http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Etelaiyeh/Do-Elamiyeh-Torab-Pouran.pdf
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مورد تجدید نظر قرار دادم؛ یعنی در واقع بهنظرم رسید که برخی از رفقای خودمان را که به
تلویزیون رفتهاند ،عمال بورژوازی خطاب کردن نادرست است؛ گویی کسانی که زیر شکنجه
پایشان را اره کردهاند و غیره ،یک شبه معجزهای صورت گرفته و تغییر ماهیت دادهاند.
در گذشتۀ خود پیکار هم چنین برخوردی وجود داشت .احمد رادمنش یکی از
اعضای قدیمی تشکیالت بود و در کار تدارکاتی بهخاطر کارهای دقیق و خوبی که در
شرایط پلیسی پیش از قیام و بعد از قیام انجام داده بود ،میشود گفت معجزهگر بود .او با
اسم مستعار بهرام در کمیتۀ تهران و بخش تدارکات فعالیت میکرد .در شرایطی دستگیرش
کردند که نمیتوانست منکر چیزی شود؛ مث ً
ال نمیتوانست منکر کوپنهای بنزین و دیگر
مدارکی که جعل میکردند بشود ،اما بههرحال زیر فشار شکنجه چیزهایی را هم گفته بود
و رژیم او را مانند برخی دیگر با سر و صدا به تلویزیون آورد .ما هم بیانصافی نکردیم و
غرائی در نشریۀ پیکار سرهم کردیم که بله! ما بیخودی جایگاه این شخص را
یک قصیدۀ ّ
بزرگ کرده و بیجهت برایش جایگاه تشکیالتی قائل شده بودیم! چنین موضعی از طرف
پیکار بهشدت نادرست بود .این ضربهای بود که ما به سر خودمان کوبیدیم ،تُفی که واقع ًا
سرباال بود و بر سر خودمان افتاد .انتقاد مشابهی به همان اولین اطالعیهای که عنوانش را
ذکر کردم وارد است زیرا بدون توجه به آنچه بر سر رفقا و مسئولین سازمان از شکنجههای
وحشتناک آمده ،آنها را “عمال بورژوازی” توصیف کرده بودم.
اینها که گفتم وظیفۀ سیاسی و تشکیالتی ما بود اما باید زندگی مادی خود را هم
تأمین میکردیم .ما نمیتوانستیم مثل گذشته متکی به نوعی مقرری سازمانی ،هرچقدر هم
کوچک باشیم .کسی و چیزی نبود که ما بتوانیم رویش حساب کنیم .از همان اوایل که
وارد شدیم به فکر دستوپا کردن کاری بودیم که حداقل معاش را فراهم سازد؛ با وجود
تمام وقت و نیروی ما صرف آن میشد کار مبارزاتیمان بود.
این ،هدف اصلیای که
ِ
بههمیندلیل به فاصلۀ یکی دو ماه ،پوران خود را مشغول کارهایی کرد که معمو ً
ال دخترهای
دانشجو و خانمهایی که احتیاج به کار دارند انجام میدهند ،یعنی همان کارهای خانگی.
در فرانسه مرسوم است افرادی ،غالب ًا زنان ،روزی دو-سه ساعت درمنزلی کار میکنند و
در ِازایش حقوقی میگیرند و گاهی بهعنوان بخشی از حقوق ،یک اتاق زیرشیروانی هم
در اختیارشان قرار میگیرد .این نوع اتاقهای کوچک در گذشته برای اقامت خدمتکاران
در نظر گرفته میشد (به این اتاقها میگویند اتاق خدمتکارِ زن )chambre de bonne
و بعدها بهخصوص در شهرهای بزرگ ،دانشجویان مشتری آن بودند .ما احتیاجی به آن
اتاقها نداشتیم ،بعد از دو سه هفته زندگی نزد یکی از رفقای هوادار ،یک زیرشیروانی
با دو اتاق اجاره کردیم .یک اتاق در اختیار هما بود و دیگری را من و پوران اشغال
میکردیم .زندگیمان را عمدت ًا با کار مستمر پوران و کارهای موقتی من میگذراندیم .در
طول حدود بیست سال ،پوران دائم کار میکرد ،از اطوکشی تا کارهای خانگی .او روابط
خیلی خوبی با صاحبکارهایش ایجاد کرده بود بهطوری که میدانستند او چه کاره بود و
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چه کاره است .پیش میآمد که ما را برای شام و ضیافت به خانهشان دعوت میکردند،
با وجودیکه معمو ً
ال چنین چیزی رسم نیست .آنها ما را از دوستان خود میدانستند و با
بعضی از آنها بعد از  درگذشت پوران هنوز سالم و علیک دارم.
من هم به سهم خود تالش داشتم در هزینهمان کمکی بکنم .در این جهت در دهۀ
 1980در یک سری کالسهای زبان فرانسه شرکت کردم .با توجه به مدرک لیسانسی
که از دانشگاه تهران داشتم ،در رشتۀ “زبانهای خارجی کاربردی  ”LEAثبتنام کردم
که بشود از آن ،هم در فعالیتهای مبارزاتی مثل ترجمه استفاده کرد و هم درآمد کوچکی
دستوپا نمود .سه سال درس خواندم ولی عاقبت آن را تمام نکردم.

مجموع ًا ما به حداقلی از معیشت اکتفاکرده و در وضعی مقتصدانه بهسرمیبردیم.
به یاد دارم در سال  1363-64مجبور شدیم چند سکۀ طالیی را که پوران از قدیم همراه
داشت بفروشیم تا زندگیمان پیش برود .که حتی یکی دو بار پوران و من به محل خیلی
بزرگ توزیع میوه در جنوب پاریس به نام ( )Rungisرفتیم و از صندوقهایی که بهدور
میریزند مقداری سبزیجات جمع کردیم؛ از نوع نعنا ،تربچه ،سبزی و چیزهایی که خیلی
هم ارزان قیمت نبود که ما بتوانیم بهسهولت تهیه کنیم .واقع ًا پوران از نظر اقتصادی،
کاردانی و تدبیر زیادی داشت و با حداقل مخارج و حداکثر صرفهجویی زندگی دو نفرۀ
ما را اداره کرد .او تا سنین خیلی باال یعنی چند سال قبل از فوتش ،دائم کار میکرد .من
هم بهاشکال مختلف از مقالهنویسی ،تدریس زبان فارسی ،ترجمه و غیره گرفته تا انواع
کار یدی مثل نقاشی ساختمان و… ،در تأمین معاش شرکت میکردم .کار تدریس زبان
فارسی تا همین سالهای اخیر هم ادامه داشت .بههرحال زندگیمان را طوری اداره کردیم
که هیچ نیازی به دیگران نداشته باشیم و چیزی بدهکار کسی نباشیم و چنانچه بتوانیم،
که توانستیم ،به بعضی از دوستان که نیازی داشتند کمک هم بکنیم .ما پس از هشت
سال که در یک اتاق کوچک در خانهای ُکلنگی زندگی کردیم ،توانستیم با قرض بانکی
یک آپارتمان عادی در حومۀ پاریس بخریم ،که بعضی وقتها فکر میکردیم از سرمان
هم زیاد است.
همانطورکه گفتم حفظ روابط با اتحادیههای دانشجویان هوادار پیکار در
کشورهای مختلف یکی از وظایفی بود که در چارچوب مبارزاتی برای خود تعریف
کرده بودیم .در بین سازمانهای سیاسی ایران که بعد از قیام در خارج از کشور فعالیت
میکردند ،پیکار یک شبکۀ خیلی فعال و نیرومند داشت .در مواردی میتوانم بگویم
قویتر از بعضی از دیگر جریانهای سیاسی مانند فدایی اقلیت و اکثریت و غیره بود ،که
البته خود آنها هم نیروی قابل توجهی داشتند و در بعضی شهرها حتی با نیروی مجاهدین
قابل مقایسه بود .ما تقریب ًا در تمام کشورهای اروپایی ،در بعضی کمتر یا بیشتر نیرو
داشتیم و در آمریکا از نیویورک گرفته تا کالیفرنیا همینطور بود ،حتی در هند هم کسانی
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بودند که در رابطه با مسائل پناهندگان در پاکستان کمک میکردند .مهمترین وظیفهای
که دانشجویان هوادار پیکار در آن زمان بهعهده داشتند حفظ موقعیت تشکیالتی و کار
جمعیشان بود که تا مدتی پس از ورود ما تداوم یافت ،از شش ماه و یک سال گرفته تا
سه سال و حتی بیشتر؛ برای مثال در آلمان تا شش سال پس از خاموشی پیکار فعالیت
این تشکیالت ادامه داشت .اگر هم نیرو کم شده بود ولی آن هستۀ مرکزی یا بهاصطالح
تشکیالتیاش باقی مانده و به کار و فعالیتهای گوناگون میپرداخت؛ از جمله این کارها،
تبلی غوترویج مسائل چپ از دید پیکار و از دید رادیکال ،تکثیر کتابهایی که الزم بود،
فعالیت برای کمک به پناهندگانی که به ترکیه و پاکستان میرسیدند یا رفتن به استقبال
آنها که خودشان را بهنحوی به اروپا میرساندند و جلوگیری از استردادشان از فرودگاه.
بچهها در فرانسه و آلمان تا مدتی حق عضویت میپرداختند و کمک مالی هم
از طرف رفقای دیگر میرسید که همۀ اینها صرف چاپ و نشر و پخش و غیره میشد.
ما در آلمان ،انگلیس ،سوئد و فرانسه فعالیت بیشتری داشتیم .در ایتالیا ،نروژ،
اتریش و دیگر کشورها کمتر .این مربوط به اروپاست ولی در آمریکا بهنظرم خیلی گستردهتر
بود ،البته در آمریکا بچههای جناح فعالتر بودند ،هرچند که خود جناح علیرغم این ادعا
که ما سازمان را نگه میداریم ،در اوایل  1361پایان گرفت و تا جاییکه میدانم طولی
نکشید که هواداران آن در خارج هم متفرق شدند .جناح یقین ًا به پیکار ضربهای جدی
وارد آورد اما این امر نباید مانع از آن شود که بگویم نقد آنها نسبت به بیانیۀ  110پیکار،
انتقادی بهجا به سیاست سازمان در آن مقطع بوده است.

سالهای  1360تا حدود  1369واقع ًا برای بچهها دورۀ ُپرتالشی بود؛ در
خارج کشور همان روحیۀ مبارزاتیای دیده میشد که در سه سال پس از قیام در ایران
وجود داشت .به همراه رفیق هما که بهنظرم تا یک سال با ما همراه ماند ،یک “ارگان
هماهنگی” برای سازماندهی بحث و تبادل نظر میان هواداران پیکار در خارج از کشور
ایجاد کردیم .این عنوان “هماهنگی” را از این لحاظ انتخاب کرده بودیم که روشن باشد
هدف و درکمان جایگزین کردن پیکار نیست یا این شبهه بهوجود نیاید که سازمان پیکار
نمایندگیاش را به ما داده است.

رهبری مبارزه نیاز به سازمان دارد که ما فاقد چنین امکاناتی ،چه بهلحاظ فکری و
ِ
چه بهلحاظ کادر بودیم و بنابراین نمیتوانستیم دعوی رهبری داشته باشیم .باید به نظرات
رفقایمان و برداشتهایی که خود آنها داشتند احترام می گذاشتیم ،به درکشان نسبت به
شکست ،به دستگیریها ،اشکاالت ،اعترافات و تحلیلهایی که وجود داشت .آنها باید
خودشان تصمیم میگرفتند چه کاری انجام بدهند .ما بهنوبۀ خود وظیفه داشتیم که این
بحثها و جدلها مطرح شده و جریان یابد ،حتی بجا بود که اندیشههایی نو عنوان گردد
تا رفقا خودشان با آزادی کامل ،درک بهتری از بحران به دست آورده ،بتوانند مبارزهشان
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را آنطور که خودشان میخواهند پیش ببرند؛ حتی اگر این بحثها و مجادالت به جایی
برسد که رفقا مایل باشند مبارزه در چارچوب هواداری از پیکار را ترک کنند.
در واقع از خالل مبارزات نظری خارج از کشور روشن شد که نیاز به ظرف
تشکیالتی خاصی وجود دارد که گنجایش طرح و بحث کلیۀ مضامین مطرحشده در بحران
پیکار را داشته باشد .چنین ظرفی را “تشکیالت دوران گذار” نامیدیم و بهمرور اصول
موضوع آزادی
پی همین
اساسنامهای و پالتفرم سیاسی ویژۀ آن را هم تعریف کردیم .در ِ
ِ
و اختیار بچهها بود که اسم اتحادیۀ دانشجویان هوادار پیکار تبدیل به “هواداران سابق
پیکار” شد گرچه بچهها تقریب ًا همان حرفهای پیکار را میزدند.
در تجمعاتی که در سیته پاریس (کوی دانشگاه) داشتند میز کتاب گذاشته میشد.
ایرانیها تنها بچههای فعال آنجا نبودند ،دانشجویان عرب ،دانشجویانی از کشورهای
آفریقایی و دیگر کشورهایی که در آن سالها درگیر مبارزه بودند هم میز میگذاشتند .ما به
سبک خودمان کار را پیش میبردیم .رفقای دانشجو روزنامۀ دیواریای داشتند که از طریق
آن اخبار و تحلیلها را ارائه میکردند .نشریاتمان را تکثیر میکردیم .علیه جنگ که ادامه
داشت ،علیه سرکوب در کردستان ،در مورد مسائل کارگری ،علیه اعدامها ،علیه زندانها و
شکنجه و غیره با نظرات گوناگونی که میتوانست مطرح شود ،اعالمیه میدادیم.

در سیته عموم ًا بچههای چپ جمع میشدند ،اما مجاهدین هم آنجا فعال بودند.
یک بار که طرفداران بختیار آمده و آنجا میز گذاشته بودند ،عدهای از بچهها از جمله
بچههای پیکار با آنها مخالفت کرده و میز هواداران بختیار را بههم زدند .این عمل مورد
اعتراض چند نفر از روشنفکران قرار گرفت که موضعشان نوعی دفاع بدون قیدوشرط از
آزادی بود و به این “تعرض” اعتراض داشتند؛ ولی در آن زمان آنچنان جو رادیکالی وجود
داشت که نمیشد کسی را با این مضامین قانع کرد .تحمل نمیشد جایی مثل سیته که مکانی
بود برای بحث و نظر اپوزیسیون چپ و انقالبی ایران ،به جایی تبدیل شود برای امثال
بختیار که ناقض این اصول بودند .این همزیستی بین آنها بههرحال فراهم نشد .من در مورد
اینکه آیا جریانی مثل بختیار را باید در سیته و در همان روزی که اپوزیسیون انقالبی در
آنجا حضور دارد راه میدادند یا خیر قضاوتی نمیکنم؛ هر قضاوتی هم بخواهد بشود به
آن زمان برمیگردد و روحیهای که اپوزیسیون چپ و اپوزیسیون انقالبی در آن زمان داشته
است .درگیریهای دیگری هم بود برای مثال میان حزباللهیها و فعالین اپوزیسیون و
جریانهای انقالبی .چندین بار بین فعالین اپوزیسیون و آنها درگیری فیزیکی رخ داد و
دست و دماغی شکسته شد؛ بهویژه در مورد مسئلۀ جنگ .خبر بعضی از درگیریها در سیتۀ
پاریس حتی به رادیوی سراسری فرانسه کشیده شد و یک بار به یاد دارم که از دو نفر از
رفقای دانشجو خواسته بودند به رادیو رفته و دلیل درگیریها را توضیح دهند.
آن زمان دولت میتران ،چون دولت حزب سوسیالیستی محسوب میشد که بهتازگی
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قدرت سیاسی را به دست آورده بود با ایران و دولت جمهوری اسالمیموافقتی نداشت؛
بیشتر طرفدار این بود که دایرۀ فعالیت حزباللهیها و عُ مال سفارت هر چه محدودتر
شود؛ البته بعد هم دیدیم که همینطور شد.
قبل از اینکه ما به فرانسه بیاییم ،رجوی و بنیصدر با هواپیمایی که زمانی به شاه
اختصاص داشت و با خلبان ویژۀ او به پاریس آمده و مورد استقبال قرار گرفته بودند.
وزیر امور خارجۀ فرانسه کلود ِشسون آن زمان علیه ایران موضع میگرفت .بههرحال در
سیتۀ پاریس چنین جوی حاکم بود .از یک طرف ادامۀ فعالیت رادیکال علیه جمهوری
اسالمی وجود داشت ،از طرف دیگر درگیریهایی که بین ِ
خود نیروهای ایرانی در جریان
بود .اکثریتیها و حزباللهیها گاه تنشهایی ایجاد میکردند و بهنظرم وجود این تنشها
باعث میشد که در اتحادیۀ هواداران همیشه انگیزههای نیرومندی برای ادامۀ فعالیت
و درگیر شدن وجود داشته باشد .این مسئله حدود ًا دو سه سال تا  1363-1364طول
کشید .ما البته بهعنوان ارگان هماهنگی بیکار نبودیم ،هم در رابطه با ادامۀ فعالیت پیکار
و هم بازگذاشتن راه برای طرح افکار نوین.

نشریه داخلی شماره یک

مشی پیکار کمتر از مسائلی
در ایران در عرصۀ تئوریک و در چارچوب خط ِ
مثل اوروکمونیسم ،یا نظرات کسانی مثل آلتوسر ،ارنست بلوخ و مکتب فرانکفورت…،
مارکسیسم بعد از لنین که ما خطمشی خودمان را مطابق آن
صحبت میشد .آن درکی از
ِ
تعریف میکردیم ،عموم ًا در چارچوب خطی بود که قبل از خروشچفیسم مطرح بود ،به
این معنی که ما بهلحاظ تئوریک دیگر جلوتر نرفته بودیم .در این دوره یعنی از سال 1361
تا اواخر سال  1366این نوع مسائل
در بین رفقا مطرح بود و اینها را در
یک نشریۀ داخلی منعکس میکردیم.
نشریۀ داخلی از سوی “تشکیالت
دوران گذار” منتشر میشد زیرا ما خود
را تشکیالتی موقتی میدانستیم که
فقط پس از طی یک دورۀ آمادگی بر
بستر مبارزۀ ایدئولوژیک میتوانست
بهصورت یک تشکیالت واقعی فعالیت
کند .در شمارههای گوناگون نشریۀ
داخلی که همه یک رنگ با جلدی
مشابه منتشر میشد مقاالت و نظرات
مربوط به دورۀ بحران سازمان پیکار را
که در ایران تدوین شده ولی در خارج
منتشر نشده بود ،عمدت ًا به همانصورت
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دستخط درج میکردیم .این نظرات را همراه با نقد و برخوردهای رفقای خارج کشور
منعکس مینمودیم .یکی از اهداف به خارج آمدن ما این بود که مباحث داخلی کمیسیون
گرایشی و همینطور انشعاباتی که در پیکار بهوجود آمده بود را منتشر کنیم .گفتم که اسناد
کمیسیون گرایشی را بهصورت میکروفیلم جاسازی کرده بودم و قبل از هر چیز باید آنها
را آمادۀ پخش میکردم .بخش اعظم آنها را که حدود هفت یا هشت جزوه میشد ،همراه
با مقالهای که یکی از نویسندگان جناح انقالبی یعنی احمد (مجید نفیسی) نوشته بود با
عنوان “رژیم جمهوری اسالم با دو شمشیر زنگزدهِ :کلریکالیسم و سرمایهدار دولتی”،
پخش کردیم .من بعدها کل این بحث را که تایپ شده بود ،برای نویسندهاش که در
جستجوی نسخهای از آن بود فرستادم .با انتشار این اسناد تا حدی برای خواننده روشن
میشد که چرا سازمان پیکار اینگونه به خاموشی گراییده و عم ً
ال چنین ضایعات فراوانی
به بار آمده ،چرا رژیم اینقدر با این سازمان با خشونت هر چه تمامتر رفتار کرده است.
این فعالیت برایناساس بود که باید در چارچوب مسائلی که برایمان مطرح است به
کار نظری مستقلی بپردازیم؛ حداقل تا جایی که میتوانیم ،پایهها و مایههای الزم تئوریک را
فراهم کنیم .کوشش کردیم راه باز باشد و این تالشها را از طریق نشریۀ داخلی هر چه وسیعتر
انعکاس دهیم  .جمع ًا  32نشریۀ داخلی درآوردیم که حاوی مقاالت ،نظرات ،انتقادات و
غیره است .نوشتههایی که بهصورت خطی به دستمان میرسید اگر قابل خواندن بود خودش
را فتوکپی و بین رفقا پخش میکردیم؛ نشریات را به کشورهای مختلف میفرستادیم و از
آنان نظر میخواستیم .همانطور که گفتم رفیق هما تا یک سال همراه ما بود و بعد کنار رفت
و در ارگان هماهنگی عم ً
ال تنها ماندم؛ ولی پشتیبانی عملی-روحیای که پوران به من میداد
و همکاری خیلی فعال رفقای دیگر از جمله حبیب (ساعی) بسیار مهم بود.
باری ،در ابتدای ورودمان به فرانسه خوشبینانه فکر میکردیم که با حل بحران،
بتوانیم نشریهای مثل پیکار در خارج منتشر کنیم .این کار طبع ًا به ماشین چاپ نیاز داشت.
من در همان ماههای اول که آمده بودم ،بهنظرم سالهای  1982یا کمی دیرتر ،در یکی از
نمایشگاههای بزرگ که در پاریس برپا میشد شرکت کردم و پس از تحقیقات الزم یک
ماشین چاپ افست خریدیم؛ دستگاهی که خیلی بزرگ نباشد ،کار را پیش ببرد و بتوان
بالنسبه راحت انتقالش داد .آن را به قیمت سی هزار فرانک خریدم .این مبلغ را با قرض
از رفقای هوادار در فرانسه ،سوئد و جاهای دیگر تهیه کردیم .در دنبالۀ قضایا جریان امور
چنانکه تصور میکردیم پیش نرفت و فعالیت تشکیالتی آنقدر استحکام نیافت که بتواند
پروژۀ انتشار نشریه را محقق کرده و ماشین را بهکار بیاندازد .چنانکه قب ً
ال شرح دادم رفقای
هوادار سازمان پس از اینکه دیگر پیکار وجود خارجی نداشت ،توان ادامۀ کار را در خود
نمیدیدند و تشکیالت هر روز ضعیفتر میشد .در نتیجه ما نتوانستیم این طرح را پیاده
کنیم و سرانجام بعد از مدتی برایمان مسئله شد که این ماشین را اص ً
ال کجا بگذاریم؟ در
زیرزمین خانه ،در یک گاراژ… و بعد از اینکه آن را چندین بار این طرف و آن طرف بردیم،
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ل و نیم آن را فروختیم و پولی را که از رفقا قرض گرفته
ک سا 
باالخره بعد از یک سال یا ی 
بودیم ،برگرداندیم؛ البته اکثر ًا قبول نکردند که پول را پس بگیرند  ،رفقا در واقع این پول
را به ارگان هماهنگی برای فعالیتهای مربوط به کار جمعی بخشیدند که از آنها متشکریم.

کتاب “رفرم یا انقالب”
در کنار آغاز انتشار نشریۀ داخلی ،ما توانستیم کتاب “رفرم یا انقالب” را به
نام رفیق ارژنگ رحیمزاده در آذر ( ۱۳۶۱ـ )۱۹۸۲منتشر کنیم .اسم ارژنگ بهعنوان
نویسندۀ کتاب آمده است ولی در واقع او همراه با رفیق دیگری به اسم مستعار حامد یا
سرتوک آن را تهیه کرده بود .این رفقا در “کمیتۀ تبلیغ مستقیم” که شامل این دو نفر و
زیر نظر یک عضو مرکزی که فکر میکنم حسین روحانی بود فعالیت میکردند .حامد آن
زمان در زندان بود و ما شنیده بودیم که پاسیو شده است بههمیندلیل اسم او را بر کتاب
ننوشتیم .احتما ً
ال نقش ارژنگ در نگارش اثر بیشتر بوده زیرا همۀ نسخۀ خطی به قلم او
بود .این کتاب نقدیست که این دو نفر بر بیانیۀ  110نوشته بودند .در نگاه امروز بعضی
از مواضع این اثر بهنظرم قابل بحث است اما هدف آن رفقا نقد بیانیۀ  110بوده و در
آن مقطع این عمل ُپرارزشی تلقی میشد؛ ما قصد داشتیم کتابی را هم که ارژنگ دربارۀ
“کمیتۀ تبلیغ مستقیم” نوشته بود منتشر کنیم اما متأسفانه چنین موقعیتی به دست نیامد.
فعالیت “کمیتۀ تبلیغ مستقیم” بدین شرح بود که رفقا قطعهای تئاترگونه مینوشتند ،آن
را با رفقای دیگری تمرین و در فرصت
ای کارگری و
مناسبی در محالت توده ِ
فقیرنشین اجرا میکردند .اسم این نوع
فعالیت را “تبلیغ مستقیم” گذاشته بودند.
این نمایشنامهها هرچند بسیار بهسرعت و
در زمانی محدود نوشته میشد با این حال
از لحاظ ادبی-تبلیغی ،گویای لیاقت و
وسعت اطالعاتیای بود که از فعالیتهای
هنری و از تئاتر جهانی داشتند.
همینجا اشارهای کنم به درک
حاکم در چپ بهطورکلی از مسئلۀ هنر و
جایگاه آن در سازمان پیکار زیرا “کمیتۀ
تبلیغ مستقیم” جزو کمیتۀ هنری سازمان
محسوب میشد .آن زمان پیکار در جنبش
چپ از معدود جریانهایی بود که به
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مسئلۀ هنر میپرداخت .من جریان و سازمان دیگری را نمیشناسم که در نشریۀ هفتگیاش
بهطور مستمر دو ،سه صفحه یا اساس ًا یک بخش را به هنر“ ،هنر مقاومت-هنر پرولتری”
اختصاص داده باشد .من هم با این صفحه همکاریهایی داشتم و بهنظرم این یک امتیاز
بود که پیکار به امر هنر توجه میکردِ .اشکال کار در گرایش حاکم در سازمان در برخورد
به مقولۀ هنر بود که آن را صرف ًا در درکی “حزبی” میپذیرفت؛ هنری که قلم هنرمند را
فقط در چارچوب نیازِ حزب ،نیاز تئوریک و تبلیغی-ترویجی حزب آزاد میگذارد و نه
بیشتر .این تأثیریست که از تجربۀ دورۀ اتحاد شوروی و بهخصوص حاکمیت رئالیسم
سوسیالیستی و ترجمۀ آثار ماکسیم گورکی باقی مانده بود؛ البته نمیتوانم بگویم حتم ًا
ایراد از ماکسیم گورکیست ،چون باید مسئله را در رابطه با فضای حاکم و فشارهایی دید
ْ
مسلط نظر حزبیست که تا حدود
که بر هنرمندان و نویسندگان وارد میشده ،در کل نظر
زیادی ابتکار و خالقیت هنرمند را محدود میکند .ما بهمرور متوجه نادرست بودن این
برخورد شدیم و بر ضرورت اتکا به ابتکار و خالقیت هنرمند ،به آزادی هنرمند حتی در
چارچوب حزب رسیدیم ،یعنی حتی هنرمندی که به مسائل حزبی تعهد دارد الزم نیست
اوایل دورۀ تبعید ،نظری
که در ارتباط با خالقیتش دست و دهانش بسته باشد .در همان
ِ
را که در پیکار نسبت به هنر حزبی وجود داشت کنار گذاشتیم .منبع اولیۀ ما برای مطالعۀ
این درک جدید ،کتاب مجسمه ( )Monumentاثر الزا تریوله((( بود که در آن نظرات
ِ
(مانیفست سوررئالیسم) بیان شده است.
پیکاسو و آندره بروتون

مقالۀ “سرمایه داری ایران و پوستین کهنۀ والیت فقیه”
از مطالبی که در همکاری این دوره با رفقای دانشجو بهمنظور پخش در سیتۀ
پاریس نوشتم مطلبیست در رابطه با فلسطین اشغالی که به عربی بود و در آنجا و در
اماکن دیگر در میان جوانان عرب پخش کردیم .در دیماه  ۱۳۶۴اطالعیهای منتشر
کردیم تحت عنوان “سرمایهداری ایرانو پوستین کهنۀ والیت فقیه” (((.این مقاله برایمان
حکم یک موضعگیری داشت که نشاندهندۀ نگاه ما به تحوالت جمهوری اسالمی در
آن مقطع بود .در آن متذکر میشدیم کهبر خالف آنچه مطرح میشود اسالمی بودن رژیم
مانع از تطابق آن با مناسبات بورژوایی نبوده و در چارچوب همین مناسبات است که از
اسالم بهعنوان حربهای بسیار کارآمد استفاده میکند؛ در واقع به درهمآمیختگی مذهب و
اسالم و تشیع با مناسبات بورژوایی تأکید کردیم .درست برخالف درکهایی که معتقدند
که چون در ایران چنین وضعیتی در “روبنا” وجود دارد ،بنابراین مناسبات ،مناسبات
ماقبل سرمایهداریست و نتیجه میگرفتند و میگیرند که هنوز باید برای استقرار مناسبات
بورژوایی در ایران مبارزه کرد.
 - 1همسر آراگون شاعر کمونیست فرانسوی و خواهر زن مایاکوفسکی.
 - 2نک .به :پیوست شماره .۷
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تقاضای پناهندگی
ما تا یک سال و نیم پس از ورود به فرانسه تقاضای پناهندگی نکرده بودیم و
با همان پاس جعلی که با آن آمده بودیم میچرخیدیم .در سپتامبر سال  1983تقاضای
پناهندگی دادیم و در عرض یک هفته بدون اینکه به مشکلی برخورد کنیم کارمان درست
شد .علت درخواست پناهندگی هم این بود که دیدم الزم است خودم پناهنده باشم تا
بتوانم برای پناهندگانی که خودشان را به فرودگاه میرسانند یا به نوعی تقاضای پناهندگی
میکنند ،معرفینامه بنویسم .شاید بیش از چند صد نفر از هواداران پیکار که بهنحوی
خودشان را به پاریس یا جاهای دیگر رسانده بودند ،نیاز به کسی داشتند که بهعنوان
یکی از مسئولین پیکار برای آنها معرفینامه بنویسد .با کمال تأسف باید بگویم که هیچ
یک از مسئولین پیکار که در خارج بودند حاضر نشدند اندکی از بار این مسئولیت را
که متوجه همگی ما بود به دوش بگیرد .من تا آخر برای دفاع از بچهها هر کار که الزم
بود انجام میدادم و حتی برای بعضی از ِ
خود مسئولین تشکیالت که به خارج آمده بودند
تأییدیه فرستادم ،درحالیکه آنها کار مرا و ک ً
ال ادامۀ کار را نادرست و احمقانه میدانستند.
زمانیکه خودشان نیاز داشتند میگفتند“ :بفرست بیاید!”.
در نتیجه یکی از کارهایی که در طی تمام این سی سال ،البته در دورههای اول یعنی
تا سالهای  1370-80خیلی بیشتر انجام دادم این بود که نسبت به پناهندگان وابسته
به پیکار که از کشور خارج میشدند و به تأییدیه احتیاج داشتند ،وظیفهام را انجام دهم.
با گرفتن پناهندگی سیاسی میتوانستم در حمایت از کسانی که تقاضای پناهندگی
میکردند و در متن این تقاضا تعلق خود را به پیکار ذکر کرده بودند اقدام کنم؛ زمانیکه
پروندهشان تشکیل میشد ،من یک تأییدیه برای تکمیل پرونده به مقامات مربوطه ارسال
میکردم .معمو ً
ال وقتی تأییدیهای از جانب یکی از مسئولین یک تشکیالت سیاسی که فرد
متقاضی خود را وابسته به آن اعالم میکند وجود داشته باشد ،ترتیب اثر داده میشود .من
دقت زیادی میکردمکه این تقاضاها احیان ًا غلوآمیز ،دروغین یا قالبی نباشد .متقاضیانی
که به سراغ ما میآمدند باید واقع ًا پیکاری میبودند تا من برایشان تأییدیه بنویسم .با
تماس تلفنی با آنها ،ولو اینکه در کشور دیگری بودند ،مثل ترکیه یا جاهای دیگر صحبت
میکردم .در مورد هر کس سؤال و تحقیق میکردم و پس از کسب اطمینان تأییدیه
میدادم .این نوع دقتها ممکن بود در بعضی موارد موجب دلخوری آنان شود ولی من
تحقیقم را میکردم و کار خودم را که عبارت بود از گذاشتن امضا زیر یک تأییدیه ،ساده
ِ
دستکم نمیگرفتم چراکه به نام سازمان پیکار انجام میشد .من البته امضا میکردم
و
“نمایندۀ سابق سازمان پیکار در خارج از کشور” .نمایندۀ سابق هم دروغ نبود ،بهخاطر
اینکه همانطور که گفتم این مسئولیت را رفیق سپاسی در هفتههای آخر به من سپرده بود.
من البته نمیتوانستم نمایندۀ کل سازمان باشم ولی در اینرابطۀ مشخص یعنی حمایت از
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جان بچههایی که به اتهام وابستگی به سازمان پیکار در خطر بودند ،ادعای موجهی بود و
هیچ ایراد منطقیای به آن وارد نمیدانستم و نمیدانم .در اینرابطه تا سالهای اخیر هم
هرگاه موردی بوده همین کار را کردهام .شاید همین دقت و سختگیری باعث شده بود
در دادگاههای مختلفی که از آنها خبر دارم ،تأییدیههایی که میفرستادم ،عموم ًا معتبر و
مورد قبول واقع میشد.
باری ،این حداقل وظیفهای بود که میبایست نسبت به بچههایی که بهخاطر
رابطهشان با پیکار جانشان را به مخاطره انداخته بودند انجام داد.
شاید جا داشته باشد در رابطه با سازمان یا فدراسیون پناهندگان هم چند کلمهای
اضافه کنم .این تشکل را حزب کمونیست ایران (با مسئولیت منصور حکمت) ،پیش از
آنکه حزب کمونیست کارگری تشکیل شود ،بهوجود آورده بود .آنها در آن زمان تالش
کردند در ترکیه و دیگر کشورها ،برای کمک به بچههای پناهنده چنین سازمانی تشکیل
دهند .این اقدام تا این حد یعنی بهعنوان یک کار انسان دوستانه و بیان مخالفت با
جمهوری اسالمی البته مفید و صحیح بود ،چنانچه همۀ نیروهایی که توانش را داشتند به
این کار دست زدند؛ ولی بهنظرم از نظر آنها این کار درعینحال یک فعالیت سیاسی به نفع
سازمان خودشان هم محسوب میشد ،به این معنا که با ایجاد فدراسیون و با تماس مستقیم
با پناهندگانی که از ایران میآمدند تبلیغ سازمانی میکردند یعنی نوعی عضوگیری مستتر
برای حزب .این بچهها عمدت ًا از خط سه بودند که پس از مدتی دربهدری و سرگردانی   
توانسته بودند خودشان را بهنحوی به خارج کشور برسانند یا رفقایی که پس از یک دوره
زندان بیرون آمده بودند و… آنها بعد از سالها بیخبری از فعالیت سازمانهای سیاسی ،با
فدراسیون پناهندگان که میتوانست خیلی علنی این طرف و آن طرف فعال باشد ،در تماس
قرار میگرفتند .من میدانم که شاید دهها نفر از بچههای وابسته به پیکار و از هواداران
پیکار بعد از یک دورۀ سخت زندان پنج ،شش ساله یا بیشتر به خارج آمده بودند و سالها
بود خبری از سرنوشت پیکار و ما نداشتند .این افراد فقط با یک آلترناتیو روبهرو میشدند
که خود را تنها نیروی باقیمانده از خط سه معرفی میکرد .خیلی از آنها در همان بدو
رسیدن به خارج ،به آنها پیوستند و بعد از چند سال حزب را رها کردند.
برای تشکیل فدراسیون ،رفیقی که در فرانسه برای حزب کمونیست ایران فعالیت
میکرد ،نادر بکتاش از بچههای سابق هوادار پیکار بود که در سال  1360-61هوادار
حزب کمونیست شده و در نشریات حزب مقاالتی مینوشت .یک بار او به مالقات من آمد
و پیشنهاد کرد که به فدراسیون پناهندگان بپیوندم ولی من قبول نکردم؛ رفیق غالم کشاورز
هم از طرف حزب کمونیست ایران برای فدراسیون فعالیت میکرد.
بد نیست اضافه کنم در همان سالهایی که حزب کمونیست در حال شکلگیری
بود غالم کشاورز به پاریس هم آمد؛ او قصد داشت با برخی از بچههای سابق و شناختهشدۀ
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پیکار تماس بگیرد .خود او زمانیکه در سازمان دانشجویان مبارز بوده با پیکاریها
نزدیکیهای زیادی داشت؛ من حتی شنیده بودم که گویا هوادار پیکار بوده است؛ هرچند
اص ً
ال مهم نیست که خودش هم هوادار بوده یا نه ،اما هرچه بوده میدانم ک ه آشنایی نزدیکی
با برخی از پیکاریها و خانوادههای آنها در مشهد و نقاط دیگر داشته است .بهنظرم از
طرف هیچکدام از کسانی که برای جذب به حزب با آنان تماس گرفته بود جواب مثبتی
دریافت نکرد .او اهتمام زیادی داشت که پیشنهادش مورد قبول پوران و من قرار بگیرد.
در مالقاتی که با او و نمایندۀ آن زمانِ حزب کمونیست ایران و کومله ،دکتر فرهاد اردالن
داشتیم ،مقدار زیادی با هم صحبت کردیم .میتوانم بگویم که غالم کشاورز پیام رهبری
حزب را به من گفت که “رفیق شما بیایید در حزب” .من این پیشنهاد را رد کردم .او در
مقابل جواب منفی ما میگفت که “شما بگویید علت نیامدنتان به حزب و فعالیت با ما
چیست ،اگر بحثیست ما توضیح بدهیم و نظراتمان را شرح بدهیم” .من حرفم این بود که
مسئلۀ من با حزب کمونیست ،این نیست که این نظر را قبول دارم یا ندارم ،چون میشود با
نظری مخالف بود و نظر دیگری را تأیید کرد و درعینحال در یک تشکل جای گرفت؛ به
آنها گفتم که “من اعتماد الزم را برای همکاری تشکیالتی با شما ندارم .از اعتماد منظورم
اعتماد امنیتی نیست ،بلکه اعتماد بر سر پرنسیپهای همکاری و رفاقت تشکیالتیست”.
او اصرار میکرد که “رفیق چنانچه شما بیایید و در تحریریۀ ما جا بگیرید ،اگر دست ما
یک متر دراز است ،درازیش میشود ده متر و امکان ما گستردهتر میشود” .رفیق غالم
میگفت“ :اگر میخواهید برایتان نشریات حزب را بفرستیم” .گفتم“ :معمو ً
ال دریافت
کردهام ،مرتضی آالدپوش هم گاه برایم میفرستد” .با سرسنگینی جواب داد“ :او خودش
باید از کیوسک روزنامهفروشی تهیه کند!” .گفتم“ :چرا اینطور میگویی؟ یکی دو هفته
پیش هواداران حزب شما در فرانکفورت از او دعوت کرده بودند تا در دفاع از مواضع
حزب سخنرانی کند ،حاال چرا او را غریبه به شمار میآورید؟” .گفت“ :دعوت کننده حزب
نبوده” .گفتم“ :آیا بدین لحاظ نیست که او نتوانسته آن طور که شما میخواهید از مواضع
حزب دفاع کند؟ اگر خوب دفاع کرده بود میگفتید یکی از رفقای درجه اول ماست ولی
حاال که نکرده او را منسوب به خودتان نمیدانید ،من چنین روشی را قبول ندارم”.
چندی پیش از آن یکی از سازمانهای چپ در ایران تلگرافی به کمیتۀ مرکزی حزب
کمونیست شوروی نوشته و مرگ “آندروپف” را تسلیت گفته بود ،به یکی از دوستان وابسته
به جریان مزبور گفتم“ :چرا این تسلیت را در نشریۀ مرکزی حزبتان منتشر نمیکنید؟”.
گفت“ :این کارِ یکی از هستههای سازمان ما در کردستان بود” .من میدانم که اگر از طرف
شوروی جوابی برای آن جریان سیاسی آمده بود ،نه تنها آن را در نشریۀ مرکزی میآوردند
بلکه آن را در بهترین شکلی تبلیغ میکردند ولی تا زمانیکه چنان جوابی نیامده و ممکن
است در بین جنبش معنای حمایت از شوروی بدهد ،حرفش را نمیزنند .این ماجرا را برای
غالم تعریف کردم و گفتم“ :برخورد شما با آالدپوش نظیر چنین برخوردیست ،من این
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نوع برخورد را قابل اعتماد نمیدانم و نوعی سوءاستفاده از افراد شناختهشده تلقی میکنم”.
نکتۀ دیگری هم اضافه کردم؛ به او گفتم“ :در نشریۀ اکتبر که رفقای حزب شما در لندن
منتشر میکنند ،درجایی از یک مقال ه چنین القا میشود که نابودی سازمان پیکار به نفع
طبقﮤ کارگر بود .من چطور میتوانم با چنین نظری موافق باشم و با شما همکاری کنم؟”.
فرهاد اردالن گفت“ :دیگر آن نشریه تعطیل شده” .گفتم“ :شما که تعطیل نشدهاید ،اگر آن
نظر را قبول ندارید ،بگویید نداریم” .یک شب دیگر هم پوران و من را دعوت کردند به
مهمانی و ضیافت ،به خانه یکی از هوادارانشان رفتیم ولی نتیجهای نداشت.
من بعد از آن با رفیق غالم کشاورز ارتباطی نداشتم تا اینکه متأسفانه به طرز
وحشیانهای به دست مأمورین جمهوری اسالمی در قبرس کشته شد.

جلسۀ پاریس
همانطور که قب ً
ال توضیح دادم زمانیکه ما در اردیبهشتماه  ۱۳۶۱به پاریس
رسیدیم بهعنوان نمایندگان کمیسیون گرایشی یعنی یکی از دو جریان اصلی انشعابی از
پیکار به خارج سفر کرده بودیم .متأسفانه کار خود کمیسیون گرایشی دیری نپایید و در
اوایل همان سال  ۱۳۶۱رفقای اصلی نویسندۀ این گرایش خودشان به موضع اپورتونیستی
بودن سازمان پیکار اعتقاد پیدا کرده و ضرورت گسست از آن را فرموله کردند ،اما فرایند
نقد نزد این رفقا به همین جا ختم نشد و در جریان انتقاد از خودی که در پیش گرفتند
یعنی در جهت نقد تعلل در گسستی که نسبت به اپورتونیسم حاکم از خود نشان داده بودند
به این نتیجه رسیدند که خودشان سراپا به این اپورتونیسم آغشته بوده و در نتیجه باید
خود را منحل کنند .از نظر این رفقا هیچ چیز از آن پیشینه ،قابل دفاع نبود و میبایست
دوباره کل فعالیت کمونیستی را از مطالعۀ سه منبع و سه جزء مارکسیسم آغاز کرد .به
این ترتیب زمانیکه این رفقا (قادر و کمال…) توانستند در اواخر سال  1361به خارج
بیایند ابتدا شروع کردند به مطالعه .آنها متأسفانه نه تنها به ادامۀ فعالیت تشکیالتیای
که ما بهعنوان نمایندگان کمیسیون گرایشی آغاز کرده بودیم هیچ اعتقادی نداشتند بلکه
برعکسُ ،مبلغ آن چیزی بودند که از نقطهنظر ما شکل تزیینشدهای از پاسیفیسم بود .ما
جمع آنها را “محفلیسم” مینامیدیم و مبارزه علیه همین محفلیسم از اولین فعالیتهای
نظری ما محسوب میشد ،یعنی علیه درکی که معتقد است نباید کاری به کارهای عملی و
مشارکت در فعالیت روزمرۀ مبارزاتی داشت و فقط باید به مطالعه پرداخت؛ آن هم نه به
شکل تشکیالتی بلکه در محفل مطالعاتی .خیلیها فکر میکردند که بعد از شکستی که
پیش آمده ،تنها راه این است که بنشینند و مارکسیسم را دوباره مطالعه کنند و غیره .این
نظر کمال و قادر بود که دو محفل جداگانه برای خودشان ایجاد کرده بودند .همه به این
بهانه که باید مطالعه کنیم دست از هر کاری کشیده بودند .ما در نشریۀ داخلی بهشدت این
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محفلهای مطالعاتی را به نقد کشیدیم.
مقابل موجی از رفقای قدیمی قرار گرفتیم که از دستاوردهای گذشتۀ سازمان
ما در
ِ
پیکار و در رأس این دستاوردها ،رادیکالیسم درونی سازمان دست میشستند و هواداران را
به مطالعهای جدا از منطق مبارزۀ طبقات دعوت میکردند .ما خود را در شرایطی یافتیم که
اجبار ًا میبایست در مقابل این دعوت به محفلیسم و کنارهگیری از مبارزه مقاومت کنیم.
ما نافی ضرورت کار تئوریک برای فهمیدن مفاهیم مربوط به بحران جنبش کمونیستی
نبودیم اما هرگز اعتقاد نداشتیم که چنین مطالعهای میتواند جدا از مبارزۀ ایدئولوژیکی
جریان پیدا کند که بیان مبارزۀ طبقاتی در جامعه است.
پس از به خارج آمدن رفقای کمیسیون ،مالقاتهای چند نفره اینجا و آنجا برگزار
میشد که مهمترین این نشستها در سمیناری صورت گرفت که بهطور مشخص در سال
 ۱۳۶۳در پاریس انجام شد .این آخرین سمینار ،با حضور رفقایی برگزار شد که به تازگی
به تبعید آمده بودند .در این جلسه که پنجاه-شصت نفر از هواداران پیکار و از جمله
رفقای تشکیالت دانشجویی پاریس جمع بودند ،افرادی حضور داشتند که از مسئولین
پیکار و سردمداران گرایشات گوناگون آن محسوب میشدند .آنها به دالیل امنیتی پشت
پرده نشسته بودند .از این مسئولین پشت پرده میتوان به قادر عضو مرکزیت پیکار و محمد
پزشکی از مسئولین دانشجویی و چند نفر دیگر که با اسم مستعار بودند اشاره کرد .آنها با
یأس هر چه بیشتری از سرنوشت پیکار و چگونگی ادامهاش صحبت میکردند .یکیشان
گفته بود که “پیکار ُمرد و این هم مجلس ترحیمش است” .حتی از کسانی که پشت پرده
حضور داشتند شنیده شد که “این سازمانیکه شما میگویید ،سازمان کمونیستی نبوده بلکه
یک سازمان مافیایی بوده است” .بههرحال هر کس هر چه توانسته بود در مذمت مبارزه،
در مذمت فعالیت پیکار گفته بود .در این جلسه درحالیکه جمعی از بچهها به این تمایل
داشتند که بهتر است بگذارند و بروند ،حبیب همراه با چند تن دیگر که نمایندۀ جریانی
بودند که به ضرورت ادامۀ مبارزۀ ایدئولوژیک در یک شکل تشکیالتی باور داشتند از
بحثشان دفاع کرده ،بلند میشود و میگوید“ :ما میمانیم” .بعضیها همانجا به طعنه به
او میگویند که “با تراب؟” و او جواب میدهد“ :بله با تراب!”.
چنین وضعیتی در سوئد هم پیش آمده بود ،در آنجا هم عدۀ زیادی از بچهها جمع
میشوند؛ نوع فعالیتشان فرق میکرد چون امکان نشر و چاپ داشتند .رفیق صفت،
مسئول اتحادیۀ دانشجویان هوادار پیکار هم آنجا بود .رفقای سوئد کارهای بسیار
ارزشمندی در عرصۀ نشر یا بازتکثیر آثار کالسیک مارکسیستی انجام داده بودند .بهنظرم
دوازده متن تئوریک اساسی را که یکی از آنها گروندریسه است تکثیر کرده بودند .در یکی
از جلسههایشان حول اینکه چه کار کنیم و غیره ،یکی از بچهها که فردی بود معروف
به آرش و از ایران آمده بود (او در کمیتۀ تهران فعالیت میکرد و گویا زمانی پیکار از
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او بهعنوان کاندیدای انتخابات مجلس در تبریز پشتیبانی کرده بود) هم حضور داشت.
گفته میشد که او در دورۀ بحران پیکار در خود ایران گفته بود که “من سازمان را ترک
میکنم” .در آن جلسه او صریح ًا میگوید که “خوب پیکار تمام شده و همه چیز از دست
رفته است ،پس بیایید همه چیز را تقسیم کنیم” .در چنین جوی دستگاه چاپی که بچهها
در اختیار داشتند عم ً
ال مصادره میشود .احتمال میدهم که در کشورهای دیگر هم وضع
بر این منوال بوده است.
من شخص ًا در هیچ یک از این جلسات یا سمینارها شرکت نکردم .فقط یک
بار در جمع  7-8نفره از بچههایی که جانب کمیسیون را گرفته بودند و از آلمان ،سوئد
و برلین به پاریس آمدند ،حضور داشتم .صفت هم از سوئد آمده بود .در آن جلسه هما و
پوران هم بودند .صفت جوان بسیار فعال و کارآمد و بهقول معروف کار راه اندازی بود.

ما همۀ تالشمان را کردیم که کسی را در توهم باقی نگذاریم؛ یا مث ً
ال وانمود کنیم
کماکان سازمان پیکاری وجود دارد که شما نمیدانید و ما خبر داریم و بیایید این کارها
را انجام دهید .این آزاد گذاشتن بچههای اتحادیههای مختلف ،این مشکل را هم داشت
که گاهی ما اعالمیهای مینوشتیم و به نام اتحادیۀ دانشجویان فرانسه منتشر میشد ،ارگان
هماهنگی پیشنهاد میکرد به رفقای دیگر که اگر چنانچه شما هم مضمون این اعالمیه را
قبول دارید آن را تکثیر کنید و مواردی بود که آنها تکثیر نمیکردند .در واقع درعینحال
که این اتحادیهها با ارگان هماهنگی همکاری میکردند ،از نوعی آزادی عمل و استقالل
هم برخوردار بودند.

فعالیت انتشاراتی
بدین ترتیب پیکار در داخل دیگر موجودیتی نداشت و از مسئولین قدیم آنهایی هم
که جان سالم بدر برده بودند قائل به مبارزۀ سیاسی ،حداقل به شکل قدیم نبودند؛ مسئولین
سابق همه رفتند دنبال کار و زندگی خودشان .یکیشان بعد از  20سال از من میپرسید که
“اسم سایتتان چیست؟!”
بوتاب بحران و رسیدنمان به خارج چاپ کرده بودیم،
گذشته از چند اثر که در ت 
تصمیم بر آن شد که بهصورت منظمتری به فعالیت انتشاراتی بپردازیم.

کتاب “از آرمانی که میجوشد…”

دومین کتابی که منتشر نمودیم “از آرمانی که میجوشد” نام داشت ( )۱۹۸۵که
بهنظر خود من ،فشردۀ درک و نگاهیست که من در آن مقطع نسبت به مسئلۀ شهدا داشتم.
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میگویم من ،چون شاید خیلی از رفقای پیکار چنین درکی نداشتند؛ شاید درکشان بهتر
بوده است .بههرحال با من این کتاب را در شرایطی فراهم کردم که خیلی از بچههایی که
سابق ًا هوادار پیکار بودند ،کسانی که عضو بودند یا حتی در حاشیۀ مرکزیت مسئولیتهایی
داشتند ،به “رقصیدن بر جسد مادر” پرداختند .این تعبیریست که در مقدمۀ کتاب نوشتم.
بههرحال با درد و رنج زیاد ،این کتاب را آماده کردم .در این کتاب برای اولین بار نام شهدای
پیکار را بهطور مستقل آورده بودیم.
برای کسانی که این گفتهها را میخوانند شاید تعجبآور باشد ،اما خیلی از
بچههای پیکار ،از دوستانی که خودشان هم رنج کشیده ،زندان کشیده یا مثل ما فرار
کرده بودند ،زمانیکه من تالش میکردم اسم بچهها را از این گوشه و از آن گوشه ،از زبان
این و از زبان آن ،از روزنامهها ،از لیست شهدایی که مث ً
ال مجاهدین منتشر کرده بودند
جمعآوری کنم تا بفهمیم که چه کسی اعدام شده و چه کسی اعدام نشده ،میگفتند“ :آخر
یعنی چه ،برای چه حتم ًا باید گفته شود شهدای پیکار ،اینها همهاش یکیست .اینها
همهشان قربانی هستند” .حتی افرادی هم اسامیبچههای پیکار را که از آشنایانشان بوده
یا اسمشان را میدانستند ،جمع کرده و به مجاهدین داده بودند و کار مستقل ما را کام ً
ال
نادرست و غلط ارزیابی میکردند ،اما اینها به سختی ممکن بود بتوانند فعالیت افرادی
مثل ما (پوران و من) را به زیر سؤال ببرند؛ نه میشد ما را (بخوان حضور و فعالیت ما را)
نادیده گرفت و نه میتوان گذشتهمان را زیر سوال برد؛ این بود که نفرت خودشان را – نه
نسبت به ما بلکه نسبت به گذشتۀ مشترک – بعضی وقتها جلوی رو به اشکال مختلف
و گاهی اوقات پشتسر نشان میدادند .آنها نمیفهمند که این شهدا “قربانیانی گمنام”
نیستند بلکه سمبل اندیشهای هستند که
مثل دانهای که به زیر خاک انداخته باشند
به حیات خود ادامه داده و روزی دوباره
سرسبز بیرون خواهد زد .کتاب “از آرمانی
که میجوشد” بهشدت تحت تأثیر این
نوع برخوردهای پیکاریهای سابق بود
و عکسالعملی نسبت به پشت کردن آنان
به مبارزه .در آنجا از یک جملۀ لنین که
بجا و مناسب دانسته بودم استفاده کردم:
“حزب از این زوائد خردهبورژوا تصفیه
میشود ،همان بهتر!”.
در مقدمۀ کتاب ،مقالهای از لنین
آمده که در “منتخب آثار” او به اسم “به
یاد گرتسن” ترجمه شده است .این مقاله
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را در مقدمه درج کردم .چرا؟ بهخاطر اینکه کسانی داشتند پیکار را رها میکردند ،کسانی
داشتند کمونیسم را رها میکردند ،مارکسیسم را دور میانداختند ولی به این امر صراحت ًا
اعتراف نمیکردند و جسارتش را نداشتند که به نحوی شفاف بگویند“ :ما داریم میرویم
و زندگی خودمان را ترجیح میدهیم” .آنها با این کار در واقع به گذشتهشان پشتپا
میزدند .همین افراد بودند که از “چپ” موضع گرفته و گفته بودند که “پیکار سنگر
بورژوازیست” .این موضع و برخورد بود که مرا به یاد این تعبیر میانداخت“ :چپ آوازه
افکند و از راست شد” .من با توجه به وضعیتی که وجود داشت آن مقاله را در کتاب
آوردم که به این بچهها بگویم اگر به گفتۀ خودتان حتی رفقای پیکار و خط مشی پیکار را
کمونیستی ارزیابی نمیکنید ،ببینید که لنین از یک لیبرال چگونه تجلیل میکند .گرتسن
یک لیبرال است؛ ولی چطور لنین از او بهخاطر مخالفت و مبارزهاش با فئودالیسم قدردانی
ِ
گوناگون بیشماری
دالیل
میکند .پیکار و رفقایی که در آن سازمان فعالیت کردند به
ِ
قابل دفاع و تجلیل هستند؛ نه بهخاطر احیان ًا ایرادهایی که امروز شما به آن خط مشی
میگیرید ،بلکه از بابت رادیکالیسمی که همواره از خود نشان دادند؛ به عبارت دیگر
بهرغم اشتباهاتی هم که وجود داشته دفاع از پیکار در برابر جمهوری اسالمی همچنان
امریست بهغایت صحیح.
برای جمعآوری نام شهدا هیچ فرقی بین سه گرایش مختلفی که درون پیکار وجود
داشت نمیگذاشتم؛ چه رفقایی که جانبدار “بیانیۀ  ”110بودهاند چه آنها که به “جناح
انقالبی” یا “کمیسیون گرایشی” تمایل داشتند .گرچه بعضی از نظرات آنها شدید ًا مورد
انتقاد من بود و هست ولی درعینحال میدانم ارجی هم که پیکار در سال  1359پیدا
ِ
کیفیت فعالیت ،مبارزه و مشارکت این رفقا هم بوده است .نقش
کرد بهخاطر حضور،
نویسندگان بیانیﮤ  110در موزون کردن تفکر سازمان در یک دورۀ قبل از کنگرۀ دوم و
رفقایی که بعد ًا به جناح پیوستند ،در رشدیابی و پیشرفت پیکار بعد از جنگ ایران و عراق
غیرقابل انکار است .خیلی متأسفم که بعضی از بچههای جناح اگر در یک سری نوشتهها
اسمی از شهدا آوردند ،فقط از شهدای خودشان نام بردهاند .این سکتاریسم وحشتناک
در جریانهای ایرانی وجود داشته و دارد که موجب درد و رنج است؛ اگر انشعابی بین
رفقای یک سازمان صورت میگرفت ،زمانیکه همه زیر ضربات نابود میشوند ،میبینی
که طرف مقابل فقط از آن چند نفری که با خودش انشعاب کردهاند ،اسم میبرد و بقیه
را حذف میکند .این برای من خیلی دردناک است .این مسئله را در بین رفقای “آرمان
برای رهایی طبقه کارگر” هم دیده بودم .بچههایی که تعدادشان بسیار کم بود ولی از میان
کسانی که کشته شده بودند ،فقط از دو سه نفر همگرایش خود نام بردند .این تنگنظری
متأسفانه در چپ ما خیلی دوام دارد .بههرحال من در لیست حدود چهارصد نفرۀ شهدا که
در کتاب آمده تمایزی قائل نشدم .این لیست بهمرور کاملتر و متأسفانه بلندتر گشته است.
در مقدمۀ کتاب ،به غیر از نوشتۀ گرتسن که در جواب به بعضی از کسانیست که
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برای اینکه رفتن خودشان را توجیه کنند ،بهصورت افراطی به انتقاد از پیکار پرداختند،
یک مقاله هم از لنین تحت عنوان “به یاد بابوشکین” (به گفتۀ لنین یکی از بهترین
و فداکارترین کارگران ایسکرایی) ،ترجمه کردم .این مطلب را از آن جهت درج کردم
که بهنظرم بابوشکین میتوانست سرمشق و سمبل بچههای ما باشد .این اولین ترجمه از
فرانسه است که آن موقع من و چند نفر از دوستان انجام دادیم .در این کتاب برای اولین
بار خاطرات و یاداشتهای زندان محسن فاضل را که از ایران با خود آورده بودیم تایپ
و منتشر کردیم .این یادداشتها را محسن فاضل در زندان روی کاغذهایی که دور پرتقال
میپیچیدند ،نوشته بود .اصل آنها را بنابه درخواست همسرش به او دادم؛ هرچند این جزو
اسناد متعلق به سازمان محسوب میشد ولی به خود اجازه ندادم در شرایطی که دیگر پیکار
هم نیست ،ازدادن آن به کسی که بهلحاظ عاطفی بسیار بسیار به محسن فاضل وابسته بود
دریغ کنم.
یادداشت فاضل را ابتدای کتاب آوردیم و بعد شهدای کردستان و شهدای جنبش
دانشجویی و… را و در آخر هم مجموعهای از طرحهایی را که آرمانهای ما را منعکس
میکرد اضافه کردیم .سعی داشتیم با نظر همهجانبهای کتاب را آماده کنیم ،بهصورتیکه
هیچ چیز از قلم نیافتد؛ نه َلختیها ،نه فرار از مبارزه و نه بزرگمنشی و وسعت نظری که
در نوشتۀ لنین بارز است .چنین نگاهی سعی میکرد به فراخور حال و توان خود ،نمونهای
ارائه داده و به مبارزه ادامه دهد ،بدون ترس از اینکه به او تهمت راستروی زده شود.
یک نکتۀ دیگر در رابطه با این کتاب اضافه کنم .کتاب در سال 1364( 1985
شمسی) منتشر شد ،یعنی سه سال بعد از ورود ما به فرانسه .حزب کمونیست ایران
(منصور حکمت) که تازه تشکیل شده بود کوشش میکرد که همۀ مبارزانی را که در
جنبش کمونیستی کشته شده بودند و “صاحبی” ندارند به خود نسبت دهد؛ برای مثال
شهدای پیکار که برخالف شهدای اقلیت گویا “صاحبی” نداشتند مورد توجه حزب قرار
گرفته بودند .حزب کمونیست اعالمیهای داده بود ،با این مضمونکه “هر کسی که اسم
پیکاریها را دارد برای ما بفرستد .ما قصد داریم اسامیشان را منتشر کنیم” .یک هفته
بعد از این اعالمیه ،کتاب “از آرمانی که میجوشد” با آرمی که یک ستارۀ سرخ روی زمینۀ
سفید بر آن بود منتشر شد .یکی از رفقایی که با آنها همکاری میکرد به من گفت از آنها
شنیده که تراب کتاب از آرمانی که میجوشد را علیه ما منتشر کرده است و او پاسخ داده
بود که تهیۀ لیست این کتاب بهتنهایی نیاز به ماهها کار دارد و زمانیکه شما این اعالمیه
را دادید ،کتاب زیر چاپ بوده است .بههرحال آنها آن را بر ما نبخشیدند و با پیدا کردن
بعضی اشتباهات که در میان  300-400نام میتواند پیش بیاید با لحن طعنهآمیزی در
نامههایی که از کردستان میفرستادند( ،من نمونهاش را در نشریۀ داخلی آوردم) ،به ما
تاختند و یا گفتند به چه حقی یک نفر را که در زندان است شما اسمش را بهعنوان شهید
آوردهاید .درصورتیکه ما اسامی را از روی فهرستهایی که قب ً
ال منتشر شده بود ،جمع
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کرده بودیم .اینگونه رقابتهای بچهگانه هم وجود داشت ولی ما بهقول آتشی “بیاعتنا
از نیشخند طعنهای گر بود بر بامی” سعی کردیم کارمان را ادامه بدهیم.
بخش دیگری از این کتاب به جزوهای اختصاص داشت که “واپسین پیامها ،در
سپیده دم اعدام” نام گرفته بود و قب ً
ال در سال  1360بهصورت خطی در دست بچههای
سازمان میگشت .از آن میکروفیلمی تهیه کرده بودم.
یکی دیگر از موضعگیریهای ما در این دوره یعنی سال  )1985( 1364در قبال
چیزیست که مجاهدین اسمش را “انقالب ایدئولوژیک” گذاشته بودند .ما در برابر این
اقدام آنها که خیلیها را به تعجب و حیرت انداخته بود و چرایی آن را درک نمیکردند،
موضعی گرفتیم .خیلی سریع جزوهای تهیه شد و پوران و من آن را امضا کردیم .یک هفته
بعد از اعالم خبر از طرف آنها ،جزوه در سیتۀ پاریس پخش شد و بارها و بارها در جاهای
مختلف در تیراژهای چند صد تایی تکثیر شد .بر اساس اطالعاتی که از نقاط مختلف
داشتیم مجموع ًا حدود سه هزار نسخه تکثیر شده بود .اسم جزوه را “از بنبست رجوی
تا فداکاری آقای ابریشمچی” گذاشتیم .ما با این کار میخواستیم هم از سنت انقالبی
مجاهدین اولیه دفاع کنیم ،هم با آن چیزی مخالفت کنیم که در واقع نوعی هیاهو و جنجال
ن تبلیغ مجاهدین که گویا آنچه رخ
راه انداختن بر سر هیچ بود؛ یعنی مخالفت کردن با ای 
میدهد جمعبندی چند سال مقاومت بوده است! ما تالش کرده بودیم هدف مجاهدین از
این کار را افشا کنیم .آن موقع فکر میکردیم که مث ً
ال نوشتن اینکه مریم رجوی همسر
سابق ابریشمچی بوده و کل این قضیه یعنی اینکه زنی از شوهرش طالق بگیرد و با مرد
دیگری ازدواج کند قضیهای کام ً
ال شخصی و خصوصیست که در عرصۀ سیاست هیچ
اهمیتی ندارد؛ ولی آن را بهعنوان دستاوردی سیاسی جا زدن خیلی نامعقول است .چنین
حرفی را حتی مفسر لوموند (ژان گراس) نیز گفته بود .باری ،در این جزوه نوشته بودیم
که مسعود عاشق مریم شده است و همۀ این تفاصیل را برای توجیه این امر راه انداخته.
در همان زمان کسانی بودند که موضوع را چنین نمیدیدند ،هنوز هم چ هبسا باشند؛ خودم
هم فکر نمیکنم که استدالل مهمی باشد ولی امر بعیدی به نظر نمیرسید .باید خصلت
دیکتاتوری و دیکتاتورپروری رایج در چنین تشکالتی را شناخت تا بتوان حدس زد که
برای کارهای کوچک میشود چه هیاهو و طمطراقی برپا کرد .ما بهخاطر همین احتیاطی
که گفتم ،این جزوه را متعلق به حادثهای سپری شده تلقی کرده و روی سایت نگذاشتیم؛
ولی بههرحال موضعی بود از سوی ما افراد قدیمی مجاهدین ،علیه بازیهایی که رجوی
و دستگاه او دائم ًا از زمان تأسیس مجدد مجاهدین بعد از قیام تا سالهایی که در بغداد
گذرانده ،بهراهانداخته است .در اینجا مجال برشمردن تکتک آنها نیست فقط به استقبال
منظم آنها از مقامات رسمی آمریکایی و اروپایی ،از جمله شهردار سابق نیویورک ،رودی
جولیانی ،در فرانسه اشاره میکنیم؛ این “شخصیتها” بهضرب رشوههای سنگین مرتب به
نفع مجاهدین موضعگیری میکنند.
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کتاب “بازنده”

کتاب “بازنده” بهنظرم در همان سال
 )۱۹۸۵( 1364به دستم رسید .موضوع
آن شخصیت قاسم عابدینی ،شکنجه و
تسلیم اوست .دربارۀ نویسندهاش اطالعاتی
ندارم .احتمال میدهم کسی از لرستان
بوده است .ما کتاب را به همان شکلی
که به دستمان رسیده بود چاپ کردیم.
فکر کردم نیاز است مقدمهای رزمنده و
محکم بر آن بنویسم .سعی کردم نشان دهم
آن ضعفی که آن بیچاره زیر شکنجه نشان
داده بود ،نمیتواند مبنای تمام قضاوت ما
در موردش باشد .واقع ًا دردناک است که
فردی از رفقایت را ببینی که همه چیزش را باخته و االن در واقع صحنهگردان یک نمایش
وقیح تلویزیونیست.
گاهنامۀ “برگزیدۀ مطالب خواندنی”

قب ً
ال   گفتم که در رابطه با ادامۀ مبارزۀ ایدئولوژیک درون پیکار 32 ،نشریۀ
داخلی منتشر کردیم .در کنار آن نشریۀ
دیگری به نام “برگزیدۀ مطالب خواندنی”
با کمک دوستان درمیآوردیم .مسئولیت
نشریه با من بود و سعی میکردم مقاالت
خواندی و جالبی که در طول هفته یا ماه
در مجالت و نشریات گوناگون خوانده
بودم و ارزش آن را داشت که رفقای دیگر
هم بخوانند ،در آن درج کنم .فکر کنم
در همان مقدمۀ شمارۀ اول نوشته بودم
که ما این نشریه را تمرینی برای انتشار
بیرونی یک نشریۀ دیگر ارزیابی میکنیم
و بههمیندلیل حوزۀ پخش وسیعتری
داشت .در “برگزیدۀ مطالب خواندنی”
محدودیت سازمانی و امنیتی خاصی
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نداشتیم و میتوانستیم خود را از پیلۀ سازمانی بیرون بکشیم .به یاد دارم که مقالهای از
لوموند در مورد سپاه پاسداران ترجمه کردیم که در این نشریه آمده بود .بودند برخی از
هواداران سازمان که میگفتند حاال کار ما به جایی کشیده که باید از لوموند در مورد
سپاه پاسداران بشنویم؟ غرور و تعصب سازمانیکه خیلیها را تنگنظر و عا ِل ِم دهر کرده
بود ،تا مدتها مقاومت میکرد .زمانیکه ایرج اسکندری دبیرکل پیشین حزب توده
درگذشت ،مجلسی در پاریس از طرف برخی همکاران دانشگاهی و حزبیاش ترتیب داده
شد که در آن دانشمند معروف فرانسوی “ماکسیم رودَ نسون” بهعنوان یکی از دوستان
اسکندری سخن گفته بود؛ من گزارش این جلسه را هم در نشریه منعکس کردم ،بدون
ترس از اینکه بعضی بگویند چرا گزارش درگذشت یک تودهای را آوردهای؟ من سالها با
چنین روحیهای درگیر بودهام ولی معتقدم که سایت و نشریههایی که اندیشه و پیکار منتشر
کرد ،آنجا که این روش را دنبال کرده ،راه درستی در پیش گرفتهاند .درعینحال که هرگز
مرزبندیهای خود را با افکار ذکرشده ،فراموش نکردهایم.

“برگزیدۀ مطالب خواندنی” هم  22شماره بیرون آمد .واقع ًا بهنظرم برای آن سالها
با همۀ گرفتاریها ،با همۀ رنجهایی که وجود داشت ،با توجه به بیماری فشار خون سختی
که عاقبت کارم را به بیمارستان کشاند ،کار مهمی بود که به همت رفقا انجام شد .چند
سال به همین ترتیب ادامه دادیم تا رسیدیم به ضرورت انتشار “اندیشه و پیکار”.
نشریۀ “اندیشه و پیکار”   (نوامبر

 1987تا دسامبر )1993

موضوع اصلی این دوره که مرکز
مشغولیتهای ما بود و البته ریشه در
همان دورۀ اولی دارد که به خارج آمدیم،
مسئلۀ بحران است؛ مسلم ًا ما در درجۀ
اول با بحران بهمثابۀ امری تشکیالتی
روبهرو شدیم اما رشد مباحث مشخص
در جهت برونرفت از آن ،پای مسائل
تئوریک و نظری را به میان کشید و ما را
وادار به پذیرش ابعاد واقعی بحران کرد
یعنی پذیرفتن اینکه جنبش کمونیستی
که ما هم جزو کوچکی از آن بوده و
هستیم ،نه فقط بهلحاظ تشکیالتی بلکه
بهلحاظ تئوریک نیز دچار بحران است.
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ما در زمان پیکار ،بحران جنبش کمونیستی را در واقع تشکیالتی ارزیابی میکردیم ،به
این دلیل که انترناسیونالی وجود نداشت که فعالیت کمونیسم بینالمللی را در سطح جهان
سازمان داده و رهبری کند .آن را نقص بزرگی میدانستیم ،یعنی عدم وجود اردوگاه
سوسیالیستی .تا پیش از سال  1360این درک محدود ما از بحران بود ولی پس از
آمدن به خارج کشور و آشنایی با بسیاری از ایدههایی که طی سالیان دراز قبل از ما ،از
حدود سی یا چهل سال پیش در بین کمونیستهای اروپا و جهان مطرح بوده ،متوجه نوع
دیگری از بحران شدیم و آن هم بحران تئوریک است .ما دائم مسئلۀ بحران را بهعنوان
خط مشی
یک امر مهم مورد تأکید قرار میدادیم و با جریاناتی که خود را صاحب
ِ
میدانستند وحدت نظر نداشتیم؛ میدانستیم که داشتن یک برنامه یا خط مشی مسئلهای
ْ
پذیرش مسئله حل نبود زیرا دو نحوۀ برخورد به بحران
را حل نمیکند اما حتی با این
میتوانست وجود داشته باشد :یکی اینکه ما بحران را بهعنوان یک معضل فکری در
نظر بگیریم و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و زمانیکه بحران حل شد دست به
عمل بزنیم یا جریان دیگری که من خودم بیشتر به آن تمایل داشته و دارم که بحران را
نه صرف ًا در کتابخانه و آزمایشگاه بلکه در جریان مبارزات سیاسی مورد بحث و برخورد
قرار دهیم .بهعبارتدیگر این بیشتر یک بحران رشد مبارزۀ طبقاتیست تا بحران افت
و ضعف .من معتقدم که مسائل پیچیدهای که در دورههای قبل بهلحاظ تئوریک در
جنبش کمونیستی حلوفصل نشده و یا تحوالتی که در دنیای سرمایهداری صورت گرفته
و همینطور تجربیاتی که عم ً
ال به شکست انجامیده ،همگی به ما خاطر نشان میکند که
باید همواره به تئوریهای نوین و پیچیدهتر مجهز باشیم .اینطور نیست که بحران صرف ًا
در کتاب یا در بحث نظری حل شود ،بلکه در میدان مبارزه و در عمل است که باید مدام
وارد کار بود .باید سیب را دندان زد و مزهاش را چشید .باید هرگونه حرف و فکری
که داریم را در عرصۀ بیرونی مطرح کرده و به محک پراتیک بزنیم .به این دلیل ما با
محفلیسم ،چنانچه قب ً
ال  گفتم مخالفت کردیم.
به مرور که نگاه انتقادی ما به گذشتۀ خود قوام مییافت ،احساس میکردیم
که باید بهنحوی متمرکزتر نتایج این برخورد را ارائه کنیم .معتقد بودیم با حرکت از
رادیکالیسمی که در پیکار بیان تعلقش به طبقات فرودست بود باید با سالح نقد به
سراغ مباحث بحران رفت و نتایج آن را ارائه داد .این سمتگیری در نقد و بررسی کار
خودمان یعنی مستقیم ًا در موضعگیریمان در کلیۀ موارد تأثیر داشت .این چیزیست
که من واقع ًا به آن دلبستگی دارم و فکر میکنم امر درستیست؛ اینکه چنانچه به نقد
مواضعی در گذشتهرسیدیم ،آن نقد را بالفاصله در عمل نشان دهیم؛ برایناساس بود که
انتشار “اندیشه و پیکار” بهعنوان یک نشریۀ تئوریک در خدمت مباحث نظری جنبش،
در دستور قرار گرفت .وجود چنین نشریهای به ما امکان میداد که اگر بهطور مثال به این
موضع رسیدیم که هنرمند نباید دستش بسته باشد ،آنگونه که در صفحۀ “هنر مقاومت -
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هنر پرولتری” در پیکار مطرح بود که هنرمند باید تابع دستورات حزب میماند و بههیچرو
خالف نظر حزب عمل نمیکرد ،زمانیکه پس از آشنایی با برخی نوشتههای نقادان
و هنرمندان فرانسوی مثل تریوله ،آراگون یا آندره بروتون… به نقد اینگونه برخوردها
رسیدیم ،آن را فور ًا در کارهایمان منعکس کنیم ،مثل نوشتهای در مورد فروغ فرخزاد که
(((
در سال  )۱۹۹۱(۱۳۷۵در “اندیشه و پیکار” شمارۀ سه آوردیم.

ما که به نقد و رد سیستم تکحزبی رسیده بودیم ،میبایست بتوانیم صریح ًا
مخالفت خود را با انواع حزبسازیهای رایج بیان کنیم و نشریۀ تئوریک چنین امکانی
را فراهم میکرد .عالوه بر آن چنین نشریهای ،با اهتمامی که به امر مبارزه ایدئولوژیک
داشت ،با شوق و اشتیاق پذیرای نظرات مخالف هم بود و از مبارزۀ نظری استقبال
میکرد .ما معتقد نبودیم که حقیقت بهصورت کامل و انحصار ًا در نزد یک ارگان یا
جریان یا حتی حزب کمونیست باشد؛ این مبارزۀ ایدئولوژیک و نظریست که تئوریها
را صیقل میدهد .زمانی رسم بود که گروههای روشنفکر میگفتند که ما مارکسیسم را به
این شکل میفهمیم ،یا تحلیل ما از جامعۀ ایران بر اساس این ِ
درک مارکسیستیست و به
یکدیگر میپیوستند و یک برنامۀ سیاسی ارائه میدادند که با برنامۀ شوروی فرق چندانی
نمیکرد و تا حد زیادی کپی برنامۀ سوسیال -دمکرات روسیه بود؛ اسم جمع خودشان
را هم “حزب کمونیست” میگذاشتند .بالفاصله که به چنین عنوانی مزین میشدند یعنی
حزب کمونیست ،دیگر این میشد معیار و آیۀ آسمانی ،به این معنی که هر کس مخالف
این گفته حرفی بزند اپورتونیست است و دیگر کمونیست نیست .این درک و دید در
پیکار هم در زمان برآمد بحران جریان پیدا کرد .پیکار هیچوقت با وجود گستردگی نسبی
در سطح کشورْ خود را حزب ننامید ،یعنی این صداقت را داشت که بیخود و بیجهت
اسم حزب کمونیست بر خود نگذارد و برخالف آنچه امثال سهند و کومله کردند همچنان
خودش را سازمانی بنامد که در راه حزب گام برمیدارد؛ ولی این امر مانع از این نبود
ِ
درک صد در صد درست تلقی کرده و معتقد باشد
که پیکار درک خودش از مسائل را
که اگر کسی بر خالف این درک چیزی بگوید ،درکی غیرمارکسیستی دارد؛ اما با وجود
این ،فکر میکنم که پیکار تا قبل از بحران ،میان یک موضع غیرمارکسیستی و یک
جریان اپورتونیستی تمایزی قائل بود و این امر به او اجازه میداد که بر سر موارد معینی
حاضر به مبارزۀ نظری ،همکاری در میدان عمل ،ائتالف ،اتحاد عمل و غیره باشد؛
مانند آ کسیون مشترکی که با اقلیت و راه کارگر در اول ماه مه سال  1359داشتیم ،یا
دفاع از استقالل دانشگاه در کنار جریاناتی که برخی نظراتشان را دائم مورد انتقاد قرار
داده بودیم.
وقتی ما توانستیم در خارج ،این مسئله را در درک تئوریک خود بیان کنیم ،در
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عمل نوعی پلورالیسم را اجرا کردیم و در نشریات خود هم بهخوبی آن را نشان دادیم.
در مقدمههایی که بر مقاالت و کتابها مینوشتیم ،از جمله بر کتاب کنگرۀ مارکس جلد
دو((( ،بهخوبی آن را بیان کردیم .در آنجا پس از یادآوری این بیت از مولوی :
“رگ رگ است این آب شیرین و آب شور
در خالیق میرود تا نفخ صور ”
نوشتیم:

“… جنبش ما سالها در جستجوی کیمیای “برنامه” بوده است
و تالش آن بیشتر مصروف مضمون چنین برنامهای گشته است تا ایجاد
فضا و مناسبات برای بحثهای زنده و خالق و دائمی و این تا حدی به
مشخصات تاریخی جنبش ما برمیگردد ،یعنی جایی که شدت فشار و
خفقان آنچنان است و درهای زندان آنچنان سنگین که همۀ کوششها
بهنحوی غریزی معطوف به یافتن “کلید” میشود و کسی در این اندیشه
نیست که اگر در را گشودم چه خواهد شد؟ و بدینترتیب ،هر بار که کسی
“کاف” کلید را بهخیال خود یافت ،فریادکنان همه را به سمت “آزادی”
فرا میخواند .دریغ که این فراخوانها بیشتر به مسلخ منتهی میشوند تا
به سرزمین آزادی .جنبش ما بدینترتیب ،به جنگلی میماند که بهطور
منظم و در فواصل هر چه کوتاهتر دچار حریق میشود ]…[ .امروز در
سطح بینالمللی با شکوفایی دوبارۀ مارکسیسم روبهروییم .مارکسیسمی
که هزار بار به خاکش سپردهاند امروز نه تنها به زیستن ادامه میدهد
بلکه گویی پس از ِ
مرگ ِ
پدر ناخوانده و مستبدش از نو شکوفا میگردد و
بهراستی همچون درخت کهنسالیست که از همه سو نیرو میگیرد و شاخه
میگسترد ]…[ .چپ ایران با همۀ تنوع خویش که خواستار آزادی از
ستم سرمایه بوده ،نزدیک به یک قرن است که با اندیشههای سوسیالیستی
کمابیش آشناست و در راه فهم و ترویجوتبلیغ و تطبیق آن تالشها کرده
و علیرغم ضعفهای فراوان باید اذعان داشت که هزاران انسان دردمند
و فرزانه جانشان را صمیمانه در راه این تمدن نوین نثار کردهاند]…[ .
جویبارهای سوسیالیستی ایران که میتواند با توجه به سرچشمۀ تاریخی،
خویش را مزدکیان و قرمطیان امروز بنامند باید شایستگی آن را در خود
گرایی نظری را تجربه کرده ،سنتی پُرقوام و ریشهدار را در
بیابند که کثرت ِ
عرصۀ مارکسیسم ِ پیریزند”.

برای انتشار “اندیشه و پیکار” که قرار بود نشریهای تئوریک باشد به غیر از
حبیب ،رفیق عارف هم مشارکت داشت .عارف ،که از انگلیس میآمد سطح اطالعاتی
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خوبی داشت و در زمینۀ مسائل کالسیک بسیار کار کرده بود .او بارها در کالسهای
سازمانی “کاپیتال” و دیگر کالسیکها را درس داده بود؛ از زمانیکه در پاکستان بود
یعنی سال  1361عم ً
ال بچههای بلوچ و غیره را جمع کرده و کار مربوط به پناهندگان را
کاری هواداران سابق پیکار که ما تدارک میدیدیم حمایت
س روسامان میداد .او از ادامه
ِ
کرد .در پاکستان برای فعالیت خودش نامی گذاشته بود“ :گروه یاران فاضل” .آنها نه
تنها اعالمیهها و نشریات ما را تکثیر میکردند بلکه تمام کتاب “از آرمانی که میجوشد”
را به همان شکل تکثیر کرده بودند .برای کمک به پناهندگان پول جمع میکردند و…
یک بار این رفیق را در یکی از سفرهایش به بلژیک مالقات کردم و بنا گذاشتیم که در
کارهایمان هماهنگی بیشتری داشته باشیم .سال  1364-65در بلژیک جلسهای ترتیب
دادیم تا رفقایی از آلمان و فرانسه ،با این رفیق دیدار داشته باشند .در آن جلسه حبیب هم
بود .آنها هم ،عارف را مالقات کرده و تصمیم گرفتیم که کارهایمان را جمع و جورتر
کنیم .در طی همین صحبتها بود که ایدۀ یک نشریۀ تئوریک مطرح شد .عارف برای
حفظ ارتباط با ایران دوباره به پاکستان بازگشت.
باید یک نکتۀ دیگر را اضافه کنم و آن اینکه رفیق عارف مدتی پس از بازگشت
به پاکستان دیگر الزم ندید که آنجا بماند و به انگلستان رفت و در آنجا پناهنده شد .در
انگلیس هم به جم عوجور کردن بچههای بلوچ و دیگران که هوادار پیکار بودند پرداخت و
در فعالیتهای دیگر همکاری میکرد .با همکاری عارف و حبیب بود که اندیشه و پیکار
را بهعنوان یک نشریۀ تئوریک راه انداختیم .عارف بهدالیلی که به خودش مربوط میشود،
از شماره دو از ما فاصله گرفت.

همکاری با ارگانهای انتشاراتی و مجالت
“آغازی نو”“ ،چشمانداز”“ ،ایرانیکا”

تقریب ًا تا سه ،چهار سال بعد از خروجمان از کشور یعنی تا  )1985( ۱۳۶۴غالب
مطالبی که مینوشتیم و کار میکردیم در چارچوب همان هواداران پیکار بود که در نشریۀ
داخلی منعکس میشد یا در نشریۀ “برگزیدۀ مطالب خواندنی” .بعد از این دوره“ ،اندیشه
و پیکار” هم کارش را آغاز کرده بود .بهمرور در سالهای بعد الزم شد که مقداری پایمان
را فراتر بگذاریم و از نشریاتی که وجود داشتند ،نشریات چپ یا دموکراتیک بهعنوان
تریبونی برای اظهار نظر استفاده کنیم .من با نشریات دیگری که ادامۀ مبارزات سالهای
قبل یا بعد از قیام تا سال  1360بودند همکاری نداشتم ولی به یاد دارم که ناصر مهاجر
نشریهای در قطع آ-چهار درمیآورد به نام “آغازی نو” که معمو ً
ال  100-150صفحه
داشت و بهنظرم بیش از بیست شماره از آن منتشر شد .زمانیکه رفسنجانی رئیس جمهور
شد (مرداد  ،)1368صحبت از عفو دادن به مخالفین و بازگشت ایرانیان به کشور به میان
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آمد .در بعضی از افراد توهمات خاصی شکل گرفته بود که مایل به بازگشت بودند .به یاد
دارم یک نفر از کسانی که قب ً
ال عضو پیکار بود و بعدها راه خودش را جدا کرد ،گفت که
ممکن است عفو بدهند ،پوران حسابی عصبانی شد که “یعنی چه که آنها میخواهند عفو
بدهند؟ اگر کسی بخواهد عفو بدهد یا ندهد این ما هستیم ،نه رژیم!” این کلمۀ “عفو”
دادن یک اصطالح رایج دستگاههای حقوقی بینالمللیست؛ از جمله خود همین سازمان
“عفو” بینالملل .چه کسی عفو میدهد؟ عفو را رژیمها میدهند نسبت به اپوزیسیونی که
ظاهر ًا خالفکار یا در زندان است ،درحالیکه اینها هستند که باید به دولت عفو بدهند!

سؤال مهم آن زمان این بود که آیا باید برگشت یا نه و یا اصو ً
ال بازگشت نوعی
خیانت و کرنش است یا خیر؟ نشریۀ “آغازی نو” در یکی از شمارههای خود ،سؤاالتی
در اینرابطه از چند نفر از جمله من کرد .این اولین بار است که من خارج از چارچوب
خودمان یعنی پیکار با کس دیگری صحبت کردم .ارزش این مصاحبه برای خودم در
این است که باعث شد من از این هسته یا غشا یا از النۀ خاص خودمان بیرون بیایم؛
بههمینخاطر میتوانم بگویم که ممنون ناصر مهاجر هستم .از آن به بعد است که من دائم ًا
به مسائل از زاویۀ دیگری دقت میکردم و در این فکر بودم که احیان ًا بشود با کسان
دیگری همکاری کرد و از پیلۀ خود درآمد .آنطور که در خاطرم هست ،برای “آغازی
توگویی با “(ابواللطف) فاروق َقدومی”،
نو” در سال  1993یک ترجمۀ مفصل از گف 
رئیس روابط خارجی سازمان آزادیبخش فلسطین یعنی در واقع وزیر خارجهشان که در
مخالفت با قرارداد اسلو بود ،ترجمه کردم .در ادامه با جریانهای دیگر هم همکاریهایی
داشتم؛ مث ً
ال مقالهای به مجلﮤ “چشمانداز” زیر نظر ناصر پاکدامن و همکاری شهرام قنبری
در پاسخ به یک نظرخواهی در مورد سقوط شوروی دادم.
در اواخر دهۀ  1980استاد سابقم دکتر محمدجعفر محجوب که برایم بسیار مورد
احترام بوده و هست ،به من از طریق یکی از بستگانش که از هواداران فعال پیکار در
پاریس بود ،پیشنهاد کرد که برای دائرةالمعارف “ایرانیکا” مقالهای دربارۀ سازمانهای
جنبش کمونیستی در ایران از  1953یعنی از کودتای  28مرداد  1332به بعد بنویسم.
“ایرانیکا” بههمت احسان یارشاطر منتشر میشود .مطلبی که در ذیل حرف  Cبهعنوان
“کمونیستم در ایران” قرار بود نوشته شود به سه بخش تقسیم شده بود .بخش اول از آغاز
تا  1320که خسرو شاکری مسئولیت نگارش آن را بهعهده گرفت؛ او آن زمان در دانشگاه
هاروارد دو-سه سالی بود که کار میکرد .دورۀ دوم یعنی  1320-32دورهایست که
حزب توده در حکومت ایران در دولت قوام شرکت داشته است (سال  ،)1324دورهای
غنیست که نباید دستکم گرفته شود .این دوره مطابق است با رشد جنبش کارگری،
رواج نشریات و فرهنگ متمایل به سوسیالیسم و ادبیات سوسیالیستی و… که در ایران به
اشکال مختلف ترجمه و چاپ میشده است .این بخش را در ابعاد سیاسی-اجتماعی و
فرهنگی ،بهنظرم آقایی به اسم سپهر ذبیح که یکی از همکاران ایرانیکاست یا آن زمان بود

تبعید

۷۰۷

نوشته است .بخش سوم که به من محول شد مربوط بود به دورهای از  )1332( 1953به
بعد ،یعنی تا زمان نگارش مقاله در  )1367( 1988البته زمانیکه به مرحلۀ چاپ رسید
دیگر در آغاز دهۀ  1990بودیم .این بخشها به زبان انگلیسی در جلد ششم دانشنامۀ
(((
“ایرانیکا” منتشر شد و روی اینترنت هم قابل دسترسیست.
در همین دوره ما به فعالیتهای گوناگون در اشکال مختلف ادامه دادیم .در
کنار این فعالیتها روابط جمعی خود را بهطور مستمر حفظ کردیم ،مث ً
ال در پاریس
هیچوقت پیش نیامده که دیدارهای هفتگی تعطیل باشد و رابطه با هرچند تن از رفقا که
فعال و حاضر به فعالیت مشترک بودند ،طی این سالها هرگز قطع نشده است .در عین
فعالیتهای روزمره ،یک سری کتاب هم منتشر میکردیم؛ مث ً
ال کتاب آلتوسر“ ،فلسفه و
مارکسیسم” ،یک مجموعه از مقاالت در رابطه با فلسطین به نام “شکوه انتفاضه و تنهایی
یک ملت” و… طومارهایی را امضا میکردیم یا میدادیم برای امضا .به یاد دارم که
یکی از این طومارها خیلی گسترده شد ،بیش از سیصد-چهارصد نفر امضا کردند؛ کسانی
طومار را امضا کردند که بهنظر نمیرسید تا این حد جانبدار فلسطین باشند .این طیف
وسیع امضاکنندگان باعث انتشار و طرح این موضوع در بیبیسی شد و پخش این خبر
در بیبیسی و نام بردن از چند تن از امضاکنندگان موجب انعکاس آن در ایران گشت؛
روزنامۀ کیهان و جمهوری اسالمی هر دو در ارتباط با مواضعی که در آن آمده بود ،موضع
گرفتند .ما تأکیدمان این بود که مسئلۀ فلسطین یک مسئلۀ سیاسیست؛ مسئلۀ اشغال
است؛ مسئلهای مذهبی و دینی نیست و این امر آنها را برآشفته کرده بود.
مجلۀ “آرش”
در اوایل دهۀ  1370همکاری خود را با مجلۀ “آرش” از شمارۀ یازده آن شروع
کردم .این همکاری از نظر مقالهنویسی مستمر بود .در ابتدای کار ،آرش سالی ده شماره
منتشر میشد که بعدها به شش شماره و در پایان ،از آنجاکه هر شمارهاش بسیار سنگین شده
بود ،صرف ًا به سالی دو شماره رسید .از آن زمان بهطور مداوم همکاری ادامه داشته و همیشه
آن را مثبتدانستهام و روابط خوب و احترامآمیزی با سردبیرش پرویز قلیچخانی دارم.
همکاریام با آرش را با مقالۀ “شکوه انتفاضه و تنهایی یک ملت” آغاز کردم.
خوبی آرش این است که دریچهایست برای انعکاس دادن تمام دردها ،رنجها ،ناکامیها
ولی همچنین تردیدها ،امیدها و آرزوها و در نهایت استقامت جامعۀ تبعیدی ایرانیان چپ
و امکان دیالوگ میان این افراد را فراهم میکند .شاید بتوان گفت که آرش به نوعی ادامۀ
 -1نک بهCOMMUNISM iii. In Persia after 1953                                                               :
http://www.iranicaonline.org/articles/communism-iii
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فعالیت تبلیغی و انتشاراتی طیف چپ سالهای قبل و بعد از قیام  13۵۷است .این کار به
همت پرویز قلیچخانی انجام شد و در واقع حیاتی خودجوش داشت چون نه هیئت تحریریه
مشخص و ثابتی دارد و نه خبری از سرمقالههای جهتدار در آن میتوان یافت؛ درعین
آنکه جهت عمومی خود را در مخالفت با بساط جمهوری اسالمی هرگز پنهان نکرده
است؛ ضمن ًا نباید فراموش کرد که ارزش آرش فقط در ارائه دیدگاهها و گزارشهای سیاسی
نیست بلکه بهخصوص در عرصۀ هنر و نقد هنری ،در عرصۀ شعر و ادبیات ،هنرهای
تصویری و غیره موجب بروز یا قوام یافتن خالقیتهای بسیار بوده است.

در آرش و دیگر نشریات ،مقاالت معمو ً
ال با اسم خودم امضا میشد ،اما در واقع
بیان نظر رفقایی بود که سابقۀ فعالیت در پیکار را داشتند .مواردی هم بود که به دالیل
امنیتی و یا به این خاطر که تعداد مقاالتی که میفرستادم برای درج در یک شماره زیاد
بود ترجیح میدادم از نام مستعار استفاده کنم .بنابراین بعضی اوقات از اسم مستعاری
آن مقالهای
مثل سعید رهرو استفاده میکردم .سعید رهرو اولین اسم مستعاریست که با ْ
را امضا کردم؛ این مربوط به سال  1348میشود و نوشتهای در مورد ادبیات فلسطین؛
مقاله در یک مجلۀ ادبی و سنگین ،بهنام “جهان نو” چاپ شد که آن زمان در تهران زیر
نظر رضا براهنی و جالل آلاحمد منتشر میگشت؛ بد نیست بگویم که رفقای سازمان
مجاهدین میدانستند که مطلب ادبیات فلسطین را من با اسم مستعار به نشریۀ “جهان نو”
دادهام و این برایشان هیچگونهاشکالی نداشت.
باری ،در این دوره ،دست به نگارش و ترجمۀ آثاری خارج از محدودۀ خودمان زدم.
در بعضی نشریات از جمله نشریۀ “بیدار” که در آلمان منتشر میشد با اسم مستعار مقاله
میدادم؛ مصاحبهای با آندره گورتز از لوموند ترجمه کردم که با اسم سعید رشیدی در نشریۀ
“آدینه” در تهران چاپ شد؛ مطالبی هم در آرش فکر کنم با همین اسم سعید رشیدی چاپ
شده است .اسامی دیگری هم هست ،یک بار مث ً
ال بیست ،بیست و پنج صفحه از کتاب
“سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات” در نشریۀ “چشمانداز” به نام محمد ایرانی آمده؛ یک
مقالۀ دیگر در آرش به مناسبت آمدن ژرژ حبش به پاریس منتشر شد( ،زمانیکه او مریض بود
و قصد داشت برای درمان به فرانسه بیاید ،صهیونیستها فعالیت وسیعی جهت عدمپذیرش
ْ
رسیدنش جهت اخراجش داشتند) که آن را هم با نام حیدر ایروانی امضا کردم.
او و پس از
مطالبی هم در مطبوعات عربی با اسم خودم مینوشتم ،از جمله برای روزنامۀ
“الحیات” و بابتش دستمزد دریافت میکردم هرچند مقاالتی مینوشتم که مطابق نظر
خودمان بودهاند بهطوریکه اگر به فارسی ترجمه شوند ،همه قابل نشر میباشند .یکی از
آنها در مورد سانسور و ممیزیست و ترجمۀ فارسی آن را روی سایت  گذاشتیم .مطلبی
هم دربارۀ “ابوجهاد” نوشتم که در مجلۀ “الیوم السابع” منتشر شد؛ این مجله با کمک
سازمان آزادیبخش فلسطین در پاریس منتشر میشد .همکارانش محمود درویش و کسان
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دیگری از این دست بودند.

این کارها مجموع ًا یک سری تالش بود که برای هیچکدام وزنۀ سنگین و تئوریک
خاصی قائل نیستم اما جنبۀ مبارزاتی داشته و در آن دوره بیان نوعی رادیکالیسم بود.
“روزنامۀ تیراژه”

ما “اندیشه و پیکار” را با کمک حبیب و رفقای دیگر تا چهار شماره ادامه
دادیم ،ولی قبل از انتشار “اندیشه و پیکار” یا همزمان با آن ،من در همکاری با چند تن
از بچههایی که در چارچوب سازمانی کار نمیکردند ولی همچنان در اپوزیسیون بودند،
کوشش کردیم که یک روزنامۀ سراسری عمومی به نام “تیراژه” (یعنی سایه روشن)
منتشر کنیم .در میان این افراد رفقایی از وحدت کمونیستی ،فدایی و جریانهای چپ
ملی که شاید بشود آنها را دمکرات-ملی نامید حضور داشتند و حتی کسانی که از
کمونیسم میهراسیدند .مبنای این کار مشارکت افراد بود و نه جریانها؛ خود من آنجا
بهعنوان عضوی از اندیشه و پیکار شرکت نداشتم .بههرطریق با حضور و مشورت
کسانی از جمله رضا مرزبان و هوشنگ کشاورزصدر ،شش ماهی جلسات دستهجمعی
برگزار کرده و حول این موضوع که چگونه میتوان یک روزنامۀ چپ با مخاطب
طیف نیروهای چپ ،به گستردگی روزنامههای راست مانند کیهان ،تأسیس کرد ،بحث
کردیم .پیشنهاد دهندۀ این کار بهروز معظمی از رفقای سابق وحدت کمونیستی بود که
با پشتکار و همتی که داشت دستبهکارِ مهیا کردن امکانات و کمک مالی آن بود .من
او را از سالیان دراز میشناختم و با او کار کرده بودم .علیرغم تالشهای انجام شده،
به نتیجهای نرسیدیم؛ به این دلیل که همۀ افراد ،حامل نگاهی نبودند که بتواند باعث
و عامل راه انداختن یک روزنامۀ عمومی باشد که هم نظرات گوناگون در عرصههای
راست و چپ را منعکس کرده و هم رابطهاش را با چپ حفظ کند .بههرحال این کار
سامان و انجامی نگرفت .اختالفات فکری از اصلیترین دالیلی بود که مانع از رسیدن
به یک نظر مشترک شد .گاهی اوقات باید خودت در عمل ببینی که نمیشود با یک
سری افراد همکاری کرد .گاهی بهنظر میرسد که ممکن است در شرایط بحرانی بشود با
گرایشهای مختلفی که هدف واحدی دارند مث ً
ال علیه والیت فقیه یا جمهوری اسالمی،
کار مشترکی انجام داد؛ با کسانی که خود را دمکرات مینامند و معتقدند که توانایی
شنیدن حرف همه را دارند یا حداقل اینطور ادعا میکنند .درست بودن چنین پروژهای
باید در عمل نشان داده میشد.
باید بر این مسئله تأکیدکنم که ما بعد از خاموشی پیکار آنقدر از همه طرف ،همه
چیز بر سرمان آوار شد که فکر میکردیم در آنچه پیشآمده مقصر هستیم .اگر مناسبات
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دموکراتیکی در سازمان وجود نداشته ،اگر نوعی دیکتاتوری در کار بوده ،اگر روشهای
استالینی رایج بوده ،همه بهدلیل خطای ما بوده است .این ما بودهایم که نتوانستیم حرفی
را بشنویم .سکتاریسم حاکم ناشی از ما بوده است .بودند حضراتی که چون در هیچ
یک از فعالیتهای مبارزاتی و افشاگرانۀ ما مشارکت نکرده بودند ،ما را عامل تحریک
جمهوری اسالمی در ِاعمال سرکوب میدانستند و فکر میکردند تقصیر از چپروی
ماست .این مسئله در دورۀ پس از شکست باعث شده بود که چهبسا تو حاضر شوی دست
به تجربه بزنی ،ببینی آن کسی که چپروی نمیکند ،در عوض چه میکند و چه میگوید.
بههمیندلیل من رفتم و دیدم؛ باید آن را شخص ًا تجربه میکردم و میفهمیدم که در این
داستان یعنی در داستان همکاری افراد مختلفی که از افقهای فکری مختلف میآیند و
قصد فعالیت مشترکی دارند واقع ًا الزم است شرایط خاصی فراهم باشد .من عاقبت به این
نتیجه رسیدم که اگر ما سکتاریست بودهایم و سکتاریسممان گروهی بود ،کسانی هستند که
برای شخص خودشان سکتاریستاند! من اگر بر حرف یا ایدهای تأکید میکردم ،بهخاطر
گروه بوده ،برای ده نفر ،صد نفر بوده و پای نظر شخصی در میان نبوده است؛ در بین
بسیاری از افرادی که دیده و در طی سالیان طوالنی با آنها مراوده داشتهام شاهد این درجه
از تحمل نبودهام؛ ندیدهام که در آنچه نوشتهاند کوچکترین تغییری را – بنابه درخواست
فرد دیگری – بپذیرند؛ حتی اگر با استناد به فرهنگ لغات و غیره به ایشان ثابت شود که
در اشتباهند.
باری ،یکی از دالیل اصلی شکست این پروژه ،در واقع نرسیدن به یک نقطۀ
مشترک “دموکراتیک مآبانه” است .میبایست هر کس سطح توقعاتش را تا پایینترین
سطوح دیگران تنزل دهد .برای مثال بر سر این موضوع بحث بود که این روزنامه آیا
میتواند با پسر شاه هم مصاحبه کند یا خیر؟ آیا میتوان عدالت اجتماعی را هدف این
روزنامه در نظر گرفت؟ دست آخر روشن شد که نمیتوانیم به یک نقطۀ مشترک برسیم
و من بهتدریج به این نتیجهرسیدم که باید این دندان را از ریشه کند؛ جالب اینکه نهایت ًا
پولش هم فراهم نشد!
گذشته از اینها با نشریات دیگری نیز همکاری داشتم .یک نشریه در آلمان منتشر
میشد به نام “دیدار” که در آنجا نقدی به مقدمۀ باقر پرهام در ترجمۀ کتاب “هیجدهم
برومر” نوشتم (((.دیگری همزمان با سالهاییست که خاتمی به قدرت رسید (،)1376
نشریهای در کانادا منتشر میشد به اسم “سپیدار” که ده مقاله برای آنها نوشتم که بعد در
(((
جزوهای به نام “جنگ جناحها و گفتمان چپ” منتشر شد.

 -1نک .به :پیوست شماره .۸

 - 2نک .به“:جنگ جناحها و گفتمان چپ”http://peykar.org/old/article/arti-tor/ar.to-pdf/a007.pdf  .
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در رابطه با نشریۀ “نقد”
در اواسط دورهای که ما به انتشار اندیشه و پیکار مشغول بودیم ،یعنی فکر میکنم
در اواسط  1368رفیق شهرام واالمنش که گویا از سازمان رزمندگان بوده و با رفقای
دیگری در آلمان فعالیت میکرد به سراغ ما آمد و در زمینۀ فعالیت تئوریک صحبتهایی
با ما داشت .علیرغم نزدیکیهای نظری در آن دوره بهنظر ما فعالیت این رفقا جنبههای
محفلی داشت زیرا هیچگونه مداخلهای دربارۀ مسائل روز را مورد توجه قرار نمیدادند
مث ً
ال کاری نداشتند که جنگی وجود دارد یا ندارد؛ فعالیتشان را اساس ًا مطالعه و پرداختن
به مباحث تئوریک میدانستند .این رفیق ،پس از دیدارمان بههمراه برخی از دوستانش
نشریهای به نام “نقد” در هانوفر منتشر کرد؛  جمع ًا از این نشریه  25شماره انتشار یافت.
وی بعد ًا برخی از مقاالت را با نام مستعار کمال خسروی در تهران چاپ کرد و نیز سایتی
(((
دائر نمود که مقاالت آن نشریه را روی آن گذاشته است.

پایان اتحادیههای دانشجویی
در فاصلهای که “اندیشه و پیکار” انتشار مییافت یعنی از اواخر  1366تا اواخر
 1372ما شاهد منحل شدن اتحادیههای دانشجویی هوادار سابق پیکار هستیم .تنها تعداد
معدودی از بچهها در آلمان ،سوئد و فرانسه فعال باقی مانده بودند .تا چند سالی همین
شبکۀ سابق در کانادا و کشورهای دیگر به ما در امر توزیع “اندیشه و پیکار” ،کتابهایی
که چاپ میکردیم و نشریاتی که درمیآوردیم ،کمک کرده و ما را در ادامۀ راه و کارمان
تشویق میکردند.

در بارﮤ بحران
اصلی مورد برخورد ما که درعینحال دستاورد خود تلقی میکردیم
گفتم که مسئلۀ
ِ
بحران بود .بهلحاظ کیفی ما از مرحلۀ “جمعی از اعضا و هواداران سابق سازمان پیکار”
گذشته بودیم؛ این جمع ،هم شامل رفقایی میشد که مواضع گذشته را بازتولید میکردند
و هم برخی دیگر که به مرحلۀ عالیتری ارتقاء یافته بودند .تأکید ما بر این مسئله بود
پای کمونیستهای ایران و جهان بسیار عمیقتر و بسیار فراتر از
که مشکالت پیش ِ
مسائل سیاسی و تاکتیکی روزمرهایست که ما تا به آن روز میدیدیم ،از آن نوع که حزب
کمونیستی داشته باشیم یا جبههای بهوجود بیاید و خود در رأس آن قرار گیریم ،یا با
استراتژی جنگ منظم
دشمنی اشغالگر یا مهاجم روبهرو باشیم که باید با فالن تاکتیک و
ِ
 - 1نک .بهhttp://www.naghd.info                                                                                       :
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یا پارتیزانی با آن بجنگیم و قدرت سیاسی را در دست بگیریم .ریشههای مشکل را فقط
دادن دردی را دوا
به انحراف این یا آن حزب از خط مشی مارکسیست  -لنینیستی نسبت
ْ
نمیکند ،باید به فلسفه و جهانبینی مارکسیسم ،به ارزیابیهای جهانشمولی که در این
یا آن مورد به عمل آمده و جمعبندیها و تحلیلهایی که از اوضاع اجتماعی معین داده
شده مجدد ًا برخورد کرد .باور بهوجود بحران در جنبش کمونیستی ،بیداری ما از خوابی
دیرین را نشان میداد .گمان میرفت که “تئوری تدوین شده است و عملش مانده” .ذهن
سادهطلب و با مذهب تربیتشدۀ ما این نوع تئوری را میپسندید و سریع باور میکرد و از
آن انتظار معجزه و دخول به بهشت کمونیسم را داشت بیآنکه حتی موانع راه را چندان
جدی تلقی کند؛ بههمیندلیل بود که بسیاری از افراد از وجود این همه موانع و شکست
کل هدف را زیر سؤال برده و خود را فریبخورده میپنداشتند و
مأیوس میشدند و گاه ِ
در مواردی هم گاه در اردوگاهی میافتادند که سالها ظاهر ًا با آن جنگیده بودند .برای
ما با همۀ تأخیری که در رسیدن به این بحران داشتیم دریچهای به سوی برخورد تعقلی و
غیرمذهبی گشوده میشد؛ همین که در مسلمات میتوان شک کرد و دربارۀ آن اندیشید و
کارآیی آن را جهت رساندن ما به مقصود (کمونیسم) محک زد ،مرحلهای نوین و ارزنده
تعقلی هر چه بیشتر با روشی تعقلی
بود .کوشش آگاهانۀ ما این بود که در رسیدن به درک
ِ
ِ
ِ
شکاکیت مطلق درنغلتیم،
آگنوستیک
اندیشه کنیم ،از باور مذهبیگونۀ دیرین به درک
خود اصول حداقلی یافتیم که با پافشاری و ایستادگی بر آنها در راه
این است که برای
ْ
کشف مجهوالت تازه حرکت کنیم .جایگاه خود را بهعنوان جمعی از انسانهای روشنفکر
فراموش نکنیم؛ فراموش نکنیم که در راهی قدم گذارده و هدفی داشته و داریم و از همان
ابتدا از خزیدن به الک خود و انزوا خودداری کرده و هر چه هم که محدود ،گهگاه با
نگاهی به بیرون ،به طوفانی که همچنان میوزد و سیل خونی که جاریست اتخاذ موضع
کنیم ،فریادی بکشیم و اشکی بریزیم…؛ همۀ اینها بههیچوجه جدا از آنچه به دنبالش
بودیم و هستیم ،نبوده و نیست.
االن که صحبت از بحران شد ،به یک متنی هم اشاره کنم که به این موضوع
میپرداخت .زمانیکه برخی از سازمانهای چپ که در خارج دوباره شکل گرفتند ،بهدلیل
کم شدن نیروهایشان به این فکر افتاده بودند که با توجه به ضربهای که به همۀ نیروها وارد
ک شماری از آنها باقی ماندهاند و اینکه مرزهایی که قب ً
ال در شکل سازمانی،
آمده و اند 
بهنحوی عبورناپذیر وجود داشته بهمرور از میان برداشته شدهاند ،بهتر است که “طیف
یست که راه کارگر مطرح میکرد) ،ایجاد شود.
گستردۀ هواداران سوسیالیسم” (این تعبیر 
رفقای راه کارگر با تعدادی از جریانات چپ از جمله ما تماس گرفتند و حاصل آن فعالیت،
ائتالفی شد که خود را “اتحاد چپ” خواند؛ ما از همان ابتدا در چنین تالشی شرکت
نکرده و به نقد آن پرداختیم .اتحاد چپ البته بعدها در درون خودش با مشکالتی مواجه
شد که سرانجام تا آنجا که من میدانم فقط راه کارگر از آن باقی ماند؛ تحوالت دیگری
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هم به وقوع پیوست که اینجا مجال طرح آن نیست .اینگونه کوششها نتیجهای نمیداد
جز آنکه با نامهای دیگر هم بتوان اعالمیهای داد و آن را روی سایت گذاشت وگرنه هیچ
واقعیت عملی و ملموسی نداشت .در برخورد و نقد با این کمیتهسازیها مقالهای به قلم
(((
حبیب نوشته شد تحت عنوان “بازی با بحران” که در “اندیشه و پیکار” شماره چهار
منتشر شد .مضمون این نوشته از جانب برخی مورد انتقاد قرار گرفت که وقتی مسئلۀ بحران
را مطرح میکند ،آلترناتیو نمیگذارد و به نوعی خواننده را دستبسته در مقابل واقعیت
یدارد؛ ولی منظور حبیب چنین چیزی نبودِ .
خود بیان بحران ،تالشی بود برای دست
نگاه م 
یافتن به راهحلهای نو ،نه از باالی سر مردم ،بلکه فهمیدن راهی که چطور تودهها خودشان
بتوانند در جریان مبارزۀ طبقاتی به شگردها و ابتکارهای الزم دست پیدا کنند و ما که
جزو آنان هستیم و از آن جنبش هستیم و جنبش از آن ماست ،چطور باید خودمان را برای
ثوجدل حول مسائلی که مورد اختالف
پیشنهادهای مساعدتر به جنبش آماده کنیم و به بح 
و بحثمان است ادامهدهیم و به هر چه رسیدیم که ترجیح ًا بتواند به آگاهی و رشد مبارزۀ
طبقاتی در عرصۀ تئوریک و عملی کمک بدهد ،آن را بیانکنیم.
باید یادآوری کنم که طی آن ده سال ابتدایی که پیش از این صحبتش رفت،
موضعگیریهایی صورت گرفته که بهطور قطع نمیتوانم صفتهایی مثل بِ کرِ ،دبش و
ماندگار برایشان بکار ببرم ولی بههرحال نشان میدهد کسانیکه شدید ًا ضربه خورده و
جان دوست میداشتند به
غریقاند ،برای نجات خود و ایدهشان و دفاع از آرمانهایی که به ْ
چه کارهایی دست زدهاند .کسی از ما به تبعید تن نمیداد؛ جان میکندیم ،کار میکردیم.
ما مهاجر نبودیم.
در رابطه با تمام این کارها از همکاریهای گوناگون رفقا ،چه در عرصۀ نظری،
چه در عرصۀ فعالیت انتشاراتی و کارهای کوچک و جزئی که هیچکدامشان کم اهمیت
نیست ،استقبال کردیم .اندیشه و پیکار واقع ًا مدیون تالشها و حمایت رفقاییست که در
اینجا از تکتکشان نام نمیبرم.
درک ما از بحران باعث میشد به سمینارهایی که در آنها اندیشۀ مارکس مطرح
میشده توجه خاصی داشته باشیم .سعی میکردیم مقاالت خوب و تحلیلهایی را که در
عرصۀ بینالمللی از طرف شخصیتهای چپ و مارکسیست مطرح میشده ،از فردریک
جیمسون گرفته تا سمیر امین ،تا کسان دیگر منعکس کنیم .موضوعی که محور اندیشۀ
ما قرار داشته یعنی تحقیقات مارکسیستی برای ما خیلی اهمیت داشت و حتی فکر
میکنم که بههیچوجه نمیبایستی از این کار دست برمیداشتیم ،چون ،همیشه آن را تکرار
کردهام ،سالیان دراز به ما چوب زدهاند که چرا مذهب را کنار گذاشته و مارکسیسم را
پذیرفتهاید .ما نمیتوانستیم مثل بعضیها با فروپاشی اتحاد شوروی و دیوار برلین یا
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ضرباتی که به جنبش ایران وارد آمد دل خودمان را خوش کنیم که بله همه چیز تمام شد و
دیگر کاری به مسائل مارکسیسم نداشته باشیم و برویم دنبال تحقیقاتی مثل انسانشناسی،
جامعهشناسی و غیره و نان خودمان را به نوعی بهتر دربیاوریم یا زندگی بهتری داشته
باشیم .برای من حیاتی بود که حول مسئلۀ مارکسیسم و این انتخابی که صورت گرفته
انتخابی که خودمان دنبال کردیم و مبتنی بر شایستگی ،زنده بودن و امروزی بودناندیشۀ مارکس است -در ابعاد مختلفش کار شده ،آن را بشناسیم و بشناسانیم .این آن
کاریست که انجام دادیم و دائم انجام میدهیم .به این دلیل به محض اینکه کنگرۀ
مارکس برپا شد ،ما دنبالش کردیم .قب ً
الاشاره کردم که این مقاالت را با همکاری برخی
از دوستان که آن زمان عالقۀ بیشتری در این مورد نشان میدادند ،منتشر کردیم .ما در
ترجمه و انتشار جلد اول کنگرۀ مارکس نه نفر بودیم .در دومی پنج-شش نفر و در سومی
همین تعداد یا کمتر .کار ویراستاری هم بهصورت جمعی با رعایت پرنسیپهایی در
محتوا و در قالب انجام میشد.
من این نوع درک از بحران و برخورد به آن را قبول داشتم و فکر میکردم که
اینراه را باید پیگرفت .در نتیجه بدون هیچگونه پیشداوری قبلی به سراغ جریاناتی
رفتیم که خودشان را از نحلۀ مارکسیسم میدانستند .بعد از سقوط شوروی بسیاری از
ِ
جریانات دیگر کمرنگ شده بود .جریان دیگری در عرصۀ جهانی
مرزبندیهای ما با
شکل گرفته بود که میخواست در پرتو اندیشههای مارکسیستی و تجربههای جنبش
کارگری و کمونیستی به معضالتی که در عرصۀ بینالمللی در دنیای سرمایهداری وجود
دارد ،برخورد کند .در فرانسه گروههایی بودند که قب ً
ال نزدیک به حزب کمونیست فرانسه
تلقی میشدند یا در دانشگاهها ،نحلههایی که تمایالت نزدیک به چپ داشتند .ما پیش
از این ،حزب کمونیست فرانسه را رویزیونیستی ،اوروکمونیستی ارزیابی کرده و اص ً
ال
نزدیک شدن به اعضا و هواداران آن را عیب میدانستیم؛ ولی دیگر پس از طرح بحران
اینگونه برداشت را به کناری گذاشته بودیم .بههمیندلیل ما در جلسات کنگرۀ مارکس،
در  Espace Marxکه انجمنی وابسته به حزب کمونیست فرانسه است و بحثهای بسیار
جالبی در آن صورت میگرفت ،در سمینارهای متعددی که این طرف و آن طرف حول
مسائل مربوط به کمونیسم تشکیل میشد ،یا حتی در جلسات جریانات تروتسکیستی
در فرانسه که بسیار فعال بودند حضور مییافتیم .ما بدون اینکه به هیچ کدام از اینها
دل ببازیم یا خود را دنبالهرو اینها بدانیم ،به سراغشان رفته ،به مباحث بسیاری گوش
فراداده ،کتابهایشان را خوانده و احیان ًا ترجمه کردیم .در  1993ژاک دریدا کتاب
باارزشی با عنوان “شبحهای مارکس” منتشر کرد که مشخص ًا به شرایط پس از فروپاشی
اتحاد شوروی میپرداخت .فشردهای از این کتاب را که در یک مقاله در مجلۀ “نول
اوبزرواتوار”  Nouvel Observateurآمده بود ،ترجمه کردم که به فاصلۀ یک هفته بعد
از انتشار کتاب در مجلۀ آرش چاپ شد.

تبعید

۷۱۵

کنگرۀ بینالمللی مارکس
در سال  1995برای اولین بار
یک کنگرۀ بینالمللی با حضور بیش
از هزار نفر تشکیل شد که در آن بیش
از  250مقاله ارائه گشت .این کنگره
به اهتمام اساتیدی چون ژک بیده،
ژک تکسیه و اتیین بالیبار… در محل
دانشکدۀ فلسفۀ نانتر-پاریس  10برگزار
شد .این خودش در دنیای غرب حادثۀ
مهمی به حساب میآمد که لوموند و سایر
نشریات هم آن را منعکس کردند .ما
با عطش و عالقۀ فراوان در این کنگره
شرکت کرده و منتخبی از بهترین مقاالت
و مشارکتها را ترجمه و در دو جلد با
عنوان “کنگرۀ بینالمللی مارکس” منتشر کردیم (((.برخی از این مقاالت در آرش و بعدها
روی سایت هم نشر یافت .در کنگرۀ بعد که در سال  1998برگزار شد ما جزو ارگانها
و نشریات برگزارکنندۀ کنگره بودیم و یک جلد ترجمه مربوط به این کنگره را هم منتشر
(((
کردیم.
ما این مقاالت را با اجازۀ ژک بیده (که برگزارکنندۀ کنگره بود و اینجا باید از
او سپاسگزاری کنم) ،ترجمه و منتشر میکردیم .بیده استاد فلسفه در دانشگاه پاریس
 10نان ِتر و کسیست که مجلۀ اکتوئل مارکس را همراه ژک تکسیه راه انداخته بود.
آنها با ما همکاری خوبی داشتند؛ نه تنها مقاالت را بهصورت دیجیتال در اختیار ما
قرار دادند ،بلکه به سؤاالت ما و اشکاالتی که داشتیم پاسخ میدادند .آخر سر هم،
نظر موافق انتشارات دانشگاهی فرانسه یعنی  PUFرا جلب کردند که حتی آرم اکتوئل
مارکس را هم روی کتاب فارسی بزنیم .کتاب اول و دوم روی سایت اکتوئل مارکس
هست و همینطور مقاالت فراوانی که مرتب از این و آن آوردیم ،مثل مقاالتی از سمیر
امین و دمینیکو لوسوردو و غیره .خوشبختانه ما موفق به همکاری با این افراد دانشمند و
دانشور ،دانشگاهی و مسئول و عالقمند به فعالیت در عرصۀ مارکسیسم و غیره بودهایم،
هرچند ما میخواستیم از این حد فراتر رویم .بهنظرم بهلحاظ عملی و مبارزاتی ما از آنها
فعالتر بودیم؛ بههرحال همکاری با آنها برایمان خیلی ارزشمند بود .جمع کوچک
 - 1نک .به“ :کنگرۀ بینالمللی مارکس”http://peykar.org/books/402-congres1.html                     .
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اندیشه و پیکار ،اولین جریانی بود که مسئلۀ بحران و مطالعات مارکسیستی را در این
سطح بهطور مستمر وارد اپوزیسیون چپ ایران کرد و به آن دامن زد .یکی از نکاتی که
اندیشه و پیکار در مورد آن تخصص دارد ،همین مطالعات مارکسیستیست و از این
لحاظ مایۀ افتخار ماست.
در تمام این فعالیتها چیزی همواره وجود داشته که میشود آن رااشتیاق و تالش
آتشین در جهت دفاع از مارکسیسم نامید .همۀ اینها با همت و همکاری رفقایی صورت
گرفته که بعضی شناختهشده هستند و بعضی نه .قبل از همۀ آنها در رابطه با مسائل نظری
و نگارشی حضور حبیب برایمان خیلی ارزشمند بوده است.
منظور از ذکر این نوع فعالیتها این است که نشان دهم ما در برابر تالشهایی
که این طرف و آن طرف صورت میگرفته بیتفاوت نبوده اما متأسفانه اغلب ،در 90
ِ
ایرانی دیگری در این
درصد این فعالیتها خود را تنها یافتهایم .بدبختانه هیچ جریان
ِ
نوع فعالیتها شرکت نداشت .گاهی در کنگرۀ مارکس یا در جلسات و سمینارهای
دیگر ،تکوتوک با کسانی برخورد میکردیم که میآمدند و میرفتند ولی برخورد مجدانه
نقص حضور و
و پیگیرانهای با قضایا نداشتند .این بیش از آنکه برای ما افتخاری باشد،
ِ
عدم برخورد رفقای ایرانی با این نوع دغدغهها را نشان میداد؛ مث ً
ال در کنگرۀ مارکس،
ِ
یک بار نمایندهای از حزب کمونیست کارگری آمده بود که زیر عنوان مباحث کنگره
بحثی ارائه داد که چیزی جز تبلیغات برای حزب خودشان نبود! البته در آن کارگروهی
که ایشان صحبت کردند ،جمعیت زیادی هم حضور نداشت ،شاید حدود  20یا 30
نفر .این خودش نشان میدهد که مشارکت ایرانیها خیلی محقر و ناچیز بود .خود ما هم
چیز عجیبی اضافه نکردیم! من شخص ًا چقدر دلم میخواست اندیشه و پیکار توانایی
آن را داشت که حداقل در رابطه با یک مسئلۀ مشخص در آنجا بحثی را مطرح کند و به
احتمال خیلی زیاد میتوانستیم راجعبه یک سری مسائل حرفهایی هم بزنیم .همیشه
داغش به دلم ماند که ما علیرغم مشارکت و حضور جدیمان در کنگره (تا جاییکه
ما از برگزارکنندگان کنگره محسوب میشدیم) و همینطور علیرغم تواناییمان در مورد
مباحثی که در آنجا مطرح بود و ما رویش حرف داشتیم و میتوانستیم مداخلهای در آن
داشته باشیم بحثی ارائه نکردیم .ما چهبسا میتوانستیم دربارۀ مسائلی مربوط به ایران مثل
جنبش کارگری که در آن زمان شعلهور بود ،بعضی از فعالیتهای کارگری ،مسئلۀ مذهب
و حاکمیت مذهبی ،موضوع زنان یا حتی بحران جنبش کمونیستی چیزی ارائه کنیم؛
بهنظرم میتوانستیم همان حرفهایی که در نشریات خودمان داشتیم و در جلساتمان
بحثش را میکردیم ،مطرح کنیم .نظر و گرایش من این بود که میتوان این مباحث را
در چارچوبی با دیگران مطرح کرد و در میان گذاشت ،اما این مورد توافق همۀ رفقا
بهخصوص رفیق حبیب نبوده و او همیشه به چیزی که پیش میبریم با وسواس بیشتری
نگاه میکرد .من کام ً
ال معتقدم که اقدامات ما در جهت طرح مباحث مربوط به بحران در
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اندیشه و پیکار و سپس کنگرۀ مارکس ،در بین مارکسیستها و چپهای ایرانی بیتأثیر
نبوده و همه کموبیش ناگزیر شدند آن را پیبگیرند .تقریب ًا بالفاصله بعد از انتشار جلد
اول از کنگرۀ مارکس ،اتحاد فداییان و چند گروه دیگر در پاریس یک سمینار بزرگ با
حدود صد نفر شرکت کننده تشکیل دادند؛ اینکه آنها به ضرورت کار تئوریک حول این
مسائل برسند مهم بود ،البته کارشان متأسفانه به جایی نرسید ولی همین که امروز میبینیم
روی سایتهای گوناگون اپوزیسیون اینگونه مقاالت به چشم میخورد – البته نه صرف ًا
بهواسطۀ فعالیت ما بلکه بهخاطر تحوالتی که در عرصۀ جهانی و در اندیشه کمونیستها
بهوجود آمده – جای بسی خوشبختیست؛ مث ً
ال “نشر بیدار” مقاالت متعددی در این
زمینه دارد و همینطور میتوان مقاالت تئوریک را روی خیلی از سایتها خواند.
باری ،ما نتوانستیم بحث مستقلی در کنگرۀ مارکس ارائه کنیم؛ البته از یکی از
مترجمین خوب آثار مارکسیستی در ایران دعوت کردیم که به پاریس آمده و در رابطه با
نشر آثار مارکسیستی در ایران گزارشی ارائه کند .اندیشه و پیکار مقداری از خرج سفرش
را هم تقبل کرد ولی متأسفانه سفرش امکانپذیر نشد.

فعالیتهای دیگر
کارِ ترجمه و نشر در رابطه با مسائل مارکسیستی ادامه داشت؛ حضور ،آشنایی و
فعالیت رفیقمان بهرام (قدیمی) با آمریکای التین و مسائل آن ،امکانات نوینی در ارائۀ
مباحث مربوط به این منطقه و بهخصوص السالوادور و مکزیک و جنبش زاپاتیستی فراهم
کرد .حاصل یکی از سفرهای او به السالوادور جزوهای به نام “دلها و دستها در جنگ
و صلح” بود که اندیشه و پیکار در  1994منتشر کرد .این مقدمهای بود برای مباحث
دیگری که در آینده دربارۀ این منطقه انتشار دادیم.
در مجموع ،این دورۀ سالهای  1990بدون اینکه خودم چندان متوجه باشم،
دورۀ پرتالش و پرثمری بود .در قبال ایران ،فلسطین ،آمریکای التین ،مسائل نظری و
تاریخ جنبش و غیره مقاالتی ارائه میدادیم .در رابطه با آمریکای التین مسئلۀ چهگوارا
مطرح بود .سال  1997مقارن با سیامین سالگرد کشته شدن چهگوارا شد .در مطبوعات
فرانسه و نیز دیگر کشورهای غربی بدین مناسبت کتابها و مقاالت و مصاحبههای
متعدد انجام میشد .در آن روزها با دو نفر از دوستان ویدا حاجبی و محمدرضا معینی،
در تماس بودم و معمو ً
ال بهطور منظم یکدیگر را میدیدیم و اخبار آمریکای التین را
دنبال میکردیم .بهنظرمان رسید که دربارۀ چهگوارا و نقد و بررسیهایی که در مورد او در
جریان است ،کتابی تهیه کنیم و در این زمینه به ارتباط تجربۀ کوبا با آنچه در ایران بهعنوان
جنبش مسلحانۀ چریکی صورت گرفته بود ،بپردازیم .این دوستان به نظرات من و فعالیت
اندیشه و پیکار عالقۀ خاصی نداشتند ولی نقاط مشترکی پیدا کرده بودیم که اجازه میداد
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با هم کار کرده و کتابی دربارۀ چهگوارا فراهم کنیم .برایناساس هر کدام گوشهای از کار
را پیش بردیم .نزدیک به صد صفحه را من مهیا کردم و آنها نیز مطالب مفیدی تهیه کرده
بودند .در مورد مضمون کتاب بحث کردیم ،آن را ویراستاری هم کردیم ولی متأسفانه
چاپ نشده رها شد .بر سر نحوه و کیفیت انتشارش به توافق نرسیدیم ،البته برخی مقاالت
این کتاب بعدها منتشر شد؛ از جمله ترجمۀ مقالهای تحت عنوان “چهگوارا و اخالق در
پیکار سیاسی” نوشتۀ ژانت هابل که در مجلۀ آرش چاپ کردم و دیگری ترجمۀ مقالهای
از چهگوارا تحت عنوان “نکاتی دربارۀ ایدئولوژی انقالب کوبا” که بعدها روی سایت
آمد؛ ضمن ًا مقالۀ نسبت ًا مفصلی دربارۀ تأثیر تجربۀ کوبا در ایران نوشته بودم که مجموعۀ این
سه نوشته (با اطالع و اجازۀ آن دو رفیق) همراه با ترجمههایی دیگر از بیژن هیرمنپور و
لوهشت سال پس از چهگوارا” در سال 2015
شهزاد سرمدی در کتابی مجزا بهنام “چه 
به چاپ رسید.

برای اطالع از آنچه طی این مدت انجام شده خواننده را به سایت مراجعه میدهم.
جا دارد به پرنسیپهایی اشاره کنم که همیشه مدنظرم بوده است؛ همیشه ترجیح دادهام
مقالهای را که نویسندهای زحمت تدوین آن را کشیده ترجمه کنم تا اینکه از مقاالت
متعدد ،از هر کدام چیزکی برداشت کرده و آنها را با اندکی ارزش افزوده یا حتی بدون
آن ،به نام خود منتشر سازم .دیگر اینکه ،هیچوقت صرف ًا برای معارفه و آشنایی با
شخصیتهای علمی قدم جلو نگذاشتم ،بلکه اول کاری ،کتاب یا مقالهای از آنها را
ِ
خدمت انجامشده با آنها تماس میگرفتم.
ترجمه و معرفیکرده و سپس برای ارائۀ آن
ِ
ِ
اول پس از
سال
در این ده
خاموشی پیکار ،بهغیر از مسائلی که در
جنبش کارگری و کمونیستی مطرح بود،
حوادث دیگری هم پیش میآمد که ممکن
بود در مبارزه برای دموکراسی و علیه رژیم
جمهوری اسالمی و والیت فقیه مفید
باشد؛ ما خود را ملزم به انتشار اخبار و
تحلیلهایی در این موارد میدانستیم؛
از جمله زمانیکه اواخر دورۀ خمینی
سر و صدای مسئلۀ سلمان رشدی بلند
شد .کتابی در دفاع از او از جانب یک
نویسندۀ سوری نوشته شد بهنام “سلمان
رشدی و حقیقت در ادبیات”؛ این کتاب
را که از متن عربی ترجمه کردم از کارهای
خوبیست که اندیشه و پیکار انجام داده
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است (((.در ابتدا بیش از بیست صفحه از این متن در مجلۀ چشمانداز منتشر شد و بعد هم
بهصورت کتاب درآمد .هزار نسخه از آن توسط انتشارات “سنبله” در هامبورگ به چاپ
رسید؛ از مسئول این انتشارات ،نصرت تیمورزاده تشکر فراوان میکنم که کتاب را به خرج
خودشان چاپ کردند و بیش از نیمی از نسخههای چاپ شده را در اختیار ما قرار دادند
تا هرگونه که میخواهیم پخش کنیم و احیان ًا بفروش رسانیم .بهنظرم این ترجمه از کارهای
ماندگاری بود که انجام گرفت ولی متأسفانه تبلیغ زیادی حول آن نشد ،جا داشت خودمان
به نحو فعالتری آن را ارائه میکردیم .این کتاب درک بسیار زنده و خوبی از رابطۀ هنر،
دین ،تاریخ و تمدن ارائه میدهد .نویسنده یعنی صادقجاللالعظم از کمونیستهای قدیم
در سوریه و لبنان است که در سالهای اخیر بر اساس مذاق زمانه ،مقداری بیشتر به لیبرالیسم
گرایش پیدا کرده است .برای من مهمترین مسئلهای که در رابطه با سلمان رشدی مطرح
میشد ،مسئل ۀ آزادی بیان بود و همینطور نگاه یا قرائت دیگری که به کار هنری ،آزادی
هنرمند در انتقاد ،حتی در برخوردش به مقدسات مذهبی یا ملی و سیاسی داشت .همۀ این
موارد را در مقدمۀ کتاب شرح دادهام؛ ضمن ًا هدف دیگری که از ترجمۀ چنین کتابها و
مقاالتی از زبان عربی داشتم ،مبارزه با ُشووینیسم کور ایرانی بود که گمان میکند فرهنگ
و تمدن عربی در سطحی نازل قرار دارد و به آن به دیدۀ تحقیر مینگرند .اتفاق ًا پس از
پخش کتاب واکنشهایی در این باره دریافت کردیم که بر این نکته تأکید ورزیده بودند
که ما نمیدانستیم در بین اعراب ،نویسندگان روشنبین و فرزانهای مانند نویسندۀ این کتاب
وجود دارد.
در همین سالها ،در  فروردین  ۷( ۱۳۷۹تا  ۹آوایل  )2000در برلین کنفرانسی
در دفاع از اصالحطلبان برپا شد که عدهای از نویسندگان و روشنفکران ایرانی به دعوت
“بنیاد هاینریش بل” در آن شرکت کردند .قصدشان در واقع این بود که روابط آلمان
و اروپا را با جریان اصالحطلبی در ایران همراه کنند .وقتی که برگزارکنندگان در برابر
مردم و حضار قرار گرفتند ،حضاری که عموم ًا مخالف و زخمخورده از رژیم جمهوری
اسالمی بودند ،به انواع گوناگون مخالفت خود را ابراز کردند؛ برگزارکنندگان از این
برخوردها برآشفته شدند و لخت شدن یک مرد یا “از آن بدتر” لخت شدن یک زن را
(البته نه بهصورت کامل ،با لباس زیر) تقبیح کردند .در این جلسه خانمی به نام پروانه
حمیدی هنرمند تئاتر ،به سبک و زبانی نمایشی اعتراض خود را (با لخت شدن) در این
کنفرانس بیان کرده بود .این نوع اعتراض برای بسیاری از افراد شوکآور بود؛ در این
مورد دادوقال بسیاری بهپاشد و به یاد دارم که یکی از سازمانهای چپ حتی اقدام این
خانم را “مایۀ آبروریزی چپ” دانست .ما موضعگیری متفاوت خود را در مقالهای تحت
عنوان “کنفرانس برلین :هر کسی برطینت خود تنید” ارائه دادیم (((.بعد از مدتی ،به
 - 1نک .به“ :سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات”          http://peykar.org/books/403-salman.html

 - 2نک .به“ :کنفرانس برلین :هر کسی برطینت خود تنید”.
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مناسبت برگزاری  8مارس به پیشنهاد پوران ،از این خانم ،با وجود طعنولعن بعضی از
جریانات چپ ،دعوت  شد که در برنامۀ “کمیته زنان ضد سنگسار پاریس” شرکت کند.
این برخورد زنده ،مدرن و چپ از طرف پوران که پا به سن گذاشته و سابقۀ فعالیتهایش
بیشتر سنتی و رفتار و ظاهرش هم گواه چنین چیزی بود ،برایم بسیار جالب و افتخارآمیز
جلوه کرد.

سایت و آرشیو اسناد
بهنظرم از سال  2000به بعد با رایج شدن اینترنت ،یک موضوع مهم برای ما
مسئلۀ سایت بود .مدتی بود که به فکر راهاندازی یک سایت بودم و اینکه چطور میتوان
سایت مناسبی دائر نمود .سایت به همت یکی دوتا از رفقا فراهم شد .در واقع این سایت
میبایست حکم میز کتاب یا ویترین ما را داشته باشد ،در نتیجه سعی کردیم آن را مطابق
پرنسیپهایمان سامان دهیم؛ در آن مطالبی بیاوریم که از نظر شکل و محتوا صحیح
و ُپرمایه باشد .سایت درعینحال با توجه به پیشینۀ ما در جایگاه یک نشریۀ بحث هم
بود؛ یعنی مطلبی که در سایت میگذاریم نباید الزام ًا نظر ما باشد و الغیر؛ ما عرصهای
بحران باز تلقی کرده که در آن اینگونه مسائل مورد بحث و گفتوگو
را بهعنوان مباحث
ْ
قرار گیرند.

آنچه در سایت راهنمای عمل ماست نوعی کار تبلیغی-ترویجی در چارچوب
مسائلیست که نسبت به آنها بهصورت ترجیحی موضع میگیریم؛ معنیاش این نیست که
قصد رهبری داشته باشیم و به کسانی که مدام پرسشهایشان را مطرح میکنند ،پاسخهای
قطعی بدهیم ،البته ما در آغازِ کار و بهعنوان مقدمه ،در مطلبی با تیتر “دربارۀ این سایت”
توضیحات الزم را دادهایم .بهنظرم همیشه یک سری مقاالت ،موضوعات و غیره روی
سایت آمده که فکر میکنیم برای کسانی که مثل خود ما فکر میکنند یا در مظان این
انتظار قرار دارند که مثل ما فکر کنند و اهتمام خود را بر اینگونه مسائل بگذارند ،بتواند
جالب باشد.

با راهاندازی سایت برای من ارائۀ آرشیو سازمان بهطور جدی مطرح میشد چرا که
از همان دورههای اولیه یاد گرفته بودیم که به فعالیت خود در یک مسیر تاریخی بنگریم.
اهمیت آرشیو و مستند کردن تاریخ گذشتۀ چپ از این ضرورت سرچشمه میگیرد .قدر
مسلم این است که تاریخ ما از هر جنبه که به آن بنگریم متأسفانه با کمبود آرشیو و مستنداتی
که برای تحقیق ضروریست مواجه است .این نقص که بهویژه دامن شناخت تاریخ جنبش
چپ را گرفته صرف ًا ناشی از سرکوبهای مستمر نیست؛ مسلم است که سرکوبهای پیاپی
و شرایط امنیتی یکی از موانع مهم بوده است ،اما چنین مانعی در کشورهای دیگر هم

http://peykar.org/old/article/arti-tor/ar.to-pdf/a014.pdf
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وجود داشته ولی میبینیم که ذهنیت حاکم بر تحوالت اجتماعی از نظر حفظ آرشیو و
(((
مستندات ،نتایج دیگری غیر از آنچه در ایران شاهدیم بهوجود آورده است.
گفتم که مجاهدین اولیه به این مهم توجه خاصی داشتند و ما همواره تالش کردیم
طی سالیان اسناد را حفظ کنیم .اوراق و یادداشتها بهصورت جاسازیشده الی انواع
کاالها ،روی کاغذ نازک سیگار ،یا با جوهر نامرئی و در اشکالی که بههیچرو شکی ایجاد
نکند برایمان ارسال میشد که همه را در یکی دو نسخه تکثیر میکرده و در جایی مطمئن
نگه میداشتیم .دقت و انضباط سازمانیکه تا قبل از قیام ادامه داشت ،یعنی نزدیک به
هفت سال ،مجموعۀ قابل توجهی از آرشیو فراهم کرد که فعالیتهای سازمان را در ارتباط با
زندان ،خارج از زندان و خارج کشور در برمیگرفت .نامههای نامرئی که رضا رضایی ،بهرام
آرام و رفقای متعدد دیگر که مسئولیت ارتباطی بر عهدهشان بود مینوشتند و میفرستادند
گاه با چنان دقتی همراه بود که برای خود ما نیز درس و آموزش بود :گفتم که یک بار رضا
ط خوردگی
رضایی ده صفحه مکاتبات را با جوهر نامرئی در یک دفترچه تقویم ،بیهیچ خ 
با خط بسیار زیبا نوشته بود .از نشریات دیگران هم ،اگر مهم تلقی میشد نسخهای در
آرشیو نگه میداشتیم ،چه مربوط به ایرانیها چه مربوط به کشورهای عربی بهویژه فلسطین.
این سنت ،کاری جمعی و سازمانی بود نه فردی؛ برای مثال اگر در جریان قرار با رفیقی
ِ
یادداشت
از چریکهای فدایی یا سازمان و گروه دیگری یادداشتی ر دوبدل میشد ،از
هر دو طرف نسخهبرداری شده و به خارج ارسال میگشت؛ هم اکنون نمونههایی از این
یادداشتها را که در شرایط جهنمی تعقیب و مراقبت ساواک بین ما و گروههای دیگر رد
و بدل شده در آرشیو داریم ( از جمله نک :به صص  ۵۴۰و  ۵۴۱همین کتاب).

 - 1در این باره نگاه کنید به مقالۀ دکتر شفیعی
کدکنی پس از مرگ ایرج افشار.
http://peykar.org/free/610-zarfiateensan.html

از پیغام ““گروه” منشعب از سچفخا” ۲۰ ،تیر ۱۳۵۶

متأسفانه بهرغم اهمیتی که برای
حفظ این اوراق و اسناد داشتیم ،حوادث و
شرایط باعث شد که برخی اسناد برای آنکه
به دست دشمن نیافتد و برای ما گرفتاری
فراهم نشود از بین برده شد ،مانند ُمهرهای
جعلی مؤسسات دولتی و غیره؛ مواردی هم
داشتهایم که عدم هوشیاری و آیندهنگری
موجب از بین رفتن نامهها و اسناد شده ،زیرا
نسخههایی منحصر به فرد بودهاند؛ چنانکه
در مواردی هم ،در حوادثی که ربطی به ما
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نداشته برخی از نوشتهها و اسناد به کلی از دست رفتهاند :یک چمدان در جنگ داخلی
بیروت ،یک چمدان در عدن (یمن جنوبی) و چمدان سومی در طرابلس (لیبی)؛ بخشی
از نوارهای کاست نیز که جزو این آرشیوها بود ،از بینرفته است.
باری ،تمام تالش خود را بهکار بستیم تا مقاالت ،مطالب و نوشتههایی را که
مربوط به مسائل گذشتۀ این شاخه از جنبش بوده ،روی سایت بگذاریم یعنی اسناد
مجاهدین اولیه تا پیکار .در آنجا غیر از مطالب پیکار ،مطالب دو جریان قبل از پیکار
را هم آوردهایم .جریان ما ،یعنی جریان انتقادی ،سیاسی و انقالبیای که ما با آن زیستیم
و درونش رشد کردیم ،جریان مجاهدین اولیۀ مذهبی و همینطور جریان مجاهدین م.ل.
است تا سرانجام به پیکار رسید .به این دلیل آرشیو اسناد سازمان پیکار را به سه ردیف
تقسیم کردیم .علت اینکه اسناد بخش مجاهدین مذهبی را هم گنجاندهایم ،بیشتر از
این لحاظ است که ما معتقدیم روحیات ،اندیشه ،عمل و ایدههای سازمان مجاهدین
از سالهای  1343-44است که پایۀ فعالیت پیکار قرار گرفت؛ آنها جمعآوری نیرو و
فکر و سازماندهی و تدارک مبارزۀ آتی را در دستور داشتند و شش سال پنهان از چشم
رژیم شاه این تدارک را دنبال کردند .با توجه به اینکه سازمان مجاهدین مذهبی که به
رهبری رجوی شکل گرفت ،کتابهای آموزشی قبل از تغییر ایدئولوژی مجاهدین در سال
 1350را منتشر نکرده است ،ما همۀ آنها را روی سایت گذاشتهایم .روی سایت از جمله
مطالبی که در آرشیو پیکار گنجانده شده ،نشریات و جزوات آموزشی دورۀ مجاهدین
م.ل .هم است.
پرنسیب دیگری که ما در مورد آرشیو مدنظر داشتیم این بوده که تاریخ را آنطور که
هست در اختیار خوانندگان و در واقع در اختیار تاریخ قرار دهیم؛ یعنی کتابها و اسناد
را حتی چنانچه مورد مخالفت کسانی هم باشد منعکس کنیم؛ مثل کتاب “بیانیۀ اعالم
مواضع…” که طبع ًا با شدت هر چه تمامتر از طرف مخالفانی مثل مجاهدین به رهبری
پاسخ کتابی با عنوان “بیانیۀ اپورتونیستهای چپنما”
رجوی روبهرو شده بود؛ آنها در
ْ
نوشته بودند که ما این سند را هم اسکن کرده و زیر “بیانیۀ اعالم مواضع …” آوردهایم.
این نحوۀ برخورد در بین جریانهای سیاسیای که تا به حال شناختهام ک ً
ال بیسابقه است.
برخورد مشابهی به انتقادامیرحسین احمدیان (افسر سابق زندان ساری) به بخش منشعب
صورت گرفت .او همانطور که ذکر آن رفت ،در سال  1357کتابی به نام “گزارش به
خلق” نوشته و چاپ کرد که حاوی انتقاداتی به بخش منشعب بود.
در این کار گردآوری و نشر ،گاه با استقبال و همکاری دوستانی دور یا نزدیک
مواجه شدیم و گاه با بیاعتنایی و حتی کارشکنی .متوجه شدیم که این کار در بعضی
مواقع باب طبع رفقایی نبود که به آن گذشته پشت کرده بودند و چهبسا برای آنها این
اتهام
نوع فعالیت ،بیان همان گرایش قدیمیای بود که در من سراغ داشتند ،یعنی همان
ِ
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گرایش به راست؛ وقتی به یکی از آنها گفتم که میخواهیم یک دورۀ پیکار را اسکن کنیم
و بهصورت سیدی در بیاوریم ،به نظرش این کار ما احمقانه جلوه میکرد ولی همانجا
گفت که “حاال اگر درست شد ما هم یک کپی از آن میگیریم!” یعنی حتی حاضر نبود
یک دوره از آن را بخرد! بههرحال انجام این کار برایش ضرورتی نداشت.
مسئله وقتی پیش میآمد که افرادی اسناد فعالیتهای سازمان را در دست داشتند
و آن را به ما نمیدادند؛ بعد مطلع میشدیم که یا آن را نفله کرده یا به فردی بهاصطالح
بیطرف واگذار کردهاند .مواقعی هم پیش آمد که عکس و نام بسیاری از شهدا را
به ما ندادند بلکه برای مجاهدین (رجوی) یا انجمنهای دفاع از حقوق بشر و غیره
فرستادند .خاطرات زندانشان را در حالی که خود از پیکار بودهاند به ما نداده و به
دیگران واگذار کردند .با همۀ این احوال ،با همت دوستان و رفقای مبارزی که خود را
در برابر فعالیت انقالبی گذشته مسئول تلقی میکردند گنجینهای غنی فراهم آمد .هرچه
بهدستآمده نتیجۀ همکاری کوتاه مدت یا بلند مدت همین رفقاست که گاه خود از
خانوادۀ زندانیان و شهدا یا وابسته به جریان ما بوده یا حتی نبودند .دوستانی داشتهایم
که در این زمینه با ما همکاری کردهاند و اسنادی که در دست داشتهاند را به ما سپردهاند
درحالی که خط مشی و سیاست ما با آنچه آنها انجام داده بودند مغایر بود .برای نمونه،
قسمتی از “یادداشتهای زندان تقی شهرام” در دست کسانی بود که با اندیشههای وی
مخالف بودند ولی نوشتههایش را بهعنوان سندی تاریخی به جای امنی تحویل دادند که
سرانجام به دست ما رسید و منتشر شد .نام شهدا و شرح حال آنها نیز همینطور .برای
جمعآوری  127شماره از هفته نامۀ پیکار از شهرها و کشورهای مختلف ،نسخههای
متعدد و مکرر گردآوردیم تا سرانجام همۀ شمارهها را با همان شکل و شمایلی که در
چاپ اول داشتهاند اسکن کنیم.
ما دو ماه و نیم ،روزانه ساعتها برای اسکن کردن سه هزار صفحۀ نشریۀ پیکار،
آنهم با دستگاههایی که آن دوره در اختیار داشتیم ،زمان گذاشتیم .همۀ کار آرشیو ،ابتکار
عمل آن و غیره ،به لطف زحمات بهرام بود.
کل آرشیو نشریۀ پیکار یک امکان جستجو هم فراهم شده که میتوان از طریق
برای ِ
آن موضوعات مختلف را یافت .فعالیت مربوط به آرشیو هنوز ادامه دارد و موضوعات
دیگری باقی مانده که باید بهمرور در آن جای گیرد .ناگفته نماند که برخی از کتابها مثل
کتاب “بیانیۀ اعالم مواضع …” و چیزهای دیگر مجدد ًا تایپ شده است.
یکی دیگر از دالیلی که انتشار آرشیو را ضروری میکرد این بود که ما دیدیم
بسیاری از سازمانها طوری رفتار میکنند که گویی همیشه در مبارزه راه درستی در پیش
گرفتهاند و فقط سرکوب رژیم در نابودی تشکلهای سیاسی نقش داشته است .آنها در
حوزه سیاست حاضر نیستند مسئولیت افکار و اعمال خود را بهعهده بگیرند و بههمین
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لحاظ شعارها و اعمال پیشین را تکرار میکنند .از طرف دیگر میدانستیم که رژیم با در
دست داشتن اسناد و اطالعات بسیاری که در حمالتش به گروهها و سازمانها به دست
آورده ،امکان بررسی گذشتۀ نیروهای چپ را بیشتر از بازماندگانشان در دست دارد.
تحریف تاریخ که در سراسر جهان سرمایهداری بهعنوان بخشی از سالح مبارزه با انقالبیون
به کار برده میشود ،در ایران نیز جای خود را باز کرده است .انتشار اسناد نشاندهندۀ آن
است که ما مسئولیت تمامیت گذشتۀ سیاسی خود را بهعهده میگیریم.
برای تهیۀ آرشیو میبایستی خودمان همۀ مراحل کار را بهعهده میگرفتیم .ما که
با کموکیف تکنیکی تهیۀ یک آرشیو دیجیتال آشنا نبودیم توانستیم از رفقایی قدیمی
که در امور کامپیوتری تجربه داشتند بهرهمند شویم؛ بدون کمک فکری و فنی این رفقا،
چه در تهیه و چه در اختیارگذاشتن ابزار کامپیوتری و… ما قادر به چنین کاری نبودیم.
در همینجا میخواهم از آن رفقا تشکر کنم ،بهخصوص از رفیق علی و بقیۀ  رفقای
بروکسل .این کار شاق ،توانفرسا و ُپرزحمتی بود که به اهتمام آنها انجام شد و هنوز هم
ادامه دارد .برای صفحه به صفحۀ این گنجینه تلفات داده شده تا چهبسا مسیر رهایی
نهایی را سهلتر کند.
آشنایی و فعالیت رفیقمان بهرام با آمریکای التین و مسائل آن ،امکانات نوینی
در ارائۀ مباحث مربوط به این منطقه و بهخصوص جنبش زاپاتیستی در سایت فراهم کرد.
با راهافتادن سایت ،بخش زندهای از آن به مسئلۀ آمریکای التین اختصاص پیدا کرد و به
ما امکان داد بحثها و ترجمههایی در این باره داشته باشیم؛ از جمله انتشار سه کتاب در
(((
رابطه با جنبش آمریکای التین و زاپاتیستها که اولینش “حکایتهای آنتونیوی پیر”
بود (روایتی از جنبش به قلم فرمانده مارکوس با زبان بومیان منطقه)؛ دومی شامل یک
سری مستندات و مصاحبهها با مسئولین جنبشهای تودهای در آمریکای التین میشد که
بهتدریج طی چندین سال در سایت درآمده بود و سرانجام یکجا در ایران منتشر گشت(((؛
(((
سومی کتاب “آتش و کالم” دربارۀ تاریخچۀ ارتش زاپاتیستیست.
ِ
دستکم به سه عرصه
به این ترتیب میتوان گفت که سایت ما گذشته از آرشیو،
پرداخته است :تحقیقات و پژوهشهایی در اندیشههای مارکسیستی ،یعنی مشخص ًا
اندیشۀ مارکس و بحران جنبش کمونیستی ،دیگری فلسطین و سومی هم آمریکای التین
و جنبش زاپاتیستی.

 - 1نک .به“ :حکایتهای آنتونیوی پیر”                            http://peykar.org/books/400-antonio.html

توگوهایی با جنبشهای کنونی آمریکای التین”؛ فلیسیتاس ترویه و بهرام قدیمی؛ نشر
 - 2نک .به“ :گف 
نیکا؛ .1389

 - 3نک .به“ :آتش و کالم”http://peykar.org/books/849-atash-va-kalam.html                          .
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برخی فعالیتهای پوران
عالوه بر آنچه شمردیم یک سری فعالیتهای دموکراتیک و سیاسی ،بیشتر به
ابتکار و شرکت پوران بازرگان انجام میشد که ما کمکهای الزم را به او میکردیم؛
از جمله برگزاری سالگرد اعدام و کشتارهای  1360تا  ،67قتلهای زنجیرهای و غیره؛
پوران بهخصوص در جلسات تدارکاتی میتینگ  8مارس ،روز زنان شرکت فعالی داشت
و همراه با رفقایش چندین بزرگداشت موفق برگزار کردند که برخی از آنها با بیشترین
استقبال روبهرو شد؛ از جمله جلسهای (بهنظرم مربوط به سال  1999میشود و شرح
جزئیات این مراسم را در سایت آوردهایم) که با چند مناسبت تاریخی همراه شده بود:
پنجاه سال از نگارش کتاب “جنس دوم” اثر سیمون دوبووار میگذشت ،هشتاد سال از
ترور روزا لوگزامبورگ و همین مدت از اولین سخنرانی و مشارکت یک زن ایرانی یعنی
خانم ایران ارانی (خواهر دکتر تقی ارانی) در کنفرانسی بینالمللی در رابطه با حقوق
زنان .برای همۀ این موضوعات مقاله تهیه شده بود و عالوه بر اینها از خانم ژانویه فرس
نویسنده ،فمینیست و فیلسوف فرانسوی دعوت شد که در رابطه با حقوق زنان سخنرانی
کند .ما از این محقق یک مقاله در کتاب دوم کنگرۀ مارکس به نام “کار یعنی آزادی”
ترجمه کرده بودیم.
میتوانم بگویم پوران در تمام طول زندگیاش کسی بود که فراتر از چارچوبهای
تشکیالت مشخصی که در آن قرار داشت ،فعالیت میکرد .چرا میگویم فراتر؟ زیرا
درعینآنکه خود را ملزم به فعالیت تشکیالتی میدانست ،فعالیتهای دیگری هم میکرد
البته تا جایی که تناقضی با مبانی تشکیالتی نداشته و چهبسا در خدمت آن نیز میتوانست
درآید؛ از آن جمله است تماسهایی که پس از قیام با خانوادههای روستایی در ورامین
همراه با چند رفیق دیگر داشت و یا تماس با خانوادههای کارگری در چارچوب مبارزه با
بیسوادی .ضوابط مخفی مشی مسلحانه طوریست که امکان فعالیت تودهای برای افراد
کمتر فراهم است .پوران استعدادها و کارآییهایی داشت که با فعالیتهای تودهای بسیار
متناسب بود .میتوان بهراحتی تصور کرد که اینگونه شخصیتی برای جاافتادن و سازگار
شدن در قالب تشکالت چریکی و مخفی با چه دشواریهایی روبهرو بوده و تا چه حد
این شکل ویژۀ سازمانی او را در بند نگه میداشته است .پوران در سال  1350پس از
ضربۀ اول شهریور به مجاهدین ،تمام ظرفیتهای خود را در عرصۀ سازماندهی تودهای
نشان داد :چه در ارتباط با فعالیت خانوادههای زندانیان ،چه در ارتباط با نیازهای خود
زندانیان و همینطور در انتقال اخبار و اسناد از زندان به بیرون و برعکس .در ضمن
باید به خصلتی از پوران اشاره کرد که بهنظر من افتخارآمیز بود و آن مبارزه با برخی از
عادات و سنتهای مردساالرانۀ بسیار زشتی بود که در بین ایرانیان حتی در بین افراد
سیاسی رواج داشت .پوران این مبارزه را چه بیرون از روابط تشکیالتی و چه در درون
آن همواره پیش میبرد.
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موضوع انترناسیونالیسم و قضیۀ فلسطین
از سالهای اولی که آمدیم با دو انجمن پشتیبان فلسطین در فرانسه فعالیت داشتیم.
یکی از آنها ((( A.F.P.Sاست ،البته اسم این انجمن در ابتدا “انجمن کمکهای دارویی
به فلسطین” بود و از چند سال پیش نامش تغییر کرد .از همان زمان بهعنوان عضو
ثابت در جلسات این انجمن که بزرگترین انجمن طرفدار فلسطین در فرانسه است و
یهودی ضداستعمار فلسطین برگزار میشد شرکت
جلساتش با حضور شخصیتهای معتبر
ِ
داشته و با آنها همکاری کردهایم .یک بار که برای اتحادیۀ دهقانان فلسطینی پول جمع
میکردند ،مث ً
ال ده فرانک برای خرید و کاشتن یک نهال کوچک درخت در مناطق
اشغالی ،تراکتشان را ترجمه و پخش کردیم؛ ما با امکانات ناچیزی که داشتیم ،نزدیک
به  3500فرانک جمع کردیم .نوع همکاری ما با این جریانات چنین بوده که بدون اطالع
آنها تراکت یا خواستشان را برای جمعآوری کمک ،ترجمه و پخش میکردیم و آنچه به
دست میآمد را در اختیارشان میگذاشتیم .این سبک کار بهنظرم ،سبک کار شرافتمندانه
و درستیست که البته در برابر عظمت کار انترناسیونالیستی ناچیز است.

انجمن دیگر جانبدار فلسطین “ ُارو-فلسطین”  Euro-Palestineنام دارد که
ما با آنها هم ارتباط داریم .این انجمنها احیان ًا بر سر سبک کار و غیره اختالفاتی دارند
ولی با هم همکاریهایی هم میکنند .با این انجمن بهخصوص در چارچوب “کارزار
بایکوت ،تحریم و جلوگیری از سرمایهگذاری در اسرائیل” ( )B.D.Sهمکاری داشتیم،
در جلساتشان حضور پیدا کرده و برخی از مقاالتشان را ترجمه کردیم .این مطالب در
صفحاتی از مجلۀ “آرش” منعکس شده ،در سایت خودمان چند مطلب مربوط به آن وجود
دارد و در سایت راه کارگر هم آمده است .از جمله نتایج این همکاریها ،درج نام اندیشه
و پیکار در سایتشان بهعنوان جریانیست که از بایکوت اسرائیل دفاع میکند.

جنبشهای ضدجهانیشدن و نقد ما بر آنها
زمانیکه در اواخر سالهای  1990و ابتدای قرن ،جنبشهای اعتراضی علیه
سازمان جهانی تجارت“ ،داووس” و دیگر سمبلهای سرمایهداری جهانیشده پاگرفت ،ما
هم طبع ًا از این اعتراضات (سیاتل ،جنوا ،سوئد ،هند و نقاط دیگر) حمایت میکردیم؛
وقتی مسئلۀ تشکیل فوروم جهانی و اساس ًا جنبش ضدجهانیشدن مطرح شد ،در رابطه با
آن گزارش تهیه کردیم ،تحقیق کردیم و مقاله نوشتیم .ما مقاالت متعددی در این زمینه
پخش کردیم .حمایت ما به این معنی نبوده که نقد آنها را نسبت به جهانیشدن صد در
صد قبول داشتیم بلکه همانقدر که فعالیت آنها را در چارچوب مبارزۀ ضدسرمایهداری
و ضدامپریالیستی مثبت ارزیابی میکردیم به انعکاس نقطهنظراتشان نیز میپرداختیم؛
 - 1انجمن همبستگی فرانسه-فلسطین.
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برای مثال مقاالتی را از خانم نائومی کالین معرفی کردیم .او فیلمی هم همراه همسرش
دربارۀ اشغال کارخانهها در آرژانتین تهیه کرده زیر عنوان “ .”The Takeهمچنین به
کتاب دیگری از او اشاره کردیم که در آن “تئوری شوک” را طرح کرده است .معرفی این
کتاب جزو مواردیست که با اعتقاد به این امر انجام شد که در آن عموم ًا افراطکاری
(((
سرمایهداریست که مورد حمله قرار میگیرد و نه کلیت آن؛ مثل حمایت از گروه َاتَک
که در فرانسه تشکیل شد ،ما آن را هم تبلیغ کردیم؛ یعنی ما هیچوقت منتظر این نماندیم
که اینگونه جنبشها در تطابق کامل با نظرات ما بوده یا بهلحاظ تئوریک در عالیترین
حد ممکن قرار داشته و برای ما بهعنوان فعالیت فکری و عملی در چارچوب رادیکالیسم
کمونیستی ،صد در صد قابل دفاع باشند؛ در حدی که اقداماتشان در مبارزه علیه
سرمایهداری مفید بوده ،آنها را منعکس کردیم؛ یعنی در واقع با امکانات اندکمان جان
کندیم ،ترجمه کردیم ،چاپ کردیم و روی سایت  گذاشتیم.
توگو با سمیر
در “اندیشه و پیکار” شمارۀ  ،2یک بخش را بهطور ویژه به گف 
امین (هم استاد و هم رفیق) اختصاص داده بودیم .با وجودیکه ما خودمان هم آن زمان
یک سری نظرات انتقادی نسبت به بعضی از برداشتهای ایشان داشتیم که آنها را صریح ًا
با او مطرح کردیم.
مالقاتهای ما با سمیر امین و آشنایی بیشتر با فوروم منجر به دعوتی شد که از ما
برای شرکت در اجالس باماکو به عمل آمد.

قبل از سفر ،با حبیب نشستیم و انتقادات تئوریک خود را تنظیم کردیم .این مطالب
به فرانسه ترجمه شد و برای “رِ می ِهرهرا” فرستادیم که در واقع معاون و دست راست سمیر
امین در این نوع فعالیتها به شمار میآید .ما مضامین انتقادی خود را مطرح کردیم و
علیرغم این مواضع ،تصمیم به شرکت در اجالس باماکو گرفته شد زیرا ما فکر میکردیم که
نفس طرح کردن مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در مقابل فعالین فوروم در عرصۀ
جهانی کار بسیار مفیدی باشد.

1ـ انجمن   ATTACبا درخواست عوارض
(ناچیزی) بستن بر معامالت مالی جهانی
در دسامبر  1998تشکیل شد.

همراه با سمیر امین در باماکو ،مالی

در نتیجه در ژانویه 2006
به پایتخت کشور مالی سفر کردم.
ما درعینحال قصد داشتیم یک
گزارش مفصل از این نشست
تهیه کنیم اما بهدلیل ایرادهایی
که بهلحاظ تئوریک به این مسئله
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داشتیم از تهیۀ گزارش منصرف شدیم .کاری که در آنجا میتوانستم انجام بدهم ،ارائه
گزارشی از وضعیت کار و جنبش کارگری در ایران بود .این گزارش را بر اساس نوشتهای
از “کمیتۀ پیگیری برای ایجاد تشکالت کارگری” تهیه کردیم؛ عالوه بر این ،مطالب
دیگری ارائه کردم ،از جمله دربارۀ وضعیت سرکوب آزادیها ،مسائل زنان و در کل یک
گزارش افشاگرانه از اوضاع ایران .برای کسانی که در مبارزهشان علیه امپریالیسم به دفاع
از جهانی دوقطبی گرایش پیدا میکردند که در آن امپریالیسم در مقابل خلقها قرار دارد،
شنیدن واقعیت جمهوری اسالمی و سرکوبهایی که بر زحمتکشان ِاعمال میکند آسان
نبود؛ بهخوبی به یاد دارم که با یکی از این روشنفکران به نام “ژک بریکمون” مشاجرهای
بر سر ماهیت رژیم ایران هم در گرفت .او معتقد بود که گزارش ما و افشاگریهایی که
ارائه میدادیم به نفع امپریالیسم آمریکا تمام میشود و باید در تعادل قوای فعلی از این
امر پرهیز کرد .بههرحال این گزارشات از نظر ما بیان واقعیت بود هرچند که با نظریههای
برخی جور درنیاید .این کاری بود که در آن شرایط میشد انجام داد و انجام دادیم.
درگذشت پوران در مارس  ،2007گذشته از ابعاد عاطفی آن برای من((( ،در
رفقای ما شوکی ایجاد کرد و همه را به فکر انداخت که باید از روال آرامی که در فعالیت
داشته و به نوعی تلویحی به آن رضایت دادهایم بیرون آمد .رفقا به فکر افتادند که یک
سری مطالعات تئوریک را بهصورت سیستماتیک در دستور بگذارند .دقیقتر بگویم،
بار این کار و ابتکار عمل بیشتر بهعهدۀ حبیب ساعی و عباس زرندی بود .من بر متحقق
کردن نتایج این مطالعات تأکید داشتم .موضوع مطالعات عبارت بود از سرگذشت نظری،
سیاسی و تشکیالتی جنبش کمونیستی که از آغاز تا کنون وجود داشته و تحوالتی که بهویژه
پس از انقالب  1919در آلمان ،اسپانیا و می  1968در فرانسه و دیگر کشورها رخ
داده است .حاصل این مطالعات که انتظار میرفت تا بهصورت جمعبندیهایی از مراحل
مختلفی که جنبش کمونیستی از سرگذرانده تدوین و منتشر شود ،بهدلیل پیچیدگیهای
موضوع و کمبود نیروی انسانی که بتواند بحثها را هر چه ورزیدهتر ارائه کند ،تاکنون
تدوین نشده ولی در موضعگیریهای ما و سمتگیریهایی که داشتهایم بدون شک تأثیر
گذارده است .مسلم ًا نمیتوان به این حد بسنده کرد و تا بحثها بهصورت تدوینشده
منتشر نشود و مورد ارزیابی و نقد دیگر عالقهمندان و کوشندگان کمونیست قرار نگیرد،
حتی گام اولی که در این باره برداشته شده ،ناقص خواهد بود .از جمله مقاالتی که با توجه
به این مطالعات نوشته شده ،یکی در مورد روشنفکران و دیگری در مورد خشونت است
به قلم حبیب ساعی(((؛ کتابی هم که عباس زرندی دربارۀ جنبش دانشجویان مبارز در نیمۀ
 - 1نک.به “خطابۀ تدفین” ،متنی که در سوگ پوران نوشتم.

http://peykar.org/pouranbazargan/380-khatabeye-tadfin.html

 - 2نک .به :مقاالت؛ “در خدمت ،خیانت و افول تاریخی روشنفکران”

http://www.peykar.org/articles/23-dar-khedmat-khiyanat-va-oful.html

و “خشونت اعماق”http://peykar.org/articles/589-khoshoonat.html                                        .
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دوم دهۀ  1350نوشته در این زمینه میتوان ذکر کرد ،زیرا تجربۀ خود را با بینشی که از
این مطالعات داشته نگریسته است ،البته عباس زرندی قب ً
ال کارهای جالب دیگری کرده
که آنها هم در تاریخ فعالیت این دوره ما با ارزش است .در “اندیشه و پیکار” شمارۀ سه
مقالۀ بلندی در مورد جنبش کارگری در آلمان((( از او چاپ شده که بهنظرم مقالۀ اساسی
و اصولیایست که هرچند بهصورت گزارش تهیه شده ولی با نظر و موضعگیری نیز همراه
بود .درست است که این مطلب در نشریۀ “اندیشه و پیکار” آمده و کماکان هم روی
سایت است ولی حق این مقاله اداء نشده و جا داشت که به شکل بهتری مورد بحث و
انتشار قرار گیرد .در این مقاله بهخوبی وضعیت دوران مدرن و مشکالتی که بورژوازی
با آن روبهروست و آن را با تشدید روند کار روی طبقۀ کارگر سرشکن میکند ،شرح داده
است .این نوشته البته جزو کارهای اولیۀ عباس زرندیست ،او بعدها مقالهای((( در نقد
برخورد انتقادی رفیق ناصر پایدار به مقالهای از ژک بیده((( با عنوان “چه آلترناتیوی
برای سرمایهداری؟-سوسیالیسم” نوشت؛ ما مقالۀ بیده را در کتاب اول کنگرۀ مارکس
درج کرده بودیم .ناصر پایدار مقالۀ ژک بیده را مورد انتقاد قرار داده بود زیرا ژک بیده در
این مقاله به “اشتباهی دوگانه” نزد مارکس اشاره داشت .از نظر ناصر پایدار این برخورد
قابل انتقاد بود .باری ،عباس زرندی جوابی به او نوشت و او هم به عباس زرندی پاسخ
داد؛ هر سه مطلب را میتوان روی سایت یافت .ما به مضمون این بحث در اینجا کاری
نداریم؛ پایدار در سایت خود صرف ًا به ارائۀ پاسخ خودش اکتفا کرده است ،حالآنکه از
مطلب مورد انتقاد – عین ًا یا نشانی آن –
اصل
نظر ما ،زمانی میتوان مطلبی را نقد کرد که
ِ
ِ
در اختیار خواننده قرار گرفته باشد .همین نوع برخورد نشان میدهد که ما از مبارزه چیز
دیگری میفهمیم ،ازاشتباه کردن هراس نداریم ،میتوانیم اشتباه کنیم ،از تصحیح شدن
هم ناراحت نمیشویم .هیچوقت معتقد نیستیم که تودهها جلوی ما صف بستهاند تا از
ما سخنان مطلق ًا درست بشنوند و رهنمود بگیرند و اگر چنانچه ما حرفی زدیم که احیان ًا
اشتباه بود تودهها را منحرف کردهباشیم و گناه رویزیونیست شدن و غیره بهعهدۀ ما باشد؛
چنین چیزی نیست ،جنبش به سطح باالتری رسیده است و ایجاب میکند که ما یعنی
کسانی که بههرحال در این جنبش ،جنبش کارگری ،جنبش سوسیالیستی یا در حرکتی که به
سوی سوسیالیسم و کمونیسم شناخته میشود ،فعالیت میکنیم و این جنبش را از آن خود
و خود را متعلق به آن میدانیم ،باید منش ،روش و بینش دیگری اختیار کنیم .سعی ما در
اندیشه و پیکار پیاده کردن چنین روشیست.
 - 1نک .به“ :پیروزی جنبش  35ساعت کار در هفته در آلمان”؛ ص .65

http://peykar.org/files/pdf/book/Andeesheh-Va-Peykar-3b.pdf

 - 2نک.به“ :چه بدیلی برای سرمایهداری؟ سوسیالیسم”؛ ژک بیده؛ کنگره بینالمللی مارکس ،جلد اول.

http://peykar.org/files/pdf/book/kong1/c114.pdf

و “نگاهی دربارۀ مقالۀ ناصر پایدار”http://peykar.org/old/saf.aza/s.aza.pdf/naghde-paydar.PDF  .
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در همین تالشهای گوناگون بودکه در جریان کنگرۀ مارکس به آقای “ولفگانگ
هوگ”((( برخورد کردم که استاد دانشگاه در دانشگاه آزاد برلین است و دائرةالمعارفی
به زبان آلمانی درمیآورند به اسم “فرهنگ انتقادی تاریخی مارکسیسم”((( .آنها هر سال
سمیناری برپا میکنند تا هر جلد از این فرهنگنامه را که قرار است منتشر شود ،در اوایل
ماه مه به بحث بگذارند .معمو ً
ال در آن جلسات حدود هفتاد هشتاد نفر شرکت میکردند
و مقاالت جلد آینده را مورد گفتوگو قرار میدادند .زمانیکه من به آنجا رفتم ،مقاالت
جلد چهار مورد بحث بود و غالب ًا میتوانستیم مقاالت را به زبانهای آلمانی و انگلیسی
ببینیم .من که از آلمانی چیزی نمیفهمیدم ولی میتوانستم از مقاالت انگلیسی مختصر
استفادههایی بکنم و از بینشان برخی را انتخاب میکردم .از جمله کارهایی که کردم
معرفی کار آقای ولفگانگ هوگ و فرهنگ تاریخی-انتقادی مارکسیسم در چند صفحه
در آرش بود .آن را روی سایت هم میتوان یافت .در دنبالۀ این قبیل کارهاست که چند
سال مدام تا سال  2010در جلسات ساالنهشان شرکت کردم ،البته برای ما بحثهایی که
در آنجا میشد نسبت به کنگرۀ مارکس ،کمتر جنبۀ زنده و در رابطه با مسائل روز داشت
یا بهتر است بگویم خیلی آکادمیک بود .از جمله کسانی که آنجا سخنرانی کردند و با آنها
مالقات داشتم ،به جز “اتیین بلیبار”“،دمینیکو لوسوردو” و ُ
“ژرژ َلبیکا”“ ،فردیک
جیمسون” مارکسیست معروف آمریکایی بود که یکی از مقاالتش در کتاب کنگرۀ اول
آمده است؛ کسان دیگری در سطوح گوناگون هم بودند که با آنها در آنجا آشنا شدیم و
گاهی اوقات بحث میکردیم و چیزهایی یاد میگرفتیم .بهنظرم بار اول که رفتم تنها
بودم و دفعۀ دوم همراه با دو نفر از رفقا رفتیم .دفعات دیگر باز تنها بودم تا بار آخری
توآمدها از نظر تئوریک دستاورد
که سهراب شباهنگ همراهم بود .ممکن است این رف 
چندانی نصیب ما نکرده باشد ولی برای خود من همیشه تا همین حد قانعکننده بوده که
چیزهایی را در ذهنم زنده کند یا به نکاتی اشاره داشته باشد که بعد ًا بتوانم آنها را تعقیب
کنم .من همیشه این روش را در پیش گرفتهام که وقتی با بحث تئوریکی روبهرو میشدم که
آن نکتهای یا مفهومی مفید و پرمایه پیدا میشد ،آن را به یاد سپرده و میرفتم بهاصطالح
در ْ
نقص بار تئوریک خودم را با تالش ،ترجمه ،کار کردن و خواندن جبران میکردم.

فستیوال زاپاتیستها
ما بر خالف دیگر جریانها و گروههای ایرانی که در خارج هستند ،گرایشی جدی
به همکاری با جنبشهای غیر ایرانی داشتیم و این گرایش فقط در حرف نبوده است.
مسئلۀ اساسی برای عموم جریانها ،مسئلۀ ایران است و چنانچه از یک جریان خارجی
اسمی میبرند ،بیشتر برای کسب حمایت و آن هم حمایت یک جانبه به نفع ایران بوده
1  - Wolfgang Fritz Haug
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است؛ ما اینگونه رفتار نکردهایم .اگر از مبارزۀ مردم ایران که طبع ًا مسئلۀ مستقیم و
بالواسطهمان است ،صحبت میکنیم ،برایمان بدین معنی نیست که مهمترین مسئله باشد،
بلکه فکر میکنیم که مبارزۀ مردم ایران جزئی از جنبش جهانیست و بههمیندلیل است
که ما باید نسبت به جنبشهای دیگر که در عرصۀ جهانی علیهامپریالیسم و سرمایهداری
هستند توجه داشته باشیم و با آنها همصدا شده ،اهداف و مبارزاتشان را حتیاالمکان
منعکس سازیم.
ما البته روی بعضی مسائل بیشتر کار کردیم از جمله مسئلۀ فلسطین ،عراق ،آمریکای
التین و غیره .ما همواره بر این همبستگی بینالمللی تأکید داشتهایم .نمیخواهم بگویم
کاری که ما کردیم مث ً
ال کار چندان ارزشمندیست ،ما صرف ًا به وظایف انترناسیونالیستی
پاسخی در حد توان خوددادهایم.

در رابطه با “فستیوال خشم شرافتمندانه” در ژانویه  ،2009طبع ًا ما هم به دعوت
زاپاتیستها در آن شرکت داشتیم .سه نفر از رفقای ما و یک رفیق دیگر به مکزیک رفتند.
یکی از آنها بهرام بود که همراه یک هیئت ایرانی در فستیوال حضور فعالی داشت .فعالیت
این رفقا در لیست برنامههای رفقای زاپاتیست قید شده بود و به ما غرفهای هم اختصاص
داده بودند .بهرام و فرهاد سلیمی چند مصاحبه با رادیو “دامکراسی شورایی” دربارۀ
زاپاتیستها ،فستیوال آنها و جنبش دانشجویی در مکزیک انجام دادند .این مصاحبهها با
حضور و همکاری رفیق الدن توکلی از رفقای اقلیت صورت گرفت .وجه دیگر فعالیتها
معرفی جنبش ایران به رفقای مکزیکی و دیگر شرکتکنندگان بود :معرفی جنبش زنان (با
استفاده از متون زنان هشت مارس و بهویژه رفیق آذر درخشان) ،جنبش کارگری در ایران
(با کمک نصرت تیمورزاده) ،معرفی جنبش دانشجویی (با یاری رفقای بذر) و مبارزات
تودهای بهطور عام .همچنین در مورد جنبش کارگری و جنبش زنان نمودار و آمار فراهم
شده و مطلب فرستاده شده بود.

چرا پیکار را احیا نکردیم؟
برخی میپرسند که چرا برای تجدید حیات سازمان کوشش نکردید؟ باید بگویم
که ما نمیتوانستیم احیای پیکار را با شرایط و امکاناتی که داشتیم در دستور کار بگذاریم؛
این امر نه منطقی بود و نه انقالبی و صادقانه ،بلکه اقدامی بهغایت فرصتطلبانه محسوب
میشد .من طی سالیان دراز بهخوبی میدانم که ایجاد یک سازمان ،نیازمند امکانات
فکری ،روحی و شرایط عینی و ذهنی فراوان است تا بتواند پا بگیرد .بنابراین وقتی آن
تشکیالت پس از یک بحران درونی از میان رفته ،احیای آن به همان شکل نمیتوانست
در دستور باشد .ما میدانستیم که چنین کاری امکانپذیر نیست ،اما این درعینحال بدین
معنی نبود که دست روی دست بگذاریم ،بلکه تالش ما َصرف این میشد که بتوانیم
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هستهای را حفظ کنیم .اصطالحی که بارها بهکار بردهام این است که تالش کنیم شمعی
را روشن نگه داریم تا در پرتو این شمع بتوان ادامۀ فعالیت را برای دیگران میسر ساخت.
در طول زندگیم بارها در دورههای افت و ضربه خوردن تشکیالت با شرایطی مواجه شده
بودم که ضروری میکرد نقش یک حلقۀ وصل را ایفا کنیم ،یعنی حفظ یک حلقۀ اتصال
تا چنانچه شرایط مناسبی پیش آمد ،سازمانیکه دیگر مسلم ًا نمیتواند همان سازمان
پیکار باشد ،بتواند از این تجارب استفاده کرده دوباره شکوفا شود؛ پیکار نمیتوانست
باشد ،چون پیکار ظرف زمانی و مکانی خاص دوران خودش بود .اگر شرایط الزم برای
ایجاد یک تشکیالت دوباره مهیا شود که بتواند از تجربۀ پیکار ،از تجارب جنبش گذشته
استفاده کند ،ما هم بتوانیم برای آن کمکی باشیم .بنابراین کاری که از ابتدای امر پیش
میبردیم ،با این خیال و توهم همراه نبوده که پیکار را احیا کنیم .بسیاری از هواداران
گذشته پیکار که نسبت به آن گذشته احساس دلبستگی و مسئولیت میکنند به دفعات این
سؤال و خواسته را مطرح نمودند .بسیاری از آنها خاموشی پیکار را بهمثابۀ امری عینی و
تاریخی در نظر نگرفته و آن را یا صرف ًا ناشی از ضربات رژیم میدانند و یا به بدطینتی و
ذات ناپاک رهبران و مسئولین نسبت میدهند .پاسخ ما همواره این بوده است((( که اعالم
وجود یک سازمان از نوع پیکار ،حتی در شرایطی مشابه سال  ،1357مستلزم عواملیست
که ما فاقد آنیم :مبانی فکری و تحلیلی مشخص از جامعۀ ایران و جهان ،استراتژی و
تاکتیک عملی ،تعداد کافی مبارزان در پیوند با بخشهایی از جامعه که چنین سازمانی
خود را متعلق به آن میداند و غیره و غیره .ما تا امروز این حداقل شرایط را دارا نیستیم
و هرگونه ادعای داشتن تشکیالتی در ادامۀ پیکار فرصتطلبی محض است .ما چنین
نگاهی نسبت به بسیاری از جریانات بهاصطالح سیاسی کمونیستی خارج کشور هم داریم.
تحوالت جهانی طی سی سال گذشته یک بار دیگر نادرستی کپی کردن تجربههای گذشته
را نشان داده است .برای آنکه بتوان سازمانی مناسب شرایط کنونی داشت ابزارهای فکری
و عملی سی سال پیش کارآیی ندارد .بسیاری از مفاهیم تئوریک و عملی گذشته باید مورد
نقد و بررسی قرار گیرند .رابطۀ یک سازمان انقالبی با تودۀ کارگران و زحمتکشان دیگر
نمیتواند در نقش رهبر ،پیشتاز ،نجاتدهنده به روالی که در احزاب قدیم رواج داشت
در نظر گرفته شود.
ما با اندیشه و پیکار چنین راهی را در پیش گرفتیم ،به این امید که این تعبیری
که برای آن به کار میبرم غلوآمیز نباشد ،که شمعی باشد که سرانجام بتواند به شعلۀ بزرگ
انقالب کارگری ،کمونیستی بپیوندد.
همین .شب دراز است و قلندر بیدار!

 - 1نک .به :پیوست شمارۀ .۹

فصل یازدهم:
دستهایم کو؟

یادداشتهای قبل از بیمارستان
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اگر احساس و هنر نقاش و شاعر ماندگار سهراب سپهری را داشتم به جای
“کفشهایم کو؟” چیز دیگری مینوشتم.
پس از حدود شش ماه جستجو و آزمایشهای گوناگون معلوم شد که من مبتال
به بیماری “شارکو” یا اس.ال.آ هستم 27 .اکتبر  2010دکتر متخصص اعصاب در
بیمارستان َس ِلپتریِ ر صریح ًا برایم شرح داد که این یک بیماری عالجناپذیر است و تنها
دارویی که نه بهمنظور متوقف کردن آن بلکه برای ُکند کردن پیشرویاش تجویز میشود
ساخته اکیپ خود اوست و افزود که این بیماری درد ندارد و نیروی از دست رفته باز
نمیگردد .بعدها فهمیدم که میزان ابتال به این بیماری در فرانسه یک روی  120هزار است.
باری ،دستهایم که بالفاصله بعد از درگذشت پوران در مارس  2007دچار کمی
لرزش شده بود بهتدریج توانایی حرکتش را از دست داد .بهنظرم تا پایان  2012وضع به
آنجا رسید که دیگر نمیتوانستم قلم در دست گیرم .اینکه پس از  60سال دیگر نتوانی
قلم در دست بگیری دنیای دیگری بود که با آن روبهرو میشدم .ظاهر ًا قضیه اینطور است
که تنها با غرق شدن در یک وضعیت میتوانی آن را احساس کنی و بههمیندلیل بهنظرم
تمام تصوراتی که ما با فاصله از جهان داریم ،شناخت بسیار محدودیست که به تعبیری
که میگویند از نوک بینی نمیگذرد نزدیک است .نکتۀ مسلمیست که آنچه در ذهن ما
میگذرد انعکاس واقعیات بیرونیست و بههمیندلیل نمیتوانیم در رؤیا چیزی را ببینیم که
در بیداری ندیدهایم .من هیچ تصوری از پیری و بیماری که به این سرعت به من حملهور
شدند نداشتم و برایم عموم لحظات تازگی داشت .کوشش میکردم این افت مستمر را

    ۷۳۶از فیضیه تا پیکار

که مرا بهتدریج از صحنۀ فعالیت زندگی اجتماعی بیرون میکرد به شوخی بگیرم ،خود را
امیدواری دهم ،از تمام تعبیراتی که برای امید دادن و امید گرفتن بلد بودم استفاده میکردم
تا وزنۀ سنگین آوار تنم را روی جانم کمی تخفیف دهم .هر کس از حالم میپرسید با
اینکه دلم خون بود و چارهای جز پذیرش این فاجعه نداشتم از امید صحبت میکردم و در
گفتوگوها غالب ًا اضافه میکردم که من اینها را میگویم تا خودم هم بشنوم .از هر آنچه که
در زندگی به عنوان مقاومت در برابر دشواریها میشناختم کمک میگرفتم تا بتوانم حال
و آیندهای  برای خود بر پا کنم که بتواند اندکی مفید باشد .در عین امیدواری نمیتوانستم
ِ
ْ
سخت سمجتر از آن است که بتوان با آرزو و امیدهای کالمی ،آنها
واقعیت
فراموش کنم که
را نرم و کمتأثیر کرد و بههمیندلیل اغلب اوقات بین حالتی از رضایت و هراس نوسان
داشتم؛ اینکه شاید بیماری در همین حدی که هست متوقف شود ،باعث میشد که برای
آیندۀ تقریب ًا نامعلومم برنامه بریزم اما برنامهها مثل ْ
برف زیر فشار گرمای ناشی از بیماری
لوفصل مشکالت روزمره
دوام نمیآورد .تاکنون همۀ وسائل و تاکتیکهایی که برای ح 
پیداکردهام موقتی بوده است .چقدر با رفقای بلژیک َک َلک سوار کردیم که بتوام چیزی
بخوانم یا روی کامپیوتری که اکرانش صفحۀ تلویزیونم بود چیزی تایپ کنم؛ از تایپ یک
انگشتی و بسیار ِ
کند دست ،تا تایپ با شست پا .باالخره به رفقا متوسل میشوم که چیزی
را برایم بخوانند ،ضبط کنند یا دیکته کنم و به جایم بنویسند.
کدام حرکت زندگی روزمره میتوانست عادی صورت گیرد؟ وقتی دو دست نداری
و بهتدریج برایت روشن میشود که دیگر حتی نمیتوانی استکانی به دست بگیری ،باید
یاد بگیری که چطور غذا به دهانت بگذارند .مأنوس شدن با این سبک زندگی به آسانی
میسر نیست ،زمان میبرد .بدون دو دست نمیتوانی بخوابی و بلند شوی .اگر نیمه شب
پیشانیات خارش گرفت باید تا صبح صبر کنی .اوایل میتوانستم سرم را به چپ و راست
خم کنم و بچرخانم ولی دیگر میسر نیست .هیچ یک از این حالتها را پیش از آنکه در
آن بیافتم حدس نمیزدم .ظاهر ًا این یک اصل است که نه تنها فرد بلکه شامل جامعه هم
میشود؛ تا در ته دره نیافتد معنای چنین افتادنی را درک نمیکند .به گفتۀ سعدی“ :گفتن
کس در عمر خود ناخورده نیش” .برای آنکه معنای حرفم را
از زنبور بیحاصل بود  /با ِ
خود حاصل
نفی تئوری ،افتادن به دام آمپریسم تلقی نکنید ،اضافه میکنم که تئوری هم که
ْ
ِ
کردن یک پدیده فاصله دارد.
تجربیات عملیست با دیدن و حس کردن و لمس
وقتی دستهایم به کلی از کار افتادند حتی برای پوشیدن ُکتم ناگزیر بودم که ُکت
را روی دست بیاندازم و در سرسرای خانه منتظر باشم تا همسایهای که از خانه خارج
میشود ُکت را برایم بگیرد تا به تن کنم .چقدر قورت دادن این دانهدانه ناتوانیها سخت
بود .آخرین باری که سر میز غذا خوردم ،یک عالم عرق ریختم چون حرکت دادن دستها
نیروی فوقالعادهای طلب میکرد .اینکه دوستانم از ضعف من مطلع شوند که مث ً
ال
نمیتوانم تکمۀ شلوار را ببندم برایم سادهتر از آن بود که خودم باور کنم که به چنین روزی
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افتادهام .اوایل به شوخی میگفتم“ :دستهایم به کمکاری پرداختهاند” ،بعد میگفتم:
“دستهایم اعتصاب کردهاند” و سپس میگفتم“ :دستهایم دارند میمیرند” .این َز ُّقوم
تلخ را قطرهقطره بهخودم نوشاندهام .زمانی پیش خودم میگفتم اگر یکی از شوربختیهای
زندگی من ،در سینه داشتن داغ صدها نفر از رفقا و دوستانم بوده است و برای هر کدام
از آنها مث ً
ال نوشتهام که او چقدر شجاع بود ،به تودهها عشق میورزید و غیره ،اگر دربارۀ
خودم بخواهم بنویسم چه میتوان نوشت ،غیر از آنکه “آن مرحوم ذرهذره ُمرد”.

هنوز از دست دادن نیرو و حرکت اعضا وارد ناخودآ گاهم نشده است و هرگز
رخ نداده که خواب ببینم و در چنین وضعیتی باشم .هنوز همان حالت عادی را دارم .با
دیگران دست میدهم ،چیز مینویسم ،کسی را در آغوش میگیرم .با این بیماری معلومم
ِ
(اتودریزیون) پیش
شده است که خواستن توانستن نیست .با نوعی ریشخند به خویش
خود تکرار میکردم که در سرازیری قبر ُسر نخوری و به ضعف و عجز روزافزونی که با آن
روبهرو بودهام خندیدهام .یکی از دوستان دورۀ دانشجوییام ،سر کالس استاد امیرحسین
آریانپور نکتهای از او شنیده بود که برایم نقل میکرد .استاد میگفته است“ :تن را چرا
سالم باید تحویل گور داد .هرچه میتوانید از تن کار بکشید .چرا در مستراح بیکارید.
چرا زیر دوش بیکارید .میتوانید لیست کلمات و اصطالحاتی را که باید یاد بگیرید
روی دیوار نصب کنید و درحالیکه به کار خود مشغولید آنها را در ذهنتان تکرار کنید”.
نمیدانم دوستم از این نکته چه آموخت ،اما برای من در تمام زندگی سرمشق قرار گرفت.
تا پیش از بیماری وضع جسمیام نسبت ًا خوب بود .کمتر معنای خستگی را میفهمیدم.
هفتهای دو سه بار برنامۀ شنا فراموش نمیشد ،ولی متأسفانه این بیماری کاری کرد که هر
آنچه زندگی به من بخشیده بود ،از الی ناخنم بیرون بکشد تا آنچه تحویل گور داده خواهد
شد جز فرسودگی و فلج نباشد.
چرا باید در عین این شوربختی و تاریکی ،شانس و برخورداری از جوانبی مثبت
را فراموش کنم .هرچند بیماریها را نباید یکی بر دیگری ترجیح داد؛ اما همینکه من
دچار بیماری کمیابی شدهام که اگر نیروی جسمیام را به کلی از کار میاندازد ،تاکنون
تمام تواناییهای ذهنیام را دست نخورده باقی گذاشته است ،چرا زبان به شکایت باز
کنم .ابتال به این بیماری مرا وارد عرصۀ جدیدی از زندگی کرد که بدون آن ،از چنین
مرحلهای و پستی و بلندیهایش هیچ درکی نداشتم .اینکه چقدر از وقت بیمار صرف
بیماری و پیامدهایش میشود .از عرصهها و اطالعاتی باخبر میشوی که قبل از آن به
ذهنت نمیرسید .عظمت دستگاه بیمههای اجتماعی را در کشور فرانسه هرگز تا این حد
حدس نمیزدم و امروز تا حدی میدانم که چنین دستگاه بسیار پیچیده و منظمی حاصل
بیش از چند قرن مبارزۀ تودهایست .بیمارستانی که من بارها به آن مراجعه کردهام پارسال
چهارصدمین سالش را جشن میگرفت .ما که افتخار آن را داشتهایم که تمام عمر را برای
تغییر شرایط اجتماعی بهسوی نوعی آزادی و برابری بگذرانیم غالب ًا درک جامعی از آنچه
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باید بهتدریج در سطح جامعه و در ذهنیت تکتک افراد و در سیاست ،اقتصاد و فلسفۀ
زندگی انسانها صورت بگیرد نداریم و چهبسا خیال کردهایم با تغییراتی در باال همه چیز
تا پایه درست میشود که اشتباهیست گزاف.
اوایل امر ،هر کس حالم را میپرسید میگفتم“ :عالیست” .این بر خالف سنت
رایجیست که خیلیها در جواب احوالپرسی میگویند“ :ای َب َد ک نیست ،میگذرد،
زندهایم” .این بود که با شنیدن پاسخ من برخی تعجب میکردند و من اضافه میکردم
“بعله عالیست و از این بهتر نمیشود” ،حرف ندارد و اگر باز تعجب میکردند ،بهشوخی
میگفتم“ :بهنظر شما بهتر از این میشود؟!” و آن را دیگر کسی نمیتوانست جوابی بدهد؛
چون همه از گذران زندگیای که شاهدش هستند ناراضیاند و گلهمند ولی من با همین
سر نگرانیهای خود شیره میمالیدم .مگر نه این است که باید تسلیم آنچه پیش
ِ
شوخی تلخِ ،
میآید نشد.

دکترم میگفت پیشروی بیماری ُکند بوده ،بهخصوص از این جهت که به دست
اصابت کرده است و نه به اعضای داخلی .با وجود این ،پیشروی بهصورت مستمر ادامه
داشته و هر روز چیزی را از من میگیرد و وسایلی را که برای تسهیل کارها مورد استفاده
قرار میدهم از دور خارج میکند .کلیدهای برق را نزدیک کف زمین گذاشتیم تا بتوان
چراغ را با پا خاموش و روشن کرد؛ در تختخواب تغییراتی دادیم؛ در توالت بیده نصب
کردیم تا اندکی استقالل را حفظ کنم و همینطور در رابطه با کامپیوتر و هر چیز دیگر،
اما قضیه به جایی رسید که آن مقدار کمی هم که میتوانستم به کمک صندلی متحرک
تکان بخورم دیگر امکانپذیر نشد .از امکاناتی که بیمه اجتماعی برایم فراهم میکرد
استفاد کردم ولی قسمت اعظم نیازهای فزایندهام را رفقایم برعهده گرفتند .هر کس
در حد توان خویش کارش را رها کرد و از راههای دور و نزدیک طبق برنامهای از
پیش تعیینشده آمد تا یک هفته ،ده روز یا بیشتر زحمت مرا شب و روز بر دوش کشد.
بدون افتادن در این ورطۀ دشوار ،من نمیتوانستم حدس بزنم که در دنیای گسستها و
بیوفاییها که در اشکال مختلف شاهدش بودهایم چنین همبستگیای ُگل کند .آیا من
بایست به چنین مصیبتی گرفتار میآمدم تا باور کنم که امید و وفاداری و دوستی و احترام
و ایدهها و دردهای مشترک هنوز معنایی دارد؟ باور کنید اگر حاصل این جفای طبیعت
که بر من رفته اعتراف به وجود همین خصلتها باشد به مبتال شدنش میارزد .من در
برابر برخوردی که رفقا و دوستانم طی این سه سال داشتهاند زبان سپاسگزاری ندارم و
چهبسا الزم هم نباشد .انگیزۀ این همه دوستان دور و نزدیک نیرومندتر از آن است که من
پاسخگویش باشم.
پیش خودم فکر میکردم که آدم چقدر نیرو دارد .هرچه از من گرفته شود باز
هم چیزی باقیست .گاه به دوستانم که حالم را میپرسیدند پاسخ میدادم که هنوز خیلی
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باقیست ،به تعبیر ترانۀ “جمعه” با صدای فرهاد “یه عالم نفت توشه” .چنین بود که طی
این ِ
مدت فرو رفتن و فرسایش سه ساله گاه توانستهام به کمک رفقای عزیزم کمی هم تولید
کنم ،در بحثها شرکت کنم ،خاطراتم را تنظیم و ویرایش کنم و گاه چنان که رخ داده
 7-8ساعت در روز کار کنم .هرچند روزهای سخت و شبهای سختتری هم داشتهام
که هیچ کاری جز ناله از من برنیامده است .همین جا باید از کسانی که شاهد اضطراب
و ناراحتی و درد کشیدنم بودهاند و قطع ًا برایشان ناراحتکننده بوده است پوزش بطلبم.
گاه پیش خود میگفتم اگر پیری و بیماری دستبهدست هم دهند تنها با بیعاری
میتوان تحمل کرد؛ اما این هم همیشه میسر نیست .تمام عمر یاد گرفتهام که باید امیدوار
بود و بهقول محمود درویش “به بیماری درمانناپذیری مبتال هستیم به اسم امید” ،اما
این یکی هم امر مطلقی نیست .در این شرایط همۀ مطلقها دود میشوند .گاه برایم پیش
آمده که دیدهام تشویقهای اخالقی کارآیی ندارد؛ یأس هم نوعی واقعیت است .چرا باید
از قبول واقعیت سر باز زد .مگر نه اینکه باز بهقول محمود درویش “مالل هم یکی
از صفات آدمیست” .از اینجا میرسیدم به اینکه چرا باید استقبال از مرگ را همیشه
نکوهش کنیم .درست است که به گفتۀ آندره مالرو “زندگی هیچ ارزشی ندارد” اما خود او
بالفاصله میگوید “ارزش هیچ چیز هم به اندازۀ زندگی نیست” .بههرحال من ابایی ندارم
از اینکه بگویم در مواجهه با مشکالت بیماری میتوان حتی مأیوس شد و با شرایطی که
باید در نظر گرفت حتی به مرگ خودخواسته توسل جست.
با اینکه روند بیماری عبارت “فرو رفتن در جهنم” را به تعبیر فرانسویاش ،به
یادم میآورد ولی تنها چیزی که در برابر همۀ این وضع ایستاده و هرگز کوتاه نیامده انجام
وظیفهایست که برعهده دارم و قدردانی از کمکها و محبتهایی که دریافت کرده و
میکنم .احساس بدهکاری دائمی که نسبت به جامعه و محیط داشتهام .گاه بهشوخی در
برابر محبتها میگفتم راستی در برابر این همه لطف و زحمت ،چند مقاله باید بنویسم!
دکترم میگفت“ :روشنفکران به تن خود اعتنا نمیکنند و آخر سر این تن است که
از آنها انتقام میگیرد” .به دکتر دیگرم میگفتم که “من در زندگیم بختی خوب داشته و
خوشبخت بودهام .حاال در این بیماری هم برایم نقطههای امید وجود دارد و بههمیندلیل
گالیهای ندارم” .گفت“ :باشد ولی من ترجیح میدادم که بیمار نشوی!” .دکتر توصیه
میکرد که “باید بیماری را به رسمیت شناخت” .پیش از اینها از آذر درخشان شنیده
بودم که “همین  5دقیقه و  10دقیقههای آرام و مفید را باید جمع کرد و اسمش را زندگی
گذاشت”.
در یک برنامۀ تلویزیونی زنی را دیدم که مثل دوستم مجید نفیسی بیناییاش را
بهتدریج از دست داده بود و امروز بیش از  50سال داشت .او میگفت“ :وقتی کام ً
ال نابینا
شدم ،تازه زندگیام شروع شد و بسیاری از امکاناتی که قب ً
ال بلد نبودم از آنها استفاده کنم به
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کمکم آمد و حاال دوچرخهسواری و قایقرانی میکنم و در مسابقۀ دو هم شرکت میکنم”.
بعضی وقتها آنقدر از وضعیتی که در آن هستم و اینکه از انجام هر کاری عاجز
شدهام بیزارم که خود را مانند ِکرمی ُگنده تصور میکنم که حتی قدرت غلتیدن ندارد .به
یاد رمان “مسخ” اثر کافکا افتادم .خیلی عجیب است وضعیت که عوض میشود چیز
تازهای به ذهنم میزند .تو گویی بدون تغییر در وضعیتم تصور تازهای نباید به ذهنم بیاید.
شاید هم این امری طبیعیست .یک روز هوا آنقدر گرم شد که نفستنگی گرفتم .برای
اولین بار متوجه شدم که ْ
س زنده بودن هم میتواند هدف باشد .تا آن روز هر وقت
نف ِ
صحبت از زنده ماندن پیش میآمد به اعتبار کاری بود که باید در راه هدف انجام داد نه
ِ
صرف زنده بودن.
در نیمۀ ماه سپتامبر  2013بهرغم تالشیهایی که برای پیدا کردن یک بیمارستان یا
خانۀ سالمندان کرده بودیم ،جایی به دست نیامده بود و من باید همچنان در خانه پرستاری
میشدم .این امکان دیگر در پاریس میسر نبود .سه رفیق ،همراه با یک رفیق دختر آلمانی
که پرستار است ،از آلمان آمدند و مرا با حداکثر امکاناتی که میتوانستند فراهم کنند به
آلمان منتقل کردند .پذیرفته شدن در یک خانه همچون فردی مسن از خانواده امر کوچکی
نبود و همین امر مایۀ قدردانی فراوان است .پنج هفته آنجا ماندم .دوستان و رفقایی که
میشد این پرستاری را طبق یک نظم و ترتیب به آنان سپرد وظایفشان را به بهترین نحوی
انجام دادند و من نه تنها توانستم با همۀ آنها ،که برخی را برای اولین بار میدیدم ،رابطۀ
دوستانه و رفیقانه و مفیدی برقرار کنم ،بلکه برای ادامۀ ویرایش خاطرات هم کار کنم.
این هم تجربهای بود که کیفیتهای خوبی را از رفاقت و وفاداری و درد مشترک به من
نمایاند .رفتار خانوادۀ میزبان را نمیتوانم شرح دهم ،در ذهنم نمیگنجد؛ حتی اگر آمال
و آرزوهایی که تمام عمر در دل و جان پروردهایم به همین برخوردها و رابطهها بیانجامد،
آیا این امر کوچکیست؟
ِ
ساعات من بهخصوص در یک سالۀ اخیر با پستی و بلندی همراه بوده .گاه
تمام
از انجام کاری کوچک ،مث ً
ال همین که بتوانم به کمک یک نفر تا پای دستشویی رفته
و برگردم ،چنان احساس رضایت میکنم که زندگی بهنظرم معنادار میآید .گاه طی روز،
لب
وقتی خود را از اوجی که در آن بودم در این اعماق مغاک میبینم دلسرد میشوم و زیر ْ
شعر خیام را  -با طنین صدای شجریان در گوشم  -تکرار میکنم که “ای کاش که جای
آرمیدن بودی…” .برایم جالب است که چنین حالتی بسیار ناپایدارتر از ساعتیست که
بهنحوی امیدوار میتوانم خود را به چیزی به غیر از بیماری مشغول کنم.

دستهایم کو؟   ۷۴۱
یادداشتهای بیمارستان
نیمۀ دسامبر  2013از آلمان به پاریس برگشتم .همان دوستان همراهیام کردند.
باز هم رفقایی آمدند نیرو گذاشتند بلکه من زنده بمانم .بیماریهای جانبی این بار مرا
احاطه کرده بود .از فشارخون گرفته تا مرض قند و نابسامانیهای گوارشی .خوشبختانه به
کمک دوستانی که به ابتکار خودشان اقدام کرده بودند بیمارستانی مرا پذیرفت .بسیار
جستجو کردیم تا بیمارستان یا نقاهتگاهی با خدمات حرفهای و طبی پیدا کنیم که میسر
نشد .حبیب از ابتدا همین نظر را داشت که باید در محیطی حرفهای بستری شد ،درحالیکه
خودم و دوستان دیگر فکر میکردند که هنوز زود است و میتوان مرا بهعنوان عضوی
مسن از خانواده در خانه نگهداشت .تجربۀ پاریس و آلمان نشان داد که برخورد عاطفی
در عین اهمیت فراوانش مناسب وضع من نیست .یک هفته اقامت در این بیمارستان
چیزهای تازهای به من آموخته است .حالم در چارچوب بیماری قابل تحملتر است .در
اختیار اکیپ حرفهای بیمارستان هستم و از احوالپرسی دوستان دور و نزدیکم برخوردار.
ظاهر ًا در چنین شرایطی باید دور ناامیدی و آه و نالۀ گلهمندی خط بکشم.
تودلباز کارکنان که با چندین نفر از آنها از
به یمن برخورد مهربان ،شکیبا و دس 
نزدیک آشنا شده و حرف زدهام اهمیت مؤسسات خدمات عمومی بیشتر در نظرم جلوه
میکند .این حاصل رشد فرهنگی فردی و اجتماعی فرانسه است و نیروهای چپ و مترقی
میکوشند این امکانات را که نتیجۀ سالیان آزگار مبارزه است حفظ کنند .اگر به ایران
نگاه کنیم دود از سرمان بلند میشود و تصورات خامی که دربارۀ تغییرات آنی و سطحی
داشتهایم نقش برآب میگردد.
		             دیوار روبهروی تخت در بیمارستان         
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مدتهاست که ساعت و تقویم به دردم نمیخورد .ساعتها و روزها عموم ًا با درد
و رنج میگذرد .اگر بتوانم چیزی مفید در این باتالق پیدا کنم عشق است.

معمو ً
ال عصرها از پنج به بعد خسته هستم و امانم نیست که ساعت هفتونیم یا
کم با کمک پرستار در تخت دراز بکشم .میزان خوابم بد نیست .بعضی شبها
هشتربع ْ
از ده ساعت هم بیشتر خوابم میبرد .تا امروز  18آوریل بیخوابی نداشتهام .شاید علتش
خستگی ناشی از بیماریست که در واقع غش میکنم تا فردا صبح ساعت هشت و گاهی
دیرتر که بیایند و مرا برای توالت و شستشو از تخت پایین بیاورند .سیزده ساعت و گاه
بیشتر روی تخت دراز کشیدهام بدون آنکه بتوانم کوچکترین حرکتی بکنم .بهنظرم
میرسد که طبیعت به این طریق خواب ابدی را به من تعلیم میدهد.

صبحانه معمو ً
کم تمام میشود و من تا ِ
یک بعدازظهر که
ال ساعت نهونیم ،دهربع ْ
یکی از رفقا طبق قرار پیشم میآید باید بهنحوی زمان را سپری کنم ،مگر روزهایی که
یک ساعت به فیزیوتراپی میروم؛ معمو ً
ِ
نهایت استفاده
ال دو یا سه بار در هفته که از آن
را میکنم از جمله با دوچرخه ،هزار رکاب پا میزنم که حدود نیم ساعت تا چهل دقیقه
طول میکشد.
کوتا انداخته است .گاه حسرت آدمهای سالمندی
فلج شدن بدجوری مرا از ت 
را میخورم که بیش از بیست سال از من پیرترند ولی میتوانند با کمک مربی چند
قدم راه بروند .بگذریم که در این وضعی که من دارم انواع حسرتها را میتوان خورد
ِ
بیماران همسایهام آلزایمر ندارم بسیار خشنودم.
ولی خوشبختانه همینکه مثل برخی از
همانطور که بارها گفتهام گویا در مبتال شدن به این بیماری نیز شانس داشتهام .سه ماه
است که در بیمارستان هستم و قرار است برای همیشه اینجا باشم .بیماریهای جانبی که
قابل بهبود بوده مثل مرض قند ،نفستنگی و خستگی مفرط بهبود نسبی یافته و امیدوارم
که بتوان از این بهبود نسبی برای انجام کارهای بازمانده استفاده کرد .دو روز پیش چنان
حالم خوب بود که پیش از ظهر بهنظرم حالتی داشتم که طی دو سال گذشته نداشتهام یعنی
احساس کردم توانایی شروع کردن کار جدیدی را دارم .تا آن روز همیشه ذهنم حول
تکمیل کارهای گذشته دور میزد و این اولین بار بود که به پرداختن به یک کار جدید فکر
کردم .این را به فال نیک میگیرم.
بیمارستان هم مثل هر مورد دیگر برای خودش جوانب مثبت و منفی دارد؛ از جمله
رفتار برخی کارکنان که تازه با آنها آشنا میشوم .معمو ً
ال انطباق با شرایط و دوست شدن با
آنها نیازمند فرصت و حوصله است که تا حاال در اغلب موارد برایم امکانپذیر شده است
و چه لذتی دارد دوست جدید پیدا کردن .هرچند دشواریهای ناشی از رفتارهای نادرست
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بارها مرا ُکفری کرده و به گریه یا خنده انداخته است.
آشنایی بیشتر با دوستانی که از دیدگاههای مختلف به من لطف دارند و به عیادتم
میآیند ،آن هم خودش عالمی دارد و باعث دلگرمی برای تحمل شرایطیست که از برخی
جهات برایم مانند افتادن به زندان است .هنوز نتوانستهایم کاری کنیم که اتالف وقت که
مایۀ رنج فراوان من است بهنحوی جبران شود.
موضوع مهمی که در این دورۀ بیماری بسیار مرا آزرده و کوشیدهام آن را بهنحوی
منطقی و خردمندانه تحمل کنم سرگذشت اندیشه و پیکار است .اختالفی که بین حبیب و
فرهاد از یک طرف و بقیه پیش آمد داستانیست که تا به امروز چند جور روایت از آن در
ذهنم نوشتهام و ترجیح میدهم تا مدتی دیگر این روایت را پیش خود نگه دارم و همه به
کار بهخوبی بگذرد یا با زیان کمتری همراه باشد.
امید اینکه سرانجام ْ
 16مه 2014

بهتدریج حالیام شده که در برابر رسم و روال بیمارستان باید تسلیم باشم .هر چقدر
آرامتر بهتر .دیروز  15ماه مه  2014با دکتر دربارۀ بیماری پروستات مالقات داشتم .پس
از معاینه و تصمیم او برای تجویز دارو هرچه کوشش کردم مرا آنطور که خود میخواستم
بلند کنند و روی صندلی بنشانند عمل نکردند و دا دوقال من برای اینکه بگویم به حرفم
گوش نمیدهند به جایی نرسید .فکر نمیکنم شکایتهای دیگر هم از هر کسی که باشد،
مگر تا حد خیلی کمی ،به جایی برسد .یاد کتاب “نظارت و تنبیه” اثر میشل فوکو افتاده
بودم و گمان میکنم در کنار مثالهایی که او از سربازخانه ،زندان ،آموزشگاه آورده میتوان
بیمارستان را هم اضافه کرد .پوران هم روزهای اول که به نقاهتگاه رفته بود آنجا را به
سربازخانه تشبیه میکرد.
 18ژوییه  2014ساختمان روبهرو ،ساختمان ُدبره

مدتیست یادداشتی نکردهایم .تجربۀ زندگی در بیمارستان و جنبههای مثبت و
منفیاش میتواند موضوع حتی یک صفحۀ کامل باشد ولی حوصلهاش را ندارم .همینکه
هست صد البته از نبودش بهتر است .از اینکه نمیتوانم فعالیتی داشته باشم بسیار رنج
میبرم .نوشتن مطلبی دربارۀ تجاوز اخیر اسرائیل به غزه زیر عنوان “من فریاد میزنم پس
هستم” دو روز است در ذهنم میچرخد ،متأسفانه نشده آن را دیکته کنم .نمیدانم موفق
خواهم شد این آخرین آه را بکشم یا نه .یاد رمان “آخرین آه مور” اثر سلمان رشدی افتادم.
دیروز کاوه هلند ،صادق لندن و شهره از کانادا آمده بودند .بهروز (عارفی) هم
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لطف کرده بود آقای حاجسیدجوادی را به همراه خود آورده بود .موقع را مناسب دانستم
تا برای رفقای جوانتر ،ارزش ایشان را بهرغم اختالف سیاسی-ایدئولوژیکی که با او
داریم روشن کنم.
امروز شاید به خاطر گرمی هوا 36 ،درجه ،خیلی بیحالم ولی نمیدانم چرا برای
اولین بار اینقدر ترک افراد و مکانها و دلخوشیهایی که داشتهام برایم عینی شده است و
دشوار .حیف که آنچه تا نیمهراه طی کرده بودیم به سرانجامی رضایتآمیز نرسید .آرزو دارم
آن را دیگران به پایان برند؛ چرخۀ مبارزۀ طبقاتی از رفتن باز نمیماند.
 26سپتامبر 2014

در این مدت که چیزی ننوشتهایم ،کموبیش مشکالت گذشته ادامه داشته ولی
نامطلوب برخی از کارکنان بیمارستان با مسئولین
بهخاطر آنکه دربارۀ برخوردهای
ِ
صحبت کردهام تا حد زیادی وضع بهتر شده است .افرادی که از آنها شکایت داشتم
از تماس با من ممنوع شدهاند و به جای آنها کسانی گذاشته شدهاند که نمونۀ برخورد
مسئوالنهاند و میتوانم بگویم که کمتر برایم دردسر ایجاد میشود .خانمی که مدیریت
پرسنل را برعهده دارد آمده بود پیش من و میگفت“ :آمدن شما به بیمارستان پرده را
از پیش چشم ما برداشت”.
سه ،چهار هفته پیش مقالهای دربارۀ غزه نوشتم  ،تأثیر روانی آن روی خودم تا
حدی بود که یک روز احساس میکردم که بیماری دست از سرم برداشته و واقع ًا روز
آرامی گذراندم .همین حالت ک موبیش وقتی کاری با رفقا انجام میدهم برایم پیش میآید،
هرچند به حد آن روز نبوده است .به یاد شعر شماره  66از کتاب محاصرۀ محمود درویش
میافتم که میگوید:
“بیست سطر دربارۀ عشق سرودم

و به خیالم رسید که این دیوار محاصره
بیست متر عقب نشسته است!”.

امروز صبح  26سپتامبر  2014وقتی بیدار شدم چنان حال آرامی داشتم که
همینها که گفتم به یادم آمد و مقایسۀ وضعیت فعلی با سال  1984که از شدت فشارخون
چنان در رنج بودم که وقتی صبح بیدار میشدم از هول اینکه باید یک روز دیگر را هم
باید بگذرانم ناراحت و مضطرب میشدم؛ حاال پس از سی سال درست برعکس شده
است .امروز دلم میخواست روزهای هرچه بیشتری از زندگی نصیبم شود .امیدوارم از
این زندگی که کام ً
ال از هر سو به ِپت ِپت افتاده و از ادامهاش ،چیزی نصیب هدفی شود که
همواره تعقیب کردهایم.
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مدتی در این مثنوی تأخیر شد .چند ماه است که دیگر چیزی در ادامۀ نکات
فوق ننوشتهایم .گمان میکنم مشغولیتهای ذهنیام را جاهای دیگر نوشته باشم .از جمله
مشکالت بیمارستان و باالخره نامهای که در ماه فوریه یا مارس  2015نوشتیم و تأثیر
مثبتی روی رفتار نادرست برخی از کمکبهیاران داشت .همینطور دربارۀ نگرانیهایم
حول اندیشه و پیکار و برخوردی که بعضی رفقا داشتهاند در جاهای دیگر هم نوشتهام که
امیدوارم این جمع از بین نرود؛ اما آنچه امروز  7مه  2015میخواهم بنویسم بهطور
فشرده این هاست؛ تاکنون در برخورد با بیماری سه مرحله داشتهام:
اول ،مرحلۀ تأسف که چرا به این زودی از دور خارج شدم…؛
دوم ،مرحلۀ مقاومت چه در برابر بیماری و چه در برابر دشواریهای کار اندیشه و
پیکار ،ادامه یا توقف آن؛ برای من فهم و تصورش و نیز پشت سرگذاشتن آن دستکمی
از تحمل بیماری نداشت؛
سوم ،مرحلۀ کنونیست که آن دو مرحله پیشین را که هر کدام یکی دو سال یا
بیشتر طول کشیده از سر گذراندهام .مرحلهایست پرشور که بهقول حافظ “تبارکالله
از این فتنهها که در سر ماست” .داشتن پروژههای نو ،تو گویی من حاال حاالها زنده
میمانم“ ،آرزوهای بزرگ” از نوع رمان چارلز دیکنز که اگر بشود فارسیاش را بخوانم
خوب است .باری دیشب فکر میکردم با اینکه دشواریهای زندگیام در مقایسه با آنچه
دیگران داشتهاند شاید چیزی به حساب نیاید ولی در موارد متعددی احساس کردهام که
زندگی سازمانی ،بهویژه در نیمۀ دوم دهۀ
در برابر ستمها باید صبر داشت .این ستمها را در
ِ
 1350هم خودم و هم پوران تحمل کردیم .در دورۀ بعد هم بهویژه در تبعید آزمونهای
دشوار داشتهایم .بهنظرم میرسد که در راه نیل به آرمان کمونیسم مسیری شبیه سلوک
عرفانی گذراندهایم .آن را نباید به سادهلوحی و حماقت من تعبیر کرد .باز هم به یاد آموزش
ارنست بلوخ و آلتوسر میافتم که با نگاهی از باال به امر تحوالت فکری بشر از مذهبی تا
کمونیستی میاندیشیدند .من سالهاست اینطور فکر میکنم از جمله در مصاحبه با آرش
وقتی دربارۀ کتاب “بر فراز خلیج” صحبت میکردم.
از شما چه پنهان بیآنکه خودم را طاووس علیین بدانم برای مقابله با این بیماری
که هر روز نیرویی از من میکاهد به یاد حسین بن منصور حالج افتاده بودم که دستش
را بریدند و سپس پایش را ولی همچنان َاناالحق میگفت؛ آنگاه زبانش را هم بریدند.
در این روایت بهانهای برای خودداری از عجز و البه و نمونهای برای مقاومت تا به آخر
میدیدم.
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در ماههای آخر سال  2015چند برنامۀ سرگرمی گذاشته شد که برایم جالب بود
و گاه با عکس همراه کردهام .غیر از موزیک و نمایش فیلم در کتابخانه ،روز  9اکتبر
 2015یک نفر به نام پاسکال لوکلرک به اتاق آمد با دو نفر دیگر از کمکپرستاران و
برایم آهنگ نواختند .خیلی جالب بود .دو روز پیش هم تعدادی مرغ و خروس و حیوانات
مزرعه به باغچۀ بیمارستان آورده بودند که عکس گرفتیم و خیلی جالب بود .چیزهای
گفتنی دربارۀ دورۀ بیمارستان زیاد است .شاید زمانی بتوان نوشت هرچند اهمیتی برای
دیگران ندارد ولی برای خودم بد نیست .آدم هستیم دیگر!
 4دسامبر 2015

فاصلۀ زیادی بین یادداشت امروز و یادداشتهای پیشین وجود دارد .مدتیست
بهرغم آنکه برخی نکات گفتنی در مورد زندگی در بیمارستان داشتم فرصت نوشتن آنها
فراهم نیامد .امروز  4دسامبر  2015است .حالم در مجموع از دو سه ماه پیش به
این طرف میتوان گفت خوب است و به استثنای برخی روزها که خستگیام زیاد بوده
امکان استفاده از همان بعدازظهرها برایم فراهم بوده است .امروز صبح ،روز خوشی
بود .او ً
ال خسته نبودم؛ دیگر اینکه پاتریسیای پرستار آمد و مثل همیشه با محبت دارو و
صبحانه برایم آورد .بعد خانم امینه مثل هر روز برای سالم و احوالپرسی آمد .او را مادام
“خوشبختی” صدا میزنم و سپس مادام سامانتا که او را مادام “ساژس” (عاقل ،خردمند)
مینامم برای دادن صبحانه آمد .شستشو بهخوبی صورت گرفت .این یک روز خوب است
و منتظر فرامرز هستم تا بیاید .بهنظرم رسید که بیمارستان خانۀ من است و بعضی وقتها
احساس میکنم که مهمان هتل پاریس هستم .طبیعیست که یاد گرفتهام ناهنجاریها را
چگونه زیر سبیلی رد کنم و به مسائل بزرگتر بیاندیشم .باشد که چنین باد!

“ ِ
میان ماندن و رفتن حکایتی کردیم
که آشکارا در پردۀ کنایت رفت.
ِ
مجال ما همه این تنگمایه بود و ،دریغ
که مایه خود همه در ِ
وجه این حکایت رفت”.
                                         (احمد شماملو)

رفیق تراب حقشناس در ساعت  ۱۱شبِ  ۲۵ژانویۀ  ۲۰۱۶چشم از جهان فرو بست.

از یادداشتهای رفیق تراب
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پیوست اول

زنان زندگی من :مادربزرگ و مادرم (پوران که جای خود دارد)
 -مادربزرگم :عُ لیا الری

اصلی سیدعبدالحسین
مادربزرگم یعنی مادرِ مادرمگویاکوچکترین دختر ،از همسر
ِ
الری ،مجتهد معروف فارس در عصر مشروطه است .سیدعبدالحسین خود اهل دزفول
بوده و در نجف درس میخوانده است .بنابه تقاضای اهالی الرستان فارس از میرزای
شیرازی (مجتهد معروف آن دوره در نجف) مبنی براینکه مجتهدی برای آنان بفرستد،
سیدعبدالحسین روانۀ الرستان میشود .وی شدید ًا در سیاست فعال بوده و در عین دفاع از
مشروطه ،برپایی نوعی حکومت اسالمی را در سر میپرورانده است .شرح حال وی ،برخی
نوشتههای اصلی او ،حکایت جنگ و گریزها و ائتالفهای او با مراکز قدرت محلی را
میتوان روی اینترنت یافت .قدرت دینی ،اجتماعی و سیاسی او به جایی رسیده بوده که
تمبر هم چاپ کرده و در برابر قدرت مرکزی وزنهای به حساب میآمده است.
مادربزرگم برخالف خواهران دیگرش که از وی بزرگتر بودند ،سواد فارسی و
عربی داشت .او برای ما بچهها نقل میکرد که چگونه پدرش به هنگام نماز جماعت ،به
روسیه تزاری و امپراتوری انگلیس لعنت میفرستاده است .این امر هرچند موجب تعجب
مریدان بوده ولی احتما ً
ال خود وی میدانسته که با اینکار به موازات مبارزات معروف به
واقعۀ رژی (قضیۀ تحریم تنباکو) سهمی در سیاست و بسیج علیه استبداد دارد.
مادربزرگم که عُ لیا نام داشت وقایع جنگی و عقبنشینی نیروهای پدرش از
الرستان و شیراز را به یاد داشت و اینکه چگونه در دهۀ اول حکومت رضاشاه تقریب ًا
زعل در خوزستان ،پدرش مجبور
همزمان با سرکوب میرزا کوچکخان در شمال و شیخ َ
خ َ
به اقامت در جهرم شده بوده ،چنانکه پسر بزرگش سیدعبدالمحمد تا چند سال در زندان
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رضاشاه بوده است .خانوادۀ سیدعبدالحسین تا سالها مسند روحانیت الر و جهرم را در
دست داشتند و در شیراز هم از اهمیت قابل توجهی برخوردار بودند .نام فامیل آیتالهی
در هر سه شهر منسوب به اوست.
از مادربزرگم درکودکی قصههای متعددی از مثنوی شنیدهام و بهخصوص وقتی
اشعار مثنوی را در تنهایی برای خودش زمزمه میکرد و در عزای برادرش سیدعلیاصغر
الری میگریست .به یاد دارم که میخواند“ :سینه خواهم شَ رحه شرحه از فراق  /تا بگویم
شرح درد اشتیاق” .همینطور داستان طوطی و بازرگان ،داستان آن طوطیای که روغن
بقال را ریخته و از دست بقال کتک خورده و کچل شده بود ،داستان اسکندر و جستجوی
آب حیات در ُظلمات و حضرت ِخضر .مادربزرگم احتمال میدهم حدود  1285یعنی
سال مشروطیت یا کمی زودتر به دنیا آمده بوده ،چون نخستین و تنها فرزندش یعنی مادرم
را در  1302به دنیا آورده بود.
او زندگی زناشویی موفقی نداشته و یکی دو سال پس از ازدواج متارکه میکنند
و شوهرش سیدمرتضی مروج ،معروف به تراب برای ادامۀ تحصیل به نجف میرود .این
سفر دور و دراز برخی از خویشان مادربزرگم -و نه خود او -را به فکر میاندازد که از
بند این ازدواج رهایش کنند .برادرش علیاکبر که روحانی مهم جهرم بوده به ابتکار خود،
خواهرش را ُم َطلقه میکند .طالق ،مورد رضایت مادربزرگم نبوده و وقتی به او خبر میدهد
که برایش طالق گرفته است ،اعتراض میکند که چه کسی گفت طالق بگیری؟ بهنظر
میرسد ستمی که بر او بهعنوان یک زن رفته کافی بوده تا حق طالق را از آن خود بداند و
نه برادرش که برای خود قیمومتی قائل بوده است .راستی که برای شوریدن بر بیعدالتی،
نیازی به راههای پیچاپیچ و معماگونه نیست .جالب اینکه او مسلم ًا نمیدانسته است که
با همین اعتراض ،آیۀ “الرجال قوامون علی النساء”((( (مردان سرپرست زنانند) را زیر
سؤال می َبرد! چند سال بعد سیدمرتضی بهعلت بیماری فوت میکند .مادربزرگم مجدد ًا
ازدواج نمیکند و رابطۀ محترمانه بین او و خانوادۀ همسر ،بهخصوص پدر شوهرش
تا پایان عمر ادامه مییابد .شکیبایی او در این ماجرا بهقدری بود که هیچ یک از ما
نوهها نمیدانستیم که آنها طالق گرفته بودهاند ،دلیل جداییشان را سفر و پس از آن
مرگ میدانستیم .مادربزرگ که تنها یک فرزند دختر داشته ،دورهای آشفته و ناراحت
را میگذرانده است .او با اینکه بسیار جوان بوده ،در برابر پیشامدهای ناگوار واکنشی
واقعبینانه از خود نشان میداد :مسئولیت زندگیاش را خود پذیرفت و آن را به گردن
اطرافیان و سرنوشت نیانداخت .با توجه به عالقۀ شخصی و تقاضایی که در پیرامون خود
میدید چرخخیاطی سینگری تهیه کرد و به خیاطی برای دوستان و آشنایان روی آورد .او
ِ -1الر ّ َج ُ
ال قَوَّامُو َن عَلَی ِالن ّ َس ِ ِاءب َما ف َ َّ
ض َل اللَّه ُ بَعْ َ
ن أَمْو ِ َِالهمْ .مردان سرپرست زنانند
ضهُمْ عَلَی بَعْ ٍض ِوَب َما أَنْفَقُوا ِم ْ
بهدلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و [نیز] بهدلیل آنکه از اموالشان خرج میکنند .سورۀ
 :4النساء؛ جزء  ،5ترجمۀ فوالدوند.
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پیراهن و عبا و قبا که معمو ً
ال مردها به تن میکردند میدوخت و یکی از مشتریان او پدر
شوهرش حاج مروج بود .آنطور که خودش تعریف میکرد ،خیاطی را با استفاده از خار
درخت نخل به جای سوزن تمرین کرده بود؛ به این صورت که نخی را به قسمت انتهایی
خار نخل میبسته و در تار و پود پارچه فرو میبرده تا دو تکه پارچه را بههم متصل کند.
در همین زمینه خاطرهای از پدرش نقل میکرد که وقتی او را در حال رد کردن خار نخل
از میان پارچه دیده بود ،یکی از خدمتکارها را صدا کرده و از او خواست خار نخل را که
دستهای کوچک عُ لیا را خراش میداد از او بگیرد و خودش پارچه را با سوزن بدوزد.
همزمان با دوران میانسالی علیا تغییراتی در نحوۀ پوشش مردان و زنان اتفاق افتاد و او
به دوختن سیسمونی و چیزهای جانبی مثل بقچه و سوزنی جانماز و دستمال سفره روی
آورد .برخی خانوادههای جهرمی برای تکمیل جهیزیۀ دخترانشان به او رجوع میکردند
و هنوز کارهای او در صندوقچههای نوههایشان نگهداری میشود .خانمهای خیاط تکه
پارچههای اضافی مشتریها را برایش میآوردند تا با آنها به سلیقۀ خود چیزهای مناسب
بدوزد .علیا از آنها خواسته بود که از مشتریها اجازه بگیرند و بعد برای او بیاورند ،چون
او میخواست طبق صالحدید خود به افراد مختلف بدهد .برای انتخاب پارچهها ساعتها
وقت صرف میکرد تا هر تکه پارچه که گاهی از اندازۀ یک کف دست هم کوچکتر بود
در طبقهبندی خاص خود جای گیرد .پارچهها بهلحاظ رنگ ،جنس و اندازه دستهبندی
شده و در دستمالی بزرگ قرار میگرفتند .از همین بازماندههای دمقیچی ،لباس و گاه
زیر َانداز مثل دستمال چلتکه برای بچههایی که امکان نونوار شدن نداشتند درست میکرد
و هدیه میداد .انضباطش در انجام این کارها شگفتانگیز بود .کار خیاطی تا دوران
کهنسالی و تا زمانیکه بیناییاش را از دست داد ادامه یافت .عالوه بر این ،بسیاری از
مردم ُمهرهای شکسته را از منازل و مساجد و امامزادهها برایش میآوردند و پس از این
که دوباره آنها را بهصورت ِگل درمیآورد ،هنرمندانه به آنها اشکال مختلف هندسی میداد.
او هیچگاه دست از فعالیت بر نداشت و متناسب با تواناییهایش کارهایی انجام داد.
هیچوقت گله نکرد که ناتوان شده و کارهایی را که قبال انجام میداده دیگر از عهدهاش
برنمیآید .به یاد ندارم که به هیچ یک از آداب و رسوم رایج ،مبنی بر حسادت و غیبت و
بدگویی و غیره آلوده بوده باشد .برای همۀ دوستان و هر کسی که میشناخت پیام محبت و
بردباری بود .بسیار مراقب بود که اگر در نوشته ،روزنامه و غیره نام خدا یا بهقول خودش
“اسماءالله” باشد باید آن کاغذ را از روی زمین برداشت و در گوشۀ باغی یا مزرعهای دفن
کرد .گاه در کوچه هم که با او راه میرفتم میدیدم که خم میشود ،کاغذ را از روی زمین
جمع میکند تا بعد ًا آنها را دفن کند .طبق سنتی که او باور داشت به جای آنکه اسم خدا را
بنویسند باید سه نقطه بگذارند که بین مؤمنین هنوز هم رسم است .مینویسند“ :بسم ا…”
به جای بسمالله.
این زن بیست و اندی ساله که در آغاز جوانی ،بهقول مادرم در عشق شکست
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خورده بود ،زندگی ناکامی را تا آخر عمر ادامه میدهد .گاه در شیراز نزد برادرش
(سیدعبدالمحمد) بود گاه در جهرم منزل برادر دیگرش سیدعلیاکبر و گاه پیش یکی
از خواهرانش ( ُبشرا شریعتمداری) و حدود  30سال آخر عمر نزد دخترش یعنی منزل ما
بود .اطاقی که ما بچهها ،سه نفر و مادرم و او در آن بهسرمیبردیم بهنظرم حدود یک متر
و نیم آن به مادربزرگ اختصاص داشت که همیشه روی جانمازش نشسته بود و با چرخ
خیاطی و غیره ور میرفت .من برخی اصطالحات خیاطی را که او میگفت هنوز به یاد
دارم .بسیار مواظب تربیت ما بود ،از اینکه مادرم بهخاطر کار طاقتفرسای خانه بسیار
ِ
نگران استراحت او بود و ما بچهها را طوری مشغول میکرد که مادرم بتواند
خسته میشد
آب باران جمع میکرد
اندکی استراحت کند .در بهار ،در ماه رومی نیسان (مطابق آوریل) ِ
و میگفت اگر کمی آب نیسان بخورید برای سالمتی خوب است .بهنظرم این تنها اعتقاد
خرافی او بود .بسیار برای انجام فرایض دینیاش جدی بود و میتوانم بگویم برای وضو
ِ
حالت او مزاحم رفتار و
گرفتن و رعایت نجس و پاکی حتی وسواس داشت بیآنکه این
کردار بچهها باشد .بین او و پدرم که دامادش بود احترام متقابل وجود داشت و با اینکه
خانواده نسبت ًا تنگدست بود ،هرگز احساس نکردم که حضور مادربزرگ از این احترام
بکاهد .وقتی غروبها سه چهار فانوس و چراغ گردسوز را جمع میکرد تا شیشۀ آنها را
تمیز کند و در آنها نفت بریزد ،ما بچهها دور او جمع میشدیم و در ضمن برایمان قصه
میگفت و تمیز کردن شیشه چراغ گردسوز که آن را ِچملی (در اصل  )Chimneyمینامید
به ما میآموخت .وقتی غذای مورد عالقۀ مرا که چیزی جز سیبزمینی پخته ،تخم مرغ
همراه با نمک و پیاز نبود درست میکرد ،نمیدانست پس از  65سال یا بیشتر ،هنوز طعم
ترین غذاها میدانم.
غذای او را جزو بهترین خوشمزه ِ
دست روزگار مرا از  15سالگی از او جدا کرد ،بعد هم سفر دور و دراز مأموریت
سازمانی به خارج از کشور که طی آن من تغییر ایدئولوژی دادم؛ تغییری که اساس آن
آموزشی بود که او و مادرم به من داده بودند .آنها عشق به عدالت را در وجودم کاشته
بودند .من طبع ًا از محدودهای که آنها فکر میکردند فراتر رفتم و در جستجوی عدالت،
باید چارچوب دینی را زیر پا میگذاشتم و به کمونیسم روی میآوردم ،همچون بسیاری از
رفقا و همرزمان خودم در دهۀ  40و  .50بعد از قیام ،طبع ًا من نتوانستم به جهرم بازگردم.
همیشه او میپرسیده ،چرا همه برگشتند ،تراب برنگشته است .حدس میزده که من کشته
شده باشم.
باری ،روحانی معروف جهرم و نمایندۀ خمینی ،سیدحسین آیتاللهی که برادرزادۀ
علیا بود بهخاطر گرایش سیاسی و فکری من و نیز موضعگیری مجاهدینی مادرم و یکی از
برادرانم که بهعنوان مجاهد از  50تا  1353به زندان افتاد ،موضعی خصمانه علیۀ مجاهدین
و عموم مخالفین رژیم داشت .او یکی از قسیالقلبترین کارگزاران رژیم جدید شده بود و
کشتن مخالفان و انداختن آنها در قناتها به دستور و کارگردانی او بوده است .مادربزرگ
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و مادرم نیز در تیررس حمالت او قرار داشتند .سیدحسین آنقدر بیحیا بود که دو پاسدار را
با خود به در خانۀ ما آورده بوده تا درگاه خانه را آتش بزند ،با اینکه میدانست عمهاش و
دختر عمهاش در این خانه زندگی میکنند .مادربزرگ با نفرت از عملیات رژیم جدید که در
کارهای سیدحسین تبلور داشت زندگی را به پایان برد و وصیت کرد که سیدحسین حق ندارد
بر جنازۀ من نماز بخواند .روز درگذشت او ،جمعیت به خانه آمده بودند تا مراسم نماز ِم ّیت
را اجرا کنند .سیدحسین که نمایند ۀ خمینی در جهرم بوده ،میخواهد بر جنازۀ او نماز بخواند
ولی مادرم با صدای بلند اعالم میکند که بیبی گفته است سیدحسین حق ندارد بر جنازۀ
من نماز بخواند .این بیآبرویی برای سیدحسین امری دشوار بوده ولی ُم َعمِ مین دیگر از جمله
پسر عمویم سیداحمد حقشناس بهنحوی -شاید برایناساس که سخنان مادرم سخنان یک
زن است و برای شهادت دادن کافی نیست (البته بدون آنکه چنین حرفی به زبان بیاورد)-
جا را برای سیدحسین باز میگذارند تا او نماز بخواند.

 مادرم :عفت مروججهرمیچنانکه پیش از این اشاره شد ،تنها فرزند پدر و مادریست که زندگی مشترکشان
دیری نپاییده بود .پدر برای تحصیل به نجف رفته و مادرش پس از مدتی رنج و ناراحتی
از آنچه پیش آمده و بهقول مادرم “شکست در عشق” بدون آنکه خود بخواهد مطلقه
شده بود .مادرِ مادرم جای ثابتی نداشته و در نتیجه ،سرپرستی کودک به خانوادۀ پدر
ِ
بزرگ پدری وی واگذار میشود .در خانه ،دختر بچۀ دیگری نیز هم سن او بوده که عمۀ

مادرم محسوب میشده است .آنها تا حدود هفده سالگی همانجا بزرگ میشوند .مادرم
سه عمو داشت که اولی در شهر دیگری یعنی بروجرد زندگی میکرد و دومی برای کار در
شرکت نفت آبادان به آنجا رفته و سومی در بندر گناوه نزدیک بندرعباس به آموزگاری
مشغول بود .این سومیست که به هنگام اسب سواری برایش حادثهای پیش میآید و زمین
میخورد و دچار اختالل حواس میشود .خانواده امکان مادی یا معنوی الزم را برای
انتقال وی به شیراز جهت معالجه نداشتهاند .یک جوان دچار بیماری روانی ،در خانهای
بوده که عالوه بر پدر و مادرش دو دختر جوان نیز زندگی میکردهاند .ترس از اینکه مبادا
خطری متوجه این دو دختر شود باعث میگردد که آنها را سریع شوهر دهند ،آنقدر شتابزده
که حتی صبر نکرده بودند مادرش برای شرکت در عروسی دخترش از شیراز برسد :حدود
 1320یعنی زمانیکه مادرم هجده سال داشته است.
جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط قوای متفقین و برکناری رضاشاه باعث
آشوب و بینظمی در استان فارس بوده و تمام مایملک پدرم که گلهای گوسفند بود نصیب
دزدان شد .تالش وی برای بازپس گرفتن گله ناکام میماند و او دست خالی به جهرم
برگشت .این مهمترین حادثۀ زندگی او محسوب میشد .هرچند تا آخر عمر همچنان خود
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را به دامداری مشغولکرد ولی هیچوقت درآمدی که بتواند با آن زندگیاش را کام ً
ال تأمین
کند به دست نیاورد.
باری ،مادرم که در خانۀ پدربزرگش از امکانات مادی بهتری برخوردار بود،
خود را با امکانات کمتر و نوعی تنگدستی تطبیق میدهد .بردباری و خردمندی او برای
گرداندن زندگی خانوادگی که  جمع ًا به چهار فرزند (سه پسر و یک دختر) انجامید و توان
او برای مقابله با مشکالتی از نوع بیماری مستمر پدرم که عم ً
ال او را در نیمۀ عمر از کار
انداخت ،همیشه مورد حیرت من بوده است.
خانواده در دهۀ چهل و پنجاه شمسی ،در قسمتی از خانه که شامل یک سه دری
و یک سردابه بود سکونت داشت .آنها در سردابه زندگی میکردند و اتاق برای پذیرایی
از مهمانها بود .به گفتۀ خواهرم ،این اتاق را مادر با چند تراکت از انجمن اسالمی
دانشجویان که به دیوار نصب کرده همراه با کاغذ کشی سبز رنگ تزئین کرده بود .روی
آنها نوشته شده بود:
َّ أ ْک َر َم ُک ْم ِع ْن َد ال َّل ِه َ أت َْق ُ
“ ِإن َ
اک ْم” -گرامیترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست؛

اس َت َط ْع ُت” -خواستهای بهجز اصالح امور مردم ندارم؛
“ ِإ ْن ُ أرِ ُ
ید ِ إ َّلا ا ْل ِإ ْص َل َ
اح َما ْ

یما” -خداوند تالشگران را بر
اع ِد َ
اه ِد َ
ین َع َلی ا ْل َق ِ
“ َف َّض َل ال َّل ُها ْل ُم َج ِ
ین َأ ْج ًرا َع ِظ ً
نشستگان برتری داده است.

این تراکتها بر روی دیوار اتاق باقی بودند تا زمانیکه موریانه چوب سقفها را
خورد و برای پیشگیری از خطر فروریختن دیوارها ،مجبور به تخریب اتاق شدند .به گفتۀ
خواهرم “با دیدن آنها یاد و خاطرۀ تراب و آرمانهایی که برای تحقق آنها  مجبور به دوری
از ما شده بود ،در دل ما تازه میشد”.
در حیاط خانه چندین درخت از انواع مرکبات وجود داشت .آن را باز از خواهرم
نقل میکنم که میگفت“:وقتی تراب به جهرم میآمد جوانان روشنفکر جهرمی به دیدارش

میآمدند و با شربت آبلیموی تازه پذیرایی میشدند .بیبی در فصل بهار شکوفههای
درختها و پوست میوهای که اترج نامیده میشد را جمعآوری میکرد و به گالبگیرها
میفروخت .عرق اترج برای درمان بیماریهای گوارشی مورد استفاده قرار میگرفت”.

نوشتن دربارۀ  زندگی مادرم عفت ،بدون ذکر نام یک دوست وفادار و صمیمیکه
هیچگاه او را ترک نکرد و همه جا از او حمایت کرد ناتمام است .این زن خانم شیرزادی
نام داشت و بهدلیل استعداد شایان در زمینۀ خیاطی و امورخانه ،برای مادر حکم یک
مشاور را داشت .انواع وسایل جدید که به بازار وارد میشد و او میدانست که زندگی را
راحتتر میکند برای بیبی تهیه میکرد .گاهی وقتها بهدلیل عالقۀ شدیدی که به بیبی
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داشت او را وادار میکرد آن را بخرد و از آن استفاده کند .دیزی زودپز ،قابلمۀ نچسب،
ماشین لباسشویی و چراغگاز از این وسایل بودند.
از آنجا که باورهای انسان ریشه در گذشته دارد و این باورها گاهی با تعصب همراه
میشود ،مادرم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با اینکه در مورد بسیاری از تغییرات
منعطف بوده ،دربارۀ رعایت شعائر مذهبی سختگیری میکرد و در شرایط گوناگون
مخالفت خود را هم بهوضوح اعالم میکرد .او بهعنوان یک زن مسلمان در چنین مواقعی
خود را موظف میدانست که موضعش را بیان کند و اگر چنین نکند خود نیز در گناه فردی
که از نظر او مرتکب گناه میشود شریک است .او با شجاعت این مهم را انجام میداد
حتی اگر ِ
فرد گناهکار فرزندش باشد.
با توجه به اینکه من خانه را در سنین نوجوانی ترک کردم ،از خواهر عزیزم تقاضا

کردم که چند برگی در معرفی بیشتر از مادر برایم بنویسد که ممنون او هستم:

“مادرم از کودکی ِ
عزیز همۀ افراد خانواده بود آن هم به دو دلیل :یکی مربوط به
شیرین زبانی و مهربانی طبیعی او با بچههای هم سنوسالش بوده و دیگری اینکه پدرش
همیشه غایب و در سفر بود و افراد خانواده بهاصطالح بوی گل را از گالب میجستهاند.

پدربزرگ ،او را به مدرسه میفرستد که عالوه بر سواد مکتبخانه با آموزش جدید
آن زمان نیز آشنا شود .پیش از او دختران خانواده نه از طرف پدر و نه از طرف مادر به
مدرسه نرفته بودند .قبل از رفتن به مدرسه ،قرآن را نزد مادرش آموخته بود .مدیر مرحوم
مدرسه شخصی بود به نام خانم احقاق که به بیبی خانم نقبا مشهور بود و همیشه از هوش
و استعداد او [مادر] تعریف میکرد .مرحوم عمو آقا سیدعبدالحسین هم از قدرت حافظۀ
او بسیار سخن میگفت .بهنظر میرسد عمو بیراه نگفته است ،چون تا نود و چندسالگی
اشعاری از دوران مدرسه و کتاب فارسی اول دبستان را به یاد داشت و زمانیکه زبانش
هم به اندازۀ حافظهاش توانایی داشت آنها را به زیبایی میخواند .در گروه آواز مدرسه هم
شرکت داشته و تا چندی پیش شعر زیر را میسرود:
وه چه روزی چو بخت من پیروز
شب تاریک رفت و آمد روز
پادشاه ستارگان امروز
از افق سر برون نکرده هنوز
به به از آفتاب عالمتاب
		
باز شد دیدگان من از خواب
بانگ الله اکبر از یک سر
		
یک طرف نالۀ خروس سحر
وز سخنهای دلپذیر پدر
از صدای نوازش مادر
به به از آفتاب عالمتاب
		
باز شد دیدگان من از خواب

وقتی او دانشآموز بود ،رضاشاه برنامۀ بیحجابی اجباری را به مرحلۀ اجرا در آورد
و او از رفتن به مدرسه محروم شد و به خانهداری پرداخت .کمک بیقیدوشرط و ارتباط
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صمیمانه با افراد خانواده از جمله عموها و عمهها از ویژگیهای او بود .هرجا کمکی از او
بر میآمد آمادۀ خدمترسانی بود بیآنکه به نیاز خودش در آن موقعیت خاص توجه کند.
مراقبت از پدربزرگ بهعهدۀ او بود .این کار تا پس از ازدواج هم ادامه داشت ،طوریکه
صبحهای جمعه برنامهاش این بود که به خانۀ پدربزرگ برود و ناخنهای او را بگیرد.
اطرافیان او را بهترین مشاور خود میدانستند و مشورت با او در تصمیمگیریها حتی به
نسل بعد هم منتقل شده بود .سنگ صبور فامیل بود و همه میدانستند که حرفهایشان
در صندوقچۀ دل عفت میماند و به بیرون درز نمیکند.

عالقه و احترام به همسر با او اخت شده و شرایط دشوار زندگی و بیماری همسرش
خللی در وفا و صمیمیت او ایجاد نکرده بود .با صبر و حوصلۀ بینظیر رژیم غذایی خاص
بیمار دیابتی را اجرا میکرد .حتی اگر الزم بود دو یا چند جور غذا درست میکرد تا
سالمت همسر به خطر نیافتد .این کار را با روی باز و طیب خاطر انجام میداد بهطوری که
بچهها بعدها متوجه شدند که خانمها لزوما ً این کار را انجام نمیدهند و این از ویژگیهای
مادرشان بوده است .این زوج فداکار غم دوری از بچهها را با نهایت شکیبایی تحمل
گلهای از روزگار نکردند و کنایههای افراد ناآ گاه را با صبر و حوصلۀ
کردند .کمترین ِ
بینظیر خود پاسخ دادند.

تعلیم و تربیت بچهها از همه چیز برای مادرم مهمتر بود .اگر امکان رشد در شهری
دیگر فراهم بود پیشاپیش آمادگی خود را برای تحمل دوری و فراق آنها اعالم میکرد.
در این مواقع اشک در چشمانش جمع میشد ولی همزمان وسایل سفر را فراهم میکرد.
متناسب با اعتقاداتش همیشه بچهها را با کالمی از بزرگان دین بدرقه مینمود .از جمله:
“اتَّقُوا مَو َِاضعَ التُّهَِم  -از رفتن به جاهایی که ممکن است مورد تهمت واقع شوید پرهیز
کنید” .در شرایط دشوار دهۀ پنجاه ،حامی مجاهدین بود و رؤیاهای همیشگی خود را
در آرمان آنها جستجو میکرد .هنگام انجام کارهای تبلیغاتی بسیار هوشیار بود و از
هیچ فرصتی برای آگاهی رساندن به اطرافیان که اغلب روحانی بودند فروگزار نمیکرد.
عمویش آقای حاجاحمدی و خانوادهاش از شدت عالقهای که به او داشتند بارها به او
تذکر داده بودند که مواظب امنیت خودش باشد.

وقتی نوهدار شد ،تواضع و فداکاری با عشق و عالقه همراه شد و از او شخصیتی
ساخت که تا پایان عمر بچهها در آغوشش احساس آرامش میکردند ،با احترام ویژه از
ِ
چشمان پر از اشک نگاه
او یاد کرده ،احوالش را میپرسیدند و [فیلم] ویدئوهایش را با
میکنند.
در اواخر دهۀ چهل شمسی کالس آموزش قرآن در خانه برگزار کرد .این کالسها
حدود ده سال دوام داشت و سه ماه تابستان حدود پنجاه کودک و نوجوان ده تا شانزده
ساله را در حیاط خانه آموزش میداد .خیلی از این نوجوانان بعدها به سازمانهای انقالبی
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روی آوردند .در دهۀ شصت و هفتاد شمسی که کارهای اجتماعیاش کم شده بود به
پرورش گل و گیاه و نهال میوه روی آورد .نهال پرتقال ،نارنگی ،لیموترش و لیموشیرین
ِاو در باغچۀ خانۀ خود و نزدیکانش سالها میوه داد .در رابطه با تهیۀ غذا بسیار خالق
بود .از پوست سیب و خرماهای نامرغوب سرکه و با استفاده از پوست انواع میوهها ترشی
تهیه میکرد .از آنجا که مقدار این محصوالت بیش از اندازه مصرف خانواده بود ،به
دوستان هدیه میداد .یک مدل بسیار زیبا برای رویه کفش خانمها میبافت و آن را به
کفاش میداد تا بهصورت کفش در آورد .این کفشهای اسپُرت مورد استفاده بسیاری از
دوستانش بود .یکی دیگر از فعالیتهای خود -اشتغالی او گرفتن روزه استیجاری در دهۀ
شصت و هفتاد شمسی بود.

حیاط خانه ِگلی بود و بعد از هر باران ،چالههایی در آن ایجاد میشد .او پس از
جارو کردن حیاط ،خاک را در آن چالهها میریخت ،برگ درختان و چیزهای اضافی را
از روی آن پاک میکرد و با دستهای خود ِگل درست میکرد تا حیاط خانه را هموار
کند .برای بریدن شاخههای خشک درختان از کسی کمک نمیگرفت .دو تا تخت چوبی
بر روی حوضچهای که در وسط دو باغچه قرار داشت گذاشته بود .ساعتها روی آنها
میایستاد و با اَرّه دستی درختان را َهرَس میکرد .قابل ذکر است که بریدن شاخههای
خشک درخت لیمو به دلیل خارهای فراوانی که در آن هست کار هر کسی نیست .در
دهۀ شصت شمسی که بهدلیل شرایط جنگی با کمبود نفت و گاز مواجه بودند ،شاخههای
خشک درختان را خودش میبرید ،آنها را قطعهقطعه میکرد و در بخاری چوبی میریخت
تا خانه را گرم کند .گاهی وقتها ،بچههایی را که دور و برش بودند به کمک میطلبید،
اَره کوچکی به دست آنها میداد تا تکههای کوچکتر را ببرند .بچهها از اینکه او آنها را
بهحساب میآورد و ِرَوش کار کردن را با خوشرویی به آنها یاد میدهد دوستش میداشتند.

داوطلبانه در جلسات قرآن که برای بانوان تشکیل میشد شرکت میکرد و به زبان
ساده و خودمانی برایشان سخنرانی میکرد .معموال ً پس از آنکه بانی جلسه برنامهاش
را اجرا میکرد از او اجازه میگرفت چند دقیقهای صحبت کند .حرفهایش متناسب
با عالقه و نیاز خانمها بود و ارتباط متقابلی که با مخاطبان خود برقرار میکرد ،به آنها
اجازه میداد نظر خود را بیان کنند و سؤاالت خود را بپرسند .روش حرف زدن او بیش از
موعظه به کالس درس شباهت داشت .همین امر باعث شده بود که خانمها از برگزارکنندۀ
جلسات بخواهند تا به او فرصت بیشتری برای صحبت کردن بدهد .آنها میگفتند“ :زن
آقا چیزهایی را میگوید که به آنها نیاز داریم”.

برای مالقات برادرم کاظم که سه سال در زندان بود بارها به تهران سفر کرد.
مسافرت در میان برف و باران برای کسی که در منطقۀ گرم و خشک جهرم زندگی کرده کار
سادهای نبود ،ولی او نه تنها خود با اشتیاق کامل این کار را انجام میداد بلکه گاهی وقتها
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مادر زندانیان دیگر را همراه خود به تهران میبرد و آنها را راهنمایی میکرد .در فعالیتهای
مادران برای نجات جان آنهایی که در خطر اعدام بودند تا آنجا که در توان داشت شرکت
میکرد و همانطور که قبال ً اشاره شد طبق خصلت همیشگیاش نیازهای دیگران را بر
[مصالح] خود مقدم میداشت .احترام ویژهای برای تکتک خانوادههای فعاالن سیاسی
قائل بود .بزرگترها را مثل خواهر و جوانترها را مثل بچههای خود دوست داشت.

حدود بیست سال از مادرش مراقبت کرد .به نیازهای او توجه داشت .متناسب با
عالقۀ مادرش امکاناتی فراهم میکرد که در عین ناتوانی مشغول باشد و احساس بیکاری
و تنهایی نکند .استفاده از دستگاه فشار خون را یاد گرفته بود و فشار خون او را کنترل
میکرد .بعدها برای دوستان ،فامیل و همسایهها هم این کار را انجام میداد .برای
همسایهها احترام خاصی قائل بود و با کوشش فراوان نیازهای آنها را برآورده میکرد.
هر جا اختالفی بروز میکرد ،از او کمک میخواستند و او برای ح لوفصل مشکالت
از د لوجان مایه میگذاشت .دارا و ندار در مقابل چشمان او یکسان بودند .وقتی یک
خدمتکار برای انجام کاری در جمع زنان متشخص حاضر میشد ،او راستقامت برایش
برمیخاست و مثل سایرین از او احوالپرسی میکرد .گاهی وقتها از او سؤال میکردند که
آیۀ””إنَّ أ َ ْکرَمَ ُک ْم ِعنْد َ الل َِّه أَتْقَا ُکمْ”به معنای “گرامیترین شما
دلیل این کارش چیست و او
ِ
نزد خدا پرهیزکارترین شماست” را یادآوری میکرد.

مواظب سالمت خودش بود و پیادهروی و نرمش را در برنامۀ روزانۀ خود
میگنجاند .دیدار دوستان و خویشان را وظیفۀ خود میدانست و برای این کار به ندرت
از وسایل نقلیه استفاده میکرد .انگیزۀ بهتر زیستن و امید به آیندهای بهتر از ویژگیهای
او بود .وجود او همیشه مایۀ شادمانی و سرزندگی اطرافیان حتی بچهها و نوههایش بوده
است .گذر سن و کم شدن توانایی جسمی نتوانسته بود این خصلت ستودنی را تحت تأثیر
قرار دهد .تا وقتی که چشمهایش سالم بودند با تماشای تلویزیون و پس از آن با گوش
دادن به رادیو سعی میکرد از اوضاعواحوال پیرامون خود مطلع باشد .روحیۀ انعطافپذیر
او چنان قوی بود که وقتی اطرافیان از او خواهش کردند برای اینکه صدای مداوم رادیو
برای دیگران ایجاد مزاحمت نکند از هدفون استفاده کند ،پذیرفت .استفاده از تکنولوژی
جدید بر خالف بسیاری از کسانی که پا به سن میگذارند برای او عجیب و غریب نبود”.
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پیوست دوم

“از باغ و بودن”
علیمحمد حقشناس
در مقطع شهادت و تردید
دیدی چگونه باور
		
یک چشم بسته
		
چشم دگر باز
			
ِ
افتادن تو بود
محو شکو ِه رفتن و
ِ
درمقطع نبودن و بودن
ِ
بودن تو نبودن بود
جایی که
		
تو بود را ندیده گرفتی
		
و بودن از ِ
نبود تو میروئید
گفتند و باز گفتند
تن رویش نیست
کاین باغ را دگر ِ
و آن غنچه کاغذیست
نفس باغ است
و آن کاج واپسین ِ
گفتند و باز گفتند
کاین مهرگان
اگر نه
		
آن آبان
		
این آخرین نشانۀ نشأت را

۷۶۲

  از فیضیه تا پیکار

کاج را

ذهن نیمخفتۀ آن باغ می ُ
کشد
در ِ
اما تو رازِ خفتۀ رویش بودی
پنهان به ذهن باغ
		
مقطع شکفتن و خفتن
در
ِ
دیدی دوباره باور
		
یک چشم بسته
		
چشم دگر باز
			
ِ
لبخند احتضار ترا میدید
		
ِ
پژمردن تو مژدۀ رویش بود
در گوش کاجها
		
در مقطع شهادت
تردید
		
آن سوی باورِ تو
		
به خود لرزید
		
آنگاه تو
در خفتن از شکفتن میگفتی
خفتن تو
دیدی که
ِ
آغازِ
فصل رویش بود
ِ
جاری به نبض باغ
در مقطع شهادت
گاهی
		
خفتن شکفتن است
		
رفتن به سوی باور
		
رویش به سوی نور
		
بحبوحۀ تهاجم شب بود
بحبوحۀ تالقی اضداد
تراکم تاریکی
اما تو در
ِ
تردید را بهانه نکردی
		
پای تو در تراکم و تردید و شب نماند
نبض تو از تهاجم اضداد تن نزد
ِ
ِ
جهد تو را بنازم
		
		

جهدت
اثبات روشنایی در شب بود
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بحبوحۀ تهاجم شب را
در مقطع شهادت دیدیم
		
بحبوحۀ تهاجم شب
اما
		
در هُ رم باور تو به خود لرزید
		
باور به نور میانجامد
تردید و تهاجم
میمیرد
		
در مقطع شهادت
باور
		
بحبوحۀ تهاجم شب را دید
		
شب از تهاجم تو هراسان بود
در مقطع شهادت و تردید
دیدی چگونه باور
		
یک چشم بسته
		
چشم دگر باز
			
ِ
افتادن تو بود.
محو شکو ِه رفتن و
				
ِ

(نشریۀ پیکار ۷ ،آبان  ،۱۳۵۸شماره  ،۲۷صفحۀ )۱۲

پیوست سوم ۷۶۵

پیوست سوم

“مهندس مهدی بازرگان:
آیینۀ اوج و افول “بورژوازی ملی ایران”
بازرگان از معدود کسانی است که سیر زندگی آنان نقاط قوت و ضعف و تحوالت
و مواضع فکری و سیاسی طبقۀ اجتماعیشان را آیینهوار نشان میدهد.
او در سال  1285شمسی ( 1906میالدی) ،سال اعالم مشروطیت ،در
خانوادهای سرشناس از بورژوازی ملی و تجاری ایران ،در تهران به دنیا میآید .در مدارس
تازهتأسیس (رشدیه) که متناسب با امواج انقالب مشروطیت در جامعۀ ما ظاهر شده
بود دورۀ دبیرستان را به پایان میرساند و جزو هیئت دانشجویانی که در سال 1307
( )1928از طرف دولت به فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی اعزام میشوند به فرانسه
میرود  .جمع ًا هفت سال در آنجا میماند و در مدرسۀ سانترال (Ecole Centrale des
 )Arts et Manufacturesدر رشتۀ ماشینهای حرارتی تحصیالتش را به پایان میرساند.
سپس در  )1935( 1314به ایران برمیگردد و چند ده سال در رشتهای که آموزش دیده
بود یعنی عل موصنعت ،به اشکال مختلف ،چه در دانشگاه تهران و چه در پروژههای
صنعتی بزرگ و کوچک فعال است که بعد ًا به آنها اشاره خواهیم کرد.
اما آنچه در زندگی او مهمتر است ،نه بخش علمی و حرفهای بلکه مبانی فکری
و اعتقادات دینی اوست که وی را از بسیاری از همدورهایهایش متمایز میسازد .آنها یا
تحت تأثیر گرایشهای فلسفی و سیاسی الئیک یا گرایشهای اجتماعی و سوسیالیستی
آن روز اروپا قرار گرفتند و بعد در ایران به فعالیتهایی فرهنگی یا سیاسی دست زدند
(از جمله دکتر تقی ارانی ،ایرج اسکندری ،دکتر فروتن و…) یا از افکار و فلسفههای
ناسیونالیستی تأثیر پذیرفتند (مانند دکتر هوشیار ،پورداوود و…) و یا علوم و فنون
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جدید را صرف ًا وسیلهای برای ارتقاء مقام قرار داده و به وزارت و وکالت رسیدند (امثال
دکتر اقبال ،مهندس ریاضی و…) ،اما بازرگان با کولهباری از مشاهدات و تجربیات و
استنتاجات ویژۀ خویش به ایران بازگشت و به اتکاء همینها جریان فکری و اجتماعی و
سپس سیاسی ویژهای را (که خود بر سرلوحه آن مدرنیسم و رفرم نوشته بود) به راه انداخت
که هرچند دامنۀ اجتماعی آن در ابتدا محدود بود اما در مقاطع حساس تاریخی (اوایل دهۀ
 1340و بعد ،هنگام قیام  )1357تأثیر فراوانی در تحول فکری و اجتماعی و سیاسی
ایران برجا گذارد .جریانی که از بازرگان سرچشمه میگرفت چون جویباری طی  60سال
گذشته جریان داشته و نسلهایی از طبقۀ متوسط شهری و روشنفکران سنتی جامعه ،در
مسیر راه خود ،در نزدیک و یا در درون آن اطراق کرده و بهنحوی آثار آن را با خود حمل
میکنند .نسلی که من به آن تعلق دارم ،با ویژگیهای طبقاتی و فرهنگی خویش ،در این
تجربه دستکم چندین سال از نزدیک زیسته است.
بازرگان فرزند وفادار طبقۀ خویش است .بورژوازی نوپای عصر مشروطیت
خواستار تغییر جامعۀ کهن و ِمالکهای فکری و سیاسی آن بر طبق مصالح خود میباشد.
بازرگان از همان دوران دانشجویی در فرانسه که در فکر فراهم آوردن ارمغانی برای میهن
خویش است ایدئولوژی بورژوازی فرانسه را که مبتنی بر اهمیت و منافع فرد در جامعه
است جذب کرده و مفهوم شهروند و جامعۀ مدنی را خیلی سریع درک میکند و از گردش
در پاریس و دیدن بنای یادبود سرباز گمنام چنین نتیجه میگیرد:

“آنجا یک فرد فرانسوی بینامونشان ،یک سرباز گمنام بیدرجه
و مقام را به خاک سپردهاند .یک سرباز و یک فردی که مانند هزاران
هزار سرباز و فرد دیگر در راه استقالل و آزادی فرانسه جان داده است.
مردم پاریس و فرانسه و مردم دنیا در برابر جسد به خاک رفته یک فرد
خم میشوند و تعظیم و تجلیل میکنند .ملت فرانسه و دولت فرانسه برای
فرد فرانسوی مقام و احترام قائل است .پایههای طاق پیروزی خود را روی
پیکر فرد فرانسوی که صاحب حقوقیست و بنابراین فداکاری میکند بنا
نهادهاند .آنها و سایر ملل راقیۀ نیرومند و متمدن جهان عظمت و ارزش
خود را مدیون و مربوط به نقش افراد میدانند .بنابراین برای فرد حقوق
و آزادی قائل شدهاند ،خفهاش نمیکنند ،توی سرش نمیزنند ،تحقیر
و توهینش نمیکنند…” (مدافعات مهندس بازرگان در دادگاه ،چاپ
نهضت آزادی در خارج از کشور ،خرداد  ،1343ص .)15

نتیجهگیری دیگرش ضدیت با استبداد است و میگوید“ :در آنجا احترام و ارزش
برای همه است .فرانسه مال همه است .همه برای آن خدمت میکنند .اگر همه چیز به
نام یک نفر ،برای یک نفر و به فرمان و اختیار یک نفر بود ،فرانسه فرانسه نمیشد!”
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(مدافعات ،ص  .)15بعد به اهمیت انجمنهای خیریه و غیرانتفاعی و دیگر انجمنها و
سندیکاها پیمیبرد و نتیجه میگیرد که“ :جامعۀ غربی از یک قرن و نیم گذشته در جهت

تجمع افراد و جانشین ساختن جمع به جای فرد سیر کرده ،با سرعت تمام در پیشرفت و
توسعه بوده است” (مدافعات ص .)16
سپس به اهمیت و رابطه بین ماشین و دموکراسی میپردازد و میگوید:

“میان ماشین و دموکراسی یعنی روح ماشین و صنعت از یک طرف
و روح دموکراتیک از طرف دیگر تشابه و توافق فوقالعاده وجود دارد.
ماشین و زندگی صنعتی ،دموکراسی را بهوجود آورده است .دموکراسی
هم ماشین را بهوجود میآورد .بدون دموکراسی توسعه و تولید صنعتی به
مقیاس امروزی میسر نیست”( .مدافعات ،ص )17

و باالخره “کشف اینراز بزرگ که زندگی اروپایی ضامن بقا و پیروزی ملتها در
شکل و نظام اجتماعی است نه انفرادی و شخصی” (مدافعات ص .)20

او با “اسالم خرافی و انحرافات تشریفاتی فردی” مخالف است و با دیدی
اجتماعی زنده کننده” را میخواهد و باالخره قصد داشت آن
اصیل
رفرمیستی “اسالم
ِ
ِ
چیزی را پیاده کند که بعدها بهقول خودش ،تحت عنوان “لوتربازی” در اسالم ،درک
و تئوریزه کرد .مسئله مدرنیسم از همان روزهای نخست برای او مطرح است و با تقلید
صرف مخالفت میکند .اولین سخنرانی او در زندگی که (در زمان دانشجویی) در سفارت
ایران در پاریس ایراد میکند در طرد تقلید کورکورانه است (مدافعات ،ص  .)20او از
فکری که سالها تقیزاده مطرح کرده بود انتقاد کرده و چنانکه از آثار و اعمالش پیداست
راهی تلفیقی از اخذ تمدن فرنگی همراه با رفرم فکری و مذهبی و اجتماعی و بعدها
سیاسی را در ایران پیشنهاد میکند و تا آخر عمر در همین خط به پیش میرود.
در فعالیتهای بعدی او ،آنچه نقش محوری دارد رفرم مذهبی است ،همان
لوتربازی .او برای تجربۀ  لوتر و کالوَن ،تجربۀ پروتستانتیسم که همپای نطفهبندی بورژوازی
اروپا ظهور کرده بود اهمیت زیادی قائل است و بدون آنکه به اصل دین دست بزند ،شاخ
و برگها و قامت آن را به اندازۀ قامت و نیازهای بورژوازی نوپای ایران تصویر میکند.
از اولین مقاالتی که در ایران مینویسد ،مقاله “مذهب در اروپا”ست ( )1321تا
تأکید کند اگر اروپا را سرمشق قرار میدهید بدانید که “اروپا با شاپو و کراوات مردها و

زلف و ماتیک خانمها اروپا نشده است .اروپا معنویت و مذهب و ایدهآل دارد ،فعالیت و
فداکاری دارد .تقوا و روح اجتماعی دارد”( .مدافعات ،ص .)24
سالهایی که او در پاریس بوده ( )1928-35سالهای بحران معروف جهان
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سرمایهداریست ،سالهای بین دو جنگ ،سالهای برآمد جنبشهای چپ و کارگری،
سالهای اوجگیری فاشیسم در اروپا ،سالهای جمهوری انقالبی اسپانیا ،اما او به این
مسائل توجهی ندارد .درک او از سرمایهداری اروپا ،که جنگی امپریالیستی را هم از
سرگذرانده ( )1914-18همچنان درکی قدیمی ،کالسیک و محدود است و عجیب
اینکه تا آخر هم تقریب ًا به همین نحو میماند.
در ادامۀ فعالیت محوری خویش در آن سالها ،یعنی رفرم مذهبی ،با انجمنهای
مذهبی ،مانند “کانون اسالم” (با شرکت آقای طالقانی) و “انجمن اسالمی دانشجویان،
که بهمنظور مبارزه با افکار مادی که بیشتر از سوی حزب توده در دانشگاه رواج یافته بود”
شکل گرفته ،همکاری میکند و در آنها سخنرانی مینماید .مهمترین کتاب او در زمینۀ
رفرم فکری مذهبی تحت عنوان “راه طی شده” بسط چند سخنرانی او در همین انجمن
اسالمی دانشجویان در سالهای  26و  1327است.
تا زمان مصدق به سیاست توجه چندانی ندارد .مشغول کار دانشگاهی و صنفی  
خویش است و در تأسیس “کانون مهندسین ایران” (اولین اتحادیۀ صنفی مهندسین –
 )1321شرکت میکند و مجلۀ “صنعت” را که نشریۀ این کانون است پایهگذاری و اداره
مینماید و خود همواره در آن مقالهای فنی مینویسد“ .کانون مهندسین در دومین سال
تأسیس خود ،گاهوارهای برای یک قیام مهم و تکانی در ارگانهای مملکتی گردید”:
غالتحصیالن با شعار “سپردن کار به دست کاردان”
اعتصاب مهندسین و سپس کلیه فار 
در ( 1321مدافعات ،ص  .)35او نه کار دانشگاهی و صنفی را فراموش میکند و نه
کار انجمنهای اسالمی را؛ از انجمن اسالمی دانشجویان گرفته تا پزشکان و مهندسین و
معلمین… دو دورۀ سه ساله ،ریاست انتخابی دانشکده فنی را بهعهده میگیرد و دو جلد
کتاب ترمودینامیک (نخستین کتاب درسی در این زمینه در ایران) مینویسد که در بحبوحۀ
استنکاف روشنفکران از مذهب با عبارت “به نام خدا” در صفحۀ اول ،انتشار مییابد.
در این دوره تمام فعالیتهای غیردرسی او حول مبارزه با افکار مادی و مبارزه با
حزب توده دور میزند ،زیرا “در برابر موج کمونیسم ،تقریب ًا هیچ مکتب سیاسی و امید
نجاتی به جوانان عرضه نمیشد” .تشکیل جبهۀ ملی و شروع مبارزات ملی به رهبری مصدق
“حقیقت ًا نسیم نجاتبخشی بود که کشتی توفانزده کشور را به مسیر صحیحی انداخت”.
او از همین نقطۀ اشتراک در مبارزه با حزب توده و مبارزات ملی است که به راه وروش
مصدق عالقهمند و پایش به سیاست کشیده میشود وگرنه آنقدر از درگیریهای سیاسی در
دانشگاه ناراضی بوده که جزوهای علیه دخالت جوانان در سیاست مینویسد تحت عنوان
“بازی جوانان با سیاست”.
با روی کار آمدن دولت مصدق ،در سال  1330چندی معاون دکتر سنجابی
میشود که وزیر فرهنگ وقت بود .ولی طولی نکشید که مصدق او را به مأموریت مهم
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جدیدی که بیشتر جنبۀ فنی دارد ،یعنی خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس و ادارۀ
تأسیسات شرکت ملی نفت ایران برمیگزیند و مهندس کاظم حسیبی را که استاد دانشگاه
و از یاران نزدیکش بود ،مأمور ابالغ این مأموریت میکند .بازرگان در این باره مینویسد:

“گفتم شما چطور میخواهید چند تا موش امثال مرا به جنگ
گله پلنگ بفرستید؟! من و شرکت نفت؟! ولی مملکت قیامی کرده وارد
معرکهای شده بود و بر هر فرد ،خدمت و فداکاری ،هرقدر [هم] سنگین
و غیرممکن باشد ،فرض بود .چون خود حسیبی در بسیاری از اعمال و
اقداماتش در کار نفت ،استشاره و استخاره از قرآن کریم مینمود ،من هم
قبولی خود را مشروط و موکول به استخاره از قرآن کردم .برای نماز مغرب
به مسجد هدایت خدمت آقای طالقانی رسیدیم .آیۀ عجیبی که نشانۀ امید و
امر بود آمد .آقای حسیبی مهلت نداده بالفاصله دو نفری منزل جناب آقای
نخستوزیر رفتیم .ایشان خوشحال شدند ،مرا بوسیدند و فرمودند…”
(مدافعات ،ص .)44

صرفنظر از قدرت و لیاقتی که او در این کار از خود نشان میدهد و طبع ًا بدون
کمک انگلیسها ادارۀ تأسیسات نفت را به پیش میبرد ،برای برخی این سؤال پیش آمده
بود که آیا برداشتن او از وزارت فرهنگ دلیل دیگری داشته است؟ فریدون آدمیت نقل
میکند که مصدق گفته بوده اگر کار فرهنگ به دست او بیافتد ،حجاب را در مدارس
برقرار خواهد کرد (آشفتگی فکر تاریخی در ایران ،فریدون آدمیت .)1358 ،درعینحال
که این امر کام ً
ال امکان دارد اما آن را باید گفت که او و دیگر همکارانش در نهضت
آزادی ،چنین اجباری را حتی در مورد خانوادههای خود روا ندانسته بودند و دختران و
زنانشان تا قبل از قیام  1357که حجاب اجباری نبود ،غالب ًا بیحجاب بودند.
پس از موفقیت در خلع ید و ادارۀ شرکت ملی نفت ایران که  9ماه طول کشید ،از
سوی مصدق به سرپرستی سازمان آب تهران منصوب میشود و علیرغم مشکالت فراوان
مالی که وجود داشته ،برای اولین بار آب را در لولهها به جریان میاندازد .آرم سازمان
حی” (هر چیزی از آب زنده است) بر آن نقش
آب که هنوز آیه قرآن“،من الماء کل شی ّ
بسته ،یادگار اوست.
دولت کودتا وجود فردی مصدقی را حتی در ادارهای کام ً
ال فنی مثل سازمان آب
تهران تحمل نمیکند و او را در بهمن ماه  ،1332مجبور به استعفا مینماید و او به کار
دانشگاه باز میگردد .از این به بعد دورۀ حضور بازرگان در صحنۀ سیاسی اپوزیسیون است.

او همراه با عدهای از رجال و شخصیتهای ملی که تعدادشان به  60میرسیده
نامۀ سرگشادهای را خطاب به مجلسین شورا و سنا امضا میکند که در آن به انعقاد قرارداد

  ۷۷۰

از فیضیه تا پیکار

کنسرسیوم و زیرپا گذاردن حقوق بهدستآمده در مبارزات ملی شدن نفت اعتراض شده
بود .دهخدا و چند تن از روحانیون طرفدار مصدق مانند فیروزآبادی و زنجانی و نیز دوازده
تن از استادان برجستۀ دانشگاه از جمله امضاکنندگان بودند .رژیم کودتا این دوازده استاد
را منتظرخدمت میکند و بدین ترتیب استقالل دانشگاه از بین میرود .بازرگان یکی از
سرسختترین مدافعان این نامۀ اعتراضیست( .رجوع شود به “گزارش یک زندگی” به
قلم دکتر علیاکبر سیاسی ،رئیس وقت دانشگاه تهران ،صفحات  247تا  ،249بهنقل
از “تاریخ  25ساله سیاسی ایران” ،نوشتﮤ سرهنگ نجاتی ،انتشارات رسا ،1371 ،ص
 .)120این استادان اخراجی برای ادارۀ زندگی و حفظ ارتباط و همبستگی خویش،
شرکتی که کارش مقاطعهکاری تأسیسات بود تشکیل میدهند به نام شرکت یاد (عالمت
اختصاری یازده استاد دانشگاه) که تا سالهای قبل از انقالب پابرجا بود.
دورۀ زندانهای متناوب بازرگان از این به بعد است که آغاز میشود ()133۴؛
وی به خاطر شرکت در تأسیس نهضت مقاومت ملی که در مخالفت با دولتهای پس از
کودتا شکل گرفت بارها به زندان میافتد .در سال  1339که همزمان با روی کار آمدن
کندی در آمریکا در اوضاع سیاسی ایران تغییراتی پدید میآید و شاه وعدۀ انتخابات آزاد
میدهد ،جبهۀ ملی دوم تشکیل میشود و بازرگان در شورای مرکزی آن عضویت دارد.
در اردیبهشت  1340بازرگان جمعیت نهضت آزادی ایران را که هویت خود
را به ترتیب مسلمان بودن ،ایرانی بودن و مصدقی بودن میدانست همراه با دکتر یدالله
سحابی و آیتالله طالقانی و حسن نزیه و چند تن دیگر از همکاران قدیمی خود در نهضت
مقاومت ملی تشکیل میدهد (و جالب اینکه برای این کار هم استخاره میشود ،مدافعات
ص  .)76نهضت آزادی برخالف جبهۀ ملی که خود را تابع رهبری جمعی میدانست،
مصدق را رهبر اعالم میکرد (میتوان گفت که سپردن رهبری به مصدق بیشتر تشریفاتی
بود ،زیرا وی عم ً
ال در زندان بود .احتمال دارد که نهضت آزادی برای گریز از اعمال
رهبری سران جبهۀ ملی چنین میگفته است) .نهضت آزادی یک دست نبود ،بلکه عمدت ًا
از دو جناح مذهبی و غیرمذهبی (الئیک) تشکیل شده بود .بازرگان در رأس جناح اول
و کسانی مانند رحیم عطایی جزو جناح دوم بودند .خود بازرگان میگفت“ :ما سفرهای
انداختیم ولی هر کس غذای باب میل خود را آورد :یکی چلوکباب ،یکی آبگوشت…”.
برخوردهای نهضت آزادی با دولت و شاه صریحتر از جبهۀ ملی و همراه با انتقادات و
افشاگریهای تند بود .نهضت بهخصوص شاه را که “به جای سلطنت کردن ،حکومت
میکند” علن ًا مورد حمله قرار میداد ،درحالیکه جبهۀ ملی چنین نمیکرد .نهضت از
جبهۀ ملی تقاضای عضویت کرد ولی جبهۀ ملی در کنگرۀ خود در سال  1340که در
نارمک تشکیل شد بهدالیلی عضویت آن را نپذیرفت .این دالیل عبارت بوده است از
اینکه :نهضت ،بهعنوان یک جمعیت و حزب میخواست وارد جبهه! ملی شود ،اما
جبهۀ ملی افراد را به عضویت میپذیرفت ،درحالیکه مصدق جبهه را “ائتالف احزاب”
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میدانست (رجوع شود به نامۀ دکتر مصدق به دکتر شایگان ،تاریخ  25سال سیاسی،
ص  .)284بازرگان علت را انتقادات صریح نهضت به شاه میداند (تاریخ  25ساله… ص
 .)212احتما ً
ال اتکاء نهضت آزادی بر مذهب نیز عاملی در عدم قبول نهضت بوده است
و شاید مالحظاتی دیگر.
نهضت آزادی در بین دانشجویان ،بازاریان و روحانیون فعالیت داشت ،فعالیتی
عمدت ًا غیرمستقیم ،مث ً
ال با برگزاری مجالس مذهبی از سوی دانشجویان و مهندسین و…
همچنین سخنرانیهای هفتگی طالقانی در مسجد هدایت و با انتشار کتابهای مذهبی به
روال فکر بازرگان توسط “شرکت انتشار” .نهضت آزادی تا زمانی که فعالیت علنیاش
آزاد بود جلساتی هم به نام خود برپا میکرد و یا جزوات و تراکت و نشریهای به نام “با
حاشیه و بیحاشیه” داشت .همچنین چه در کادر نهضت و چه در کادر انجمنهای
اسالمی با برخی از روحانیون طرفدار رفرم و مخالف دولت در قم ،مشهد و شیراز… در
تماس بود و بر موضعگیریهای آنان تأثیر میگذارد .در فاصلۀ سال  1339تا 1342
که سرانجام به حملۀ چماقداران رژیم به مدرسۀ فیضیه قم و دستگیری خمینی منجر
شد رابطه بین نهضت و دانشجویان عالقهمند به امور مذهبی -که الزام ًا عضو نهضت
نبودند -از یک سو و روحانیت معترض به اقدامات رژیم از سوی دیگر ،ادامه داشت.
اعتراضهای روحانیت گاه جنبههای شدید ًا ارتجاعی داشت ،مثل مخالفت با اصالحات
ارضی یا حق رأی زنان در انتخابات ولی بههرحال نقطه اشتراک آنها با نهضت آزادی
عبارت بود از مخالفت با دیکتاتوری شاه .جو عمومی مخالفت با دیکتاتوری (که هر
نیرویی جلوههای ویژهای از آن را در نظر میگرفت) جریانهای متعارض از چپ تا لیبرال
و باالخره جناحهای راست محافظهکار را در کنار هم نگه میداشت و علیرغم بدگمانیها
به یکدیگر و اهداف جداگانه ،نوعی همکاری نظری و عملی عمومی بهوجود آمده بود.
تماسهای نهضت آزادی بهویژه طالقانی با خمینی موجب شد که او در اعالمیههای خود
بر اموری مانند [مخالفت با] شرکت زنان در انتخابات تکیه نکند و در عوض رژیم را
بهخاطر ارتباط فعال با اسرائیل و آمریکا مورد حمله قرار دهد.
بههرحال در آستانۀ برگزاری رفراندم موسوم به انقالب سفید در ششم بهمن 1341
که عموم مخالفان و معترضان را از هر دسته بازداشت میکردند ،اغلب سران و فعاالن
جبهۀ ملی و نهضت آزادی را دستگیر کردند .همینجا اضافه کنیم که جبهۀ ملی و نهضت
آزادی که قاعدت ًا باید از موضع “بورژوازی ملی” برنامهای برای اصالحات ارضی و رفرم و
غیره میداشتند در برابر اصالحات شاه بهشدت غافلگیر شدند و چارهای نداشتند جز آنکه
به شعاری مثل “اصالحات آری ،دیکتاتوری نه” اکتفا نمایند (تاریخ  25ساله ،ص -15
 .)214باری ،زندانیان جبهۀ ملی را آزاد کردند ولی نهضتیها را به دادگاه نظامی کشانده،
بازرگان و طالقانی را به  10سال و بقیه را به  6سال و  4سال و… محکوم نمودند (تاریخ
 25ساله سیاسی ،ص .)332
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از کودتای  28مرداد تا  1342غیر از محاکمههای معروفی مانند ،محاکمۀ
مصدق و محاکمۀ افسران و رهبران حزب توده ،به محاکمۀ سران نهضت آزادی میتوان
اشاره کرد که قریب یک سال طول کشید .دادگاه علنی بود ،اما روزنامهها فقط اخبار
روز اول دادگاه را توانستند منتشر کنند .دادگاه در پادگان عشرتآباد تشکیل میشد و
حضور افراد خانوادهها و تعداد کمی از تماشاچیان مجاز بود .چه در روزهای دادگاه و
چه در روزهایی که برای خواندن پروندهها متهمان را از زندان قصر به پادگان میآوردند،
میشد آنان را مالقات کرد .متهمان مدافعات و گزارش جلسات دادگاه را نوشته و تنظیم
میکردند و به افراد فعالی که جهت مالقات میرفتند مخفیانه رد میکردند که در بیرون
چاپ و منتشر میگشت.

جمعی از افسران ملی طرفدار مصدق که غالب ًا بازنشسته شده بودند دفاع از متهمان
را بهعهده داشتند؛ از جمله سرهنگ عزیزالله امیررحیمی (که هنوز هم [زمان نگارش
این مقاله] مثل اواخر دورۀ شاه ،نامههایی در اعتراض به حکومت مینویسد و فع ً
ال در
زندان است) ،سرهنگ غالمرضا نجاتی (که مؤلف کتابهایی است از جمله “تاریخ
سیاسی ایران”) و تیمسار مسعودی (که بعد از قیام با شورای انقالب همکاری داشت)
و سرهنگ دکتر اسماعیل علمیه (دربارۀ سابقۀ او مراجعه شود به ص  26از کتاب “دکتر
مصدق و رسیدگی فرجامی در دیوان کشور ،نوشتۀ جلیل بزرگمهر که تا ص  137آن
رسالهای است به قلم علی همدانی) و سرهنگ غفاری و… این وکال را یکی از رهبران
نهضت ،احمد صدرحاجسیدجوادی ،که در بیرون بود ،سازماندهی میکرد.
تا این زمان کتابها و جزوههای زیر از بازرگان منتشر شده بود“ :مذهب در
اروپا” و “احتیاج روز” (“ ،)1321مطهرات در اسالم” (“ ،)1322عشق و پرستش”
(“ ،)1324راه طی شده”“ ،ذرۀ بی انتها”“ ،اسالم جوان”“ ،بعثت”“ ،پراگماتیسم در
اسالم”“ ،حکومت جهانی واحد” (سخنرانی به مناسبت سالگرد میالد امام زمان)“ ،مرز
میان دین و سیاست” (“ ،)1341باد و باران در قرآن”“ ،اسالم مکتب مبارز و مولد”،
“انقالب کوبا” (“ ،)1342کار در اسالم”“ ،دل و دماغ”“ ،آزادی هند”“ ،آموزش
قرآن” ،مقاله دربارۀ  “مرجعیت و روحانیت” (که شورایی بودن مرجعیت شیعه را پیشنهاد
میکرد) ( )1340و… به اضافۀ کتابهایی دیگر در سال  1350به بعد.

او میکوشید ایدههای خود را در عمل بهنحوی به اجرا بگذارد ،مث ً
ال اگر در مقالۀ
“احتیاج روز” (از قدیمیترین مقاالتش) درد جامعه ایرانی را تکروی و فرار از کار
جمعی و فقدان روحیۀ همکاری میدانست و از جمله ورزش را مثال میزد که ایرانیها
غالب ًا در کشتی (که فردی است) برندهاند و در فوتبال (که جمعی است) بازنده و…
در مقابل ،تشکیل انجمنهای صنفی یا عقیدتی اسالمی یا تأسیس شرکتهای خدماتی
برای انتشار کتاب (نمونهاش شرکت انتشار) یا برای تأسیسات شوفاژ (نمونهاش شرکت
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یاد و شرکت ایرفو) بر پایۀ سهام با مبلغ کم و شرکای زیاد (یعنی آنچه به سرمایهداری
خلقی  Capitalisme Populaireمعروف است را تشویق مینمود و یا صندوق کمک به
زندانیان و یا برگزاری نماز جماعت در دانشگاه و… و نماز جمعه (که قرنها در بین شیعه
متروک شده بود) .بازرگان عالوه بر آنچه گفتیم ،با کمک دکتر سحابی و دیگران به
تأسیس دبیرستان کمال و هنرستان نارمک و دانشسرای تعلیمات دینی دختران نیز اقدام
کرده بود که سالیان دراز فعالیت رسمی داشتند .با وجود اینها ،دامنۀ نفوذ نهضت چه در
بین دانشجویان و روشنفکران (که عمدۀ فعالیت بر روی آنها متمرکز بود) و چه در بین
دیگر اقشار بسیار محدود بود .سران نهضت و بهویژه بازرگان هرچند مورد احترام عمومی
بودند ولی افکار و توجیهات مذهبی آنان در بین تودۀ مردم نفوذی نداشت .روشنفکران هم
با آنان هم نظر نمیشدند .وجود دیکتاتوری حاکم و به زندان افتادن نویسنده مانع از انتشار
کتابهایش نبود ،مگر در برخی موارد که مزاحمتهایی ایجاد میشد؛ بر عکس ،مبارزۀ
رژیم با کمونیسم ،همواره بهطور ضمنی عامل مساعدی برای انتشار این گونه کتابها ،چه
از او و چه از دیگران ،بود که مجال اشاره به آنها نیست.
بهطور خالصه ،بازرگان سرچشمۀ یک جریان فکری “بورژوا ـ ملی” و رفرماسیون
مذهبی بود که بیش از نیم قرن در ایران فعالیت کرده و شاخههای دیگری از رفرماسیون
دینی مانند افکار دکتر علی شریعتی و… بهطور قطع برخی از روحانیون رفرمگرا را تحت
تأثیر خود قرار داده است .آنها هرکدام با ویژگیهای خود تأثیری بر جامعه گذاردهاند که
گاه از حجم نفوذ بازرگان نیز فراتر رفته است.
بازرگان و طالقانی که هریک در سال  1342به  10سال زندان محکوم شده بودند،
پس از  5سال ،در نهم آبان  1346از زندان آزاد میشوند (رجوع شود به کتاب “طالقانی و
تاریخ” نوشتۀ افراسیابی ،انتشارات نیلوفر ،1360 ،ص  .)283ظاهر ًا این دوره سالهای
آرامش گورستان بود و اوضاع بر وفق مراد ساواک .نیروهای ملی و روحانیون مخالف آرام
گرفته بودند .رژیم میکوشد بازرگان را با نوعی تسلیم و تقاضای عفو ،از زندان آزاد کند
و افرادی را برای قانع کردن نزد او میفرستد از جمله دکتر محمدعلی اسالمیندوشن که
ساعتها در زندان قصر با بازرگان صحبت میکند که کوتاه بیاید ولی او کوتاه نمیآید .با
این حال ،چون آزادی او خطر چندانی نداشته ،آزادش میکنند .پس از آزادی ،دیگر او را به
دانشگاه راه نمیدهند .حقوق بازنشستگیاش را نیز قطع کردهاند (فشار مالی تازگی نداشت،
چند سال پیش از آن بهخاطر همین دستگیریها ،مجبور شده بود ،قطعه زمینی را که داشت
برای تأمین مخارج خانوادهاش بفروشد) .این است که به کار آزاد صنعتی بازمیگردد و تا
زمان انقالب بههمین نحو در سکوت نسبی میگذراند ،اما به نوشتن کتابها و تحقیقات
دینی ادامه میدهد .در سال  1356با آزاد شدن نسبی جو سیاسی ،جمعیت حقوق بشر
را تشکیل میدهد و همچنان بر مواضع اصالحطلبانه خویش در چارچوب رژیم حاکم
میایستد و تا زمان انقالب شعار سرنگونی رژیم پادشاهی را نمیدهد.
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در حوادث طوفانی زمان انقالب همپیمان اصلی او روحانیت به رهبری خمینی
است .نهضت آزادی مناسبترین گروه برای همکاری با روحانیت است و هر یک دیگری
را وسیلهای برای پیشرفت خود میداند .نهضت میخواهد با استفاده از قدرت تودهای و
نفوذ کالم خمینی برای نیل به قدرت سود ببرد و خمینی هم علیرغم بدگمانی به آنان (حتی
نسبت به طالقانی و بازرگان) چارهای جز استفاده از آنان ندارد .گفته میشود که خمینی
در پاریس به اطرافیان خود توصیه میکرده که با آقای دکتر یزدی تندی نکنید چون من با
ایشان فع ً
ال کار دارم .در این دوره بازرگان با آزمایشی سخت روبهروست و تمام ظرفیت
فکری و طبقاتیاش به مبارزه طلبیده میشود .او به فرمان خمینی نخستوزیر میشود و
افراد کابینه را به استثنای دو سه نفر (که از جبهه ملی و… بودند) همه از نهضتیها
برمیگزیند .اینجا دیگر همۀ آنچه را که در جوانی در فرانسه آموخته بود و طی سالها در
ایران از آن دفاع کرده بود فراموش میکند و در برابر این سؤال که چرا عمدۀ افراد کابینه
از دوستان و اطرافیان خودش هستند ،میگوید“ :مملکت قحطالرجال است” .او که در
همان چارچوب غرور بورژواملی خود در برابر رژیم شاه تن به خواری نداده بود و در آن
روزهای زندان و محاکمه علیه استبداد شاه فریاد برمیداشت ،در شرایط حساس کسب
و حفظ قدرت ،اختیار خود را به دست کسانی سپرد که یک عمر کوشیده بود در اندیشۀ
آنان رفرمی ایجاد کند.
در دورۀ  10ماهۀ نخستوزیری ،بازرگان با دو بهاصطالح “تندروی” مواجه
است .یکی از طرف تودههای محروم و تحت ستم (از مردم عادی گرفته تا روشنفکران)
که انتظار رهایی از قیود امپریالیسم و استثمار و استبداد دارند و دیگری از طرف روحانیت
طرفدار خمینی که تشنۀ کسب هرچه سریعتر قدرت است .دولت بازرگان هر مانعی را که
میتواند در مورد خواستهای دستۀ اول ایجاد میکند :از سرکوب کردستان ،توقیف
برخی از نشریات چپ ،شکستن اعتصاب کارخانهها ،سکوت رضایتآمیز و یا تأییدآمیز
نسبت به تعطیل روزنامۀ آیندگان و بستن دفاتر سازمانهای مبارز… در برابر خواست
تودهها آن جمله معروف خود را میگوید که “ما باران میخواستیم ،سیل آمد” .ولی
در برابر روحانیت و تعدد مراکز قدرت ناشی از آن ،جز توجیه و تسلیم و گلهگذاری و
یتیغه هستیم” کار دیگری نمیکند .حداقل
آوردن عذر بدتر از گناه که “ما چاقوی ب 
چیزی که در این مورد میتوان گفت این است که اگر نوع و میزان سرکوبها و ترورها
علیه مبارزان چپ و دمکرات و تودههای محروم بهطور رسمی به دستور دولت بازرگان
نبوده ولی در مجموع ،آنها بقاء در حکومت را بر موضع اعتراضی قطعی و کنارهگیری
ترجیح میدادهاند .اگر در سالهای پیش ،بازرگان ایدههای “بورژوازی ملی” را در اوج
ضداستبدادی و “استقاللطلبی” و “ترقیخواهی” اش نمایندگی میکرد ،در بعد از قیام
ناتوانی آن ایدهها را از تحقق گامی به پیش نشان میدهد و جا دارد که هرگونه توهمی را
نسبت به این طبقۀ ناپدیدشده و ایدههای آن در برخی ذهنهای پندارگرا از بین ببرد.
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باری ،در شرایط سرکوب وحشتناک از یک طرف و مبارزۀ بود و نبود کنونی از
طرف دیگر ،چه جای آن است که مث ً
ال از خردهریزهای مثبت و غالب ًا فردی موضعگیریهای
او سخن بگوییم .جزئیات پیرامون برخی از خصلتهای انسانی او که احترام برانگیزند
وقتی به چشم میآید و مهم جلوه میکند که در حقارت و فالکتی که جامعۀ ما بدان دچار
است غرقه شده باشیم .در این جامعه نه تنها طبقۀ کارگر و طرفداران آن بلکه بورژوازیاش
هم عقیم و بیبته است .عبارت درستتر از انگلس نقل میکنیم که میگوید“ :طبقۀ
کارگر آلمان در رشد اجتماعی و سیاسی خود به همان اندازه از طبقۀ کارگر انگلستان و
فرانسه عقب است که بورژوازی آلمان از بورژوازی آن کشورها .خادم به اربابش میماند”
(انقالب و ضدانقالب در آلمان ،ص  ،1۲ترجمۀ فارسی با کمی تغییر) .واقعیتیست که
پس از قریب یک قرن آشنایی روشنفکران ما با دستاوردهای عصر روشنگری و الئیسیته
و اندیشههای دموکراتیک و سوسیالیستی و تجارب دردناک و غنی درون کشور خودمان،
از مشروطیت گرفته تا جنبش ملی نفت ،فردی تحصیلکرده و جدی مانند بازرگان که
میخواسته به ایدههای بورژوازی ملی وفادار بماند ،بخش اعظم دستاوردهای زندگیاش
حول توجیهات دینی بچرخد و بخواهد به زور ِ فیزیک و ترمودینامیک که حاصل برخورد
مادی به جهانند ،به مردم بقبوالند که آنچه در  15قرن پیش در جامعه عقبماندۀ آن روز
عربستان مطرح شده ،نه تنها منطبق با علم امروز بلکه باالتر از آن است و فرشتگان را
انرژی متعالی و جن و شیطان را انرژی پست بنامد (رجوع شود به “ذرۀ بی انتها”) و
مبنای دخالت خود را در سیاست وظیفۀ دینی بشمارد .چنین فکری راهی جز اتحاد با
خمینی و برپا کردن همین رژیم نداشته و ندارد .آخرین مصاحبۀ بازرگان با روزنامۀ آلمانی
فرانکفورتر راندشاو که در آن برای رژیم سرنوشت فرعون را پیشبینی میکند ،اعتراف به
شکست راهیست که نهضت انتخاب کرده است.

بازرگان در آخرین دفاعیۀ خود در دادگاه نظامی در سال  1342میگفت“ :ما
آخرین گروهی هستیم که از رژیم سلطنتی و قانون اساسی دفاع میکنیم” (و همینطور هم

بود .چون هر گروه دیگری که پس از نهضت دستگیر کردند خود را برای براندازی رژیم
و انجام عملیات مسلحانه آماده میکرد) .در دورۀ کنونی هم ،شاید نهضت آزادی آخرین
جمعیتی باشد که از رژیم جمهوری اسالمی و قانون آن دفاع میکند .حقیقت این است
که دیگر سالهاست از طبقۀ او کاری برای جامعۀ ما ساخته نیست .او جلوههای روشنی
از اوج و افول و سرانجام ناتوانی “بورژوازی ملی ایران” را در قرن اخیر برای پاسخ
دادن به مسائلی که جامعۀ ما و بهویژه کارگران و دیگر محرومان با آنها دست به گریباناند
نشان میدهد .اوج و افول و ناتوانی این طبقه را در دورۀ مشروطیت و بعد از آن در دورۀ
سیاه  20سالۀ رضاشاهی ،در جریان جنبش ملی شدن صنایع نفت و بیبرنامه بودن دولت
مصدق پس از انجام امر مهم نفت و حتی در ناتوانیاش در دفاع از دستاوردهای خویش،
در بهتزدگی جبهۀ ملی و نهضت آزادی در قبال “اصالحات شاه” در بهمن  ،1341در
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الحاق به شاه (تجربۀ شاپور بختیار) زیر پوشش اسالم و خمینی رفتن (توسط سنجابی و
بازرگان) میتوان دید.
اما روشنترین نتیجهای که از کل تجربۀ بازرگان به دست میآید این است که رژیم
شاه و نیز جمهوری اسالمی بهحدی اصالحناپذیر بوده و هستند که حتی با بازرگان که نه
به ماهیت طبقاتیشان کار داشته و نه چارچوب نظام سیاسیشان را زیر سؤال میبرده این
طور رذیالنه رفتار کردهاند…
و چند خاطره از  16سال آشنایی با مهندس بازرگان و فکر او ()1338 -1354

با اتمام کالس نهم ،هنگامی که  15سال بیشتر نداشتم برای “تحصیالت علوم
دینی” به قم رفتم .سه سال طلبگی در قم شور بیشتری در من برانگیخت تا راهی جهت تبیین
امروزین دین پیدا کنم .خوشبختانه محیط بزرگتر بود و کتاب و کتابخانۀ عمومی فراوان،
لوحوش
اما هرچه میدیدیم از مقبره و معجر و مردهپرستی تا خرافات مشمئزکننده حو 
تالله بروجردی
آستانۀ حضرت معصومه تا دستگاه مفتخوری و مرتجع پروری دربار آی 
(که خمینی نسبت به آن شورشی محسوب میشد) و محیطی آکنده از انواع ریاکاریها
و فسادها به نام دین و باالخره جهالت هزاران نفر که به دستبوس آیتالله بروجردی و
امثال او و زیارت میآمدند و خدمتی که این دستگاه به طبقۀ حاکم و رژیم کودتا میکرد و
انتقاداتی که حتی از درون همین روحانیت برمیخاست و به زور ِ تهمت و تکفیر در نطفه
خفه میشد (مثل پیشنهادهای اصالح برنامههای درسی طالب که سیدرضا صدر مطرح
میکرد و با سوءظن و بایکوت مواجه میگشت و یا پاورقیهای عالمه طباطبایی بر کتاب
“بحاراالنوار” که تا  7جلد چاپ شد ولی از ادامهاش جلوگیری کردند) ،اینها مرا بیش
از پیش متنفر میکرد .این بود که طی همین سه سال ،دورۀ دبیرستان را داوطلبانه امتحان
داده ،سپری کردم و از قم برای ادامۀ تحصیل در دانشسرای عالی راهی تهران شدم .در
این سالها کتابهای بازرگان پناهگاهم بود .او بهخاطر نوآوریهایش در دین ،بهخاطر
اینکه فردی بود خارج از روحانیت و ُفکلی و دانشگاهی که دفاع از دین را بهعهده گرفته
و مجال را بر آخوندها تنگ کرده است ،مورد تهمت و تحقیر بود .چه بسیار که در دفاع
از بازرگان و کتابهای او با برخی از طالب به بحث داغ کشیده شده بودم.
اولین بار که به تهران رفتم برای شرکت در یک جلسۀ سخنرانی بازرگان در
مسجد هدایت ،خیابان استانبول بود .پاییز  .1338جشن مبعث انجمن اسالمی مهندسین
با حضور طالقانی و عدۀ زیادی که عمدت ًا از دانشجویان یا فارغالتحصیالن دانشگاه
بودند .نخستین بار بود که میدیدم مردی با کراوات ایستاده و در یک مسجد به منبر
رفته است .او از بعثت پیغمبر و “پدیدۀ وحی” (بهاصطالح خودش) و در پاسخ به
نظر برخی خاورشناسان به دفاع از اسالم میپرداخت .بعضی جمالت و عبارتها را به
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فرانسه اداء میکرد و زنده و امروزین بودن اسالم را برای حاضران تشریح میکرد .گاه به
یاداشتهایش نگاه میکرد .این کنفرانس کجا و آن منبرها و روضهخوانیها که دیده بودم
کجا؟ عین ًا یک معلم بود که در سر کالس درس میداد .هیچ ادا و اطوار سخنرانیهای
تهییجی را نداشت .روال سخن و محتوای آن نه تنها چش موگوش بلکه دهان حاضران را
هم باز نگه میداشت .اشارههای گذرا و کوتاه او به اوضاع اجتماعی و سیاسی روز در
ذهن شنونده بهسرعت درک میشد .آن شب آنقدر از اسالم و قرآن دفاع کرد و شاهد آورد
که خود به شوخی گفت“ :چهبسا اسم مرا بگذارند حجتاالسالم بازرگان و آقای طالقانی
را مهندس طالقانی بنامند!”.
فردای آن روز به قم برگشتم .چند ماه بعد در کوی دانشگاه (امیرآباد) یک
سخنرانی دیگر کرد و از جمله در آن گفت که تبلیغ دین ویژۀ روحانیت نیست و منکر
آن شد که در اسالم ضرورتی برای دستگاه روحانیت وجود داشته باشد که مث ً
ال با لباس
مخصوص ظاهر شوند و حرفهشان رسیدگی به امور دینی مردم باشد و اضافه کرد که برای
مسجد هم لزومی به داشتن طاق و گنبد و گلدسته نیست .میتوان سالنهای مدرن ساخت،
میز و صندلی گذاشت .چه ضرورتی به حفظ شکل کنونی هست؟ این حرفها که توسط
دو تن از طالب که از قم آمده بودند (یکی سیدعبدالرضا حجازی که در سالهای آخر
دوران شاه واعظ مشهوری در تهران شده بود و بعد از قیام به اتهام همکاری با ساواک
اعدام شد و دیگری سیدهادی خسروشاهی که بعد از قیام ،مدتی سفیر جمهوری اسالمی در
واتیکان شد) به گوش بروجردی رسید .حجازی جزوهای تحت عنوان “در جشن دانشگاه
چه گذشت” علیه بازرگان نوشت و با جایزه مورد تشویق بروجردی قرار گرفت .روحانیت
همیشه به بازرگان به چشم رقیب نگاه میکرد و در انکار و تحقیر او فروگذار نمینمود؛
مگر زمانی که منافعش ایجاب میکرد پیش دانشگاهیان و یا مبارزین زندانی آن سالها
خود را مترقی و مبارز نشان دهد و چنانکه در سطور بعد خواهیم دید تا آخر هم نه خمینی
و نه دیگران با او برخوردی بهتر نکردند .شعار “مرگ بر ضد والیت فقیه” و یا حمله به
طرفداران “اسالم منهای روحانیت” شامل حال بازرگان هم میشد.
در پاییز سال  ،1339سال اول دانشسرای عالی بودم .جبهۀ ملی که فعالیت خود
را از تیرماه همان سال مجدد ًا آغاز کرده بود در خیابان فخرآباد میتینگ گذاشته بود.
تراکت دعوت به میتینگ چنین امضا شده بود“ :از طرف شورای مرکزی جبهۀ ملی ایران،
خادم وطن ،اللهیار صالح” .آنقدر تازه کار و احساساتی بودم که از عبارت “خادم وطن”
اشک در چشمم جمع شد .کسانی که از سران جبهۀ ملی در میتینگ سخنرانی کردند،
کشاورز صدر (سخنگوی جبهه) و چند تن دیگر بودند ،از جمله بازرگان .تازه متوجه
شدم که او نه تنها طرفدار اسالم مدرن و غیر خرافاتی بلکه از یاران مصدق هم هست.
به انجمن اسالمی دانشجویان پیوستم که هر هفته جلسهای در کتابخانۀ بونصر
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شیبانی (کوچه شیبانی ،خیابان امیریه) برگزار میکرد .شمار شرکت کنندگان زیاد نبود
( 10-20نفر) و سخنرانان که عمدت ًا از دانشجویان یا فارغ التحصیالن بودند تحت تأثیر
افکار بازرگان قرار داشتند .انجمن اسالمی برای ما حکم کالس آمادگی جهت پیوستن به
نهضت آزادی پیدا کرد ،اما همۀ کسانی که در انجمن فعالیت یا سخنرانی میکردند ،جزو
نهضت آزادی نبودند ،مانند بنیصدر ،دکتر سامی یا مهندس معینفر… بازرگان بعدها در
یک سخنرانی تحت عنوان مرز میان دین و سیاست (که بعدها عنوان “مبارزات سیاسی
و مذهبی” پیدا کرد) فرق فعالیت در انجمن اسالمی و فعالیت سیاسی را بیان کرد که
البته در عمل کمتر پیاده میشد .انجمن اسالمی دانشجویان (یا مهندسین و…) با اینکه
با برخی از روحانیون (که بهاصطالح مدرن و امروزی فکر میکردند) همکاری داشت و
از آنها برای ایراد سخنرانی استفاده مینمود (مثل طالقانی که جایگاهش از این حد هم
فراتر بود و یا مطهری و غفوری و جزایری و آیتی و بهشتی)؛ ولی روحیۀ حاکم بر آن
روحیهای ضدآخوندی بود .تو گویی رقابت بین روحانیون و دانشگاهیان معتقد به اسالم
بر سر برداشتهای متفاوت از دین وجود داشت .با وجود این ،انجمنهای اسالمی به تبع
فکر بازرگان ،خود را با روحانیون متجدد در صف واحدی میدیدند تا هم علیه تحجر
دینی و هم علیه ماتریالیسم و طرفداران آن مبارزه کنند .با اینکه این انجمنها در فضای
خفقانزدۀ آن سالها آزادی عملشان محدود بود ،اما بهدلیل مبارزهای که رژیم علیه
“کمونیسم” به پیش میبرد فعالیت انجمنها تا حدی آزاد بود یعنی میشد در دانشگاه
تهران و یا دانشسرای عالی یا کشاورزی کرج و… جشن بزرگ مذهبی برپا کرد و از برخی
تسهیالت هم برخوردار شد هرچند دست اندرکارانش بهخاطر مصدقی بودن به زندان رفته
باشند .در سالهای بعد حتی آزادی عمل بیشتری به دکتر شریعتی داده شد و او پس از
یک دوره تحمل انزوا و محدودیت ،بارها در دانشگاههای مختلف تهران و شهرستانها
سخنرانی میکرد و البته مجدد ًا با محدودیت و زندان مواجه گشت.
نقطۀ اشتراک رژیم شاه و گروههای مذهبی (چه دانشگاهی و چه روحانی) علیه
شبح کمونیسم ،موجب میشد که رژیم مخالف خوانیهای این گروهها را تحمل کند و
یا با “گوشمالی” محدود از سر بگذراند ،اما مجموعهای از شرایط تاریخی ،داخلی و
بینالمللی نتیجهای به بار آورد که همه میدانیم :کلوخی را که رژیم شاه از مذهب ،بهعنوان
یک ایدئولوژی طبقاتی ،در دست میفشرد تا بر سر مخالفان الئیک یا کمونیست پرتاب
کند ،با گذشت زمان و تراکم تجربه به بمبی تبدیل شد که در دست رژیم ترکید و او و
ِ
دستکم برای مدتی تارومار کرد و دین را در ارتجاعیترین
مخالفان غیرمذهبیاش را
برداشتهایش به قدرت نشاند .بازرگان هم ،به دست خویش و پابهپای توهمات و توان
ایدئولوژیک طبقاتی و مذهبیاش در پایهگذاری رژیم جمهوری اسالمی شرکت کرد .با
اینکه مسلم است با برخی از پیامدهای آن بهخصوص والیت مطلقۀ فقیه توافقی نداشت
(رجوع شود به کتاب والیت مطلقۀ فقیه ،از انتشارات نهضت آزادی ایران).

پیوست سوم ۷۷۹
چند ماهی بود که در فعالیتهای جبهۀ ملی شرکت میکردم .در اردیبهشت ،1340
نهضت آزادی ایران تشکیل شد ،به آن پیوستم و امکان آشنایی با بازرگان بیشتر برایم
فراهم گشت .از این به بعد ،عالوه بر جلسات سخنرانی و مسجد هدایت ،در کلوپ نهضت
هم میشد پای صحبت او نشست .با آنکه به روال مرسوم ،فاصلههای متعدد سنی ،علمی،
تجربی و جایگاه اجتماعی بین او و ما دانشجویان وجود داشت ولی هرگز نمیگذاشت
این فاصله را حس کنیم :بارها برای انجام وظایفی که بهعهدهام بود ،طبق قرار به او تلفن
میزدم و غالب ًا در سالم پیشدستی میکرد.
یک شب در سال  1340در مسجد جامع نارمک سخنرانی میکرد .چند تن از
دانشجویان هم حضور داشتیم ،از جمله حنیفنژاد .بازرگان جملهای گفت و افزود “حاال
حنیفنژاد میگوید اینطور نیست ،اما جواب من این است که…”.
یک بار در یک پیکنیک حدود  150نفر به نیاوران رفته بودیم ( باغ
حاجسعادت) .وقت ناهار ،پشت سر دهها نفر دانشجو در صف ایستاده بود تا نوبتش
برسد و غذا بگیرد در حالی که دیگر استادان و همقطاران او چنین نمیکردند.

در صحبت از استادان دانشگاه ،چون خودش هم جزو آنها بود ،غالب ًا میگفت
ِ
سؤال با انتقاد میکردیم خیلی صریح و خونسرد جواب
معلمها ( نه استادان) .وقتی از او
میداد .اگر اصطالحی یا فکری را از کسی گرفته بود با تشکر از او یاد میکرد ولو از
مخالفان سیاسیاش بود یا از شاگردان خودش.

اعتقاداتی داشت که پنهان نمیکرد و دوست و دشمن میتوانستند بدانند چه
میگوید .او این صراحت را نه فقط در زمان شاه بلکه در دورۀ خمینی هم بارها به کار
برد ،چه در مخالفت با والیت فقیه ،چه در مخالفت با شخصپرستی که خمینی به نفع
خویش دامن میزد :بازرگان در یک سخنرانی عمومی از فرستادن سه صلوات برای خمینی
و یکی برای پیغمبر به طعنه انتقاد کرد و …
گمان میکنم در سال  1341یک روز در یک گردش دستهجمعی با او به کرج
و سپس به مؤسسه سرمسازی رازی در حصارک رفته بودیم (که خودش در بنیانگذاری
آن نقشی ایفا کرده بود) .قرار شد در آمفی تئاتر آن مؤسسه سخنرانی کند .تریبون در وسط
سن بود و عکسی از شاه باالی سر سخنران قرار میگرفت .صحبت را که شروع کرد
متوجه عکس شد .آرام میکروفن را برداشته در گوشۀ سن ایستاد و گفت“ :ما از کوبیسم
خوشمان میآید” که حضار نکته را گرفته ،کف زدند .اهمیت چنین رفتاری را وقتی
میتوان درک کرد که برخی از استادان که از رهبران ملی هم محسوب میشدند ،آن سالها
حاضر نبودند حتی بنابه درخواست دانشجویان ،درس روز  16آذر خود را تعطیل کنند و
یا استادی خیلی محترم و معروف در برابر شاه خود را به زمین انداخته بود و وقتی پرسیده
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بودند استاد چرا چنین کردید ،پاسخ داده بود“ :هیبت سلطان مرا گرفت!”.
خاطرۀ دیگر مربوط است به اسفند  1341یا فروردین  1342که در زندان قزلقلعه
بود .رهبران جبهه ملی هم هنوز در زندان بودند .آن روزها کتابی در ایران منتشر شده بود از
ژانپل سارتر ،تحت عنوان “جنگ شکر در کوبا” ،ترجمۀ جهانگیر افکاری .بازرگان این
کتاب را خالصه کرده در بند عمومی برای زندانیان بهصورت سخنرانی ایراد کرده بود .او
مقدمهای بر آن افزوده در آن گفته بود که در این کتاب ،اگر به جای شکر ،نفت بگذارید و
به جای “باتیستا” (دیکتاتور سابق کوبا) شخص دیگری را (یعنی شاه را) ،خواهید دید
که “به هر کجا روی آسمان همین رنگ است” و با این مقایسه گفته بود که اگر درد ایران
و کوبا یکی است درمان هم یکی است .بازرگان دستخط آن را به من سپرد تا اگر شد علنی
وگرنه مخفی به چاپ بسپارم( .همین جا اضافه کنم که سپردن چنین مسئولیتی به من که
آن روزها حداکثر میتوانستم در چارچوب دانشجویی فعال باشم ،بیش از آنکه موقعیت
امثال مرا نشان دهد ،ضعف و از هم گسیختگی تشکیالت نهضت را آشکار میساخت).
من این جزوۀ  ۵0-۶۰صفحهای را سرانجام وقتی در تبریز مخفی بودم (زمستان )1342
با همکاری یکی دو دوست دیگر چاپ کردم و نام آن را “انقالب کوبا” گذاشتم .وقتی به
تهران برگشتم ،هنوز دادگاهشان ادامه داشت .در پادگان عشرتآباد به مالقاتشان رفتم.
آقای دکتر سحابی با ناراحتی از من انتقاد کرد که چرا روی جزوه نوشتهاید “انقالب…”
ولی بازرگان که ایستاده بود به من گفت“ :تراب ناراحت نشو .خوب کردی .نهضت همین
است” .مهندس بازرگان که تحت تأثیر جوّ موجود میخواست از تجربۀ کوبا بیاموزد،
“اسالم مکتب مبارز و مولد” را هم نوشت و در آن میگفت که جز با زور در برابر
دیکتاتوریها نمیتوان ایستاد و این که نه تنها اسالم با شمشیر پیش رفته ،بلکه مسیحیت
هم که شعارش محبت است جز با زور و خونریزی به دینی جهانی بدل نشده است ،اما همو
یکی دو سال بعد در زندان قصر کتاب “آزادی هند” را نوشت و راه نجات مردم ایران را
در عدم خشونت و تجربۀ گاندی جستجو میکرد .جالب این که در آن سالها جو سیاسی
و اجتماعی طوری بود که از بین خوانندگان کتابهای او کمتر کسی رغبت کرد ،راهحل
عدم خشونت را که وی در این کتاب  200-۳۰۰صفحهای بررسی کرده بود ،بخواند و
ناشر آن (کتابفروشی محمدی ،شاه آباد) زیان کرد.
باری صراحت و وحدت او با خودش شامل برخورد به مصدق هم میشد .یک بار
در یک جلسۀ آموزشی نهضت ،در اهمیت تدوین برنامه و مشخص کردن هدف صحبت
میکرد و ضمن آن گفت“ :مصدق هم پس از ملی کردن نفت چون برنامهای نداشت
به بنبست افتاده بود” و اضافه کرد که “چون کودتا شد آبروی مصدق حفظ شد وگرنه
بنبست خود ،موجب سقوط و آبرو ریزی میگشت”.
اما دربارۀ  چاپ و نشر دفاعیات :متن دفاعیات چه از سوی متهمان و چه از سوی

پیوست سوم ۷۸۱
وکالی مدافع توسط خود متهمین در زندان تنظیم میشد که مخفیانه از آنها میگرفتیم
و تایپ و پلیکپی میکردیم و به دست دوستان و عالقهمندان میرساندیم .مجموعۀ
مدافعات بازرگان را که  78صفحه بزرگ میشد و در اصل عنوانش (بهنحوی پرمعنا)
“چرا با استبداد مخالفیم” بود ،علیاصغر بدیعزادگان روی استنسیل تایپ زد .تا صفحۀ
 14آن را در خانهای که با سعید محسن گرفته بودیم در هزار نسخه پلیکپی کردیم و بقیه
در خانۀ دوست جوانی در بازار تهران و با کمک او انجام شد .نام وی حمید ایپکچی
بود که در سال  1343در رابطه با پروندۀ نیکخواه و دیگران به زندان افتاد .اطاقی در
میدان عشرتآباد گرفته بودم که حکم انباری داشت و با مهدی فیروزیان (که هم اکنون
در سازمان مجاهدین فعالیت دارد) آنها را مرتب و صحافی میکردیم .یک روز هم از
محل دیگر بهعنوان جای امن جهت صحافی استفاده کردیم :یک کارگاه چوببری
یک
ِ
در خانیآباد متعلق به الجوردی ،همین کسی که بعدها جالد اوین شد! چند نسخه از آنچه
آماده شده بود را قبل از هرجای دیگر کوشیدیم برای برخی همکاران نهضت مانند دکتر
یزدی و قطبزاده به خارج بفرستیم که همان سال در آنجا تکثیر شد.
بازرگان بسیار متین و پرحوصله و بر خود مسلط بود .آنچه میکرد بدان معتقد
بودُ ،پلیتیک نمیزد .هرگز او را عصبی و دستپاچه ندیدم .دوستان زندانی نقل میکردند،
روزی که حکم  10سال زندان را به او داده بودند و به زندان قصر برگشت ،حال و رفتارش
با روزهای دیگر فرقی نداشت و طبق معمول به کار و برنامه دقیقی که داشت پرداخت.
حادثهای که در یکی از جلسات دادگاه تجدید نظر رخ داد نقل کردنی است:
قرار بود آخرین دفاعیۀ او در دادگاه تجدید نظر نظامی (در فروردین یا اردیبهشت
 )1343انجام شود .یکی دو هفته قبل ،متن را گرفتم که به چاپ بسپارم ولی پخش
آن باید طبع ًا میماند برای بعد از اجالس دادگاه .برای چاپ در یک چاپخانۀ آشنا به
یک دوست بازاری ،حاج محمد شانهچی که گاه به ما کمکهایی میداد مراجعه کردم که
پذیرفت و تأکید کردم که قبل از فالن روز که اجالس دادگاه است ،حتی یک نسخه نباید
به دست کسی بیافتد .یکی دو روز بعد که نسخههای چاپی را داد اطمینان داد که همهاش
همین است .من همه را جایی که دست نَخو َرد نگهداشتم .جلسۀ آن روز مقرر ،بهدلیلی به
تعویق افتاد و چند روز بعد برپا شد .در جلسۀ دادگاه تجدید نظر که تشکیل شد حاضر
بودم .بازرگان تمام دفاعیه چند صفحهای را با دقت خواند و منشی دادگاه طبق معمول
تندنویسی میکرد .وقتی تمام شد رئیس دادگاه که همین سرلشکر قرهباغی معروف بود،
برگهای را از بغل درآورد و گفت“ :این اعالمیه را امروز در خیابان به دست من دادهاند
و این عین ًا مطلبیست که شما خواندید ”.از منشی هم خواست که مقابله کند ،که کرد و
گفت عین ًا همین مطلبیست که خوانده شد .رئیس دادگاه با لحنی طعنهآمیز بازرگان را
مورد حمله قرار داد که شما میگویید در زندان با خارج ارتباط ندارید ولی چطور آخرین
دفاعیۀ شما را در خیابان پخش میکنند؟ بازرگان از شرم سرخ شده ،همانجا ایستاده
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بود که ناگهان سرهنگ عزیزالله امیررحیمی که وکیل مدافع او بود با یا بدون اجازه با
لحنی تهاجمی خطاب به دادگاه گفت“ :من یقین دارم که حکم محکومیت آقای مهندس
بازرگان در جیب تیمسار رئیس دادگاه است .آقای رئیس شما میگویید این کاغذ را
در خیابان به دست شما دادهاند .او ً
ال کسی جرأت نمیکند چنین مطلبی را به دست
شما بدهد .ثانی ًا اگر به دست شما دادهاند چرا سوراخ کالسور در آن هست؟ آن را از
پروندهسازی ساواک به دست شما رساندهاند” .دادگاه متشنج شد و موقت ًا تعطیل گردید.
وقتی بلند شدیم ،سرهنگ رحیمی به پشت سر برگشته به شوخی به من گفت“ :لعنة الله علی
العجول” (بر عجول لعنت!!) .بیاحتیاطی حاجی شانهچی باعث آن شده بود.
با دستگیری ،محاکمه و زندانی شدن سران نهضت و تحتنظر یا تعقیب بودن بقیۀ
فعالین ،فعالیت این تشکیالت متوقف گشت .برخی از اعضای جوان نهضت که تجربه به
آنان آموخته بود از سبک کار گذشته نتیجهای عاید نخواهد شد به نقد فکر و عمل نهضت
پرداختند و تشکیالتی مخفی بهوجود آوردند که ( 6 -7سال بعد) در سال  1350خود
را سازمان مجاهدین خلق ایران نامید.
وقتی بازرگان و طالقانی در سال  1346آزاد شدند ،از دوستان قدیم که دیگر در
سازمان مجاهدین فعالیت میکردند ،هیچ یک بهدالیل امنیتی خود را مجاز ندید که به
دیدن بازرگان برود ،چون دیدار با او ممکن بود ساواک را نسبت به آن فرد حساس کند؛
با این وجود وی از این لحاظ گلهمند شده بود .پس از مدتی ،در چارچوب سیاست سازمان
دائر بر تماس با برخی از “قطب” های سیاسی و جلب نظر و حمایت آنان برای آینده،
همراه با رعایت مالحظات امنیتی و پنهانکاری فراوان ،با طالقانی و سپس با بازرگان
تماس برقرار کردند و بهطور بسیار فشرده به آنها گفتند که ما برخالف ظاهر امر ،به هیچ
وجه بیکار نبودهایم و جمعی را تشکیل دادهایم.
طالقانی با خوشحالی از تجمع جوانان مبارز و دوستان سابق آن هم با هدفهای
انقالبی و رادیکال استقبال میکند ،اما در مورد بازرگان ،پس از یکی دو تماس خصوصی،
قرار میشود در یک جلسۀ جمعی مسائل و نظرات گروه برایش تشریح گردد .جلسه در
یکی از روزهای شهریور ( 1347مصادف با روز بازی معروف فوتبال بین تیمهای ایران
و اسرائیل) در یکی از اتاقهای منزل آقای ابراهیم مازندرانی (که هم اکنون با شورای
ملی مقاومت فعالیت میکند) و بدون حضور ایشان ،تشکیل شد .از طرف مجاهدین،
شهدای گرانقدر محمد حنیفنژاد ،سعید محسن و اصغر بدیعزادگان بودند .به من هم گفته
بودند بیا .صحبتمان را در چهار بخش تنظیم کرده بودیم که یکی هم بهعهدۀ من بود و
موضوعش نارسایی چارچوب فعالیت گذشته در جبهۀ ملی و نهضت ،برای ادامۀ مبارزه
بود ،همراه با ذکر تجربهای که مهندس میدانست از سال  1342به بعد من مستقیم ًا در
آن دست داشتم.

پیوست سوم ۷۸۳
گفتوگوها دوستانه بود .مهندس پرسشهایی کرد که رفقا پاسخ دادند .او شیوۀ
مبارزۀ مخفی را نمیپذیرفت و گفت“ :من نمیتوانم کار و نظر و زندگیام را مخفی کنم و
حتی آن را که قرار بوده من محل جلسه را به کسی نگویم رعایت نکردهام و پسر کوچکم،
نوید (که در آن زمان  7-8ساله بود) از من پرسید کجا میروی؟ من هم گفتم منزل آقای
مازندرانی!” .نتیجۀ کار در زمینۀ دیگر هم نشان میداد که مهندس نتوانسته است با این
جمع توافق نظر داشته باشد .یادم هست که سعید محسن از نتیجۀ جلسه و عدم توجه او
ناراحت بود و… در جلسۀ دوم یکی دوهفته بعد از آن تشکیل شد که من در آن نبودم و
رفیق دیگری رفت .در این جلسه پس از شرح اهداف و بهخصوص نقطهنظرات فکری،
آقای بازرگان صریح ًا میگوید که شما حرف کمونیستها را میزنید” و یکی از رفقا به
اعتراض به او میگوید“ :شما برای کار چند سال ما پشیزی ارزش قائل نمیشوید”.

با فاصلۀ چند ماه یا یک سال ،مجدد ًا با مهندس تماس برقرار میشود ،با این
تصور که اگر برخی جزوات چپ مثل “تضاد” اثر مائو تسهدون یا “چه باید کرد” اثر
لنین را در اختیار او بگذارند یا حتی با او بحث کنند نظرات او تغییر خواهد کرد! چنین
کاری هم میکنند ولی نتیجه مطلوب عاید نمیشود .بازرگان از حجم مطالعاتی که گروه
در زمینههای مختلف بهویژه در مورد قرآن و نهجالبالغه و نوشتههای خودش مثل “راه
طی شده” کرده بود عمیق ًا خوشحال و حتی شگفتزده میشود و دربارۀ سؤالهایی که بر
اساس مطالب کتاب “راه طی شده” تهیه شده بود تا در کالسهای آموزش ایدئولوژیک
بحث شود گفته بود ،بعضی را خودم هم نمیتوانم جواب بدهم!
بههرحال ،در این تماسهای گاه طوالنی ،طالقانی توافق و هماهنگی بیشتری از
خود نشان داد تا مهندس .طالقانی نسبت به تحلیلهایی که به نظر بازرگان “کمونیستی”
تلقی میشد ،چندان حساسیتی از خود نشان نمیداد بلکه از تشویق و تأیید فعالیت سازمان
دریغ نمیکرد .طالقانی در تفسیر سورۀ “الفجر” (در کتاب “پرتوی از قرآن”) مطالبی
نوشته بود که بهنظر رفقا از بحث تضاد دیالکتیکی تأثیر پذیرفته بود .بعدها که دستگیری
مجاهدین پیش آمد (ضربۀ اول شهریور  )1350و حنیفنژاد هم در  30مهر همان سال
دستگیر شد ،بازرگان به همسر حنیفنژاد ،پوران پیغام فرستاد که به حنیف بگو“ :مهدی
غبطۀ تو را میخورد” و در جای دیگر هم گفته بود “اگر باشد پیراهنم را هم میفروشم و
کمکتان میدهم”.
مسلم است که این موضعگیریهای دوستانه و پدرانه (به تعبیر مسعود رجوی
در آن سال  1358که میگفت ،آقای بازرگان پدر معنوی مجاهدین است) نمیتوانست
چارچوب فکری و سیاسی او را خدشهدار سازد و از حد برخوردهای عاطفی فراتر رود.
سازمان مجاهدین در بیانیۀ اعالم موجودیت خود ،به تاریخ  20بهمن  ،1350در اولین
پاراگراف ،از “سران مؤمن و فداکار نهضت آزادی” تجلیل کرد و سپس دالیل تشکیل
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سازمان و مواضع خود را درقبال رژیم و چشمانداز فعالیت خویش اعالم داشت .با این
اعالمیه ،گسستی که از  5-6سال پیش با مشی سیاسی بازرگان کرده بودیم ،علنی شده،
رسمیت یافت.
اما گسست ما (مجاهدین-بخش منشعب) از اندیشۀ دینی بازرگان طی سالهای
 1352تا  1354رخ داد .این اندیشۀ دینی را که به اسالم از دریچۀ علم و بهویژه فیزیک
و ترمودینامیک مینگریست ،ما به آن از دریچۀ مسائل اجتماعی (و بهقول خودمان
تجارب انقالبی) و روزنههایی از دیالکتیک و مارکسیسم نیز مینگریستیم و دورنماهای
شگفتانگیزی مانند “جامعۀ بیطبقۀ توحیدی” به چشمانمان میآمد .صداقت ما در
پرداخت این “تئوری” هیچ گرهی نمیگشود و تغییری در نادرستی طرح نمیداد و ما
ناگزیر اندیشۀ دینی را از مبنای تئوریک مبارزۀ سیاسی و اجتماعی خود کنار گذاردیم.
پس از گسست سیاسی از بازرگان در نیمۀ دهۀ  ،1340گسست فلسفی از او در
نیمۀ دهۀ  1350بهنظرمان ضروری گشته بود( .رجوع شود به کتاب “بیانیۀ اعالم مواضع
سازمان مجاهدین خلق ایران” ،1354 ،صفحه  153تا  161و  233تا  ،261در نقد
مرامنامۀ نهضت آزادی و…) یا به نشر اینترنتی آن در نشانی زیر:
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/bayaniyeh-1354.html

(این مقاله بار اول در مجلۀ نقطه ،بهار  ،1374برکلی-آمریکا،
شماره  ،1صفحات  55-66منتشر شد .در اینجا با اندکی ویراستاری)

پیوست چهارم ۷۸۵
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شعری از محمد کالنتری (پیروز)
محمد کالنتری (پیروز) بر اساس “نامهای از جمیله دختر صحرا” اثر عبدالقادر حمده
چنین سروده بود:
به نام نامی مردم
به نام آرزوهای طالیی رنگ و نورانی
به تو ای دشمن خونخوار آزادی...
به تو ای عامل بیشرم استعمار
بدون احترام و بیسالم ،از من
که هستم دختر آزادهای از الجزایر
در حصار محبسی تاریک در بندم
تنم از ضربۀ شالقتان چون آسمان نیلیست
به روی صورتم آثار داغ ضربهها پیداست
آب جانم از شرنگ مرگ لبریز است
به جای ْ
شما جالدها شب را به زندانم کشانیدید
تا در تیرگیهایش
ربایید از کف من گوهر تابان عفت را
چو سگها وحشیانه حمله آوردید و دامانم
به دست احمقان پست و هرجایی ملوث شد
ولیکن ای رئیس دولت ،ای قصاب
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زندان شما با آن همه وحشت
برای مردمی چون من حصار و سنگری باشد
که در آن اللههای سرخ میروید
و از دیوار فوالدین آن
فریاد خشم ما
به سربازان آزادی ،توان و روح میبخشد
و این فریاد در گوش شما
آهنگ مرگی است بیتردید
ای فرمانروای رهزن و ترسو!
به جالدت بگو :در زیر ساطور گیوتینم بیاندازد
به جالدت بگو :جسم مرا بر دار آویزد
به جالدت بگو :یک باره جانم را فدای ملتم سازد
که بعد از مرگ باشم قدرتی در قلب انسانها
که بعد از مرگ باشم سمبلی از قهرمانیها
که بعد از مرگ نامم زندهتر گردد
نهال آرمانم بارور گردد
چرا چون بید میلرزید؟
چرا ای بزدالن از خویش میترسید؟
که زندانهایتان از مردم آزاده لبریز است
شما بیهوده میکوشید
تالش و عزم ما باالتر از هر کوششی باشد
سپاه عدل بر اقلیم ظالم چیره میگردد
مرا روز چون شام سیاهی تیره میگردد
و تو ای دولت دژخیم ،ای قصاب
قبل از اینکه کاخ آرزوهایت فرو ریزد
به جالدت بگو :در زیر ساطور گیوتینم بیاندازد
طناب دار را بر گردن یک دختر اندازد
و اما ملت من ،گر مدال افتخارم رشتۀ دار است
من آن را به دست خود به دور گردن اندازم
که حق خویش را در پیشگاه تو ادا سازم.

پیوست پنجم ۷۸۷

پیوست پنجم

رفعت و محبوبه افراز

زنان پیشگام در انترناسیونالیسم و همبستگی خلقها

“آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند
رفتند و شهر خفته ندانست کیستند”
(شفیعی کدکنی)
آری ،درست به این دلیل است که سطور زیر را به یاد آن دو مبارز شجاع مینویسم:
رفعت افراز و محبوبه افراز دو خواهر بودند با تفاوت سنی ده دوازده سال ،از
خانوادهای دوست و همسایۀ ما در جهرم .کمدرآمد و آبرومند .رفعت بالفاصله پس از
تحصیل دبیرستان مثل بسیاری از جوانان زن یا مرد آن سالها بهعنوان آموزگار در آموزش
و پرورش استخدام شده بود .اعتقادات و فرهنگ مذهبی آنها بیشتر به درکی که مجاهدین
در آن سالها یعنی در دهۀ  1340داشتند نزدیک بود :دوری گزیدن از اعتقادات خرافی
و روی آوردن به تفسیری از دین که با آرزوهای آزادی و عدالت اجتماعی نزدیک باشد.
در نیمۀ دهۀ  40رفعت به تهران منتقل شد .پس از گشایش دبستان و دبیرستان رفاه ،از
آموزش و پرورش به این مؤسسۀ خصوصی انتقال یافت و مدیر دبستان رفاه شد که پوران
بازرگان مدیریت دبیرستانش را بهعهده داشت.
محبوبه دختری بسیار تیزهوش بود و شاگرد ممتاز که برای تحصیل پزشکی به
تهران آمد و در کنکور سراسری پزشکی جزو نخستین پذیرفتهشدگان بود .محبوبه و رفعت
بهتدریج با سازمان مجاهدین بیشتر آشنا شدند و پس از شهریور  50به عضویت سازمان
درآمدند .هر دو ،هم علنی بودند هم مخفی .هر کدامشان کار خود را میکرد ،یکی آموزگار
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توآمد داشتند و وظایفشان را انجام میدادند و
و دیگری دانشجو .به خانههای تیمی رف 
هیچ ردی از خود به جا نمیگذاشتند مبادا ساواک آنها را شناسایی کند .یک بار در اکتبر
 1973یعنی مهر  1352رفعت بهصورت قانونی از کشور خارج شد .او را در دمشق دیدم
و از میزان ُاختشدنش با اندیشه و عمل سازمان نکات خوبی دستگیرم شد .او در این سفر
به یاری محسن نجاتحسینی که عضوی فعال از ارگان خارج کشور بود توانست در یکی
از پایگاههای فلسطینی در دمشق یک دورۀ کوتاه نظامی نیز ببیند .رفعت که حامل پیام از
سوی سازمان برای ما بود با آنچه ما در جواب داشتیم به ایران بازگشت.
محبوبه با نمرۀ ممتاز تحصیالت پزشکیاش را تمام کرد و طی دورۀ تحصیل چنان
لیاقتی از خود نشان داد که هیچ یک از کسانی که در کنکور پزشکی از او جلوتر بودند
نتوانسته بودند به آن حد برسند .محبوبه در تمام سالهای دورۀ پزشکی شاگرد اول بود.
عنوان پایاننامۀ دکترای او “حاملگی خارج از رحم و بررسی  10مورد در بیمارستان
زنان” در  76صفحه بود که در سال  1353از آن دفاع کرد .تحمل بار سنگین مبارزۀ
مخفی و مشی مسلحانه دشوار بود .او با یکی از کادرهای سازمان به نام محمد یزدانیان
ازدواج کرده بود ،چنانکه رفعت نیز با مجاهد حسن ابراری همشهری ما .سازمان به
محبوبه پیشنهاد میکند که از نوع زندگی مخفی و درگیری مستقیم با مسائل سازمان فاصله
بگیرد و مطب پزشکی دایر کند .این کار تا نوشتن تابلو نیز جلو میرود و قرار میشود
در جاده ساوه مطبی دایر کند ،ولی آن روزها شور رمانتیسم انقالبی جوانان را نمیشد
بهراحتی ارضا کرد و پاسخ گفت .محبوبه از آن کار سر
باز زد ،زیرا فکر میکرد پرداختن به حرفۀ پزشکی (با
اینکه با سازمان در ارتباط بود) به معنی این است که او
لیاقت مبارزۀ انقالبی را ندارد .تنها او نبود که چنین فکر
میکرد .تضاد آشکاری بین شور انقالبی مبارزان از یک
سو و محدودیتهای مشی مسلحانه و شرایط تاریخی
آن زمان از سوی دیگر وجود داشت که تنها بخشی از
ظرفیت انقالبی مبارزان میتوانست مورد استفاده قرار
گیرد و بخش یا بخشهای دیگر بیهوده تلف میشد.
محبوبه افراز

اوایل سال  ۱۳۵۴سازمان هر دو نفر را به
خارج کشور اعزام کرد تا در چارچوب همکاری با
جبهۀ خلق برای آزادی عمان به آن جبهه بپیوندند و
بهعنوان پزشک و پرستار به مبارزان انقالبی عمانی که
در آن زمان بهشدت زیر ضربات ارتش شاه قرار داشتند
خدمت کنند .آنها هر دو با پاسپورت خودشان و محبوبه
با در دست داشتن پذیرش تحصیل در اروپا به انگلستان
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میروند .رفیقی که در لندن بود از آنها استقبال میکند و ترتیب سفرشان را به خاورمیانه
میدهد .در فرودگاه دمشق از آنها استقبال کردم .آن زمان بین مجاهدین رسم نبود که زن
و مرد دست بدهند ولی آشنایی من با رفعت آنقدر نزدیک بود که من با او دست دادم و
محبوبه وقتی آن را دید با شادی دستانم را گرفت و با مهر بسیار با یکدیگر دست دادیم.
پس از چند روز آشنایی با شهر و آماده شدن برای سفر به عدن (پایتخت یمن جنوبی در
آن زمان) باید سفر را ادامه میدادند که این بار من همراهشان بودم .در چند روز اقامت
در دمشق که برای همهمان به یادماندنی بود علیرضا سپاسی نیز که چند ماه پیش به خارج
کشور آمده بود آنها را دید .چه برداشت خوبی از این مالقات داشتند.
به عدن رسیدیم .در هتلی متوسط کنار دریا اقامت کردیم .مسئول روابط عمومی
جبهۀ خلق برای آزادی عمان به نام سعید مسعود اوضاع جبهه را برای ما شرح داد و از
همکاری سازمان ما با جبهه سپاسگزاری کرد .او خاطرنشان میکرد این اولین بار است که
زنان ما در جبهه با پزشک زن سروکار خواهند داشت و این برایشان بسیار ارزنده است.
یادم نمیرود که رفعت با چه دقتی به حرفهای او گوش میداد و از من میخواست که
ترجمۀ هیچ کلمهای را از قلم نیاندازم .دیدن اوضاع اجتماعی و امکانات بسیار محدود
و درعینحال شور و نشاط جوانان به پیشرفت در یمن جنوبی برایمان چشمگیر بود.
“رستوران”های شبانه در کنار دریا که چراغ آن فقط شعلههای آتشی بود که روی آن ماهی
تازه صید شده را به شیوۀ ابتدایی سرخ میکردند از همه دیدنیتر بود .هر چه از این منطقه
بلد بودم طبع ًا به آنها منتقل میکردم .موسیقی را دوست
داشتیم .رفعت ضبطصوتی همراه داشت و آهنگ فیلم
زوربای یونانی اثر تئودوراکیس را گوش میکرد و با
هم وقتی کنار دریا (ادامه اقیانوس هند) قدم میزدیم
میشنیدیم .شور انقالبی ما برای مبارزه با امپریالیسم و
ارتجاع تمام ذهنیت ما را به خود مشغول میداشت و از
اینکه در محیطی قرار داشتیم که فعالیت در اینراه را
برای ما میسر میکرد شاد بودیم .باری ،یک روز هم که
یکی از دندانهایش درد میکرد او را پیش دندانپزشک
رفعت افراز
بردم .دکتر گفت باید آن را کشید .این کار را کرد ولی
بسیار متعجب بود که چطور این خانم درد را تحمل
کرد .وقتی به رفعت گفتم که تعجب میکنند که چه
تحملی داشتهای گفت“ :در برابر فشار شکنجه که ما
خود را آمادۀ آن کردهایم این چیزی نیست”.
آنها باید از عدن با هواپیما به غیظه و از آنجا با
کامیون به منطقۀ مرزی حوف میرفتند .شرح مشاهدات
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و برخوردهای صمیمانۀ این دو رفیق گرانقدر را در یادداشتهای محبوبه که در کتاب
(((
“همراه با انقالبیون عمان ،یادداشتهای جنگ ظفار”  آمده خواهید دید  .نمیدانم
پس از چند ماه ،من یک بار دیگر پیش آنها رفتم .روحیهشان شاهکار بود .در آن زمان
از رفقای فدایی و از رفقای جبهۀ ملی خاورمیانه هم کسانی در آنجا بودند .رفقا فرهاد
سپهری و محمدعلی خسرویاردبیلی و حماد شیبانی .من در آنجا با دبیرکل جبهۀ عمان
رفیق عبدالعزیز القاضی نیز دیدار کردم.
در فصل پاییز ،رفعت (نام مستعار صدیقه) که بیش از چهل سال از عمرش
نمیگذشت در نتیجه ابتال به یک بیماری بومی از نوع ماالریا درگذشت .این خبر را
محبوبه به رمز در تلگرافی به من که در دمشق بودم اطالع داد که مثل پتک به کلهام کوبید.
رفقای عمانی با مراسم نظامی پیکرش را تشییع کردند و همانجا به خاک سپردند .محبوبه
همچنان در آنجا به خدمت ادامه داد و در دسامبر  54وقتی عم ً
ال جنگ با سرکوب انقالب
عمان به پایان رسید به عدن برگشت .ما در عدن یک دفتر نمایندگی سازمان و ده دقیقه
برنامه رادیویی همه روزه داشتیم به زبان فارسی که تا چند هفته پس از قیام  57نیز ادامه
داشت .محبوبه مدتی نویسنده و گویندۀ گفتارهای این رادیو بود و از آنجا که حال جسمی
و روحیاش بیشتر از این اجازه اقامت در یمن را نمیداد و شوهرش هم به خارج آمده بود
به فرانسه رفت .در فرانسه آموزش زبان فرانسه را نیز آغاز کرد .قبال انگلیسی و بعد عربی
و حاال فرانسه .انجام وظایف سازمانی اگر آنها را کوچک و جزئی تلقی میکرد برایش
رضایت بخش نبود .کژی و اهمال در کارها را صریح انتقاد میکرد .یک بار از اینکه
برای حرفش دلیل بیشتری خواستم گفت چرا آمپریک (تجربهگرا) برخورد میکنی و
زمانی دیگر وقتی دید صبح خیلی زود از خواب برنخاستهام تا با اتوبوس به فرودگاه بروم
و چهبسا ناگزیر باشم تاکسی بگیرم انتقاد کرد که چرا در خرج کردن پول سازمان رعایت
الزم را نکردهام .خودش چه در عدن چه در فرانسه در این موارد نیز به خود سختگیر بود.
با شوهرش سازگاری درست نداشت ،یا بهتر بگویم شوهرش با او سازگاری
نمیکرد .چند بار شاهد بودم که برای جلب توجه شوهرش تهدید میکرد که خودکشی
خواهد کرد .یک بار که در تلفن عمومی چنین کرد شوهرش به او گفت گوشی را به فالنی
بده ،من که گوشی را گرفتم با ناراحتی از من مصرانه خواست که هر چه زودتر به دنبال
او در مترو بدوم و نگذارم خود را روی ریل بیاندازد .با وجود این ،تالشهای شوهرش و
سازمان برای آرام کردن او ادامه یافت اما کار مشکل بود .چطور میشد وظایفی را به او که
از نظر روحی و جسمی شکننده بود ،محول کرد .چند بار در خیابان حالش بههم خورده
بیهوش افتاده بود و امکان نداشت مدارکی که نباید دست کسی بیافتد با او همراه باشد.
وظایف کوچک و سرگرم کننده هم او را ارضا نمیکرد .تقریب ًا همان مشکلی که در ایران
 -1نک .به“ :همراه با انقالبیون عمان ،یادداشتهای جنگ ظفار” ،انتشارات اندیشه و پیکار ،اسفند .۱۳۹۳
http://peykar.org/books/917-afraz.html
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داشت .برای آنکه تغییری در آب و هوا برایش ایجاد شود چند هفته به سوئد نزد یکی از
دوستان فرستاده شد چنانکه مدتی هم پیش من به لیبی آمد .بعد که به فرانسه بازگشت تا
حدی بهتر به مباحثی که در آن زمان در سازمان مطرح بود مشغول شد .در اواخر سال 56
و اوایل  57نقد عملکرد سازمان از  52به بعد در دستور کار همگان قرار داشت .بحثی
سیاسی زیر عنوان “جبهۀ واحد تودهای” در مقدمۀ کتاب بیانیۀ اعالم مواضع سازمان در
جلسهای با شرکت چند تن از رفقا با مسئولیت تقی شهرام مطرح شد و محبوبه نیز به نوبۀ
(((
خود نقد جالبی نسبت به آن پیش کشید.
وقتی من توان این رفیق جوان و صمیمی را حاال مرور میکنم به ذهنم میزند که
شرایط آن زمانۀ دشوار و شاید عوامل دیگر باعث شده بود که نه او قدر خود را بداند نه
سازمان قدرش را .هر بار که برای انجام کاری به پاریس رفتم شوهرش بالفاصله از من
خواست پیش محبوبه بروم .افسردگی او را بهشدت آزار میداد .ما که فقط میتوانستیم به
او توصیه کنیم پیش دکتر برود چندان کارا نبود .خودش ک موکیف کار بیماری و نظرات
پزشک را میدانست .یک بار که گفت باردار است و میخواهد کورتاژ کند چقدر اصرار
کردم که دست از این فکر بردارد ولی میگفت با این داروها که میخورم بچه سالم در
نمیآید و سرانجام در بیمارستانی در پاریس به گمانم وابسته به بیمارستان کوشن واقع
در جنوب پارک لوکزامبورگ کورتاژ کرد .چه خاطرات تلخی که هنوز پس از نزدیک
 35سال اشکم را روان میکند .افسردگی چنان او را میخورد و میتراشید که یک شب
با حضور شوهرش گریهکنان ،که مرا هم به گریه انداخته بود تهدید کرد که خود را از
روی شیروانی کنار پنجره به پایین پرتاب خواهد کرد و رفت روی شیروانی .گرفتمش و
کشیدمش باال .آن شب ظاهر ًا آرام گرفت .شوهرش همراه با حوادثی که قبل از انقالب در
جریان بود به ایران رفت .از آنجا برایش نامه مینوشت .آخرین بار که او را دیدم افسردگی
قبلی را نداشت و روی سرنسخههای رسمی که از هالل احمر یمن همراه داشت نسخهای
نوشت و از من خواست از داروخانه بگیرم .این کار را کردم .فردا عصر که از او خبری
نداشتیم یکی از رفقا که او را از قدیم میشناخت و کلید خانهاش را داشت به جستجوی
حال او به اتاقش رفت .دمغ و افسرده پیش من که در یک قهوهخانه منتظرش بودم برگشت
و گفت کاری که نباید میکرد کرده .عزیز من خودکشی کرده بود .روی کاغذ نوشته بود
که بهخاطر بیماری دست به این کار میزند .حدود  250مارک آلمانی و مقداری فرانک
فرانسه کنار گذاشته بود که اینها مال سازمان است .ما چند نفر که در پاریس بودیم،
هیچکدام پاسپورت قانونی و درستی نداشتیم و نمیتوانستیم خبر را به پلیس بدهیم.
ناگزیر بهطور غیرمستقیم به صاحبخانهاش زنگ زدیم تا او خبر را به پلیس بدهد .در آن
زمان خمینی هنوز در پاریس بود و ایران بسیار شلوغ .باید به شوهرش زنگ میزدم ،خبر
 -1صحبتهای محبوبه افراز در جلسه درونی سازمان.

http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/mp3/Mahbobeh-Afraz.mp3
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میدادم تا او به نوبۀ خود به خانوادۀ محبوبه خبر دهد .کسی که “مرد خانوادۀ” محبوبه و
از خویشان نزدیکش محسوب میشد علیاکبر سلیمیجهرمی بود .یکی از دوستان نزدیک
خودم در دورۀ نوجوانی .سلیمی به پاریس آمده بوده تا جنازۀ او را با خود به ایران ببرد .با
کسانی که در آن زمان آشنا بوده تماس میگیرد .اطرافیان خمینی به او میگویند که محبوبه
را کشتهاند .حاال من دوست خانواده باید چنین تهمت زشتی را از سازمان و از خودم دور
میکردم .اکبر سلیمی با پزشکی قانونی فرانسه تماس میگیرد و آنها رسم ًا تأیید میکنند
که درگذشت او بهخاطر مصرف بیش از حد دارو صورت گرفته است .آن را خود سلیمی
زمانیکه در ایران او را دیدم گفت.
او را در بهشتزهرا دفن کردند .بعدها که رژیم جدید بر سر کار آمد نابکاران
دروغزنی مانند محمد غرضی و علیمحمد بشارتی یکی از خویشان محبوبه را قانع کرده
بودند که علیه پیکار و من و تقی شهرام شکایت کند .در تماس با او گفتم که حقیقت
قضیه با مدارکی که به خط خود او موجود است چیز دیگریست .گفت نامههای او را از
انگلستان داشته که در آنجا درس میخوانده است .به او گفتم شما نمیدانید که در یک
روز در عدن ده نامه نوشت که بعد ًا هرچندگاه یکی برایتان پست شود .ردپای مبارزین
را که به سادگی در اختیار همگان نمیتوانستیم بگذاریم! یک بار هم او را از طریق
سلیمی جهرمی هشدار دادم که دست به پرونده سازی نیاالید… و او دست برداشت .در
بیدادگاه شهرام هم چنین حرفی مطرح نشد .همین جا بد نیست از سلیمی بگویم که مردی
زحمتکش و صمیمی بود .در اعتصابات معلمین در سال  1339و  40فعالیت فراوان
داشت و در نتیجه به دزفول تبعید شد .متأسفم که توهم او هنگام روی کارآمدن رژیم جدید
گل کرد و بهرغم اختالفی که با رجایی و بهزاد نبوی داشت زیر خرقۀ آنها رفت .رئیس
آموزش و پرورش تهران و سپس رئیس سازمان استخدامی کشور شد و در هفت تیر 1360
در انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی کشته شد .نکتۀ دیگری هم بد نیست بگویم وقتی
آبها سرباال میرفت و فقط ستارۀ دروغین آقا میدرخشید و بسیار کسان را به انواع
اتهامات میآلودند ،همان خویشاوند محبوبه فریب آنها را خورد .هم او که خون محبوبه
را از ما مطالبه میکرد یک سال قبل در تلفن در پاسخ به محبوبه که گفته بود تغییر عقیده
داده ،جواب داده بود اگر به شهرنو میرفتی بهتر بود .یادم هست که وقتی محبوبه آن را
برایم نقل کرد اشک از چشمش میریخت .جانهای شیفتۀ آزادی و عدالت امثال رفعت و
محبوبه نه در ایران کم بودند و نه کم هستند .سالها قبل از ما در شهر کوچک جهرم ،پس
از کودتای  28مرداد  ،1332شاعر آزادهای به نام رباب تمدن در دادگاه نظامی محاکمه
شده بود .چنین مبارزانی در همه جای دنیا یافت میشوند و در مسیر مبارزۀ طبقاتی هرچه
استوارتر و روشنتر با آنها میتوان همگام شد.
*   *   *   *   *

پیوست پنجم ۷۹۳
اکنون که این چند سطر آشفته را با تأسف بسیار به پایان میبرم بد نیست این نکته
را هم اضافه کنم که در سال  1356و  57باال گرفتن انتقادهای درونی سازمان مجاهدین
(م.ل .یا بخش منشعب) به عملکرد رهبری ،باعث سرخوردگی افراد متعددی شد ،زیرا
گمان نمیکردند که در مبارزه و سازمانیکه آنها نهایت اعتماد را به آن داشتهاند چنین
نقاط ضعف و اشکاالتی وجود داشته باشد .به احتمال زیاد این نکته نیز به وخامت حال
محبوبهشدت بخشیده باشد .نکته دیگری که دربارۀ یادداشتهای ظفار نباید فراموش کنیم
این است که نگاه محبوبه تا حدود زیادی انعکاس نگاه سازمان به انقالب ،به تشکیالت،
به جنبشهای انقالبی دیگر همراه با نوعی غرور و در نتیجه درس دادن به دیگران است.
قاعدت ًا این گونه موارد معدود را باید در ویرایش تصحیح میکردیم اما برای آنکه اصالت
نوشته دست نخورده بماند از آن صرف نظر شد .بههرحال این نوشته هم مانند همۀ کارهای
دیگر ،تاریخ زمانۀ خود را دارد .آنچه در سراسر نوشتۀ محبوبه  است شکیبایی و متانت و
صداقت انقالبی او و رفعت است .بین خود و مردم عمان فاصلهای نمیبینند ،دلسوزی و
مهر و وفایشان از آنها مبارزانی انترناسیونالیست و شایستۀ افتخار ساخته است.
ت.ح.
آبان 1393
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رحیم َکمْ ِر ْی
معرفی:

رفیق رحیم کمری دانشجوی دانشگاه تبریز ،ساکن این شهر و از اعضای تشکیالت
دانشجویی-دانشآموزی سازمان پیکار (دال دال) در کمیتۀ آذربایجان بود .او در ضربۀ
پلیسی به کمیتۀ آذربایجان در اوایل تابستان  1360همراه رفقای دیگر دستگیر شد؛ آنها
بهشدت مورد نفرت پاسداران و بازجویان قرار داشتند و مورد شکنجه و آزار سختی قرار
گرفتند .او همراه  9پیکارگر دیگر در  18آبان  1360در زندان تبریز تیرباران شد .خبر
اعدام رفیق و  22مبارز دیگر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل انقالب اسالمی در
روزنامههای رسمی  21آبانماه 1360منتشر شد:
“رحیم کمری ،فرزند حسین به اتهام قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسالمی،
توزیع نشریات و اطالعیههای سازمان ،ارتداد از اسالم و قرآن ،شرکت در خانههای تیمی
به حکم دادگاه انقالب اسالمی تبریز به اعدام محکوم گردید و حکم صادره در روز 18
آبانماه  ۱۳٦۰در تبریز اجرا شد”.
وصیتنامۀ پیکارگر شهید رحیم کمری:

“به طبقه کارگر ،به سازمان پیکار ،به همۀ زحمتکشان و خلقهای تحت ستم.

این دومین وصیتی است که مینویسم .چهل روز قبل ،از زمانیکه ارتجاع
فاشیستیتر و هارتر از هر زمان [ دیگر] به سرکوب جنبش پرداخت و حتی بیتجربهترین
رفقا را بهخاطر پخش اعالمیه ،سبعانه اعدام میکرد ،اولین وصیتنامه را نوشتم ولی
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اکنون که آن را میخوانم قسمت اعظم آن را قبول ندارم و نیز خیلی ناقص است و
این خود ،گویای تحوالت و تغییرات عظیمی است که در جامعه صورت میگیرد .در
شرایطی که جنبش کمونیستی بهدلیل ارتداد [فداییان] “اکثریت” ضربۀ مهلکی خورده،
بهعلت نبودن قطب قوی کمونیستی ،مجاهدین به طرف لیبرالها کشیده شدند [و] در ادامۀ
عقبنشینی از مواضع انقالبی خود به طرف سیاستهای لیبرالی همراه با آنها عملیات
و ترورهای جدا از توده و نارسی را به جامعه تحمیل کردند که بهترین فرصت را به
ارتجاع حاکم برای سرکوب دشمنان خود دادند (مخصوصا ً زمانیکه جنبش کمونیستی
نمیتوانست بهصورت نیروی بالفعل در تغییر و تحوالت جامعه مؤثر باشد) و رژیم این
عمل را به کمک بورژواهایی که در شرایط دموکراتیک در حساسترین نقاط سازمان النه
کرده بودند ،بسیار سادهتر در شعاعی باور نکردنی انجام داده و میدهد .االن در جامعۀ
ما ،بحران روزبهروز در سطح و عمق وسیعتر شده و ریشه میدواند ،بهطوریکه رژیم خود
نیز هر روز در روزنامههایش زیر چتر عوارض جنگ به کمبودها و ناتواناییهایش معترف
است و حتی خمینی با اعالم این که “در همۀ ممالک گرانی هست” نشان داد که خود
سردمداران رژیم نیز با تمام تبلیغاتش ،چشماندازی در مورد بحران ندارند .در این زمینه
نیز بهخاطر سرکوب شدید ،زندان و اعدام که اکثر خانوادههای جامعه را در بر گرفته ،باید
تبلیغات همهجانبه را در صورت امکان [در شکل] اعتراضات و میتینگهای خیابانی
(من از وضع نیروهایمان در بیرون خبری ندارم و فکر میکنم وضع در خیلی جاها مثل
تبریز نباشد) در مورد قطع اعدام و آزادی زندانیان سیاسی سازمان داده و در سطح جنبش
باید با دو انحراف عمده که اکنون در جامعۀ در حال مبارزه با سنگر انقالبیون یعنی
کمونیستهاست ،باید مبارزه کرد:

 -1خط آنارشیستی جدا از توده که بر ترورهای مقامات پای میفشارد و این
نشانگر عدم مرگ سیاسی این خط در جامعه است که بعد از قیام بهخاطر شرایط ویژۀ
جامعه موقتا ً کنار رفته بود .این خط باید افشاء شود و در هیچ لباسی کوچکترین حمایتی
نباید از آن صورت گیرد ،چرا که در درون زندان دو طیف مختلف با روپوشهای مختلف
این خط را حمایت و تبلیغ میکنند ،اول آنها که معتقد به شروع قیامهای تودهای به دنبال
این ترورها هستند .قیامهای تودهای هیچوقت بدون زمینهسازی و کار شروع نمیشود و
ترورها هم به جز به انحراف کشیدن ذهن تودهها خدمت دیگری نمیتواند بکند و دوم
آنهایی که معتقدند ترور رژیم را [تضعیف] میکند.

 -2خط دوم ،خط آنها که زمان قیام که عقبماندهترین تودهها سیاسی شده بودند
در شرایط دموکراتیک با انگیزههای ناسالم روشنفکریشان بهاصطالح خودشان وارد
سیاست شدند و االن با دیدن واقعیت مبارزۀ طبقاتی و چهرۀ عریان و بیتفاوت آن،
رنگورو باخته و به توبه پرداختند .تزهای دوران رکود را برای خود سرود کردهاند و آن
هم البته قسمت عقبنشینی و حفظ نیرو … اینها را باید افشاء کرد تا به خانههای خود
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عقبنشینی و نیروهایشان را برای زندگی عادی و راحت دور ازمبارزات حفظ کنند!

اکنون سازمان عالوه بر محافظت بیامان از خود [و] مسدود کردن کلیه کوره
راهها که میتواند ،زمانی ضربه زند ،بهعنوان وظیفۀ اولیه ،باید با این مشیها مبارزه کند.

اما چه محافظتی؟! رفقا ،اکنون دو ماه است که سازمان در تبریز و در تهران
ضربات مختلفی خورده است .جریان تهران را بهخوبی نمیدانم ولی در تبریز ،خیانت
یعقوب و به دنبالش جمع مرکزی د.د (تشکیالت دانشجویی و دانشآموزی) تبریز واقعا ً
افتضاح بهبارآورده شد و آبروی سازمان را خدشهدار کردهاند .این هرگز مسئلهای اتفاقی
و یا عادی نبوده ،خیانت تمام جمع مرکزی د.د .تبریز حکایت از انحرافات عمیقی در
سازمان دارد .انحرافاتی که در عدم ریشهیابی عمیق و دقیق و مبارزۀ ایدئولوژیک با آنها
و تصفیه و اخراج قاطع نمایندگان آن ،دورنمایی جز رویزیونیسم ندارد.

رفقا کوچکترین بیتوجهی ،خیانت آشکار به طبقۀ کارگر است .اسد (اهل اردبیل
و خائن معروف) گفته است به من کلت بدهید تا اگر پیکاری دیدم خودم بکشمش و
بقیه گفتند که میخواهند از سازمان انتقام بگیرند .چگونه چنین بورژواهای کثیفی در
حساسترین نقاط سازمان النه کرده بودند .آیا جز آنکه زمینۀ مادی وجود داشته و آیا
در صورت عدم یک مبارزۀ پیگر و قاطع و پیگیر این جنبش خیانتهایی منحصر به
فرد خواهد بود؟ به تازگی یکی دیگر را در ارومیه لو داده و چند تایی هم از اردبیل پیدا
شدهاند (برخی از این خائنین قبال ً هوادار “فداییان اکثریت” بودند که بعد هوادار سازمان
شده بودند).
برای خانوادهام :مادر ،پدر و برادران عزیزم،

شما زحمات فراوانی برای من کشیدهاید .جبران آنها هم جز از طریق ادامۀ رسالت
طبقۀ کارگر نمیتواند باشد؛ چرا که این دین بزرگ هر فرد آگاه در درجۀ اول به کارگران
و رنجبران جامعه است .از شما میخواهم (مخصوصا ً از مادرم) که هرگز برای من گریه
نکنید .زمانیکه هر لحظۀ زندگی کارگران و زحمتکشان جامعۀ ما برای آنها اعدام است،
یکبار اعدام چیزی نیست .من در این مرگ چیزی از دست نمیدهم .کمونیستها منافع
فردی ندارند .کمونیستها از کارگرانند و منافع کارگر منافع آنهاست .اگر منافع پرولتاریا
تأمین شود ،منافع کمونیستها تأمین شده است .من مرگ سرخ را در این شرایط چیزی
جز ادامۀ مبارزه و جز تأمین منافع استراتژیک پرولتاریا نمیبینم.
آری زندگی زیباست ولی باید زیباییها از آن همۀ کارگران و زحمتکشان باشد …
ترس از اعدام جز نشانۀ عدم وجود یک کینۀ عمیق نسبت به دشمن طبقاتی چیز دیگری
نیست .شما هم به چیزی جز این نیاندیشید .پولهای مرا هم به سازمان من بدهید.
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 زنده باد مرگ برای آزادی! بلشویکوار بباید جنگید ،چه کند با دل چون آتش ما آتش تیر! زنده باد مبارزۀ طبقۀ کارگر و همه زحمتکشان ایران و جهان! زنده باد سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر! برقرار باد جمهوری دموکراتیک خلق! -مرگ بر ارتجاع!

رفقای دستگیرشده با خون خود و رفقای بیرون با برخورد و مبارزۀ قاطع و پرولتری
علیه انحرافات ،خیانت خائنین را شسته ،سازمان را سربلند خواهند کرد.
کمونیست پیکارگر رحیم”.
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پیوست هفتم

سرمایهداری ایران و پوستین کهنۀ والیت فقیه
عصر ما بهدرستی عصر احتضار سرمایهداری و آستانۀ انقالب پرولتاریایی است.
سرمایهداری در آخرین مرحلۀ خود یعنی امپریالیسم با انواع بحرانهای ذاتی خود دست
به گریبان است اما این امر هرگز به معنی فروپاشی فوری آن نیست ،بلکه برای به عقب
انداختن این فروپاشی راههای گوناگون و شگردهای پیچیدهای فراهم شده و میشود.
انواع ُمسکنها به کار میآید ،چماق و نانشیرینیها ،سرکوب و رفرمها ،انواع “دریچههای
اطمینان” برای جلوگیری از انفجار تدارک دیده میشود .در جنبش انقالبی طبقۀ کارگر،
انواع گرایشهای انحرافی ،اپورتونیسم و رویزیونیسم پدید آمدند تا آن جنبش را از درون
بپوسانند و چه بسیار مواردی که موفق بودهاند! هر چه بحران جامعۀ سرمایهداری در سطح
بینالمللی و ملی پیچیدهتر میشود و تالش برای یافتن “راهحلهای” ُمسکن و آرام کننده
بیشتر میشود.
هم اکنون احزاب رویزیونیست ،احزاب وابسته به سوسیال دموکراسی بینالمللی،
لیبرالهای بهاصطالح ترقیخواه ،در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکای التین و
کشورهای تحت سلطه دست به کار هستند تا از انفجار انقالب کارگران و زحمتکشان و
تودههای تحت ستم جلوگیری نمایند .تناوب دائمی روی کار آمدن حکومتهای نظامی و
سپس حکومتهای “لیبرال” در کشورهای آمریکای التین و بسیاری از کشورهای آسیا و
آفریقا ناظر بر همین امر است ،امپریالیسم جهانی و به عبارت دیگر سرمایۀ بینالمللی منافع
خود را میجوید ،گاه با سرکوب امکانپذیر میشود اما سرکوب خود مولد انفجار میتواند
باشد ،پس آلترناتیو لیبرالی آماده است:
ــ در یونان حکومت سرهنگان با سر و صدای مردد سوسیال دمکراتها میآیند.
ــ در آرژانتین ،در شیلی و…
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مذهب در سالهای اخیر سالحی بسیار ارزنده به دست سرمایۀ بینالمللی داده
است .سرمایهداری که در حرکت تکامل تاریخی خود مذهب را به خارج از قدرت راند
امروز آنقدر گندیده است که برای حل مشکالت خود حتی با عقبماندهترین اشکال آن
دست اتحاد میدهد ،با قابوس در عمان ،با خمینی و والیت  فقیه در ایران.
در پرتو بحران سرمایهداری ،اصل الئیک بورژوازی “جدایی دین از سیاست”
(که در فرهنگ مارکسیسم تحت عنوان جدایی دین از دولت اصطالح شده است) رنگ
میبازد و مذهب خود بهعنوان حربهای کارا ولی البته موقت به خدمت سرمایۀ ارتجاعی
در میآید .بحرانی که سرمایهداری وابستۀ ایران را فراگرفت و شاه را سرنگون کرد در آن
شرایط ویژۀ تنها با حربۀ مذهب اسالم و شیعه ،تنها با والیت فقیه میشد از تعرض قاطع
کارگران و زحمتکشان نجات داد.
در ایران با هیچ حربهای بهتر از والیت فقیه و الیحۀ قصاص نمیشد این چنین
حمامهای خون به راه انداخت .به هیچ طریق دیگری نمیشد عقبماندهترین عناصر
روستا و شهر را برای شکنجه و کشتار و ادامۀ یک جنگ ارتجاعی بسیج کرد .به هیچ
طریق دیگری نمیشد مادر را به لو دادن فرزند کشاند و افراد خانواده را جاسوس
یکدیگر کرد.
بدون الیحۀ قصاص نمیشد بهعنوان مرتد سیلهای اعدام به راه انداخت ،بدون
زنده کردن ناآ گاهانهترین احساسات عقبمانده در ذهن تودهها ،بدون استفاده از تلقینات
مذهبی نمیشد پاک کردن میدانهای مین را بهعهدۀ جوانانی گذارد که کلید بهشت به
لوخرافه نمیشد به نام
گردن دارند .خالصه اینکه بدون به کارگیری این افسون سراپا جه 
انقالب ،انقالب را سرکوب کرد و رژیمی ارتجاعی را پس از چنان حرکت تودهای دورۀ
قیام بر کرسی نشاند و ماشین دولتی و ابزارهای سرکوبگرش را دوباره ساخت و پرداخت.
این است رسالت والیت فقیه و مذهب که روبنای سرمایهداری حاکم بر ایران است .این
روبنا و نهادهای بسیار عقبمانده که برخی از آنها به دورانهای ماقبل سرمایهداری تعلق
دارند ،برخی از نیرویهای سیاسی را به این تصور انداخته است که گویا ماهیت رژیم،
ماقبل سرمایهو مث ً
ال فئودالی و… است .برخی از همین نیروها ،حتی نتیجه میگیرند که
“پس ،بورژوازی ایران در چنین شرایطی دارای ماهیتی مترقی است! و بنابراین باید از
آلترناتیوهای بورژوایی موجود حمایت کرد” .بعضی از این جریانات (که نام چپ برخود
نهادهاند) به گرایش خود حتی رنگ و لعاب مارکسیستی هم میدهند تا ثابت کنند که در
برابر این فئودالها و مالها باید از بورژوازی و دموکراسی بورژوایی حمایت کرد.
ما در اینجا به پاسخ این نظرات نمیپردازیم فقط میخواهیم به یک نکتۀ مهم
اشاره کنیم که روند وقایع در ایران – همچنانکه در جاهای دیگر – نشان داده است که
زیربنا و مناسبات اقتصادی-اجتماعی حاکم به هنگام لزوم ،این پوستههای موقت را

پیوست هفتم ۸۰۱
میتواند به کناری افکند .نیازهای سرمایه هر جا که الزم بوده از روبنای مذهب تراشیده
و آن را متناسب قدوقامت خود نموده است؛ مث ً
ال در جمهوری اسالمی اگر در راه
تثبیت حاکمیت سیاسی ،سرکوب کارگران و زحمتکشان الزم بوده شکنجه و تجاوز
و اعدام های دستهجمعی مجاز شده است ،کارهایی که برای دیگران و در شرایط دیگر
مطلق ًا حرام بود ،حالل گردیده است .رباخواری با کاله شرعی و سود معامالت بانکی با
کارمزد ،فحشا با صیغه و تشدید استثمار با اجارۀ نیروی کار حالل شدهاند و در این مورد
صدها مثال میتوان آورد ،از حرام بودن موسیقی گرفته تا حرام بودن خاویار که اخیر ًا
“امام” حالل فرموده است!
نیازهای سرمایهداری پس از یک دوره تالش برای تثبیت سیاسی از طریق به کار
گرفتن معیارهای مکتبی جهت سرکوب یا اخراج یا ساکت کردن مخالفین مختلف،
امروز وارد مرحلهای جدید میشود“ .احکام ثانویه”ای که سه سال پیش مطرح شده ،به
سران رژیم از منتظری و خامنهای رئیسجمهور تا موسوی و رفسنجانی اجازه میدهد به
جلب صاحبان علم و تخصص بپردازند ،فقط ،به شرط آنکه در مواضع کلیدی به کار
گرفته نشوند؛ در این حالت هیچ نیازی هم به مکتبی بودن آنان وجود ندارد .اینکه
چقدر آنها با توجه به مجموعۀ شرایط موفق شوند ،به روند تضادهای موجود برمیگردد
ولی این کوشش برای بازسازی سرمایهداری پس از طی دورۀ ِ
اول وجود رژیم با توجه به
همۀ رذالتهای ارتجاعی ناشی از ماهیت طبقاتیاش ناگزیر است و میکوشد بهتدریج
پوستۀ سنگین و کهنه و پوسیدۀ والیت فقیه را که زمانی در جهت تثبیت سیاسی بیش از
هر چیز به کارش میآمد آهسته آهسته از دوش خود به کناری نهد .این هدف و تالشیست
که رژیم در پی آن است ولی هرگز به معنی موفقیت آن یا تثبیت حتمی او نیست .مذهب
و والیت فقیه رسالت ضدیت با کمونیسم ،با کارگران و زحمتکشان را بهخوبی به پیش
برده است .آیا رفرمیستهای مذهبی که با رنگآمیزی مذهب ،میخواهند آن را راستین
جلوه دهند و آن را مترقی وانمود سازند در این جهت شانسی خواهند داشت؟ اگر داشته
باشند جز در راه خدمت به سرمایه و نجات آن از بحران در دورهای دیگر و شرایط پیچیدۀ
دیگر نیست.
باید در برابر چنین تالشهایی هشیارانه ایستاد و ُمسکنها و فریبها وشیادیها
را از آغاز بازشناخت .زحمتکشان ما تلخترین تجربۀ حربۀ مذهب در دست جمهوری
اسالمی را چشیدهاند .دیگر نباید آن را یک بار دیگر در “جمهوری دموکراتیک اسالمی”
تجربه کنند .همچنان که نباید گذاشت آلترناتیوهای بهغایت ارتجاعی امثال سلطنتطلبان
پا به عرصۀ وجود گذارند .تنها با حرکت مستقل طبقۀ کارگر ،با حرکت آگاهانه و متشکل
سیاسی آن زیر پرچم مارکسیسم ـ لنینیسم آیندهای روشن قابل تحقق است.
ـ سرنگون باد رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی!
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ـ زنده باد انقالب!
ـ زنده باد سوسیالیسم!
دانشجویان ایرانی در فرانسه
هوادار سابق سازمان پیکار
۰۶/۰۱/۱۹۸۴

(از اطالعیه دانشجویان هوادار سابق سازمان پیکار ،با کمی ویراستاری)

پیوست هشتم ۸۰۳

پیوست هشتم

یادداشت حیرتانگیز آقای پرهام بر کتاب مارکس
به مناسبت انتشار “هیجدهم برومر لوئی بناپارت”  اثر کارل مارکس،

ترجمﮤ باقر پرهام ،نشر مرکز ،تهران ۱۳۷۷

شنیده بودم که ترجمﮤ  جدیدی از این کتاب مارکس زیر چاپ است ،آن را
میجستم و سرانجام چند روز پیش به دستم رسید .تصورِ دست یافتن به ترجمهای استادانه
ِ
کالسیک سیاسی و انقالبی که حاال میتوانم آن را از
و شستهورفته از این اثر سترگ و
نو بخوانم و از محتوا و نیز شگردها و کاردانیهای ترجمﮤ  پرهام درس بیاموزم برایم
لذتبخش بود .بهخصوص شاد از اینکه در داخل کشور چاپ شده و میتواند در اختیار
عالقهمندان و جویندگان بسیار قرار گیرد ،اما یادداشت مترجم که در پیشانی کتاب آمده
است مرا تکان داد؛ زیرا درست یا غلط انتظار نداشتم که پژوهشگر و روشنفکر و مترجم
توانایی مثل پرهام که حدود  ۴۰سال است قلم میزند و جایگاهی قابل احترام کسب کرده
است چنین یادداشتی ،آنهم بر این کتاب بنویسد .او چنین آغاز میکند:

“بعد از انتشار مبانی نقد اقتصاد سیاسی [گروندریسه] (جلد اول  ،۱۳۶۳جلد
دوم  ،)۱۳۷۵هیجدهم برومر لوئی بناپارت دومین اثر از کارل مارکس است که بهصورت
مستقل در ایران منتشر میشود  ”.و میافزاید:

“انتشار مستقل این دو کتاب نشانهندﮤ آن است که شیوﮤ برخورد مسئوالن و
ِ
متولیان امر فرهنگ در نظام اسالمی با شیوههایی که در گذشته میشناختیم تفاوت ماهوی
ِ
اندیشگی مخالف با
دارد :متولیان کنونی امر فرهنگ در جامعﮤ ما ،از انتشار نظامهای
ِ
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دستکم در چارچوب کوششهای فردی و مستقل باکی ندارند و ظاهرا ً
اندیشﮤ خویشِ ،
بنا را بر آن گذاشتهاند که فکر را با فکر جواب بدهند نه با توسل به زور و روشهای مبتنی
بر محدودیت و ممنوعیت .و این حرکتیاست فرخنده که باید آن را به فال نیک گرفت و
به گسترش هرچه بیشتر آن امیدوار بود”.

جمالت فوق آنقدر بر خالف واقع است که آدم اگر سهلگیر باشد ترجیح میدهد
پیش خود خیال کند که رژیم چهبسا آقای پرهام و امثال ایشان را “چیزخور” کرده باشد!
ِ
واقعیت کارِ برخی از روشنفکران ما بسیار جدیتر و دردناکتر است.
اما نه
۱
نخست اینکه نفس تأکید مترجم بر کوشش فردی و انتشار مستقل کتاب (یعنی
به دور از هر حزب و تشکیالتی) بهمعنای آن است که در نظام حاکم بر ایران تشکل جرم
محسوب میشود و این بر خالف نظر پرهام ،نقطﮤ مشترکیست بین رژیم پیشین و رژیم
کنونی (و ک ً
ال همﮤ رژیمهای سرکوبگر) و نه چیزی که بتوان از آن تفاوت ماهوی بین آن
دو را نتیجه گیری کرد (البته پرهام چند سال پیش هم طی مصاحبهای در ایران مباهات
کرده بود که “در هیچ تشکیالت سوسیالیستی فعال نبوده” (نقل به مضمون) ،ادعائی که
به گفتﮤ دوستی در همان زمان ،زمانی که تشکالت چپ و مخالف را قصابی می کردند،
شجاعتی نمیخواست و نمیخواهد).
ِ
کردن وجود “تفاوت ماهوی” ،نتیجه میگیرد که
دوم اینکه وی پس از فرض
کنونی امر فرهنگ در جامعﮤ  ما… بنا را بر آن گذاشتهاند که فکر را با فکر
“متولیان
ِ
جواب بدهند نه با…”! حیرت خواننده آنجا دو چندان میشود که پرهام فاصلهای از
زمان را در مد نظر گرفته که از انتشار جلد اول گروندریسه ( )۱۳۶۳تا تاریخ نگارش
همین یادداشت ( )۱۳۷۷را در برمیگیرد و تو از خود میپرسی :اگر آقای پرهام اعدام
رضا حسینقلیخانی مدیر سابق انتشارات آگاه را که ناشر همین کتاب گروندریسه است،
اعدام سعید سلطانپور شاعر و کارگردان تئاتر و اعدام امید قریب سردبیر مجلﮤ تئوریک
“اندیشه” را به این حساب که در سال  ۶۰و  ۶۱یعنی قبل از  ۶۳رخ داده کنار گذارده
باشد ،چطور ممکن است ترورها و زندانها و شکنجهها و اعدامهای دستهجمعی کسانی
که جرم آنها الحاد و داشتن فکر مخالف بوده را نشنیده باشد؟ آیا پرهام نشنیده است که
صدها تن از جوانان فرهیختﮤ کشور را بر اساس اینکه مسلمانند یا نه ،در سال ۱۳۶۷
کشتهاند؟ چطور ممکن است نام سلمان رشدی و فتوای قتل او و جوایز چند میلیون
ِ
دستکم نام “سلمان رشدی”های
دالری برای قاتل را نشنیده باشد؟ چطور ممکن است
فراوان و بیپناه ایران امثال سعیدیسیرجانی و میرعالئی و دکتر احمد تفضلی و زالزاده
و غفار حسینی و ماجرای فرج سرکوهی به گوش پرهام نخورده باشد؟ آیا اینها همه
نمونههای فکر را با فکر پاسخ دادن هستند؟ آیا برای جعل و تحریف حقایق حدی متصور

پیوست هشتم ۸۰۵
نیست؟ دیروز روشنفکر ماندگار و برجستهای همچون ناصرخسرو گفته بود “من آنم که
در پای خوکان نریزم  /مر این قیمتی دُ رِ لفظ دری را” و امروز یکی از روشنفکران ما
آقای پرهام در یادداشت خود بر این کتاب ،به تطهیر دست رژیم جمهوری اسالمی از این
جنایات هولانگیز تاریخی مشغول است ،آنهم ظاهر ًا در برابر صلهای که جز اجازﮤ چاپ
کتابی بیضررشده نیست و به هزینﮤ اعتبار مارکس!
حاال از “فال نیکی” که ایشان گرفتهاند و این “حرکت فرخنده را مایﮤ امیدواری”
یافتهاند حرفی نمیزنیم چرا که پس از تاریخ “یادداشت” ایشان (اردیبهشت  )۱۳۷۷و
از برکت همین نظام چه جنایتهایی مانند قتل فروهرها و مختاریها و پویندهها و مجید
شریفها و دوانیها و بسیاری دیگر از عناصر روشنفکر آ گاه و مخالف در اقصی نقاط
ایران صورت گرفته و پروندههای قتل آنان از سوی همﮤ جناحهای بهاصطالح معتدل و
تندرو تا کنون به بوتﮤ فراموشی سپرده شده است و دستکم بههمیندلیل ،همﮤ مسئوالن
رژیم در این قتلها و سرپوش گذاشتن بر آنها ذینفعند و میخواهند به توصیﮤ رفسنجانی
“فتیلهها را پایین بکشند”.
در اینجا تنها اشاره میکنیم به تفاوت بین روشنفکری که در برابر قدرت حاکم
دست به توجیه و مماشات میزند و برای خویش “مایﮤ امیدواری” میتراشد و روشنفکری
مانند زندهیاد محمدجعفر پوینده که درست در همان اردیبهشت سال  ۱۳۷۷در سطور
پایانی یادداشت خود بر ترجمﮤ کتاب “تاریخ و آگاهی طبقاتی” اثر لوکاچ مینویسد“ :نکتﮤ

آخر این که ترجمﮤ [این] کتاب را در اوج انواع فشارهای طبقاتی و در بدترین اوضاع مادی
و روانی ادامه دادم و شاید هم مجموعﮤ همین فشارها بود که انگیزه و توان به پایان رساندن
ترجمﮤ این کتاب را در وجودم برانگیخت .و
ِ
درآوردن
راستی را چه تسالئی بهتر از به فارسی
یکی از مهمترین کتابهای جهان در شناخت
دنیای معاصر و ستمهای طبقاتی آن؟”  (تهران،
نشر تجربه ،۱۳۷۷ ،ص .)۱۰
۲

برگردیم به یادداشت آقای پرهام که
مینویسد:

“از هیجدهم برومر لوئی بناپارت
یک ترجمﮤ معروف به “جلد سفید” در
اوائل انقالب در ایران منتشر شده است .و
این مهمترین دلیل اقدام ما به ترجمﮤ مجدد
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این کتاب بوده“ :آن ترجمﮤ “جلد سفید” هر کیفیتی که داشت ترجمهای مستقل نبود؛
ترجمهای بود وابسته به یک حزب سیاسی و بههمیندلیل دور از دسترس عامﮤ مردم بود”.

خیلی عجیب است از آدمی محقق مثل ایشان (که بخوبی از اوضاع نشر در داخل
و خارج مطلع بوده و هست) که از چاپهای قبلی این کتاب خبر نداشته باشد و یا نخواهد
بگوید که این کتاب توسط محمد پورهرمزان (که به گمان من مترجمیست بسیار پرکار
و خوشسلیقه) ترجمه و سپس توسط حزب تودﮤ ایران بار اول در  ۱۳۴۷و بار دوم در
 ۱۳۵۳در خارج کشور چاپ شده و در ایران هم نه فقط در بحبوحﮤ انقالب ،بلکه در دورﮤ 
خفقان پهلوی نیز ،هرچند به دشواری ،به دست آنها که جویایش بودند میرسیده است.

همینجا باید گفت که برخورد رایج به حزب توده در بین شمار فراوانی از
روشنفکران و مبارزان سیاسی برخوردی عامیانه و همراه با پیشداوری و کینﮤ کور و
جاهالنه است .انتقاد از نقش و سیاست و مشی حزب توده و افشا و طرد افکار و اعمال
آن یک چیز است و موضع گیریهای رایج چیز دیگر! من با اینکه در دورﮤ فعالیت در
جبهﮤ ملی و نهضت آزادی و مجاهدین طبع ًا در صف مخالف حزب توده بودهام ،از زمانی
که با مارکسیسم هم آشنا شده و به این جریان پیوستهام همواره در نقطﮤ مخالف فکری
و عملی با سیاستهای حزب توده قرار داشتهام ،چنانکه این حزب بیشترین دشمنیها را
چه در تبلیغات و چه بهلحاظ امنیتی از جمله به سازمان پیکار (که من افتخار فعالیت در
آن را داشتهام) اختصاص داد .با وجود این ،هرگز به خود اجازه نمیدهم آنطور که برخی
غیرمنصفانه در بارﮤ آن قضاوت میکنند حرفی بزنم .به گمان من حزب توده ،صرفنظر
از ماهیت ایدئولوژیک و طبقاتی آن ،از نظر تجربﮤ فعالیت اجتماعی ،تنها حزب و تشکل
سیاسیست که در تاریخ ایران بهنحوی اصولی پاگرفته و ریشه دوانده و در فضای سالهای
پس از جنگ جهانی دوم و اوج گیری مبارزات ضدفاشیستی و دموکراتیک ،از وسیعترین
پایﮤ تودهای برخوردار بوده و کمتر کسیست از روشنفکران و شاعران و هنرمندان سالهای
 ۲۰و   ۳۰که یا عضو حزب نبوده و یا چندی با محافل این حزب بهنحوی مؤثر در
ارتباط نبوده است .تأثیر حزب توده در تحوالت سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی
ایران و بررسی جنبههای مثبت و البته جنبههای انحرافی و منفی و فاجعهبار آن به تحقیقات
منصفانهای نیاز دارد که از چارچوب کتاب سیاه تیمور بختیار و خاطرات برخی سران و
عناصر حزب که در زندان به اعترافاتی وحشتناک زبان گشودهاند و غیره بسی فراتر میرود.
این حرف البته به مذاق کسانی که مخالفت با حزب توده علت وجودیشان است و با آن
ضدیت آلرژیک دارند ،خوشآیند نیست .بدبختانه برخی در این مورد نیز مانند بسیاری از
موارد دیگر پدیده را یا سیاه میبینند یا سفید و آن را یا “حزب خائن توده و جاسوس و
عامل شکست مصدق” میدانند یا “ستاد پرولتاریای ایران و حزب شهیدان”!
۳
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پرهام در ادامﮤ یادداشت خود مینویسد“:ما به صالح جامعﮤ خود نمیدانیم که
اندیشههای مارکس فقط از زاویﮤ گرایشهای حزبی و بهصورت اوراق مخفی در اختیار
کسانی که عالقهمند به شناختن آنها هستند قرار گیرد .مارکس  -بهرغم نقش فعال خویش
در جنبش انقالبی کارگران جهان  -متفکری کالسیک است که سخنانش ،اگرچه در
بسیاری موارد به حقیقت نپیوسته ،آموختنی و آموزنده است .آثار چنین متفکری  -در
کنار آثار فیلسوفان و متفکران دیگر  -باید جای شایستﮤ خود را در دانشگاهها و مراکز
آموزشی و پژوهشی ما و در بین عامﮤ کتابخوانان ایرانی داشته باشد .بهویژه که اثر حاضر
در کنار دو اثر دیگر مارکس :جنگ داخلی در فرانسه و “نبرد طبقاتی در فرانسه”  -از
تحلیلهای دلنشینیست که آشنایی با آنها برای هر خوانندﮤ عالقهمند به مسائل اجتماعی
و سیاسی از واجبات است”.

با این نظر پرهام برای اشاعﮤ اندیشﮤ مارکس ولو بهعنوان صرف ًا علمی و دانشگاهی
نه تنها نمیتوان مخالف بود ،بلکه بسیار خوب هم هست و چه بهتر که هرچه گستردهتر
باشد ،اما ما معتقدیم که برای انتشار این نوع کتابها (یا هر کار علنی دیگر) باید دید که
چه بهائی پرداخت میشود .قدرمسلم این است که بهائی که پرهام پرداخته بسیار سنگین و
نقض غرض است .یک لحظه به سرنوشت کتاب مارکس بیاندیشیم که بخواهد به بهای
توجیه و تطهیر جنایات یک نظام بورژوایی مذهبی و قاتل ،چاپ و منتشر شود! چنین
سرنوشتی میتواند مارکس را در گور خود به لرزه درآورد! در یک کالم ،میتوان از خود
یا از آقای پرهام پرسید چه میشد اگر این کتاب نیز مانند دو جلد گروندریسه بدون چنین
یاداشتی منتشر میشد؟
بگذریم که امروز ضد مارکسیستهای دوآتشه هم در دانشگاههای اروپا و بهویژه
در آمریکا آثار مارکس را در دستور مطالعه و تحقیق دانشگاهی خود دارند .بهنظر من ،آن
علت واقعی که رژیم را قانع میکند که به کتاب مارکس به ترجمﮤ “فردی و
مستقل” آقای
ِ
پرهام و امثال ایشان اجازﮤ نشر دهد نه کوتاه آمدنهای برخی روشنفکران و مجیزگوییشان
مارکس دانشمند
در برابر رژیم ،بلکه از آنجاست که به گفتﮤ  چهگوارا “بورژوازی از
ِ
نمیترسد .مارکس وقتی تفنگش را برای تغییر جهان به دوش بگیرد برای بورژوازی
خطرناک و وحشتآفرین میشود” .مگر “کنگرﮤ بینالمللی مارکس” که در فرانسه دو
بار برپا شده (و ما ترجمﮤ منتخبی از مقاالت کنگرﮤ اول را در دو جلد منتشر کردهایم)
جز با پشتیبانی ( CNRSمرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه) و دانشگاه پاریس و امثال آن
امکانپذیر شده است؟
همین حکام کنونی ایران (که برخی خوش دارند آنها را آخوند و دعانویس بخوانند
شم طبقاتی خود خوب فهمیده بودند
و خود را راحت کنند!) هم از  ۳۰-۴۰سال پیش با ِ
که آثار مارکس و مارکسیسم را ولو برای “جواب دادن!” باید مطالعه کنند :نمونهاش
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“روش رئالیسم” نوشتﮤ محمدحسین طباطبائی و مرتضی مطهری است و “فیلسوف نماها”
نوشتﮤ ناصر مکارمشیرازی (و یا آثار روشنفکران مذهبی مانند دکتر عبدالحسین کافی و
مهندس جاللالدین آشتیانی) و نیز هاشمیرفسنجانی که به گفتﮤ خودش “ما مبارزات خود
را در دورﮤ شاه نه در قالب مبارزﮤ اسالم و کفر بلکه مبارزﮤ خلق با امپریالیسم توضیح
میدادیم” (نقل به معنا) .چنانکه آیتالله طالقانی هم برای تفسیر سورﮤ “والفجر” بهتر
میدید که اول کتاب تضاد مائو تسهدون را از مجاهدین بگیرد و بخواند و بعد به تفسیر
قرآن بپردازد (ر .ک .به تفسیر پرتوی از قرآن) .من روحانیون متعددی را میشناسم
که در کتابخانهشان کتابهای مارکسیستی بود و یکی از آنها در همان دورﮤ  شاه پس
توگذاری در کشورهای عربی و سفر حج با گونی بزرگی از کتابهای ممنوعه
از گش 
منجمله مارکسیستی به ایران بازگشت…
شاید بتوان آرزو کرد که روشنفکران ما قدر دانش و کارایی خویش و ارزش
مبارزات مردمی و جایگاه واقعی رژیم را بدانند و به گفتﮤ سعدی بهجای “روی ذلت بر
خاک نهادن ،پای عزت بر افالک” گذارند ،اما این آرزوی سادهدالنه غالب ًا بیجواب
میماند زیرا آنان بنابر جایگاه طبقاتی و منافع خویش و فارغ از امیدهای واهی کسانی که
به وعدهها و موضعگیریهای سست و متزلزل آنان دل میبندند راه خود را بر میگزینند و
بههمیندلیل سزاست که ارزش کار علمی و ادبی و تخصصی آنان را تا آنجا که ممکن است
از موضعگیری سیاسیشان جدا کرد.
 ۲۹مارس   ،۱۹۹۹تراب حقشناس

(منتشر شده در هفتهنامﮤ دیدار ،چاپ آلمان ،شمارﮤ )۳۰
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پاسخ به رفقایی که تقاضای احیای سازمان پیکار را داشتند
با سالم به رفقا
و تشکر از توجهشان به مبارزۀ انقالبی و کمونیستی و سرگذشت سازمان پیکار،
آنچه از سراپای صحبتها میبارد احساس مسئولیت مبارزاتی شما نسبت به
جریانیست که همۀ ما به آن دلبستگی داشتهایم؛ همان احساس مسئولیتی که دامنۀ آن
به کارگران و زحمتکشان ایران و جهان نیز میرسد .من از این بابت که شما چنین
دلمشغولیهایی دارید خوشحالم ولی در نخستین تأمل متوجه شدم که شما رفقا چقدر
خود را از واقعیتی که پیشآمده دور نگه میدارید ،تو گویی خاموشی پیکار و تحوالت سی
سال گذشته بیدلیل رخ داده است .بههرحال من در اینجا میکوشم شما را تا حد ممکن
در جریان شرایطی قرار دهم که به خاموشی پیکار انجامید:
غیر از ضربات سخت و بیرحمانﮤ رژیم برپیکر سازمان باید به اختالفات درونی
نیز که تشکیالت را منفجر کرد توجه داشت .این اختالفات ناشی از ذات ناباب مسئولین
و کادرهای سازمان نبود .شرایط پیچیدهای که با آن مواجه بودیم (چه در زمینۀ مقابله با
رژیم و چه در رابطه با حل مشکالتی که مبارزۀ طبقاتی پیشروی ما گذاشته بود) بیش
از آن دشوار بود که سازمان برایش پاسخی داشته باشد .ما اگر بحران جنبش کمونیستی
بینالمللی را در کنگرۀ دوم (تابستان  )1359بحرانی تشکیالتی ارزیابی کردیم اما
حقیقت این است که بحران این جنبش حتی عرصۀ تئوریک را در برمیگرفت .بسیار
حرفها را تکرار میکردیم و هنوز هم فراوانند کسانی که تکرار میکنند :سوسیالیسم،
انقالب کارگری ،حزب ،برنامه ،روشنفکران و هزار نکتۀ دیگر که پس از قریب یک
قرن تجربۀ جهانی ،امروز باید بدانیم در شرایط مشخص کنونی از آنها چه میفهمیم و
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چه میگوییم .آنگاه در مورد بازسازی پیکار هم باید ببینیم که چرا طی سی سال گذشته
بازسازی آن نمیتوانسته مطرح باشد.
رفقای عزیز ،من در سپتامبر  2007در آرش شماره  100نوشته بودم:
“سازمان پیکار در راه آزادی طبقۀ کارگر ظرف تشکیالتی جریانی سیاسی ،انتقادی
و رادیکال بود که از نقد نهضت آزادی به سازمان مجاهدین خلق و بعد با نقد آن به
مجاهدین م .ل .و سپس با نقد آن به سازمان پیکار رسید .پیکار طی قریب سه سال فعالیت
خود علیه رژیم جمهوری اسالمی و نیز رفرمیسم و مواضع سیاسی جریانهای دیگری که
انحرافی میدانست به مخالفت برخاست و به دفاع از افکاری پرداخت که خوشایند رژیم و
بسیاری دیگر نبود؛ اما ضربات مهلکی که رژیم جمهوری اسالمی از سال  ۱۳۶۰بر پیکر
اپوزیسیون انقالبی وارد آورد و پیکار از نخستین آماجهای آن بود ،در کنار نقاط ضعفش،
باعث شد که صدها تن از عناصر فعال آن (حدود  ۶۰۰تن) کشته شدند و صدها تن نیز
به زندان افتادند تا پس از سالها با جسم و جان آسیبدیده آزاد شوند .چنان که بسیاری
از فعالین آن نیز که شناختهشده و آواره بودند ناگزیر خود را به تبعیدگاهی دور یا نزدیک
رساندند .چنین بود که از اوایل سال  ۱۳۶۱به بعد ،سازمان پیکار خاموش شد ،ضایعهای
که جای بحث دربارۀ علل درونی و بیرونی آن اینجا نیست و در جای دیگر بدان خواهیم
پرداخت .آنچه مایلم بر آن تأکید کنم این است که :او ً
ال از مبارزان پیشین پیکار که جان
بهدر بردند و تعهد خود نسبت به مبارزۀ کمونیستی را رها نکردند (و تعدادشان چقدر کم
بود!) هیچکس معتقد نبوده که میشود با دور هم جمع ِ
شدن چند نفر ادعای برپایی مجدد
یک سازمان را داشت ،زیرا این از حداقل صداقت انقالبی و کمونیستی به دور است؛ دوم
اینکه فرجام سازمان پیکار قضاوقدر نبوده است و جریان امور میتوانست بهنحو دیگری
باشد .بنابراین ،جای بررسی و تعیین مسئولیتها و درسگیری وجود دارد؛ سوم اینکه
امروز جای یک سازمان پیکار با پویایی ،صداقت و رادیکالیسمش که مناسب تحوالت
ایران و جهان نیز تغییر و تکامل یافته باشد هم اکنون خالیست .گمان میکنم رادیکالیسمی
که امروز در طرد طبقاتی و ایدئولوژیک رژیم در جامعۀ ایران رو به گسترش است و توجه
تئوری سوسیالیسم و بحران راههای برونرفت از سرمایهداری ابراز میگردد،
بیشتری که به
ِ
همچنین اهمیتی که به نقش کارگران و زحمتکشان داده میشود از رادیکالیسم جنبش
در گذشته که دستاوردش متعلق به گروه خاصی نیست ،نیرو میگیرد .از همین جاست که
“اندیشه و پیکار” خود را ادامۀ آن سنت انتقادی و تکامل آن میداند و بخشی از فعالیت
خود را به انتشار اینترنتی سرگذشت و آرشیو سازمان پیکار اختصاص داده است”.
پس از آنکه در بهمن  60مرکزیت پیکار ضربه خورد و هر کادر و عضو و
هواداری میکوشید خود را از گرفتار شدن در تور پلیس نجات دهد و دیگر حمایت
سازمانی هیچ کسی را نمیتوانست حفظ کند .من در فروردین  1361با امکانات بسیار
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ناچیز توانستم خود را به فرانسه برسانم .در آن زمان تالش من این بود که اسناد مبارزه
ایدئولوژیک درونی سازمان را که منجر به بحران پیکار و خاموشی آن شده بود منتشر کنم
تا دستکم کسانی که با این سازمان سروکار داشتند بدانند سازمان چه شد و کجا رفت و
آیا میتوانست با چنین اختالفاتی ادامه یابد؟ وقتی یک عضو مشاور مرکزیت ،پیکار را
“سنگر بورژوازی” بداند(((؛ وقتی اعضای دستگیرنشده مرکزیت هیچ احساس مسئولیتی
نسبت به سازمان نداشته باشند و راه خود را در زندگی پیش گیرند و غیره ،چگونه سازمان
میتوانست باقی بماند؟

باری ،اسناد را بهصورت میکروفیلم جاسازی کرده بودم ،به خارج آوردم و
خوشبختانه بهرغم گذر از هفت خوان رستم سالم ماند و چندین جزوه را در همان سال
به کمک هواداران پیکار در خارج منتشر کردم .تمام تالش خود را به کار بردم تا اگر
سازمان در داخل کشور متالشی شده آنچه از آن در خارج کشور باقی مانده حفظ شود تا
بستری باشد برای مبارزه ایدئولوژیک .با این امید که اگر کسی پیکار را ترک میکند
خود بداند چرا .تا چند سال که این بستر را با همت اتحادیههای دانشجویی هوادار سابق
پیکار توانستیم حفظ کنیم بیش از  30شماره نشریﮤ داخلی منتشر کردیم و  22شماره
مقاالتی سودمند تحت عنوان “برگزیدﮤ مطالب خواندنی” .درعینحال با کسانی که معتقد
بودند فقط باید مطالعه کنیم مرزبندی کردیم و برخالف آنان که طرفدار محفلیسم بودند
کوشیدیم در حد توان ،هم به نقد و بررسی تئوریک تجربﮤ جنبش کمونیستی در ایران
و جهان بپردازیم و هم فعالیت سیاسی عملی و موضع گیری نسبت به مسائل روز داشته
باشیم .این بود تالش ما تا سال  1366که دست به انتشار اندیشه و پیکار زدیم .از آن پس
فعالیتهای انتشاراتی ما روال پیگیرانهای داشته است و اسناد آن از سال  2000روی
سایت در اختیار همگان قرار دارد.

در تمام این تالشها ما فقط از همکاری شمار معدودی از دانشجویان سابق
هوادار پیکار برخوردار بودهایم و نه هیچ عضو مرکزی یا کادر که در سازمان پیکار فعال
بوده است .ما از ابتدای امر معتقد بودهایم که اعالم وجود یک سازمان از نوع پیکار،
حتی در شرایطی مشابه سال  ،1357مستلزم عواملی ست که ما فاقد آن بودیم :تعداد کافی
مبارزان ،مبانی فکری و تحلیلی مشخص از جامعه ایران و جهان ،استراتژی و تاکتیک
عملی ،پیوند با بخشهایی از جامعه که سازمان خود را متعلق به آن میداند و غیره و
غیره .ما تا امروز این حداقل شرایط را دارا نیستیم و هرگونه ادعای داشتن تشکیالتی در
ادامۀ پیکار فرصتطلبی محض است .ما چنین داوریای را نسبت به بسیاری از جریانات
بهاصطالح سیاسی کمونیستی خارج کشور هم داریم .بنابراین ،انتظار شما رفقای مبارز
برای اینکه سازمانی بهوجود بیاید و بهقول شما “احیا شود” با واقعیتی که ما و شما داریم
 - 1نک .به“ :رسالۀ تحلیلی ما”.

http://www.peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Ketab/Resaleh-Tahlili-ma-Kamal.pdf

۸۱۲

  از فیضیه تا پیکار

جور در نمیآید .بگذریم که تحوالت جهانی طی سی سال گذشته یک بار دیگر کپی کردن
تجربههای گذشته را نادرست نشان میدهد .از قدیم همه شنیدهایم که در آب رودخانه
بیش از یک بار نمیشود شنا کرد .سازمان پیکار مولود شرایط زمانی و مکانی خاص خود
بود .برای آنکه بتوان سازمانی مناسب شرایط کنونی داشت ابزارهای فکری و عملی سی
سال پیش کارایی ندارد .بسیاری از مفاهیم تئوریک و عملی گذشته باید مورد نقدوبررسی
قرار گیرند .رابطۀ یک سازمان انقالبی با تودۀ کارگران و زحمتکشان دیگر نمیتواند
در نقش رهبر ،پیشتاز ،نجات دهنده فرض شود .بههمیندلیل بسیاری از تعبیراتی که در
نوار صحبت رفقا میشنیدم و خودتان بهتر به یاد دارید برایم پذیرفتنی نیست .رفقا شما
از نکاتی سخن میگویید که حاکی از عدم شناخت شرایط کنونیست .راه انداختن یک
سازمان انقالبی کمونیستی در خارج کشور بدون پایۀ تودهای و با ادعای برنامههایی که
کپی برنامههای پیشین است ،کار نادرستیست که ما به دنبالش نبوده و نیستیم.
بههرحال اگر رفقای عزیز و مبارز که شما باشید همانند من معادل رادیکال پیکار
در شرایط کنونی را خواستار هستید بهتر است جستجو کنید و بیاندیشید که چرا چنین
سازمانی پانگرفته است .پیدایی سازمانهای مبارز پاسخ به یک ضرورت تاریخیست
نه به میل دست اندرکاران آن که خودشان هم ،بهعنوان شرایط ذهنی ،جزئی از ضرورت
تاریخیاند .آنچه ما در اندیشه و پیکار طی سالهای گذشته انجام دادهایم نزدیکترین
رابطه را با تجربۀ پیکار حفظ کرده است .پیشنهاد میکنم شما رفقای جویای رادیکالیسم
پیکار ،سایت اندیشه و پیکار را در دستور بررسی بگذارید .شاید در جریان این مطالعه به
نقد و برداشتی برسید که ما را به نقاط ضعفمان آگاه کند یا نقاط مشترکی بیابید تا گامی
برای رسیدن به اهدافی که همگی داریم فراهم آید.
رفقای عزیز ،موضع شما در حمایت از دستاوردهای رادیکال سازمان پیکار آنهم
بعد از سی سال ،به ما دلگرمی میدهد که روی نظر و فکر شما حساب کنیم و از شما
بخواهیم به کمک ما و خودتان بیایید.
فصلها و مقاالت و آرشیو اندیشه و پیکار را در دست بررسی دقیق و برنامهریزی
شده قرار دهید .اگر بهنظرتان در کار ما جنبههای مثبت ،رزمنده و کمونیستی وجود دارد
از ما حمایت کنید .اگر انتقادی وارد است بگویید.
مقاالت و کتابهای متعددی روی سایت اندیشه و پیکار هست که بهراستی
شایستۀ مطالعۀ جمعی بهصورت درس است .از مقاالت کنگرۀ مارکس گرفته تا کتابهای
منتشر شده و مقاالتی نظیر خشونت اعماق و غیره.
اگر میتوانید نشریات ما را در آمریکا و کانادا پخش کنید ،در کتاب فروشیها
بگذارید.

پیوست نهم ۸۱۳
اگر میتوانید مقاله بنویسید ،ترجمه کنید ،طرح بکشید و هر کار مبارزاتی دیگر
که در چارچوب فعالیت ما بگنجد.
حضور یک نیروی کمونیستی رادیکال مستلزم شرایطیست که در حال حاضر
آنهم در خارج کشور برای ما میسر نیست .امیدواریم ما را در تقویت یک صدای رادیکال
کمونیستی یاری دهید.
در پایان پیشنهاد میکنم مقدمهای را که بر آرشیو سازمان پیکار نوشتهایم به دقت
مطالعه کنید.
این است رابطۀ ما با سازمان پیکار:
http://www.peykar.org/PeykarArchive/Moghadamei-Bar-Archive-Peykar.html

دستتان را به گرمی میفشارم
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مقالهها:
“نامهای عاشقانه به پوران بازرگان در هشتمین سالگرد درگذشت او” ،سایت اندیشه و
پیکار۲۰۱۵/۰۳/۱۴ ،؛
“تشدید حمله به گرایش چپ درون مجاهدین :چرا؟” ،سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۱۴/۱۲/۰۴؛
“من فریاد میکشم پس هستم! ما فریاد ،”...سایت اندیشه و پیکار۲۰۱۴/۰۷/۱۹ ،؛
توگوهای دو سازمان را رفقای فدایی هم داشتند ولی منتشر نکردند :رد یک
“نوار گف 
اتهام” ،سایت اندیشه و پیکار۲۰۱۴/۰۵/۰۱ ،؛
“اداء دین به مجاهد شهید مجید شریف واقفی” ،سایت اندیشه و پیکار۲۰۱۴/۰۳/۲۰ ،؛
“یکی دیگر از مادران خاوران درخشید و رفت :مادر ،میهن رودگریان” ،مجله آرش
 ،۱۱۰فوریه ۲۰۱۴؛
“برگی از تاریخ« :اعدام انقالبی» مستشاران آمریکایی در ایران” مجله آرش  ،۱۰۹آوریل
۲۰۱۳؛
“سرزمین و جنبش فلسطین کماکان تحلیل میروند”( ،با اسم مستعار سعید رهرو)،
سایت اندیشه و پیکار۲۰۱۳/۱۱/۱۸ ،؛
“فلسطین :از تئودوراکیس تا کیهان کلهر” ،سایت اندیشه و پیکار۲۰۱/۰۹/۲۹ ،؛
“در تکمیل گفتار اول”( ،گفتار اول“ :در خاموشی پیکار”) ،سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۱۳/۰۸/۱۲؛

  ۸۱۸

از فیضیه تا پیکار

“فاشیستها یک جوان مبارز را در پاریسکشتند”،سایت اندیشه و پیکار۲۰۱۳/۰۶/۰۹ ،؛
“ضرورت درک «افراط»ها و حمایت از آنها” ،سایت اندیشه و پیکار۲۰۱۳/۰۴/۰۷ ،؛
“حسین روحانی :مبارزی درهم شکسته ،قربانی شکنجه و ضعف” ،مجله آرش شماره
 ،۱۰۸ژوئیه  -۲۰۱۲تیر ۱۳۹۱؛
“آذر ذرخشان تا آخرین دم روی صحنه بود” ،مجله آرش شماره ۰۷ ،۱۰۸ژوئیه -۲۰۱۲
تیر ۱۳۹۱؛
“سالمه کیله مبارز مارکسیست فلسطینی در زندان سوریه” ،سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۱۲/۰۵/۰۲؛
“بزک کردن ساواک .نرمالیزه کردن جنایت” ،سایت اندیشه و پیکار۲۰۱۲/۰۲/۲۰ ،؛
“به مناسبت سی و یکمین سالگرد محاکمه و اعدام محمدتقی شهرام” ،سایت اندیشه و
پیکار ،ژوئیه ۲۰۱۱؛
“علیرضا سپاسی :یادی از رفیق” ،سایت اندیشه و پیکار۲۰۱۱/۱۱/۱۵ ،؛
“اعتراضات عالمگیر علیه سرمایهداری و روزهای شاد” ،سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۱۱/۱۰/۲۰؛
“چند مقاله به زبان عربی” ،سایت اندیشه و پیکار۲۰۱۱/۰۹/۲۵ ،؛
“ابو جهاد” ،سایت اندیشه و پیکار۲۰۱۱/۰۴/۲۳ ،؛
“جنبش فلسطین در سختترین شرایط تاریخ شصت سالۀ خود”(،با اسم مستعار سعید
رهنما) ،مجله آرش شماره  ،۱۰۶-۱۰۵مارس ۲۰۱۱؛
توگوی دو سازمان)” ،مجله
“آن گمشدهای که این همه بحث برانگیخته است (نوار گف 
آرش شماره  ،۱۰۶-۱۰۵مارس ۲۰۱۱؛
“این «تنها دموکراسی خاورمیانه!» چرا از انقالب تودههای عرب میترسد؟” ،سایت
اندیشه و پیکار۲۰۱۱/۰۴/۰۸ ،؛
“در سوگ یک رفیق (افشین صبری)” ،سایت اندیشه و پیکار۲۰۱۰/۱۲/۲۶ ،؛
“حیثیت انسانی ستمدیگان جهان و خروش آن در کوههای چیاپاس”( ،مقدمۀ ت.ح بر
کتاب آتش و کالم ،نوشتۀ گلوریا مونیوز رامیرز ،ترجمۀ بهرام قدیمی) ،سایت اندیشه و
پیکار ،نوامبر ۲۰۱۰؛
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۸۱۹

“رابطۀ سانسور با هر نوع قدرت غیردمکراتیک” ،سایت اندیشه و پیکار۲۰۱۰/۵ ،/۲۰،؛
“زمانی که من عضو «انجمن اسالمی دانشجویان» بودم” ،مجله آرش شماره  ،۱۰۴مارس
 -۲۰۱۰اسفند ۱۳۸۸؛
“باز هم دربارۀ کتاب «تاریخ مردمی ایاالت متحده» به مناسبت درگذشت هوارد زین”،
(مصاحبۀ دانیل مرمه با هوارد زین)،مجله آرش شماره  ،۱۰۴مارس  -۲۰۱۰اسفند
۱۳۸۸؛
“بدرود با دانیل بنسعید فیلسوف ،مبارز کمونیست ،انقالبی و سیاسی پیگیر” ،سایت
اندیشه و پیکار۲۰۱۰/۰۱/۱۳،؛
“کارت تبریک سال نو؟  ۲۰۰۹سالی ممتاز بود” ،سایت اندیشه و پیکار۲۰۱۰/۰۱/۰۴ ،؛
“تکوین اقتصاد سیاسی مارکس”( ،با اسم مستعار سعید رهنما) ،مجله آرش شماره ،۱۰۲
ژانویه ۲۰۰۹؛
“دزدیدن آب و خاک و هویت فلسطینیها مجازات ندارد ،پاداش دارد!” ،سایت اندیشه
و پیکار۲۰۰۹/۱۰/۲۹،؛
“ارازل را بیرون بریزیم ،ارزش کم نظیر افشاگریهای درونی رژیم” ،سایت اندیشه و
پیکار۲۰۰۹/۰۹/۱۶،؛
“تالش برای تخریب خاوران و «خوف مهاجمان از یادها»” ،سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۰۹/۰۲/۰۱؛
“جنایت جنگی اسرائیل در غزه :مسئله نه تنها انکار حقوق مردم فلسطین ،بلکه انکار
موجودیت آنهاست”( ،با همکاری علیاصغر حاجسیدجوادی) ،سایت اندیشه و پیکار،
 ۳۰دسامبر ۲۰۰۸؛
“تعرض مقدس و عقبنشینی سکوالر”( ،با اسم مستعار سعید رهنما) ،مجله آرش شماره
 ،۱۰۱ژوئن  -۲۰۰۸تیر ۱۳۸۷؛
“ژرژ حبش :شاهین ترازوی مقاومت فلسطین” ،مجله آرش شماره  ،۱۰۱ژوئیه -۲۰۰۸
تیر ۱۳۸۷؛
“اسکراچه :تجربهای از یک اقدام تودهای”( ،گزارش یک بحث جمعی) ،در سایت
اندیشه و پیکار ،نوامبر ۲۰۰۸؛
“در روز اعتراض جهانی به مجازات اعدام ،اعتراض به اعدام ملت و کشور عراق را

  ۸۲۰
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فراموش نکنیم (فریادی از سر درد) ،سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۷/۱۰/۱۰ ،؛
“چپ و اسالم”( ،با اسم مستعار سعید رهنما) ،مجله آرش شماره  ،۱۰۰اکتبر -۲۰۰۷
مهر ۱۳۸۶؛
“خطابۀ تدفین” ،دربارۀ پوران ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۷/۰۴/۰۴ ،؛
“از پوران و روحیهء رزمنده اش” ،دربارۀ پوران ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۷/۰۴/۰۳ ،؛
“مبارزه در کنار زحمتکشان فلسطینی” ،دفتر هجدهم نگاه۲۰۰۶/۰۵/۱۷ ،؛
“فروغ فرخزاد :شاعری که صدای انفجار را میشنید” ،گاهنامه اندیشه و پیکار شماره ،۳
آبان  -۱۹۹۱اکتبر ۲۰۰۵؛
“همتها پستی گرفته” ،مجله آرش شماره  ،۹۱مارس  -۲۰۰۵فروردین ،اردیبهشت
۱۳۸۴؛
“جایگاه اسالم در رژیم جمهوری اسالمی” ،سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۵/۰۲/۲۶ ،؛
“«نه» گفتن به «دیکتات»های رایج” ،سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۵/۰۲/۲۶ ،؛
“مقاومت در برابر اشغال در عراق و فلسطین” (همراه دو مقاله دیگر“ :تونل کور”،
“گوشهای از وضعیت کارگران فلسطینی در غزه” ،مجله آرش شماره  ،۹۰ژانویه -۲۰۰۵
بهمن ،اسفند ۱۳۸۳؛
“همهپرسی برای رفراندوم”( ،با اسم مستعار سعید رهنما) ،مجله آرش شماره  ،۹۰ژانویه
 -۲۰۰۵بهمن ،اسفند ۱۳۸۳؛
“بزرگداشت ادوارد سعید روشنفکر بزرگ فلسطینی -آمریکایی در نخستین سالگرد
درگذشت او” ،مجله آرش شماره  ،۸۹سپتامبر  -۲۰۰۴شهریور ،مهر ۱۳۸۳؛
“عدالت جامعه بینالمللی! و جرایم بیکیفر اسرائیلی” ،سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۰۳/۱۱/۱۲؛
“آرش :دریچهای که نباید بسته شود” (در دوازدهمین سال انتشار آرش) ،مجله آرش
شماره  ،۸۵آگوست  -۲۰۰۳مرداد ،شهریور ۱۳۸۲؛
“جهانی شدن سرمایه”( ،با اسم مستعار سعید رهنما) ،مجله آرش شماره  ،۸۳فوریه
 -۲۰۰۳بهمن ۱۳۸۱؛
“گوشههایی از پانورامای وقایع فلسطین”( ،کار جمعی با بهروز افشین) ،مجله آرش
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شماره  ،۸۲-۸۱اکتبر  -۲۰۰۲مهر ۱۳۸۱؛
“پیآمدهای بایکوت ایاالت متحده علیه کوبا و دالیل ضرورت فوری لغو آن” ،سایت
اندیشه و پیکار۲۰۰۲/۰۷ ،؛
“زنده باد مقاومت همهجانبه” ،مجله آرش شماره  ،۸۰آوریل  -۲۰۰۲فروردین ۱۳۸۱؛
“شمهای در معرفی ِ سازمان پیکار در راه طبقه کارگر (در راه تکمیل آرشیو اسناد سازمان
پیکار ،”)...در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۱ ،؛
“جنبش مردمی و روبیدن طویلههای اوژیاس” ،سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۱/۰۸/۰۵ ،؛
“سرمایه و بشریت،کنگرۀ سوم بینالمللی مارکس” ،سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۱/۰۷/۲۱ ،؛
“پژواک کمون پاریس و حماسۀ آن پس از  ۱۳۰سال” ،سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۰۱/۰۵/۲۱؛
“اصالحطلبی در ایران و دنبالههای آن در خارج” ،سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۱/۰۵/۱۵ ،؛
“اعتراف به جهل” (در پاسخ به نظرخواهی مجله «آرش») ،مجله آرش شماره ،۷۶ -۷۵
فوریه  -۲۰۰۱بهمن ۱۳۷۹؛
“طیفهای گوناگون چپ”( ،با اسم مستعار سعید رهنما) ،مجله آرش شماره ،۷۶ -۷۵
فوریه  -۲۰۰۱بهمن ۱۳۷۹؛
“فلسطین :انتفاضۀ استقالل” ،مجله آرش شماره  ،۷۶ -۷۵فوریه  -۲۰۰۱بهمن ۱۳۷۹؛
“مثقفون ایرانیون فیالمنفی :التزام الحیاد ازأ العدوان االسرائیلی جریمه”( ،بیانیه) ،مجله
القدس العربی۲۰۰۰/۱۱/۲۷ ،؛
“باز هم در اهمیت تعقیب پروندۀ جنایات سرکوبگران” ،مجله خاوران ،سپتامبر ۲۰۰۰؛
“تجلی سکوالریسم در تشییع جنازۀ شاملو” ،مجله سپیدار۲۰۰۰/۰۸/۰۴ ،؛
“حقیقت تاب مستوری ندارد”( ،بازتاب کار یک هنرمند اسراییلی در سوئد) ،مجله آرش
شماره  ،۷۴آگوست -۲۰۰۰مرداد ،شهریور ۱۳۷۹؛
“در حاشیۀ مذاکرات کمپ دیوید :فلسطین :حقوق ملتی در چنگال «توازن» قوای
جهانی” ،مجله سپیدار۲۰۰۰/۰۷/۲۸ ،؛
“در پاسخ به منتقدی گرامی :تالش برای برخوردی آگاهانه به حوادث ایران” ،مجله

  ۸۲۲
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سپیدار۲۰۰۰/۰۷/۱۴ ،؛
“اعتراضات مخالفان در خارج کشور ،محدودیت آن و تأثیرش” ،مجله سپیدار،
۲۰۰۰/۰۷/۱۴؛
“در حاشیۀ سفر خاتمی به چین :رامشگران جمهوری اسالمی در پکن” ،مجله سپیدار،
۲۰۰۰/۰۶/۳۰؛
“از مجلس جدید یا  ۳۰- ۳۱خراداد؟” ،مجله سپیدار۲۰۰۰/۰۶/۲۳ ،؛
“نگاهی به اوضاع سیاسی سوریه ،به مناسبت درگذشت حافظ اسد” ،مجله سپیدار،
۲۰۰۰/۰۶/۱۶؛
“کنفرانس برلین :هر کسی بر طینت خود تنید” ،مجله سپیدار شماره ۲۰۰۰/۰۶/۰۷ ،۹؛
“جنگ جناحها و گفتمان چپ” ،مجله سپیدار۲۰۰۰/۰۶/۰۲ ،؛
“راسپوتین تزاریسم اسالمی و حکم صندوقهای رأی” ،مجله سپیدار شماره ،۱۲
۲۰۰۰/۰۵/۲۶؛
“شرکت فعال در انتخابات و رأی منفی به بدترها”( ،با اسم مستعار سعید رهنما) ،مجله
آرش شماره  ،۷۳مارس  -۲۰۰۰فروردین ۱۳۷۹؛
“نظری به «حاکمیت در قرآن»”( ،با اسم مستعار سعید رهنما) ،مجله آرش شماره ،۷۲
نوامبر  -۱۹۹۹مهر ،آبان ۱۳۷۸؛
“اهمیت شاکی خصوصی در تعقیب پروندۀ جنایات جمهوری اسالمی” ،مجله خاوران
شماره ( ۶چاپ تورونتو) ،اکتبر ۱۹۹۹؛
“تاریخ عریق للرقابه فیایران و معوقات حریه التعبیر مستعمره” ،مجله الحیات،
۱۹۹۹/۰۹/۰۷؛
“ارائۀ مآخذی چند در توضیح معنا و کاربرد واژههایی چون شرک ،کفر ،ارتداد ،الحاد،
زندقه ،و ،”...مجله نقطه شماره  ،۹آگوست  -۱۹۹۹تابستان ۱۳۷۸؛
“آنچه در جنبش دانشجویی حاضر و آنچه غایب است” ،مجله آرش شماره ( ۷۱ویژهنامه)،
ژوئیه  -۱۹۹۹مرداد ۱۳۷۸؛
“یادداشت حیرتانگیز آقای باقر پرهام بر کتاب مارکس” ،مجله دیدار شماره ،۶
۱۹۹۹/۰۵/۱۹؛

مقاالت ،مصاحبهها و ترجمههای تراب حق شناس
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“بهار فلسطین در پاریس” ،مجله آرش شماره  ،۶۱مه  -۱۹۹۷-فروردین ،اردیبهشت ۱۳۷۶؛
“حماسۀکمون پاریس و ارائۀ تأملی چند” ،مجله نقطه شماره  ،۶ژوئیه  -۱۹۹۶تابستان ۱۳۷۵؛
“انفجار سال  ،”۵۷مجله نقطه شماره  ،۵ – ۴آوریل  -۱۹۹۶بهار ۱۳۷۵؛
“ترجمه :کارِ بیارزش” ،مجله آرش شماره  ،۵۰ژوئن  -۱۹۹۵خرداد ،تیر ۱۳۷۴؛
“بازرگان :آیینۀ اوج و افول بورژوازی ملی ایران” ،مجله نقطه شماره  ،۱آوریل -۱۹۹۵
بهار ۱۳۷۴؛
“فرهنگ مقاومت” (نظرخواهی دربارۀ رابطه با سانسور) ،مجله آرش شماره ،۴۰ -۳۹
ژوئن  -۱۹۹۴خرداد ،تیر ۱۳۷۳؛
“ ۳۰مارس ،یوم االرض” ،مجله آغازی نو ،آوریل  -۱۹۹۳فروردین ۱۳۷۲؛
“معنای دیگر زندگی در آثار غسان کنفانی” ،مجله آرش شماره  ،۱۹سپتامبر -۱۹۹۲
شهریور ۱۳۷۱؛
“آب در خوابگه مورچگان”( ،با اسم مستعار حیدر ایروانی) ،مجله آرش شماره ،۱۳
فوریه  -۱۹۹۲بهمن ۱۳۷۰؛
“ملت فلسطین را تنها نگذاریم” ،سایت اندیشه و پیکار۱۹۹۱/۱۲/۰۷ ،؛
“محکوم به استقالل بودم” ،مجله آدینه شماره ۸؛

گاهنامههای منتشر شده:
“اندیشه و پیکار” (شماره یک) ،به کوشش ت .حقشناس ،ح .ساعی و ا.ح.عارف،
انتشارات اندیشه و پیکار آلمان ،اکتبر-نوامبر  ۲۳۰ ،۱۹۸۷ص؛
“اندیشه و پیکار” (شماره دو) ،به کوشش ت .حقشناس ،ح .ساعی و ا.ح.عارف ،
انتشارات اندیشه و پیکار آلمان ،ژانویه  ۱۷۶ ،۱۹۸۹ص؛
“اندیشه و پیکار” (شماره سه) ،به کوشش ت .حقشناس ،ح .ساعی ،انتشارات اندیشه و
پیکار آلمان ،ژوئن  ۲۶۳ ،۱۹۹۱ص؛
“اندیشه و پیکار” (شماره چهار) ،به کوشش ت .حقشناس ،ح .ساعی ،انتشارات اندیشه
و پیکار آلمان ،دسامبر  ۱۷۰ ،۱۹۹۳ص؛

  ۸۲۴
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کتابهای منتشرشده (تحت نظر):
“چهل و هشت سال پس از چه گوارا ،از او و دربارۀ او” ،به کوشش ت .حقشناس،
انتشارات اندیشه و پیکار آلمان ،اکتبر  ۱۱۸ ،۲۰۱۵ص؛
“از گذشته تا آینده”( ،مصاحبه یحیی-خالد با ت .حقشناس) ،انتشارات اندیشه و پیکار
آلمان ،نوامبر  ۱۷۶ ،۲۰۱۲ص؛
“چهل مقاله از یهودی تباران ضد استعمار فلسطین” ،بهکوشش ت .حقشناس و ح.ساعی:،
انتشارات مجلۀ آرش (چاپ اول) فرانسه ،آوریل ۲۰۱۰؛ (چاپ دوم) ،انتشارات اندیشه
و پیکار آلمان ،سپتامبر ۲۹۵ ،۲۰۱۳ص؛
“کنگرۀ بینالمللی مارکس” ،دانشگاه پاریس ،سپتامبر ( ۱۹۹۸جلد سوم) ،به کوشش
ت .حقشناس و ح .ساعی ،انتشارات اندیشه و پیکار آلمان ،آوریل  ۳۰۴ ،۲۰۰۲ص؛
“کنگرۀ بینالمللی مارکس”( ،مارکسیسم پس از صد سال ،کارنامۀ انتقادی و دورنمای
آینده) ،دانشگاه پاریس ( ۱۹۹۵جلد دوم) ،به کوشش ت .حقشناس و ح .ساعی،
انتشارات اندیشه و پیکار آلمان ،سپتامبر  ۳۴۲ ،۱۹۹۸ص؛
“کنگرۀ بینالمللی مارکس”( ،مارکسیسم پس از صد سال ،کارنامۀ انتقادی و دورنمای
آینده) ،دانشگاه پاریس سپتامبر (۱۹۹۵جلد اول) ،به کوشش ت .حقشناس و ح.
ساعی ،انتشارات اندیشه و پیکار آلمان ،اکتبر  ۳۲۷، ۱۹۹۶ص؛
“از آرمانی که میجوشد” ،به کوشش ت .حقشناس ،انتشارات اندیشه و پیکار آلمان،
سپتامبر  ۲۰۱ ،۱۹۸۵ص؛

کتابهای ترجمهشده:
جاللالعظم صادق“ ،سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات” ،ترجمه :ت.حقشناس،
انتشارات سنبله هامبورگ ،دسامبر ،۱۹۹۹؛  ۱۹۰ص
زین هوارد“ ،کارل مارکس و بازگشت او” ،ترجمه :ت .حقشناس و ح.ساعی،انتشارات
اندیشه و پیکار آلمان ،فوریه  ۴۴ ،۲۰۰۵ص؛
درویش محمود “در محاصره” ،ترجمه :ت .حقشناس ،انتشارات آلفابت ماکزیما و
خانۀ هنر و ادبیات (چاپ اول) سوئد ،تابستان ( ،۲۰۰۶چاپ و ویراست دوم همراه با
سی.دی) انتشارات اندیشه و پیکار آلمان ،آگوست  ۷۷ ،۲۰۱۳ص؛
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فهمی منصور “وضعیت زن در سنت و در تحول اسالم” ،ترجمه :ت .حقشناس ،انتشارات
اندیشه و پیکار آلمان ،آوریل  ۱۷۵ ،۲۰۰۷ص؛
کنفانی غسان ــ درویش محمود “در ایستکاه قطاری که از نقشه فرو افتاد” ،ترجمه :ت.
حقشناس ،انتشارات اندیشه و پیکار آلمان ،مه  ۱۲۸ ،۲۰۱۴ص؛

جزوهها:
از انجمن دوستدران کمون پاریس“ ،لوئیز میشل ،یک عمر سرشار از مبارزه”( ،ترجمه)،
در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۸/۰۳/۰۶ ،؛
سمیر امین ،ایو بنو ،ایزابل مونال ،ژرژ البیکا ،رمی هرهرا و تونی نگری“،پس از مانهاتان”
(با همکاری حبیب ساعی)( ،ترجمه)۲۰۰۱/۱۱/۰۱ ،؛
ت.حقشناس“ ،چند نگاه کوتاه به حوادث سیاسی ایران” ،در سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۰۰/۰۸/۰۱؛
ت .ح با همکاری حبیب ساعی“ ،شکوه انتفاضه و تنهایی یک ملت” ،در سایت اندیشه
و پیکار ،نوامبر ۱۹۹۱؛
ت.حقشناس“ ،ابوجهاد از رهبران بزرگ انقالب فلسطین و دوستدار انقالب ما” ،در
سایت اندیشه و پیکار۱۹۸۸/۰۴/۰۱ ،؛
ت.ح و پوران بازرگان“ ،از بنبست آقای رجوی تا فداکاری آقای ابریشمچی” ،آوریل
۱۹۵۸؛

مقالههای ترجمه شده:
از سایت اوروفلسطین“ ،ما خواستار تحریم کاالهای اسرائیلی هستیم!” ،در سایت اندیشه
و پیکار۲۰۱۶/۰۱/۲۵ ،؛
از سایت اوروفلسطین“ ،با آپارتاید اسرائیل نباید رقصید!” ،در سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۱۵/۱۱/۲۰؛
از سایت اوروفلسطین“ ،انکار حقوق فلسطینیان :محاصرۀ غزه در ارقام و آمار” ،در
سایت اندیشه و پیکار۲۰۱۵/۰۸/۲۸ ،؛

  ۸۲۶
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ساند شلومو“ ،من شارلی نیستم” ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۱۵/۰۱/۱۶ ،؛
از سایت اوروفلسطین“ ،در بارۀ کشتارهای پیاپی فلسطینیان” ،ترجمه :ت .حقشناس ،در
سایت اندیشه و پیکار۲۰۱۳/۱۱/۲۸ ،؛
خوری الیاس ــ درویش محمود“ ،سربازی که در رؤیای زنبقهای سفید بود” ،ترجمه :ت.
حقشناس ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۱۳/۱۰/۱۸ ،؛
بلریشار میشل (مصاحبه)“ ،ریشههای آپارتاید در آفریقای جنوبی و اسرائیل یکی
است!” ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۱۳/۰۵/۰۵ ،؛
از سایت اوروفلسطین و مدیا پارت“ ،زندانی داریم ...تا زندانی ،”!...در سایت اندیشه و
پیکار۲۰۱۳/۰۲/۲۲ ،؛
پلدروا ژوزه (معرفی دو کتاب از فویرباخ به زبان فرانسه) ،در سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۱۲/۰۷؛
کیله سالمه“ ،مانیفست حزب کمونیست پس از  ۱۶۲سال” ،در سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۱۲/۰۵/۱۷؛
از بی بی سی (گزارش)“ ،مومیا ابوجمال از اعدام َرست ،اما حبس ابد او را تهدید
میکند” ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۱۱/۱۲/۰۸ ،؛
چهگوارا ارنستو“ ،یادداشتهایی برای مطالعۀ ایدئولوژی انقالب کوبا” ،در سایت اندیشه
و پیکار۲۰۱۱/۱۲ ،؛
فیلمی از عبدالله سمیر و راینس خوزه“ ،سفر به فلسطین :نویسندگان مرزها” (زیرنویس
فارسی) ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۱۱/۱۰/۰۶ ،؛
دریدا ژاک“ ،پیام به هیئت پارلمان بینالمللی نویسندگان که به فلسطین رفتند” ،در سایت
اندیشه و پیکار۲۰۱۱ ،؛
فوکو میشل“ ،دمکراسیهای اروپا و زندانیهای سیاسیشان” ،مجله آرش شماره -۱۰۵
 ،۱۰۶مارس  -۲۰۱۱اسفند ۱۳۸۹؛
کولون میشل“ ،ده دروغ بزرگ رسانههای گروهی راجع به اسرائیل” ،در سایت اندیشه و
پیکار۲۰۱۰/۰۶/۲۱ ،؛
مرمه دانیل“ ،به مناسبت درگذشت هوارد زین” ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۱۰/۰۶/۱۴ ،؛
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لووی میکائل“ ،اکو سوسیالیسم و برنامه ریزی دمکراتیک” ،مجله سامان نو شماره ،۱۰
۲۰۱۰/۰۳/۱۶؛
لوی گیدئون“ ،غزه ,پای صحبت گیدئون له وی” (روزنامه نگار اسرائیلی) ،در سایت
اندیشه و پیکار۲۰۱۰/۰۱/۲۵ ،؛
مرمه دانیل“ ،مصاحبه با هوارد زین و به یاد او” ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۱۰ ،؛
بالیبار اتیین -کورن هانری“ ،نظر مشورتی دیوان داوری بینالمللی” ،در سایت اندیشه و
پیکار۲۰۰۹/۱۱/۱۵،؛
بارت بنیامین“ ،شرکت فرانسوی وئولیا و تاوان مداخلهاش در تراموای اورشلیم” ،در
سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۹/۱۱/۱۵ ،؛
آونری یوری«“ ،دیوار» و اسرائیلیها  -گوشهای از گفتههای اسرائیلیان طرفدار صلح ،در
سایت قدیمی اندیشه و پیکار۲۰۰۹/۱۱/۱۵ ،؛
از مجله لیبراسیون“ ،مصاحبه با آلن بدیو نویسندۀ «فرضیه کمونیسم» و پاسخ دانیل
بنسعید به برخی انتقادات او” ،در سایت قدیمی اندیشه و پیکار ۲۰۰۹/۰۱/۲۹؛
تادئی فردریک“ ،به مناسبت انتشار کتاب «سرکوزی مظهر چیست؟»”( ،مصاحبه با آلن
بدیو) در سایت قدیمی اندیشه و پیکار۲۰۰۹/۰۸/۲۵ ،؛
لووی گیدئون“ ،جنبۀ تاریک اندیشانۀ مذهبی اسرائیل” (مورد حملۀ دشمن قرار گرفتن
ِ
سالمت موضعگیری است) ،در سایت قدیمی اندیشه و پیکار۲۰۰۹/۰۵/۲۶ ،؛
دلیل
درویش محمود“ ،درسی از کاما سوترا” ،در سایت قدیمی اندیشه و پیکار۲۰۰۹/۰۵/۰۷ ،؛
سماره عبدالکریم“ ،تعریف «نیازهای انسانی» از دید اسرائیل” ،در سایت قدیمی اندیشه
و پیکار۲۰۰۹/۰۴/۰۵ ،؛
آزوالی آریال“ ،ما همه فلسطینی هستیم” ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۹/۰۲/۱۰ ،؛
میسر باشد” (و ترجمۀ
درویش محمود“ ،ما نیز زندگی را دوست میداریم آنگاه که برایمان ّ
گفتار یک فیلم مستند ساختۀ سینماگر فرانسوی ژان آسل مایر) ،مجله آرش شماره ،۱۰۲
 دی ۱۳۸۷؛ژانویه ۲۰۰۹
بنسعید دانیل“ ،پرسشهای اکتبر ،آیا انقالب روسیه کوتاه بود؟ آیا از ابتدا محکوم بوده
است و  زودرس؟” ،مجله سامان نو۱۳۸۷/۰۷/۰۸ -۲۰۰۸/۰۹/۲۹ ،؛

  ۸۲۸

از فیضیه تا پیکار

درویش محمود“ ،سناریو از پیش آماده شده است” (شعر) ،در سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۰۸/۰۸/۱۰؛
درویش محمود“ ،از این پس ،دیگر خودت نیستی” ،در سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۰۸/۰۸/۱۰؛
بلریشار میشل“ ،بیداری فسطینیهای اسرائیلی” ،مجله آرش شماره  ،۱۰۱ژوئیه -۲۰۰۸
تیر ۱۳۸۷؛
هجس کریس“ ،وقت آن است که از اسرائیل اعالم استقالل کنیم” ،در سایت اندیشه و
پیکار۲۰۰۸/۰۷/۰۱ ،؛
از سایت اوروفلسطین“ ،نه :ما سالگرد تأسیس اسرائیل را جشن نمیگیریم!” ،در سایت
اندیشه و پیکار۲۰۰۸/۰۴/۳۰ ،؛
ونهگم رائول“ ،زنده باد اواخاکا” ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۷/۱۰/۰۳ ،؛
جبران سالم“ ،سکوت” ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۷/۰۷/۲۰ ،؛
ملمان یوسی“ ،سرانجام ،آمریکا حمله خواهد کرد” ،در سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۰۶/۱۰/۲۹؛
آونری یوری“ ،شمشیر محمد” ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۶/۱۰/۰۳ ،؛
دنهوند کریس و کاالندر نیکال“ ،انحطاط اسرائیل” (مصاحبه با شهال نهله) ،در سایت
اندیشه و پیکار۲۰۰۶/۰۹/۲۸ ،؛
لوکاره جان“ ،پرسش و استیضاح” ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۶/۰۹/۲۸ ،؛
آشکار ژیلبر“ ،لبنان :در مخالفت با قطعنامۀ  ۱۷۰۱ملل متحد و گسیل نیروهای ناتو”،
در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۶/۰۹/۲۸ ،؛
هس امیره“ ،به نام حفظ امنیت ،ولی نه برای آن” ،در سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۰۶/۰۹/۲۸؛
تنک هانری“ ،سخنان پاپ و حملۀ او به اسالم و خردگرایی” ،در سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۰۶/۰۹/۱۳؛
پیترز رالف“ ،طرح «خاورمیانۀ بزرگ و نوین»!” ،در سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۰۶/۰۹/۰۴؛
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ِپری گابریل“ ،سندی از  ۷۰سال پیش ،که حقیقت را فریاد میزند” ،در سایت اندیشه و
پیکار۲۰۰۶/۰۶/۲۲ ،؛
هرهراه رمی“ ،سه مرحلۀ شورش در فرانسه طی یک سال” ،مجله آرش شماره ،۹۶-۹۵
ژوئن  -۲۰۰۶خرداد ۱۳۸۵؛
هسامیره“،چگونهملتیرابهکمکوصدقهمحتاجم یکنند”،دفترهجدهمنگاه۲۰۰۶/۰۵/۱۷،؛
سیپل سیلوان“ ،مصاحبه با محمود درویش” ،دفتر هجدهم نگاه۲۰۰۶/۰۵/۱۷ ،؛
ابوعمرو زیاد“ ،جنبش حماس :علت وجودی ،موقعیت و خطر آن” ،گاهنمه اندیشه و
پیکار شماره ۲۰۰۶/۰۴/۰۴ ،۴؛
لووی گیدئون“ ،اسرائیل :ملتی متحد و نژادپرست” ،در سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۰۶/۰۳/۲۹؛
فیسک رابرت“ ،جنگ بزرگ برای تمدن”( ،مصاحبۀ نوول ابزرواتور) ،مجله آرش
شماره  ،۹۴ژانویه  -۲۰۰۶بهمن ۱۳۸۴؛
بیده ژاک“ ،سیستم مبتنی بر احزاب و کسب هژمونی” ،در سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۰۶/۰۹؛
یاکوب ژوزف“ ،عراق تکه پاره است ،قانون اساسیاش هم همینطور” ،در سایت اندیشه
و پیکار۲۰۰۵/۱۱/۲۶ ،؛
فیسک رابرت“ ،در معرفی یک کتاب جدید :رابرت فیسک :جنگ بزرگ برای تمدن”،
در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۵/۱۱/۲۶ ،؛
دوترون ژاک “ ،فرصت طلب” (ترانه) ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۵/۱۱/۲۶ ،؛
قبانی نزار“ ،کودکان سنگ” ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۵/۱۱/۲۶ ،؛
رونو(شاعر و نویسنده فرانسوی)“ ،علیه جنگ امپریالیستی” ،در سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۰۵/۱۱/۲۶؛
درویش محمود“ ،احمد عرب” ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۵/۱۱/۲۳،؛
قبانی نزار“ ،پرتو عشق” ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۵/۱۰/۰۳ ،؛
قبانی نزار“ ،هرگاه من از عشق سرودم ،ترا سپاس گفتند!” ،در سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۰۵/۱۰/۰۳؛

  ۸۳۰

از فیضیه تا پیکار

درویش محمود“ ،دربارۀ ادوارد سعید” ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۵/۱۰/۰۳ ،؛
فرهنگ فرانسوی روبر“ ،اشارهای کوتاه به جغرافیا و تاریخ افغانستان” ،در سایت اندیشه
و پیکار۲۰۰۵/۰۹/۲۹ ،؛
از سایت دیلی تایمز“ ،اسرائیل عامل قتل ضیاءالحق بود” ،در سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۰۵/۰۹/۱۵؛
ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی“ ،ششمین بیانیۀ از جنگل الکندونا” (با همکاری بهرام
قدیمی) ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۵/۰۹ ،؛
هرهراه رمی (مصاحبه با سمیر امین)“ ،پنجاه سال پس از کنفرانس باندوگ ،آیا میتوان
به سوی تجدید همبستگی خلقهای جنوب گام برداشت؟” ،مجله آرش شماره ،۹۳-۹۲
 -۲۰۰۵/۰۸شهریور ،مهر ۱۳۸۴؛
لوبار استفانی“ ،فیلم مستند حییم باوین (ادعانامهای علیه اشغالگری اسرائیل)”(،با اسم
مستعار سعید رهرو) ،مجله آرش شماره  -۲۰۰۵/۰۸ ،۹۳-۹۲شهریور ،مهر ۱۳۸۴؛
از رونامه لوموند دربارۀ اسرائیل ،فلسطین“ ،گزارشی از ژیل پاریس”( ،با اسم مستعار
سعید رهرو) ،مجله آرش شماره  -۲۰۰۵/۰۸ ، ۹۳-۹۲شهریور ،مهر ۱۳۸۴؛
بیله سرژ“ ،سیاهان در اردوگاههای نازی”( ،با اسم مستعار سعید رهرو)۲۰۰۵/۰۵/۱۳ ،؛
از سایت اولد آمریکن سنچری“ ،چهارده مشخصۀ رژیمهای فاشیستی”( ،ترجمه سعید
رهرو) ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۵/۰۵/۱۲ ،؛
ورشفسکی میشل“ ،اسرائیلیها و فلسطینیها در بنبستی خونین” ،در سایت اندیشه و
پیکار۲۰۰۵/۰۵/۱۲ ،؛
حیدر حبیب -پلنوگاره ماری“ ،کابوس افغانستان” ،در سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۰۵/۰۵/۰۴؛
از مجله نوول ابسرواتور“ ،نهصد روز محاصرۀ لنینگراد”( ،با اسم مستعار سعید رهرو)،
در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۵/۰۵/۰۴ ،؛
دینگز جان“ ،سالهای سیاه تروریسم دولتی در شیلی و ،”...در سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۰۵/۰۴/۰۹؛
ورشفسکی میشل“ ،اسرائیلیها و فلسطینیها در بنبستی خونین” ،مجله آرش شماره ،۹۱
مارس  -۲۰۰۵فروردین ،اردیبهشت ۱۳۸۴؛
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انجمن اسرائیلی گوش شالوم“ ،در سایۀ دیوار جداسازی :غارت زمینها و ساختن
کولونیها” ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۵/۰۲/۱۷ ،؛
هرهراه رمی“ ،نظام جهانی سرمایهداری و تحلیلهای تئوریک آن”( ،با همکاری حبیب
ساعی) ،آرش شماره  ،۹۰ژانویه  -۲۰۰۵/۰۱بهمن ،اسفند ۱۳۸۳؛
مور ایو“ ،نوشتههایی که پرده از هویت قاتالن لیبکنشت و روزا لوکزامبورگ برمیدارد”،
در سایت اندیشه و پیکار ،ژانویه ۲۰۰۵؛
دومون رنه“ ،دو سند از  ۱۴سال پیش :تخریب عمدی عراق :این است واقعیت! -
مجازات مردم عراق با بایکوت” ،در سایت اندیشه و پیکار ،ژانویه  ۲۰۰۵؛
دریدا ژاک“ ،پیام ژاک دریدا (به هیأت پارلمان بینالمللی نویسندگان که به فلسطین
رفتند)” ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۴/۱۲/۰۷ ،؛
درویش محمود“ ،همصدایی [دربارۀ ادوارد سعید]” ،در سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۰۴/۱۱/۲۴؛
آشکار ژیلبر“ ،مصاحبهای منتشر نشده با ماکسیم رودنسون :در بارۀ انتگریسم اسالمی”،
در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۴/۱۱/۰۹ ،؛
ماندار استفان“ ،تشکر مارکوس رهبر زاپاتیستها از بازیکنان اکیپ فوتبال انتر میالن”،
در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۴/۱۰/۳۱ ،؛
آونری یوری“ ،به سوی جنگ داخلی در اسرائیل” ،در سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۰۴/۱۰/۳۰؛
زربیب داوید“ ،مصاحبه با ژرار دومینیل” ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۴/۰۹/۳۰ ،؛
آشکار ژیلبر“ ،تزهایی دربارۀ دورۀ کنونی ،جنگ و جنبش ضدجنگ” ،مجله آرش شماره
 ،۸۹سپتامبر  -۲۰۰۴شهریور ،مهر ۱۳۸۳؛
از مجله اوروفلسطین“ ،ادامۀ اعتصاب غذای زندانیان سیاسی فلسطینی در اسرائیل” ،در
سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۴/۰۸/۳۰ ،؛
درویش محمود “امروز مسئلۀ فلسطینیها بودن یا نبودن است” ،در سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۰۴/۰۷/۲۲؛
بالیبار اتیین -روبریو مادلن“ ،آیا دست روی دست خواهیم گذارد تا فلسطین را نابود
کنند؟” ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۴/۰۶/۰۲ ،؛

  ۸۳۲

از فیضیه تا پیکار

سگال آبراهام -بالیبار اتیین“ ،در حمایت از آرمان فلسطین” ،در سایت اندیشه و پیکار،
۲۰۰۴/۰۶/۰۲؛
پاریس ژیل“ ،باشگاه گالیله ،برندۀ جام فوتبال اسرائیل شد” ،مجله آرش شماره ،۸۸-۸۷
ژوئن  -۲۰۰۴تیر ،مرداد ۱۳۸۳؛
دینی حجاب” ،مجله آرش شماره  ،۸۸-۸۷ژوئن  -۲۰۰۴تیر،
فهمی منصور“ ،تاریخ
ِ
مرداد ۱۳۸۳؛
حربی محمد“ ،ماکسیم رودنسون و نگاه یک مارکسیست به اسالم” ،در سایت اندیشه و
پیکار۲۰۰۴/۰۵ ،؛
از مجله دوستان لوموند دیپلماتیک“ ،فلک را سقف بشکافیم” ،در سایت اندیشه و
پیکار۲۰۰۴/۰۲/۲۱ ،؛
بنسعید دانیل“ ،دریدا و مارکسیسم” ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۰۴ ،؛
از مجله تله راما“ ،جادۀ  :۱۸۱بخشهایی از یک سفر به فلسطین -اسرائیل” ،در سایت
قدیم اندیشه و پیکار۲۰۰۳/۱۱/۱۹ ،؛
از مجله اومانیته“ ،دو گزارش از یک محاکمه در اسرائیل” ،در سایت قدیم اندیشه و
پیکار۲۰۰۳/۱۱ ،؛
بالیبار اتیین ،برنهایم نیکول و“ ،...فلسطین :ضرورت اعزام یک نیروی حایل بینالمللی،
هرچه زودتر!” (بیانیه) ،در سایت قدیم اندیشه و پیکار۲۰۰۳/۱۱ ،؛
دوبیر پاتریس“ ،آمریکا و کشتاری بدتر از «مای الی» در ویتنام”،در سایت اندیشه و
پیکار۲۰۰۳/۱۰ ،؛
برغوثی مصطفی“ ،طرح یک «نقشۀ راه» فلسطینی :مبادا «دولت موقت» پایان دائمی
قضیۀ فلسطین باشد!” ،مجله آرش شماره  ،۸۵آگوست  -۲۰۰۳مرداد ،شهریور ۱۳۸۲؛
از فصل نامه برای فلسطین شماره “ ،۳۸همبستگی با نافرمانان از خدمت نظام در
اسرائیل” ،در سایت قدیم اندیشه و پیکار۲۰۰۳/۰۶ ،؛
امین سمیر“ ،امپریالیسم امروز و تهاجم هژمونی طلبانۀ ایاالت متحده”( ،ترجمه با
همکاری حبیب ساعی) ،مجله آرش شماره  ،۸۴ژوئن  -۲۰۰۳خرداد ۱۳۸۲؛
امین سمیر“ ،جاهطلبی بیکران و جنایتکارانه ایاالت متحده :کنترل نظامی کره زمین”،
(ترجمه با همکاری حبیب ساعی) ،درسایت اندیشه و پیکار۲۰۰۳/۰۴/۱۲ ،؛
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آلونی شوالمیت“ ،قتل یک جمعیت انبوه زیر یک سرپوش درستکاری” ،در سایت قدیمی
اندییشه و پیکار۲۰۰۳/۰۳/۰۶ ،؛
شائول ملحم“ ،تفسیری غیرسنتی از تجاوزگری آمریکا” ،در سایت قدیمی اندیشه و
پیکار۲۰۰۳ ،؛
آونری یوری“ ،خشم فلسطینیها را درک کنیم” ،نشریه شهروند کانادا۲۰۰۲/۱۲/۱۳ ،؛
آلونی شوالمیت“ ،ملتی تحت اشغال” ،در سایت قدیمی اندییشه و پیکار۲۰۰۲/۱۲ ،؛
پاپاکنستانتینو پتروس -مینی کاتری“ ،مروان برغوتی از درون زندان سخن میگوید”،
مجله آرش شماره  ،۸۲-۸۱اکتبر  -۲۰۰۲مهر ۱۳۸۱؛
فیسک رابرت“ ،شارون را بهخاطر جنایات جنگی تحت پیگرد قرار دهید”،در سایت
قدیمی اندیشه و پیکار۲۰۰۲/۰۹/۲۴ ،؛
بوردیو پییر“ ،به سوی دانشی متعهد” ،در سایت قدیمی اندیشه و پیکار۲۰۰۲/۰۸/۲۰،؛
از سایت فرانسه-فلسطین “معرفی یک انجمن غیردولتی زنان در فلسطین” ،در سایت
قدیمی اندیشه و پیکار۲۰۰۲/۰۶ ،؛
پیام  ۴۰نفر انترناسیونالیست در مقر یاسر عرفات ،رام الله“ ،خطاب به رهبران کشورهامان
که دم برنمیآورند و به خانوادههامان” ،در سایت قدیمی اندیشه و پیکار۲۰۰۲/۰۴/۱۵ ،؛
سیپل سیلون -لوفور کلود“ ،فرداهای سخت اسرائیل” ،در سایت قدیمی اندیشه و پیکار،
۲۰۰۲/۰۴؛
از لوموند“ ،تشکیل جمعیتی از وکالی دادگستری برای دفاع از فلسطینیها و دو مقالۀ
دیگر” ،در سایت قدیمی اندیشه و پیکار۲۰۰۲/۰۴ ،؛
درویش محمود“ ،فلسطین اسم شب است” ،مجله آرش شماره  ،۸۰آوریل -۲۰۰۲
فروردین ۱۳۸۱؛
تعیم مونا“ ،هیئت «پارلمان بینالمللی نویسندگان» :سفر به فلسطین و حمایت از مبارزه
علیه اشغالگران” ،در سایت قدیمی اندیشه و پیکار۲۰۰۲/۰۴،؛
گورسل ندیم“ ،اعتصاب غذای مرگبار در زندانهای ترکیه” ،در سایت قدیمی اندیشه و
پیکار۲۰۰۲ ،؛
هرهراه رمی و“ ،...در کنگرۀ سوم بینالمللی مارکس چهار روشنفکر مارکسیست و بحث
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دربارۀ سوءقصدهای  ۱۱سپتامبر”( ،ترجمه با همکاری حبیب ساعی) ،در سایت قدیمی
اندیشه و پیکار۲۰۰۱/۱۱/۰۲ ،؛
مونو کارولن -ویل نیکوال“ ،این زورآزمایی بین طالبان دالر است و طالبان نفت”،
(مصاحبه با تونی نگری)۲۰۰۱/۱۰ ،؛
امین سمیر“ ،کنگرۀ جهانی علیه نژادپرستی” ،در سایت قدیمی اندیشه و پیکار،
۲۰۰۱/۰۹؛
“کارپایۀ اقتصاد سیاسی مارکس”( ،با اسم مستعار سعید رهنما) ،مجله آرش شماره -۷۵
 ،۷۶فوریه  -۲۰۰۱بهمن ۱۳۷۹؛
تدوین
از مقدمۀ فرهنگ  ۱۵جلدی“ ،کنفرانس ساالنه در دانشگاه آزاد برلین برای
ِ
انتقادی مارکسیسم” ،مجله آرش شماره  ،۷۴آگوست  -۲۰۰۰مرداد،
فرهنگ تاریخی -
ِ
شهریور ۱۳۷۹؛
گرینبرگ ِلو“ ،تروریسم دولتی اسرائیل” ،در سایت قدیمی اندیشه و پیکار۲۰۰۰ ،؛
درویش محمود“ ،شعر محمد” ،درسایت قدیمی اندیشه و پیکار ۲۰۰۰؛
امین سمیر“ ،جهانی شدن مبارزات اجتماعی”( ،با اسم مستعار سعید رشیدی) ،مجله
آرش شماره  ،۷۲نوامبر  -۱۹۹۹مهر ،آبان ۱۳۷۸؛
کریستن الیویه“ ،کفرگویی از سنلویی تا سلمان رشدی” ،مجله نقطه شماره  ،۹فوریه
 -۱۹۹۹تابستان ۷۸؛
هاوگ ولفگانگ“ ،نگاهی به انتخابات اخیر آلمان :پیروزی سوسیال دمکراتها در بحران
نئولیبرالیسم چه تأثیری دارد؟” ،مجله آرش شماره  ،۶۹ژانویه  -۱۹۹۹دی ۱۳۷۷؛
لووی میکائیل“ ،جهانی شدن و انترناسیونالیسم ،دو مسئلۀ همچنان زندۀ مانیفست” ،مجله
آرش شماره  ،۶۷مه  -۱۹۹۸اردیبهشت ،خرداد ۱۳۷۷؛
عابدالجابری محمد“ ،رابطۀ اندیشه و زبان ،و نقدی بر زبان عربی” ،مجله آرش شماره
 ،۶۶مارس  -۱۹۹۸بهمن ،اسفند ۱۳۷۶؛
شاتله فرانسوا“ ،روشنفکر و جامعه” ،مجله نقطه شماره  ،۸فوریه  -۱۹۹۸زمستان
۱۳۷۶؛
هابل ژانت“ ،چه گوارا و اخالق در پیکار سیاسی ،به مناسبت سیامین سالگرد قتل چه
گوارا” ،مجله آرش شماره  ،۶۴ – ۶۳اکتبر  -۱۹۹۷مرداد ،آبان ۱۳۷۶؛
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بوردیو پییر -دریدا ژاک -رژی دبره“ ،ما خواستار تجدید محاکمۀ مومیا ابوجمال
هستیم” ،مجله آرش شماره  ،۶۴ – ۶۳اکتبر  -۱۹۹۷مرداد ،آبان ۱۳۷۶؛
درویش محمود“ ،سخن آغازین بهار فلسطین” ،مجله آرش شماره  ،۶۱مه -۱۹۹۷
فروردین ،اردیبهشت ،۱۳۷۶
رولو اریک“ ،جاهطلبیهای سلطه طلبانۀ آمریکا ،چرا آمریکا میخواهد پتروس غالی را
کنار بزند؟” ،مجله آرش شماره  ،۵۸اکتبر  -۱۹۹۶مهر ،آبان ۱۳۷۵؛
دومبر دومینیک“ ،آیا ایدۀ کمونیسم بهراستی مرده است؟” ،مجله آرش شماره ،۵۷
آ گوست  -۱۹۹۶مرداد ،شهریور ۱۳۷۵؛
سیکس تئودور“ ،مردم سرور خویشاند و شعری از یک کمونارد” ،مجله نقطه شماره ،۶
ژوئیه  -۱۹۹۶تابستان ۱۳۷۵؛
توگو با ژاک بیده ،مارکسیسم در انتقاد از خود ،باید تا مارکس پیش
فرنزی توماس“ ،گف 
رود” ،مجله آرش شماره  ،۵۵مه  -۱۹۹۶فروردین ،اردیبهشت ۱۳۷۵؛
توگو با سحر خلیفه ،نویسندۀ فلسطینی :تبعیض جنسی از کودکی
جودت نوار“ ،گف 
در خانواده شکل میگیرد”( ،با اسم مستعار سعید رهرو)،آرش شماره  ،۱۵-۱۴مارس
 -۱۹۹۲اسفند ،فروردین ۱۳۷۱؛
توگو با دانیل بن سعید) ،مجله آرش
اسپیر آرنو“ ،مارکس رهیده از قفس خویش”( ،گف 
شماره  ،۵۴مارس  -۱۹۹۶بهمن ،اسفند ۱۳۷۴؛
خضر محسن“ ،آیا فقط بنیادگرایاناند که متعصباند؟” ،مجله آرش شماره  ،۵۳ژانویه
 -۱۹۹۶آذر ،دی ۱۳۷۴؛
بنو ایو“ ،نژادپرستی و مبارۀ طبقاتی”( ،با اسم مستعار سعید رهرو) ،مجله آرش شماره
 ،۵۳ژانویه  -۱۹۹۶آذر ،دی ۱۳۷۴؛
مودوی لوران“ ،خاموشی ارنست َمندل”( ،با اسم مستعار سعید رهرو) ،مجله آرش شماره
 ،۵۱آگوست  -۱۹۹۵مرداد ،شهریور ۱۳۷۴؛
اگو رونو“ ،آمیختگی و تمایز بین شعر و سیاست”( ،مصاحبه با محمود درویش) ،مجله
نقطه ،ژوئیه  -۱۹۹۵تابستان ۱۳۷۴؛
دریدا ژاک“ ،در دفاع از مومیا ابوجمال” ،مجله آرش شماره  ،۵۰ژوئن  -۱۹۹۵خرداد،
تیر ۱۳۷۴؛
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الگویه آرلت“ ،میهن من سراسرکره خاکی است” ،مجله آرش شماره  ،۵۰ژوئن -۱۹۹۵
خرداد ،تیر ۱۳۷۴؛
م ّناع میثم“ ،تفتیش عقاید در تاریخ عرب و اسالم” ،مجله آرش شماره ،۴۲ -۴۱
آ گوست  -۱۹۹۴مرداد ،شهریور ۱۳۷۳؛
زیگلر ژان“ ،درخشش ،پیروزی” ،مجله آرش شماره  ،۴۰ -۳۹ژوئن  -۱۹۹۴خرداد،
تیر ۱۳۷۳؛
ابسرواتور نوول“ ،جاهلیت اسالمگرایی و بیداد آن در الجزایر”( ،با اسم مستعار سعید
رهرو) ،مجله آرش شماره  ،۳۷ – ۳۶مارس  -۱۹۹۴اسفند ،فروردین ۱۳۷۳؛
تویکم” ،مجله آرش شماره  ،۳۱اکتبر
اریبون دیدیه“ ،مارکس اندیشمند قرن بیس 
 -۱۹۹۳مهر ۱۳۷۲؛
توگو با استال
مجلۀ لو هیستوری“ ،مادرساالری هرگز وجود نداشته است”( ،گف 
جئورگودی) ،مجله آرش شماره  ،۲۶ -۲۵مارس  -۱۹۹۳اسفند ،فروردین ۱۳۷۲؛
از لوموند“ ،از المپیک  ۱۹۳۶بارسلون :از بازی تا جنگ ضدفاشیستی” ،مجله آرش
شماره  ،۲۴فوریه  -۱۹۹۳بهمن ۱۳۷۱؛
بنجلون طاهر“ ،نقش نویسنده در «جهان سوم»” ،مجله آرش شماره  ،۲۴فوریه -۱۹۹۳
بهمن ۱۳۷۱؛
یالتا پل ۷۰“ ،سال پیش ،اولین حکومت ُکرد در موصل” ،مجله آرش شماره  ،۲۰اکتبر
 -۱۹۹۲مهر ۱۳۷۱؛

“یک روزنامهنگار در آستانۀ اعدام (در بارۀ مومیا ابوجمال)”( ،با اسم مستعار سعید
رهرو) ،مجله آرش شماره  ،۲۰اکتبر  -۱۹۹۲مهر ۱۳۷۱؛
گارسیامارکز گابریل“ ،شارون و بگین :برندگان نوبل در کشتار” ،مجله آرش شماره ،۱۶
مه  -۱۹۹۲اردیبهشت ۱۳۷۱؛
سویزی پل“ ،بحرانی در تئوری مارکسی” ،گاهنامه اندیشه و پیکار شماره ۱۹۸۷ ،۱؛
لووی میکائیل“ ،بحران همه جانبه در آرژانتین”؛
البیکا ژرژ“ ،انتفاضۀ االقصی :قیامی در راه استقالل ملی”؛
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مصاحبهها:
مصاحبه با مجلۀ اینترنتی فالخن“ ،سازمان همه چیز ما بود” ،فالخن شماره ۲۵ ،۲۰
ژوئن  ۴ ،۲۰۱۵تیر ۱۳۹۴؛
“گفتارهایی از خاطرات تراب حقشناس” ،در سایت اندیشه و پیکار۲۰۱۳/۰۶/۱۶ ،؛
مصاحبۀ رادیو دمکراسی شورایی“ ،دربارۀ به اصطالح مذاکرات صلح اسرائیل ـ فلسطین”،
در سایت اندیشه و پیکار۲۰۱۰/۱۰/۲۳ ،؛
مصاحبۀ تلویزیون کومله“ ،دربارۀ دور جدید «مذاکرات صلح» فلسطین ـ اسرائیل”،
۲۰۱۰/۰۹/۲۴؛
مصاحبۀ رادیو دمکراسی شورایی“ ،در بارۀ حملۀ ارتش اسرائیل به کاروان کشتیها کمک
به مردم مقاوم فلسطین در غزه و پیرامون اوضاع سیاسی در غزه”۲۰۱۰/۰۷/۰۴ ،؛
مصاحبۀ تلویزیون کومله“ ،دربارۀ اوضاع جاری فلسطین :اشغالگری و مقاومت دربرابر
آن”۲۰۱۰/۰۵/۲۷ ،؛
مصاحبۀ رادیو دمکراسی شورایی“ ،در بارۀ اوضاع کنونی فلسطین”۲۰۱۰/۰۵/۰۶ ،؛
توگوی مجله آرش“ ،در بارۀ انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران” ،مجله آرش
گف 
شماره  ،۱۰۳آگوست -۲۰۰۹مرداد ۱۳۸۸؛
مصاحبۀ رادیو برابری“ ،دربارۀ تهاجم اسرائیل به غزه” ،رادیو برابری۲۰۰۹/۰۱/۰۹ ،؛
مصاحبۀ مجله آرش“ ،انفجارعظیم اجتماعی و سیاسی” مجله آرش شماره ،۱۰۲ژانویه
 -۲۰۰۹دی ۱۳۸۷؛
مصاحبۀ  رادیو دمکراسی شورایی“ ،در بارۀ شصتمین سال تشکیل دولت اسرائیل و فاجعۀ
فلسطین”۲۰۰۸/۰۴/۰۹ ،؛
رادیو صدای نو -استرالیا“ ،متن کامل سخنان تراب حقشناس در رابطه با  ۶۰سال
مقاومت در فلسطین”۲۰۰۸/۰۴/۰۹ ،؛
مصاحبۀ رادیو دمکراسی شورایی“ ،در بارۀ مقاومت در غزه و نیز در بارۀ درگذشت ژرژ
حبش”۲۰۰۸/۰۲/۰۹ ،؛
مصاحبۀ رادیو دمکراسی شورایی“ ،در بارۀ کنفرانس آناپولیس”۲۰۰۷/۱۲/۱۱ ،؛
زمینهها و زمانهها “در بارۀ سخنان پاپ در مورد اسالم”( ،با مشارکت محمدرضا
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درویش)۲۰۰۶/۰۹/۲۴ ،؛
مصاحبۀ رادیو صدای نو -استرالیا“ ،در بارۀ بحران کنونی خاورمیانه”۲۰۰۶/۰۷/۲۵ ،؛
مصاحبۀ رادیو پژواک-ونکوور“،در بارۀ   پیروزی حماس در انتخابات فلسطین”،
۲۰۰۶/۰۳/۰۶؛
مصاحبۀ رادیو همبستگی“ ،در بارۀ انتخابات فلسطین :حماس ،الفتح و چشم انداز”،
۲۰۰۶/۰۳/۰۶؛
سایت اتحاد سوسیالیستها (بحث در پالتاک)“،دربارۀ تحوالت اخیر در فلسطین”،
۲۰۰۶/۰۳/۰۱؛
مصاحبۀ رادیو پژواک -ونکوور“ ،دربارۀ عقب نشینی اسرائیل از نوار غزه”،
۲۰۰۵/۰۸/۳۰؛
توگوی پرویز قلیچخانی ،در مجله آرش شماره  ،۹۳-۹۲آگوست  -۲۰۰۵شهریور،
گف 
مهر ۱۳۸۴؛
مصاحبۀ رادیو بینالمللی فرانسه“ ،دربارۀ جانشینی عرفات و انتخابات در فلسطین”،
۲۰۰۴/۱۲/۱۰؛
مصاحبۀ رادیو پژواک-ونکوور“ ،دربارۀ درگذشت یاسر عرفات و تأثیر آن بر جنبش
مقاومت فلسطین”۲۰۰۴/۱۱/۲۴ ،؛
مصاحبۀ رادیو برابری“ ،پیرامون نقش یاسر عرفات در جنبش فلسطین”۲۰۰۴/۱۱/۱۲ ،؛
مصاحبۀ رادیو پژواک-ونکوور“ ،در بارۀ اوضاع فلسطین و اسرائیل”۲۰۰۴/۰۹/۲۲ ،؛
توگوی پرویز قلیچخانی“ ،به بهانۀ انتشار کتاب «بر فراز خلیج» نوشتۀ محسن
گف 
نجاتحسینی” ،مجله آرش شماره  ،۷۹نوامبر  -۲۰۰۱آبان ۱۳۸۰؛
پاسخ مجله آغازی نو ،با ت.ح ،مجله آغازی نو شماره  ،۱۵ژوئن -۱۹۹۱
پرسش و
ِ
خرداد ۱۳۷۰؛
مصاحبه با حسین روحانی و ت.حقشناس“ ،تماس با خمینی در نجف” ،انتشار در نشریۀ
پیکار ( ،۱۳۵۹ )۱۹۸۰در سایت اندیشه و پیکار ۱۹۸۰/۰۹/۰۱ -۲۰۱۱؛

نمایۀ نامها

ابتهاج ،هوشنگ؛۱۸۱

احمدزاده ،مجید؛ ۱۲۱

ابراری ،حسن؛ ۷۸۸ ،۴۵۹ ،۴۴۲ ،۳۷۸  ،۳۳۶

احمدزاده ،مسعود؛ ،۳۵۷ ،۳۴۰ ،۳۰۱ ،۱۲۱ ،۷۴

ابراهیمی ،فاطمه( ،مهرنوش قبادی)؛ ۵۸۵

احمدی ،محمود؛ ۱۶۳

ابریشمچی ،مهدی؛ ،۶۹۹ ،۴۲۸ ،۴۰۴ ،۱۶۳ ،۱۱

احمدی ،عبدالرحیم؛ ۱۲۴

ابنخلدون؛ ۱۲۴

احمدیاسکویی ،مرضیه؛ ۵۸۵

آبراهامیان ،یرواند؛ ۴۱۶ ،۳۴۴
ابراهیمیان ،طاهرا؛ ۶۰۹
۸۲۵

ابنزیاد ،کمیل؛ ۳۶۶ ،۱۸۸

ابنسینا؛ ۳۶۶ ،۱۷۴

ابواسماعیل (مستعار)؛ ۲۲۰

ابوالخیر ،خیری؛ ۲۸۳-۲۸۲

ابوایاد ،صالح خلف؛ ۲۸۹،۲۷۱،۲۷۰،۲۶۸،۲۳۱

ابوجهاد ،خلیل الوزیر؛ ،۳۳۹ ،۲۷۹ ،۲۷۳ ،۲۶۹-۲۶۸
،۵۶۳-۵۶۲ ،۵۲۲ ،۵۰۱-۴۹۹ ،۳۷۲ ،۳۴۱

۸۲۵ ،۸۱۸ ،۷۰۸

ابوجمال ،مومیا؛ ۸۳۶ ،۸۳۵ ،۸۲۶
ابوشرار ،ماجد؛ ۲۹۱

ابوطارق ،سلیمانالشرفا (معروف به ابوطارق)؛ ۵۰۱-۴۹۹

۴۵۰ ،۴۰۶-۴۰۵ ،۳۸۳ ،۳۶۳ ،۳۶۱

احمدی ،افخم؛ ۶۲۲-۶۲۱

احمدی ،اشرف؛ ۵۸۴

احمدیان ،امیرحسین؛ ،۵۵۵ ،۴۴۷ ،۳۳۲ ،۳۳۰-۳۲۸
۷۲۲ ،۵۷۰-۵۶۸

اخالقی ،نسترن؛ ۱۸۲

اخوانثالث ،مهدی؛ ۸۷ ،۸۳
آذر ،مهدی؛ ۱۳۶

اراکی ،آیتالله؛ ۷۱

آراگون ،لویی؛ ۷۰۳ ،۶۸۹ ،۱۳۱
آرام ،احمد؛ ۶۷

آرام ،بهرام؛ ،۳۱۸ ،۳۱۵ ،۳۱۰ ،۳۰۹ ،۱۶۵ ،۱۰
،۴۴۹ ،۴۱۴ ،۴۱۳ ،۳۸۵ ،۳۳۶-۳۳۳ ،۳۲۷

۷۲۱ ،۵۴۵-۵۴۴ ،۴۶۷ ،۴۵۶ ،۴۵۵ ،۴۵۲

ابوعدنان ،قیس عبدالکریم( ،معروف به ابوعدنان)؛ ،۳۳۹

ارانی ،تقی؛ ۷۶۵ ،۷۲۵ ،۴۶۹ ،۳۹۴ ،۱۷۰ ،۱۰۲

ابوعمرو ،زیاد؛ ۸۲۹

اردالن ،یوسف؛ ۶۰۶-۶۰۵

۵۲۳

ارانی ،ایران؛ ۷۲۵

ابونضال ،صبری البنا( ،معروف به ابونضال)؛ -۲۷۲ ،۷

اردالن ،فرهاد؛ ۶۹۳-۶۹۲

آتشی ،منوچهر؛ ۶۹۹ ،۱۹۳

آرش (مستعار)؛ ۶۹۴

۵۱۶ ،۳۷۷ ،۳۷۰ ،۲۷۹

احسن ،احمد( ،حاج)؛ ۶۰

احمد ،محمد؛ ۴۸۶
احمد ،احمد؛ ۳۲۷

احمدزاده ،طاهر؛ ۱۲۱ ،۱۱۴ ،۱۱۰ ،۷۰

ارسطو؛ ۱۷۴ ،۷۲

ارشیدات ،شفیق؛ ۳۴۰
ارفعزاده ،مهرداد؛ ۸۶

ارملی ،شوقی؛ ۳۷۴ ،۳۷۱
آریانا ،بهرام؛ ۱۹۶

  ۸۴۲

از فیضیه تا پیکار

اریبون ،دیدیه؛ ۸۳۶

افالطون؛ ۱۷۴

آریانپور ،امیرحسین؛ ۷۳۷ ،۱۶۹ ،۱۲۰ ،۸۰ ،۶۷

آقا موسی آیتاللهزاده؛ ۲۳۳

آزرم ،نعمت؛ ۱۲۵ ،۸۷
ُازگان ،عمار؛ ۱۹۸ ،۱۳۲-۱۳۱

آقازمانی ،عباس( ،ابوشریف)؛ ۴۲۱ ،۳۲۶
اقبال ،منوچهر( ،دکتر)؛ ۷۶۶ ،۹۴

ازهاری؛ ۵۷۳-۵۷۲

االتاسی ،نورالدین؛ ۲۶۸

آرینپور ،آذر؛ ۱۶۹

آزوالی ،آریال؛ ۸۲۷
اسپیر ،آرنو؛ ۸۳۵

استالین؛ ۷۱۰ ،۵۷۵ ،۴۶۲ ،۳۷
اسد ،حافظ؛ ۸۲۲

آقا موسی سید( ،فرزند سیدابوالحسن اصفهانی)؛ ۱۸۶

اکبریآهنگران ،محمد؛ ۴۴۲

آلاحمد ،جالل؛ ،۱۵۲ ،۱۴۹ ،۱۲۲ ،۱۲۰ ،۱۰۱ ،۸۱
۷۰۸ ،۴۰۷ ،۲۰۹ ،۱۹۴

آالدپوش ،مجتبی؛ ۴۴۲

اسدآبادی ،جمالالدین؛ ۴۲۲

آالدپوش ،مرتضی؛ ۶۹۲ ،۶۳۷ ،۶۲۲، ۶۲۱ ،۱۶۳

اسکندری ،ایرج؛ ۷۶۵ ،۷۰۱

البصری ،محمد؛ ۴۹۹

اسالمی ،شیخ عباسعلی؛ ۱۰۸

التل ،وصفی؛ ۲۷۱

اسداللهی ،سیدمحمد؛ ۳۲
اسکندری ،پروانه؛ ۸۶

آالدپوش ،سرور؛ ۵۸۴
البکر ،حسن؛ ۴۲۱

اسالمیندوشن ،محمدعلی؛ ۷۷۳ ،۱۵۷

آلتوسر ،لوئی؛ ۷۴۵ ،۷۰۷ ،۶۸۶

اسماعیلخانیان ،مسعود؛ ۴۱۹-۴۱۸

الجزایری( ،معروف به احمد)؛ ۲۶۷ ،۲۴۱

اسماعیلزاده ،نصرالله؛ ۳۰۳ ،۲۴۴ ،۲۴۳ ،۱۷۸
َاشتر ،مالک؛ ۱۷۲ ،۱۵۸

الحسن ،خالد( ،ابوسعید)؛ ۲۷۳ ،۲۴۸-۲۴۷

آسلمایر ،ژان؛ ۸۲۷

اسماعیلزاده ،هادی؛ ۶۲۵

آشتیانی ،جاللالدین( ،مهندس)؛ ۸۰۸ ،۶۷
اشراقی ،میرزامحمدتقی؛ ۵۸ ،۴۱

الجر ،خلیل؛ ۱۴۹

الحاج ،عزیز؛ ۱۴۳

الحسن ،هانی؛ ۶۵۱ ،۲۴۷
الحسن ،بالل؛ ۲۴۸

الدباغ ،مصطفی؛ ۵۲۳ ،۳۳۹

اشرف ،حمید؛ ،۵۱۰ ،۴۶۷ ،۴۶۰ ،۴۵۹ ،۴۰۶-۴۰۵

السیاب ،بدر شاکر؛ ۱۴۳

اشرفزادهکرمانی ،منیژه؛ ۵۸۵ ،۵۸۴

الشمالی ،فٔواد؛ ۲۹۱

،۵۳۸-۵۳۷

اشرفی ،محمدعلی؛۶۵۱

آشکار ،ژیلبر؛ ۸۳۱ ،۸۲۸ ،۸۲۵

الشرفا ،سلیمان( ،ابوطارق)؛ ۵۰۱ ،۴۹۹

العطا ،هاشم؛ ۱۴۳

افشین ،بهروز؛ ۸۲۰

آشوری ،داریوش؛ ۲۰۹ ،۱۹۴ ،۱۲۲

القاسم ،سمیع؛ ۲۸۸

اصفهانی،سیدابولحسن( ،آیتالله)؛ ۲۳۳ ،۱۸۶ ،۵۶

ُ
الکبیسی (کویسی) ،باسل؛ ۴۸۶ ،۲۹۱

اعتمادیعیدگاهی،کاظم( ،حسین ملک)؛ ۶۴۶

آلنده ،سالوادور؛ ۵۱۷ ،۵۱۵

افتخاری ،مهدی؛ ۳۲۷

الوزان ،شفیق؛ ۲۷۸

آشوری ،شیخحبیبالله؛۱۱۴ ،۱۰۰

اصالنی ،غالمرضا؛ ۱۱۷

افتخاری ،منیژه؛ ۵۸۵-۵۸۴ ،۳۲۷

القاضی ،عبدالعزیز؛ ۷۹۰ ،۴۸۵

آلنده ،آندرسپاسکال؛ ۵۱۷ ،۵۱۵
الهمشری ،محمود؛ ۲۹۱ ،۲۱۵

افراخته (شاعر ،تلخیص)؛ ۸۴

آلونی ،شوالمیت؛ ۸۳۳

افراز ،رفعت؛ ،۴۹۶ ،۴۸۴ ،۴۵۹ ،۴۵۴ ،۱۷۸ ،۳۴

امام حسن (عسکری)؛ ۵۱

افراز ،محبوبه؛ ،۵۵۵ ،۵۲۹ ،۴۹۶ ،۴۸۴ ،۴۵۴ ،۳۴

امام حسین؛ ،۳۶۵ ،۳۴۶ ،۱۹۳ ،۱۸۰ ،۱۷۲ ،۹۱

افشار ،ایرج؛ ۷۲۱ ،۱۹۴ ،۱۲۵

آموزگار ،جمشید؛ ۵۵۴

افراخته ،وحید؛ ۵۶۲ ،۴۴۰

۷۸۹ ،۷۸۷ ،۵۸۵-۵۸۴ ،۵۲۹
۷۹۱ ،۷۸۸-۷۸۷ ،۵۸۴

افکاری ،جهانگیر؛ ۷۸۰ ،۱۷۰ ،۱۱۸

الیمانی ،احمد( ،ابوماهر)؛ ۵۲۳ ،۳۳۹
امام حسن (فرزند علی)؛ ۳۶۶

۵۷۹ ،۴۵۱ ،۴۲۲ ،۳۹۶

امیری ،منوچهر؛ ۱۶۹

نمایۀ نامها ۸۴۳
امین ،سمیر؛ ۸۳۴-۸۳۳ ،۸۲۸ ،۸۲۵ ،۷۲۷ ،۷۱۵ ،۷۱۳

امینالدوله؛ ۶۳۰

امینی ،فاطمه؛ ۵۸۴

-۶۱۷ ،۶۱۲ ،۶۰۱ ،۵۹۴ ،۵۷۵ ،۵۲۱ ،۴۵۱

،۷۶۶-۷۶۵ ،۶۴۲ ،۶۴۰ ،۶۳۳ ،۶۳۰ ،۶۱۹
۸۲۳ ،۷۸۴-۷۶۹

امینی ،علی( ،دکتر)؛ ۶۳۰ ،۲۰۸ ،۱۴۶ ،۱۱۵ ،۸۸

بازرگان ،حوری ،هایده؛ ،۴۲۹ ،۳۴۰ ،۲۸۲ ،۱۷۸

انتظاری ،حسام؛ ۹۷ ،۹۴

بازرگان  ،منصور؛ ،۴۲۹ ،۴۰۶ ،۲۹۷-۲۹۶ ،۱۸۷ ،۵

امینی ،نصرتالله؛ ۳۹۹ ،۱۱۷

انتظام ،عبدالله؛ ۱۶۸

آندروپف؛ ۶۹۲

۵۸۶ ،۵۸۴ ،۴۹۶-۴۹۵ ،۴۸۳

۵۸۵ ،۴۵۱ ،۴۳۴

بازرگان   ،پوران؛ ،۲۹۷ ،۱۷۸ ،۱۳ ،۱۱ ،۹ ،۷ ،۵ ،۱

انصاریاندلسی ،هشام؛ ۷۲

،۳۵۳ ،۳۴۴ ،۳۳۷ ،۳۳۴ ،۳۱۷ ،۳۰۶-۳۰۵

انصاری ،مرتضی( ،شیخ)؛ ۴۲۲ ،۵۶

،۷۲۵ ،۷۲۱ ،۶۶۳ ،۵۹۲ ،۵۸۵-۵۸۴ ،۵۵۵

انصاری ،سرتیپ؛ ۳۷
انصاری ،ناصر؛ ۱۲۳

اوپارین ،الکساندر؛ ۴۳۸ ،۴۰۹ ،۱۲۴

آوخ ،ابراهیم؛ ،۲۹۴-۲۹۲ ،۲۸۲ ،۲۲۶ ،۱۷۸ ،۳۴
۴۳۴ ،۴۱۴ ،۳۳۸ ،۳۰۴ ،۲۹۹

آونری ،یوری؛ ۸۳۳ ،۸۳۱ ،۸۲۸ ،۸۲۷
ایاد ،ابوعلی؛ ۲۷۰

ایپکچی ،حمید( ،حمید کوچولو)؛ ۷۸۱ ،۴۰۱

آیت ،حسن؛ ۱۶۰
آیت ،غزال؛ ۵۸۵

آیتاللهی ،علی اکبر؛ ۵۶

آیتاللهی ،سید حسین؛ ۷۵۴

،۴۹۶ ،۴۵۱-۴۴۹ ،۴۴۱-۴۴۰ ،۴۲۹ ،۳۸۴

۸۲۵ ،۸۲۰ ،۸۱۷ ،۷۸۷ ،۷۸۳

بازرگانی ،محمد؛ ،۲۷۸ ،۲۴۲ ،۲۴۰ ،۲۳۱ ،۱۶۵ ،۸
۴۱۹ ،۴۱۵ ،۳۴۹ ،۳۰۸ ،۲۹۸-۲۹۷

بازرگانی ،بهمن؛ ۴۱۸ ،۴۱۰ ،۴۰۵

باقرزاده ،غالمحسین ،مصباح؛ ۴۵۶-۴۵۵

باکری ،علی؛ ،۲۸۶-۲۸۵ ،۲۶۷-۲۶۶ ،۱۷۹-۱۷۸ ،۸
۴۲۰-۴۱۹ ،۴۱۳ ،۴۱۱ ،۳۰۸ ،۲۹۳ ،۲۹۱

باکری ،رضا؛ ۴۱۹-۴۱۸
بالزاک؛ ۱۲۴

بالیبار ،اتیین؛ ۸۳۲ ،۷۱۵

بانکی ،محمدتقی؛ ۱۶۳ ،۹۹

آیتاللهی ،سیدعبدالعلی( ،آیتالله)؛ ۱۰۸

بانو کاظمی( ،مادر سپهری)؛ ۳۴۴

آیتی ،محمدابراهیم( ،دکتر)؛ ۱۱۳

باهنر ،محمدجواد؛ ۳۴۵ ،۱۶۳ ،۱۲۳ ،۱۲۱ ،۹۹ ،۶۷

ایرانی ،محمد؛ ن.ک .به :حقشناس ،تراب

بختیار ،تیمور؛ ،۲۷۶-۲۷۵ ،۲۳۶ ،۲۳۴-۲۳۲ ،۴۱

آیتاللهی ،سیدعلیاصغر؛ ۳۵

آیتی ،عبدالمحمد؛ ۱۴۹

ایروانی ،حیدر؛  ن.ک .به :حقشناس ،تراب

ایجادی ،جالل ( ،کمال)؛ ۶۵۸ ،۶۴۶ ،۶۴۰
ایگهای ،محمد؛ ۳۲۲

ایلین ،م.؛ ۱۶۹ ،۱۲۴

بابائی ،احمدعلی؛ ۱۵۱
باتیستا؛ ۷۸۰ ،۱۱۸

باوین ،حیم؛ ۸۳۰

بخارایی ،محمد؛ ۱۴۷
۸۰۶ ،۲۷۸

بختیار ،شاپور؛ ۷۷۶ ،۶۸۵ ،۶۱۸-۶۱۷ ،۵۷۴ ،۵۷۲ ،۸۸
بختیاری ،سردار اسعد؛ ۲۲

بدیعزادگان ،علیاصغر؛ ،۲۳۱ ،۱۹۵ ،۱۷۸ ،۱۰۳ ،۸
،۲۸۲ ،۲۸۱ ،۲۸۰ ،۲۶۷ ،۲۴۷ ،۲۴۰ ،۲۳۷
،۳۰۴-۳۰۳ ،۲۹۹ ،۲۹۲ ،۲۹۱ ،۲۸۷-۲۸۵

۷۸۲ ،۷۸۱ ،۴۱۹ ،۴۱۳ ،۳۶۵ ،۳۳۸ ،۳۲۳

بارت ،بنیامین؛ ۸۲۷

بدیو ،آلن؛ ۸۲۷

بازرگان ،مهدی( ،مهندس)؛   ،۸۴ ،۶۷ ،۳۳ ،۲۶ ،۵

برشت ،برتولت؛ ۵۴۷ ،۴۴۵ ،۱۲۵

باراک ،ایهود؛ ۲۳۶

براهنی ،رضا؛ ۷۰۸ ،۱۹۴ ،۱۲۵

،۱۱۳-۱۱۱ ،۱۰۵-۱۰۳ ،۹۴-۹۱ ،۸۹-۸۸

برغوتی ،مروان؛ ۸۳۳

-۱۶۰ ،۱۵۶ ،۱۵۲-۱۴۸ ،۱۴۶-۱۴۵ ،۱۴۲

برلیان ،سیاگزار؛ ۸۶

،۱۳۹ ،۱۳۷-۱۳۶ ،۱۲۸-۱۲۷ ،۱۱۹-۱۱۷
-۱۹۴ ،۱۸۵ ،۱۷۵ ،۱۷۰ ،۱۶۶ ،۱۶۴ ،۱۶۱

،۳۹۲ ،۳۸۳ ،۳۷۹ ،۳۶۳ ،۳۵۱ ،۳۴۵ ،۱۹۶
،۴۲۲ ،۴۱۶ ،۴۰۹ ،۴۰۲-۴۰۰ ،۳۹۸-۳۹۷

برغوثی ،مصطفی؛ ۸۳۲
برنادوت ،کنت فولکه ؛ ۲۷۱
برنهایم ،نیکول؛ ۸۳۲

بروتون ،آندره؛ ۷۰۳ ،۶۸۹

  ۸۴۴

از فیضیه تا پیکار

بروجردی ،آیتالله،۶۴ ،۶۱ ،۶۰ ،۵۹-۵۴ ،۴۰ ،۲۲ ،
،۱۱۰ ،۱۰۷ ،۱۰۵ ،۹۸ ،۷۱ ،۷۰ ،۶۹ ،۶۶

۷۷۷ ،۷۷۶ ،۱۶۱ ،۱۱۱

بریکمون ،ژاک؛ ۷۲۸

بسیسو ،عاتف؛ ۲۹۱

بشارتی ،محمدعلی؛ ۷۹۲
بقایی ،مظفر؛ ۱۱۴ ،۸۶
بکت ،ساموئل؛ ۱۲۵
بکتاش ،نادر؛ ۶۹۱

بگین ،مناخیم؛ ۸۳۶

بیده ،ژک؛ ۸۲۹ ،۸۲۶ ،۷۲۹ ،۷۱۵
بیضایی ،بهرام؛ ۱۹۱ ،۱۲۲
بیله ،سرژ؛ ۸۳۰

پاپاکنستانتینو ،پتروس؛ ۸۳۳

پارسا ،فرخرو؛ ۱۲۳

پاریس ،ژیل؛ ۸۳۲ ،۸۳۰

پاکایمان ،عباس( ،کریم)؛،۴۴۹ ،۳۸۴ ،۳۲۷ ،۳۲۶
۶۶۲ ،۵۷۲ ،۵۵۵ ،۴۵۳

پاکدامن ،ناصر؛ ۷۰۶

پاکنژاد ،شکرالله؛ ۴۰۷

بلریشار ،میشل؛ ۸۲۸ ،۸۲۶

پایدار ،ناصر؛ ۷۲۹ ،۵۷۰

بنبرکه ،مهدی؛ ۴۹۹

پرتو ،شین؛ ۱۶۹

بلوخ ،ارنست؛ ۷۴۵ ،۶۸۶
بنبال ،احمد؛ ۱۳۲

بنجلون ،طاهر؛ ۸۳۶

پرایس ،هارولد؛ ۳۲۳ ،۳۲۰ ،۸
پرهام ،باقر؛ ۸۲۲ ،۸۰۷ ،۸۰۵-۸۰۴ ،۸۰۳ ،۷۱۰ ،۳۰۹
پرورش ،علیاکبر؛ ۱۶۰

بنسعید ،دانیل؛ ۸۲۷ ،۸۱۹ ،۲۸۷

پروین( ،مستعار)؛ ۴۹۶

بنیصدر ،ابوالحسن؛ ،۳۵۱ ،۳۴۸ ،۲۹۸ ،۲۰۹ ،۸۹ ،۸۶

پطروشفسکی ،ایلیا.پ.؛ ۱۶۹ ،۱۲۴-۱۲۳

بنو ،ایو؛ ۸۳۵ ،۸۲۵

،۶۳۸ ،۶۰۶ ،۳۸۴ ،۳۵۷-۳۵۶ ،۳۵۴-۳۵۳

۷۷۸ ،۶۸۶ ،۶۵۵ ،۶۵۴ ،۶۴۹ ،۶۳۹

بنیطرفی ،هاشم؛ ۱۲۴
بنیهاشمی؛ ۳۴

بهآذین ،م.ا؛ ۳۹۸ ،۱۲۲ ،۸۰

ِپری ،گابریل؛ ۸۲۹

پالنک ،ماکس؛ ۴۰۹
پلدروا ،ژوزه؛  ۸۲۶

پمپیدو ،ژرژ ؛ ۲۹۱

پناهیان ،محمود ؛ ۲۷۸-۲۷۶ ،۲۳۳
پهلوان ،عباس؛ ۱۹۴

بهار ،ملکالشعرای؛ ۱۴۳ ،۸۴ ،۲۲

پهلوی ،اشرف( ،خواهر شاه)؛ ۳۰۱

بهارمست ،احمد( ،تیمسار)؛  ۱۰۳

پهلوی ،شهرام؛ ۳۰۲ ،۳۰۱

بهار ،مهدی؛ ۱۶۹ ،۱۲۴
بهائی ،شیخ؛  ۵۷

بهبهانی ،سیدمحمد( ،آیتالله ،فرزند بهبهانی دورۀ مشروطه)؛
۱۰۸ ،۱۰۶

پهلوی ،محمدرضا (شاه)؛ ۶۰۵

پهلوی ،رضاشاه؛ ،۸۴ ،۶۵-۶۴ ،۵۷-۵۶ ،۲۲-۲۱
-۷۵۱ ،۶۱۶ ،۶۰۵ ،۳۶۱ ،۳۲۳ ،۱۳۸ ،۱۲۶

۷۷۵ ،۷۵۷ ،۷۵۵ ،۷۵۲

بهبهانی ،سیدعبدالله؛  ۱۳۹

پورکریم ،مسعود( ،حمید ناتور)؛ ۵۸۳ ،۵۵۴

بهپور ،علی؛ ۲۴۲ ،۲۴۰ ،۲۳۹ ،۲۳۷ ،۲۳۱

پورهمایون ،علیاصغر؛ ۱۶۹ ،۱۶۲

بهرنگی ،صمد؛ ۴۰۷ ،۱۹۴ ،۱۲۷ ،۱۲۳ ،۱۱۷ ،۸۱

پلنوگاره ،ماری؛ ۸۳۰

بهبهانی ،سیدجعفر؛ ۹۸

بهرامی ،محمدتقی؛ ۱۶۹

بهزاد ،محمود؛ ۱۶۹ ،۱۲۴ ،۸۰
بهمنی ،دکتر؛ ۹۲

بوپاشا ،جمیله؛ ۱۷۱ ،۱۳۱
بودلر ،شارل؛ ۱۷۹ ،۱۵۷

بوردیو ،پییر؛ ۸۳۵ ،۸۳۳ ،۲۷

بوستانی؛ ۲۶۴ ،۲۵۹-۲۵۶ ،۲۵۰

بوضیا ،محمد؛ ۲۹۱
بومعزه ،بشیر؛ ۴۹۹

بوویالر ،میشل؛ ۳۵۶-۳۵۵ ،۳۴۰

پورهرمزان ،محمد؛ ۸۰۶

پالسچی ،هژیر؛

پولیتزر ،ژرژ؛ ۱۷۰

پویان ،امیرپرویز؛ ،۳۰۵ ،۳۰۱ ،۱۸۳ ،۱۵۳ ،۱۲۲ ،۱۱۹
۴۰۶ ،۴۰۵ ،۳۸۳ ،۳۶۱ ،۳۴۷ ،۳۲۷

پوینده ،محمدجعفر؛ ۸۰۵

پیترز ،رالف؛ ۸۲۸

پیرنیا ،حسین؛ ۱۶۲
پیرنیا ،حسن؛ ۱۷۱

پیکاسو؛ ۶۸۹ ،۱۳۱

پیمان ،حبیبالله؛ ۳۰۹

نمایۀ نامها ۸۴۵
ت .کلر ،مایکل؛ ۱۷۰

۵۵۸ ،۴۶۷ ،۴۲۸ ،۴۰۶-۴۰۵ ،۴۰۲ ،۳۹۹

تاجمیرریاحی ،حسین؛ ۲۱۳

جزنی ،منیر؛ ۱۲۴

تایر( ،ژنرال)؛ ۱۹۸ ،۱۷۰

جعفریبرازجانی ،محمدمهدی؛ ۲۱۲ ،۱۵۱ ،۲۱۲ ،۱۰۳

تادئی ،فردریک؛ ۸۲۷

جعفری ،شعبان( ،شعبون بیمخ)؛ ۳۲۲

تختی ،غالمرضا؛ ۴۰۷ ،۳۶۶ ،۱۹۴ ،۱۲۳ ،۸۱

جعفریتبریزی ،محمدتقی؛ ۱۰۱

ترسال ،رابرت؛ ۱۷۱

جاللیزاده ،ناهید؛ ۳۱۷

ترابی ،ایرج؛ ۶۵۳

ترنرَ ،جک؛ ۴۶۷
تروتسکی( ،تروتسکیسم،تروتسکیستی)؛ ،۵۵۷ ،۱۲۲
۷۱۴ ،۶۶۲

ترویه ،فلیسیتاس؛ ۷۲۴

تریوله ،الزا؛ ۷۰۳ ،۶۸۹

جاللالعظم ،صادق؛ ۸۲۴ ،۷۱۹
جلود ،عبدالسالم؛ ۶۱۵ ،۵۲۰ ،۵۱۸ ،۵۰۵-۵۰۴
جلیلیافشار ،احمد؛ ۴۶۷

جلیلیکهنهشهری ،غالم؛ ۶۷۶
جمالزاده ،محمدعلی؛ ۶۴
جنبالط ،ولید؛ ۲۹۰

تشید ،علیرضا؛ ۳۰۳ ،۱۶۳

جنبالط ،کمال؛ ۳۷۴ ،۳۷۱

تفضلی ،احمد( ،دکتر)؛ ۸۰۴

جوانخوشدل ،مصطفی؛ ۴۶۷ ،۳۷۰ ،۳۲۷ ،۳۱۷

تشید ،علیمحمد؛ ۱۶۳

تفضلی ،محمود؛ ۱۴۲
تعیم ،مونا؛ ۸۳۳

تقیزاده ،سیدحسن؛ ۷۶۷ ،۳۵۱ ،۱۱۶ ،۱۱۲ ،۳۳
تقیزاده ،عبدالصمد؛ ۳۵۷

تکسیه ،ژک؛ ۷۱۵

جنگلی ،میرزاکوچکخان؛ ۳۰۹

جواهری ،محمدمهدی؛ ۱۴۳
جودة ،نوار؛ ۸۳۵

جودة السحار ،عبدالحمید؛ ۱۶۹

جوهری ،ناصر؛ ۵۶۳ ،۴۵۰ ،۳۲۷

جیاپ ،ژنرال؛ ۳۵۴ ،۱۷۰

تکمیلهمایون ،ناصر؛ ۲۰۹

جیگارهای ،مسعود( ،جلیل)؛ ۶۶۵ ،۶۵۸ ،۶۲۷

تمدن ،محمدحسین؛ ۳۳

جئورگودی ،استال؛ ۸۳۶

تنک ،هانری؛ ۸۲۸

تمدنُ ،رباب؛ ۷۹۲ ،۳۳
تورز ،کامیلو؛ ۳۹۳ ،۱۳۹

توسلی ،محمد؛ ۲۱۳ ،۹۱ ،۸۹
توفیقیان ،ناصر؛ ۶۱۱

توکلی ،الدن؛ ۷۳۱

تولیت ،سیدابولفضل؛ ۶۵

توماج؛ ۶۱۰

تیبین( ،انگوین ،معروف به تیبین)؛ ۳۵۴
تیزابی ،هوشنگ؛ ۱۲۴

تیفتکچی ،فاطمه؛ ۵۸۵ ،۵۸۳

تیمورزاده ،نصرت؛ ۷۳۱ ،۷۱۹
تئودورآ کیس ،میکیس؛ ۸۱۷
ثقةاالسالم؛ ۱۳۹

زربیب ،داوید؛ ۸۳۱
جبران ،سالم؛ ۸۲۸

جرجانی؛ ۶۱۰

جرداق ،جورج؛ ۳۴۵ ،۱۶۹

جریری ،سیمینتاج؛ ۵۸۵ ،۵۸۳

جزایری ،سیدمرتضی؛ ۷۷۸ ،۱۱۲-۱۱۱ ،۹۸ ،۹۱ ،۷۰ ،۶۶
جزنی ،بیژن؛ ،۳۸۹ ،۳۷۰ ،۲۱۳ ،۱۹۷ ،۱۵۲ ،۱۳۶ ،۸۶

جیمسون ،فردیک؛ ۷۳۰ ،۷۱۳
چخوف ،آنتوان؛ ۱۲۵ ،۱۱۸
چرخی ،حاجی؛ ۳۴

چمران ،مصطفی؛ ،۲۹۸ ،۲۱۳ ،۱۸۶ ،۱۲۸ ،۱۰۴
۵۲۲ ،۳۵۶-۳۵۰ ،۳۴۱

چهرازی ،بیژن؛ ۲۱۳

چهگوارا؛  ،۱۸۰ ،۱۷۷ ،۱۷۶ ،۱۷۱ ،۱۶۵ ،۹۹ ،۸۳
،۸۰۷ ،۷۱۸ ،۷۱۷ ،۳۹۶ ،۳۴۶ ،۲۰۳ ،۱۹۴

۸۳۴ ،۸۲۶ ،۸۲۴

چهلستونی ،میرزاعبدالله؛ ۱۰۸

چوبک ،صادق؛ ۱۶۷

چوپانزاده ،محمد؛ ۴۶۷

چوپانی ،زینب؛ ۴۳

حاج رضایی ،طیب؛ ۱۳۷ ،۱۱۶
حاجبی ،ویدا؛ ۷۱۷

حاجسیدجوادی ،احمدصدر؛ ۷۷۲ ،۲۰۸ ،۱۴۴ ،۱۰۵ ،۱۰۳

حاجسیدجوادی ،آقاضیا؛ ۹۶

حاجسیدجوادی ،علیاصغر؛ ،۲۸۸ ،۲۱۱-۲۱۰ ،۱۵۲
۸۱۹ ،۷۴۴ ،۴۳۱

حاجیبابا( ،تاجر آهن)؛ ۵۴۱
حاذقی ،ابوالفضل؛ ۳۵ ،۳۳

  ۸۴۶

از فیضیه تا پیکار

حافظ؛ ۷۴۵ ،۳۷۸ ،۱۸۴ ،۱۲۸ ،۱۱۰ ،۵۶ ،۵۰ ،۴۱ ،۲۸
حامد -سرتوک (مستعار)؛ ۶۸۸

حائرییزدی ،مهدی( ،دکتر)؛ ۷۳

حائرییزدی ،شیخعبدالکریم( ،آیتالله)؛ ۱۱۳ ،۵۷

-۱۷۵ ،۱۷۲ ،۱۶۵ ،۱۶۲ ،۱۵۹ ،۱۵۶-۱۵۳

،۲۰۱ ،۱۹۵ ،۱۸۶ ،۱۸۳ ،۱۸۰ ،۱۷۸ ،۱۷۶

،۳۰۰-۲۹۷ ،۲۹۴ ،۲۸۶ ،۲۷۸ ،۲۴۶ ،۲۴۱
،۳۵۲ ،۳۴۸-۳۴۷ ،۳۳۷ ،۳۲۳ ،۳۰۸-۳۰۳

حبش ،ژرژ؛ ۸۳۷ ،۸۱۹ ،۷۰۸ ،۵۲۳ ،۳۳۹ ،۲۳۸

،۴۰۱ ،۳۹۵-۳۹۴ ،۳۸۵ ،۳۸۳ ،۳۶۹ ،۳۶۱

حجازی ،محمد؛ ۶۴

۷۸۳

حبیبی ،حسن؛ ۹۷

،۷۸۲ ،۷۷۹ ،۴۵۲ ،۴۳۰ ،۴۱۷ ،۴۱۳-۴۱۰

حجازی ،سیدعبدالرضا؛ ۷۷۷ ،۹۸

حواتمه ،نایف؛ ۵۲۷ ،۵۲۳ ،۳۳۹ ،۲۶۸

حجتیکرمانی ،علی؛ ۲۶۶ ،۹۶ ،۹۲ ،۶۶

حیدر ،حبیب؛ ۸۳۰

حجتیکرمانی ،محمدجواد؛ ۴۰۱ ،۳۲۶

خاتمی ،محمد؛ ۸۲۲

حجت ،آیتالله؛ ۵۶

حجتیکرمانی ،محمد؛ ۲۶۶
حجری ،عباس؛ ۳۹۷
حربی ،محمد؛ ۸۳۲

حرمتیپور ،محمد؛ ۵۳۸ ،۵۱۰ ،۵۰۹ ،۴۸۵ ،۳۷۸

حیاتی ،محمد؛ ۳۴۱ ،۳۰۴ ،۱۶۳

حیدرزاده ،مهری( ،شهال-زهره)؛ ۶۳۷ ،۶۲۴ ،۵۴۶

خالد (اسم مستعار)؛ ۸۲۴ ،۸۱۹ ،۱۷۴

خالدالحسن ،ابوسعید؛ ۲۷۳ ،۲۴۸-۲۴۷
خالدالنشاشیبی ،سعید؛ ۲۸۲ ،۲۳۰

حسین ،صدام؛ ،۶۴۳ ،۶۱۶ ،۴۶۳ ،۳۷۷ ،۲۶۵ ،۲۳۲

خالصی ،شیخ محمد؛ ۹۰ ،۷۴

حسینعلیخانی ،رضا؛ ۶۱۲

خامنهای ،سیدمحمد( ،برادر علی خامنهای)؛ ۷۳

۶۴۴

حسینیبهشتی ،سیدمحمد؛ ۶۱۴ ،۱۱۱ ،۹۲ ،۷۳ ،۶۷ ،۵۴

حسینیشیرازی ،سیدنورالدین؛ ۳۶
حضرت عباس؛ ۱۶۱

حقانی ،زینالعابدین( ،تقی روزبه ،زینال)؛ ۳۱۴ ،۱۶۳
حقشناس ،سیدابراهیم( ،عموی تراب)؛ ۵۶ ،۳۰ ،۲۲
حقشناس ،عباس؛ ۲۷

حقشناس ،سیداحمد؛ ۷۵۵

حقشناس ،علی محمد؛ ۷۶۱ ،۴۰ ،۳۸
حقشناس ،کاظم؛ ۳۴

حقشناس ،تراب (با نامهای مستعار :محمدعلی ،سعید

خامری یا خامرهای ،عبدالله؛ ۴۸۲

خامنهای ،سیدعلی؛ ۸۰۱ ،۷۳ ،۳۵

خامنهای ،فتحالله ارژنگ؛ -۲۱۹ ،۲۱۷-۲۱۵ ،۶

،۲۴۱ ،۲۳۷ ،۲۳۱ ،۲۲۹ ،۲۲۷ ،۲۲۴ ،۲۲۱

۲۹۲ ،۲۸۲ ،۲۷۱ ،۲۴۶

خاموشی ،مرتضی( ،اسماعیل)؛ ،۳۵۰ ،۳۴۱-۳۴۰ ،۲۸۲

،۴۴۷ ،۳۸۴ ،۳۸۱ ،۳۷۷-۳۷۶ ،۳۷۱ ،۳۶۲

،۴۹۶ ،۴۸۵ ،۴۸۴ ،۴۸۳-۴۸۱ ،۴۵۸ ،۴۵۵
۵۶۰ ،۵۲۹

خانعلی ،ابوالحسن؛ ۳۴۶ ،۸۸
خداییصفت ،مهدی؛ ۱۶۳

رهرو ،سعید رهنما ،سعید رشیدی ،محمد ایرانی،

خرازی ،کمال؛ ۱۶۳

،۸۱۹ ،۸۱۸ ،۸۱۷ ،۸۱۵ ،۸۱۳ ،۷۴۷ ،۷۰۸

خرسند ،پرویز؛ ۱۶۹

حیدر ایروانی)؛ ،۶۶۳ ،۴۵۴ ،۱۸۸ ،۱۷۴ ،۱۷۲

،۸۲۹ ،۸۲۸ ،۸۲۴ ،۸۲۳ ،۸۲۲ ،۸۲۱ ،۸۲۰

۸۳۹ ،۸۳۸ ،۸۳۶ ،۸۳۵ ،۸۳۴ ،۸۳۰

حکمت ،منصور؛ ۶۹۸ ،۶۹۱ ،۶۶۲

حکیم ،سیدمحسن( ،آیتالله)؛ ۱۱۰ ،۵۷ ،۵۵
حکیمی ،ابوالفضل؛ ۱۰۳

حالج ،حسین منصور؛ ۷۴۵

حلبی ،محمود( ،شیخ)؛ ۱۶۰ ،۴۱

حلیمی ،ژیزل؛ ۸۳۱ ،۱۳۱

خراسانی ،محمدکاظم؛ ۵۷

خروشچف؛ ۶۸۶ ،۱۴۸ ،۱۴۳
خزر ،محسن؛ ۸۳۵

خسروشاهی ،سیدهادی؛ ،۱۱۸ ،۹۹ ،۹۶ ،۹۲ ،۶۷-۶۶
۷۷۷ ،۱۶۹

خسرویاردبیلی ،محمدعلی؛ ۷۹۰

خلخالی؛ ۹۹

خلیفه ،سحر؛ ۸۳۵

خمینی ،روحالله( ،آیتالله)؛ ،۵۵ ،۳۵ ،۲۲ ،۲۱ ،۸-۷

حمده ،عبدالقادر؛ ۷۸۵ ،۱۳۲

،۹۵ ،۸۲ ،۷۴ ،۷۱-۶۹ ،۶۷ ،۶۵ ،۶۳ ،۶۰-۵۷

شیرازی ،مهدی( ،دکتر)؛ ۸۰

،۱۶۰ ،۱۴۸-۱۴۷ ،۱۳۹ ،۱۳۵ ،۱۲۸ ،۱۲۳

حمیدی ،پروانه؛ ۷۱۹

حنیفنژاد ،محمد؛ ،۱۴۵ ،۱۳۶ ،۱۱۲ ،۹۲-۹۰ ،۸ ،۵

،۱۲۱ ،۱۱۶-۱۱۵ ،۱۱۳-۱۰۵ ،۱۰۱-۹۷

،۲۳۴-۲۳۳ ،۲۱۲ ،۱۹۵ ،۱۹۳ ،۱۷۷ ،۱۷۲

نمایۀ نامها ۸۴۷
-۳۶۲ ،۳۴۹ ،۳۲۰ ،۳۱۹ ،۲۷۲ ،۲۶۷-۲۶۵
-۴۳۱ ،۴۲۲ ،۴۲۱ ،۴۰۲ ،۳۹۷ ،۳۷۷ ،۳۶۹

،۵۱۸ ،۵۱۵ ،۵۰۲ ،۴۷۴ ،۴۶۶-۴۶۵ ،۴۳۲
،۵۸۳ ،۵۸۱ ،۵۷۹ ،۵۷۵-۵۷۳ ،۵۲۲-۵۲۰

،۶۱۴-۶۱۳ ،۶۰۶ ،۶۰۴ ،۶۰۱ ۵۹۱ ،۵۹۰

۵۲۲ ،۳۶۹-۳۶۸ ،۳۴۹-۳۴۸

دلفانی ،اللهمراد؛ ۴۰۶ ،۲۹۸-۲۹۶ ،۲۸۶

دهقانی ،اشرف؛ ۵۸۵ ،۵۱۱-۵۱۰ ،۴۵۰ ،۳۱۷
دهقانی( ،آقای دهقانی ،آموزگار دبستان)؛ ۴۰

دوانی ،علی؛ ۸۰۵ ،۶۶

،۶۴۳ ،۶۳۸-۶۳۶ ،۶۳۳ ،۶۳۰ ،۶۱۸-۶۱۷

دوبووار ،سیمون؛ ۷۲۵ ،۱۳۱

۸۳۹  ،۸۰۰ ،۷۹۶ ،۷۹۲-۷۹۱ ،۷۷۹ ،۷۷۷

دوزدوزانی؛ ۳۲۶

-۷۷۴ ،۷۷۱ ،۷۵۵-۷۵۴ ،۷۱۸ ،۶۵۴ ،۶۴۸

خمینی ،سیدمصطفی؛ ۲۳۳

خمینی ،احمد؛ ۱۲۸

ُخنجی ،محمدعلی؛ ۹۳

خواجهزارع ،عفت؛ ۵۸۵ ،۳۶۲

دوبیر ،پاتریس؛ ۸۳۲

دوکاسترو ،خوزوئه؛ ۱۲۴
دوگل ،ژنرال؛ ۱۴۱

دومینیل ،ژرار؛ ۸۳۱

دولتآبادی ،محمود؛ ۱۶۷

خواجهنوری ،ابراهیم؛ ۲۰۰ ،۱۶۹ ،۱۵۶

دولو ،عالمیر؛ ۳۲۲

خوانساری ،محمدتقی( ،آیتالله)؛ ۱۳۹ ،۱۱۱ ،۱۰۸ ،۵۶

دومون ،رنه؛ ۸۳۱
دونوییِ ،ل ُکنت؛ ۱۶۸

خوارزمشاه ،محمد( ،سلطان)؛ ۵۶
خوری ،الیاس؛ ۸۲۶ ،

دومبر ،دومینیک؛ ۸۳۵

خوشرو ،حسین؛ ۲۸۲ ،۲۷۷ ،۲۶۶ ،۲۴۲ ،۲۲۶

دیکنز ،چارلز؛ ۷۴۵

خوئی ،اسماعیل؛ ۱۲۵ ،۱۲۲

ذبیح ،سپهر؛ ۷۰۶

خویی( ،آیتالله)؛ ۷۱

خیابانی ،موسی؛ ،۲۶۵ ،۲۴۲ ،۲۲۸ ،۲۶۶ ،۱۷۵،۲۲۶
۶۲۸ ،۴۲۴ ،۲۹۲ ،۲۸۲

خیام؛ ۷۴۰

خیرمل ،کمال؛ ۲۹۱

دیگنز ،جان؛ ۸۳۰

ذوالنوار ،کاظم؛ ۳۱۵

راجرز ،ویلیام؛ ۲۳۶-۲۳۵

رادمنش ،احمد( ،بهرام)؛ ۶۸۲

رادمنش ،رضا؛ ۲۳۳-۲۳۲

داروین ،چارلز؛ ۴۳۸ ،۱۷۲ ،۱۲۴ ،۸۰ ،۶۶ ،۶۵

رادنیا ،عباس؛ ۹۳

دانشور ،سیمین؛ ۲۰۹ ،۱۲۲

راسپوتین؛ ۸۲۲

دانش ،لیال؛ ۶۶۲

دانیالی ،مسعود؛ ۶۵۱

دبره ،رژی؛ ۸۳۵

دبیری ،پرویز؛ ۱۶۸

رادی ،اکبر؛ ۱۲۶ ،۱۲۵

راشد ،حسینعلی (شیخ)؛ ۱۶۱ ،۸۰ ،۴۰ ،۳۸
راینس ،خوزه؛ ۸۲۶

راهی ،حسن؛ ۱۷۸

درخشان ،آذر؛ ۸۱۸ ،۷۳۹ ،۷۳۱ ،۶۰۴ ،۱۳

راوندی ،مرتضی؛ ۱۲۴

دروس ،علیاصغر؛ ۱۶۵

ربیعی ،جواد؛ ۳۱۵

درخشش ،محمد؛ ۸۷

درویش ،محمدرضا؛ ۸۳۸

ُربیععلی ،سالم؛ ۴۹۸-۴۹۷ ،۴۹۱ ،۴۸۵ ،۴۸۲

رجایی ،محمدعلی؛ ۷۹۲ ،۳۴۸ ،۸۹

درویش ،محمود؛ ،۷۳۹ ،۷۰۸ ،۲۹۰-۲۸۸ ،۱۶

رجوی ،مسعود؛ ،۲۳۱ ،۲۲۴ ،۱۹۵ ،۱۷۲ ،۱۰۴ ،۱۱

درویشپور ،مهرداد( ،اصغر)؛ ۶۶۹ ،۶۶۲ ،۶۵۸ ،۵۳۷

-۴۱۹ ،۴۱۵ ،۴۱۳-۴۱۲ ،۳۹۱ ،۳۶۵ ،۳۴۹

دریدا ،ژاک؛ ۸۳۵ ،۸۳۲ ،۸۳۱ ،۸۲۶ ،۷۱۴ ،۲۸۷

،۶۹۹ ،۶۸۶ ،۶۸۱ ،۶۵۴ ،۶۲۶ ،۵۹۱ ،۵۲۵

۸۳۵-۸۳۳ ،۸۳۱ ،۸۲۹-۸۲۴ ،۷۴۴،۸۱۷

درویشیان ،علیاشرف؛ ۱۶۷ ،۱۲۷

دستغیب ،سیدعبدالحسین( ،آیتالله)؛ ۶۵۱ ،۷۰ ،۳۷
دنهوند ،کریس؛ ۸۲۸

دوترون ،ژاک؛ ۸۲۹
دشتی ،علی؛ ۶۴

دعایی ،سیدمحمود؛ ،۲۷۴ ،۲۶۷-۲۶۶ ،۲۳۴ ،۹۹

،۳۴۷ ،۳۰۸ ،۲۹۷ ،۲۷۸ ،۲۶۷ ،۲۴۸ ،۲۳۷

،۵۱۴ ،۴۷۵ ،۴۳۴ ،۴۳۲-۴۳۰ ،۴۲۸ ،۴۲۰

۸۲۵ ،۷۸۳ ،۷۲۳-۷۲۲

رجوی ،مریم؛ ۶۹۹

رحمانی ،محمدعلی( ،قادر)؛ ،۵۸۳ ،۵۵۴ ،۲۹۷ ،۳۴
۶۹۴ ،۶۹۳ ،۶۴۱،۶۶۶ ،۵۷۷ ،۶۴۷ ،۶۴۶

رحمانیشستان ،علیرضا؛ ۶۵۶ ،۶۲۳

  ۸۴۸

از فیضیه تا پیکار

رحیمزاده ،ارژنگ؛ ۶۸۸ ،۶۶۷ ،۶۵۹ ،۶۴۶ ،۶۳۴

روزبه ،خسرو؛ ۴۲۴

رحیمی ،مصطفی؛ ۱۲۵

روغنی ،کریم؛ ۵۷۰ ،۵۵۵

رحیمی ،عزیزالله( ،سرهنگ)؛ ۷۸۲ ،۱۱۷ ،۱۰۳
رزق،جورجینا؛ ۲۹۰

رزمآرا ،حاجعلی( ،سرلشکر)؛ ۶۹

روغنی ،منصور؛ ۶۲۵ ،۵۵۵ ،۳۶۲
روالن ،رومن؛ ۱۲۴
رولو ،اریک؛ ۸۳۵

رشدی ،سلمان؛ ،۸۰۴ ،۷۴۳ ،۷۱۹ ،۷۱۸ ،۷۰۸ ،۱۲

رونو ،اگو؛ ۸۳۵ ،۸۲۹

رشیدی ،سعید ؛ ن.ک .به :حقشناس ،تراب

زرندی ،عباس؛ ۷۲۹ ،۷۲۸

۸۳۴ ،۸۲۴

رضاخان (رضاشاه)؛ ،۸۴ ،۶۵ ،۶۴ ،۵۷ ،۵۶ ،۲۲ ،۲۱
،۷۵۱ ،۶۱۶ ،۶۰۵ ،۳۶۴ ،۳۲۳ ،۱۳۸ ،۱۲۶

۷۷۵ ،۷۵۷ ،۷۵۵ ،۷۵۲

رضازادهشفق ،صادق؛ ۶۴

رضایی ،اسماعیل؛ ۱۳۷

رضایی ،رضا؛ -۲۴۰ ،۲۳۱ ،۲۲۸ ،۲۲۴ ،۱۸۵ ،۹-۸
-۳۲۰ ،۳۱۸ ،۳۱۵-۳۱۱ ،۳۰۹ ،۲۷۸ ،۲۴۱
-۳۴۲ ،۳۳۸ ،۳۳۵ ،۳۳۳ ،۳۲۷ ،۳۲۴ ،۳۲۱

رئیسی  ،یا رضا رئیسطوسی؛ ۳۵۲ ،۳۵۱
زریابخویی ،عباس( ،دکتر)؛ ۷۳
زرینکوب ،عبدالحسین؛ ۸۰

زعیتر ،اکرم؛ ۲۰۹ ،۱۶۹

زمانی ،عباسآقا ( ،ابوشریف)؛ ۴۲۱ ،۳۲۶

زمردیان ،علیرضا؛ ۴۲۳ ،۳۰۷ ،۱۶۳

زمردیان ،لیال؛ ۵۸۵ ،۵۸۳ ،۵۴۳ ،۴۴۰
زنجانی ،سیدرضا؛ ۱۳۹ ،۸۸

زندیپور ،رضا( ،سرتیپ)؛ ۴۶۶ ،۳۲۱

،۴۰۴ ،۳۸۱-۳۸۰ ،۳۷۵ ،۳۵۳ ،۳۴۶ ،۳۴۳

زین ،هوارد؛ ۸۲۷ ،۸۲۶ ،۸۲۴ ،۸۱۹

۷۲۱ ،۵۴۱ ،۵۳۸ ،۵۳۳

ژاله (مستعار)؛ ۴۹۶

،۴۴۶ ،۴۴۰ ،۴۲۹ ،۴۲۱ ،۴۱۹ ،۴۱۳ ،۴۰۷

رضایی ،صدیقه؛ ۵۸۵-۵۸۴ ،۳۰۹

زیگلر ،ژان؛ ۸۳۶

ساجدین ،صمد؛ ۵۸۵

رضایی ،مهدی؛ ۴۱۲ ،۳۸۰ ،۳۳۷ ،۳۲۹ ،۳۰۹ ،۱۶۲

سادات ،انور؛ ،۴۲۰ ،۱۴۳

رضایی ،احمد؛ ،۳۱۳ ،۳۱۰-۳۰۸ ،۳۰۶-۳۰۵ ،۸-۷

سارتر ،ژانپل؛ ۸۷۰ ،۴۰۴ ،۱۷۰ ،۱۳۱ ،۱۱۸

رضایی ،فاطمه؛ ۵۸۵

،۳۵۲ ،۳۴۰ ،۳۳۷ ،۳۳۳ ،۳۲۰-۳۱۸ ،۳۱۶

۵۳۳ ،۴۲۰ ،۳۶۳ ،۳۵۶

رضایی ،اسماعیل؛ ۱۱۶
رضوانیان ،مژگان؛ ۶۵۳

ساداتدربندی ،محمدصادق؛ ۲۹۶ ،۲۸۲ ،۲۵۹ ،۲۴۶

ساعدی ،غالمحسین؛ ،۱۹۴ ،۱۲۶-۱۲۵ ،۱۲۲

ساعی ،حبیب؛ ،۷۱۳ ،۷۰۹ ،۷۰۵-۷۰۴ ،۶۹۴ ،۶۸۷
،۸۲۴ ،۸۲۳ ،۷۴۳ ،۷۴۱ ،۷۲۸ ،۷۲۷ ،۷۱۶

۸۴۳ ،۸۳۲ ،۸۳۱ ،۸۲۵

رفیع ،قائممقامالمک؛ ۱۱۶ ،۵۴

ساعی ،کریم؛ ۶۵۷ ،۵۵۵ ،۵۲۴ ،۳۶۲

رهرو ،سعید؛ ن.ک .به :حقشناس ،تراب

سامی ،کاظم؛ ۷۷۸ ،۱۳۶ ،۸۹

رقابی ،حیدر؛ ۸۱

رهنما ،سعید؛ ن.ک .به :حقشناس ،تراب

رهنما ،مصطفی؛ ۴۰
روبریو ،مادلن؛ ۸۳۱

روحانی ،حسین( ،سهراب)؛ -۲۱۴ ،۱۷۷ ،۱۷۲ ،۸

ساند ،شلومو؛ ۸۲۶
ساول ،جرج؛ ۱۶۲

سبحانیتبریزی ،جعفر؛ ۹۶ ،۷۵ ،۶۶

سپاسیآشتیانی ،علیرضا؛ ،۳۲۷-۳۲۵ ،۳۰۵ ،۳۰۰ ،۱۰-۸
،۴۶۴-۴۶۱ ،۴۵۸-۴۵۶ ،۴۳۵ ،۴۳۳ ،۴۲۱

،۲۷۷ ،۲۶۶-۲۶۵ ،۲۴۸ ،۲۴۶-۲۴۵ ،۲۱۵

،۵۵۱ ،۵۴۶ ،۵۱۰ ،۵۰۷-۵۰۶ ،۴۹۴ ،۴۸۵

،۴۵۶ ،۴۴۹ ،۳۸۴-۳۸۳ ،۳۸۱-۳۸۰ ،۳۷۱

-۶۵۷ ،۶۵۵ ،۶۴۱ ،۶۳۷ ،۶۲۲ ،۶۰۷ ،۵۹۸

،۳۶۸-۳۶۷ ،۳۶۵-۳۶۳ ،۳۵۰ ،۳۴۰ ،۳۰۰
،۵۷۱ ،۵۵۰ ،۵۴۳ ،۵۰۴ ،۴۶۲ ،۴۵۹-۴۵۸

،۶۶۱ ،۶۵۸ ،۶۴۶ ،۶۳۰ ،۵۹۱ ،۵۷۷-۵۷۶

۸۳۸ ،۸۱۸ ،۶۸۸ ،۶۷۰ ،۶۶۷-۶۶۵

رودگریان ،میهن؛ ۸۱۷

رودَ نسون ،ماکسیم؛ ۸۳۲ ،۸۳۱ ،۷۰۱

روزبه ،رضا؛ ۱۶۳

،۵۸۳ ،۵۷۴ ،۵۷۱-۵۷۰ ،۵۶۷-۵۶۴ ،۵۵۴

۸۱۸ ،۷۸۹ ،۶۹۰ ،۶۷۶-۶۷۵ ،۶۶۶ ،۶۶۴ ،۶۵۸

سپهری ،سهراب؛ ۷۳۵ ،۱۲۵
سپهری ،فرهاد؛ ۷۹۰

سحابی ،عزتالله( ،مهندس)؛ ،۱۵۱ ،۱۰۳ ،۹۴ ،۸۸
۴۳۴ ،۴۲۹ ،۳۹۸ ،۳۶۳ ،۳۲۰

سحابی ،یدالله( ،دکتر)؛ ،۹۴-۹۲ ،۸۹-۸۸ ،۸۳

نمایۀ نامها ۸۴۹
۷۸۰ ،۷۷۳ ،۷۷۰ ،۱۵۱ ،۱۰۳

سرحدیزاده؛ ۳۲۶

سیفیان( ،مهندس)؛ ۴۰۱ ،۳۲۶

سیکس ،تئودور؛ ۸۳۵

سرکوزی ،نیکال؛ ۸۲۷

شاتله ،فرانسوا؛ ۸۳۴

سرمدی ،شهزاد؛ ۷۱۸

شارون ،آریل؛ ۸۳۶

سرمدی ،عزیز؛ ۴۶۷

شادمانی ،معصومه  ( ،مادر کبیری)؛ ۳۱۷

سروش ،عبدلکریم (دباغ)؛ ۱۶۳ ،۷۳

شاکری ،خسرو؛ ۷۰۶ ،۱۰۲

سعادتی ،محمدرضا؛ ۶۲۳

شامخی ،محمود؛ ،۲۸۲ ،۲۴۲ ،۲۲۸-۲۲۶ ،۸ ،۶

سزر ،امه؛ ۱۳۱

سعدی؛ ،۲۷۵ ،۱۸۹ ،۱۸۰ ،۸۰ ،۷۰ ،۴۱ ، ،۲۸
۸۰۸ ،۷۳۶ ،۶۶۶

شامخی ،تقی؛ ۳۵۶-۳۵۵ ،۳۴۰

،۳۴۱-۳۴۰ ،۳۳۸ ،۳۳۳ ،۳۱۷ ،۳۱۵ ،۲۹۹

،۴۸۰ ،۴۲۰ ،۴۱۴ ،۳۷۹ ،۳۷۵ ،۳۷۰-۳۶۹

سعید ،ادوارد؛ ۸۳۱ ،۸۲۰ ،۲۰۷

شاملو ،احمد؛ ،۱۹۳ ،۱۸۴ ،۱۸۰ ،۱۲۵ ،۱۲۱ ،۸۷

سعیدی ،فاطمه( ،مادر شایگان)؛ ۳۴۴

شاهرودی( ،آیتالله)؛ ۳۶۸

سعیدی؛ (آیتالله)؛ ۴۰۲

شایگان ،داریوش؛ ۷۷۱ ،۶۴

سعیدبنتیمور ،سلطان؛ ۴۸۷

سعیدی ،سیدغالمرضا؛ ۶۷
سعیدیسیرجانی؛ ۸۰۴

سقاط ،غالم؛ ۶۵۰

۸۲۱

شاهوران ،بهرام؛ ۶۵۰

شائوچی ،لیو؛ ۱۷۰

شباهنگ ،سهراب؛ ۷۳۰

سگال ،آبراهام؛ ۸۳۲

شحاتی ،احمد؛ ۵۰۸-۵۰۷

سالسی ،هایله؛ ۴۹۷ ،۴۹۶

شرعیدارابی ،غالمحسین( ،شیخ)؛ ۶۱

سگال ،النا؛ ۱۲۴

سالم ،صائب؛ ۳۷۲-۳۷۱
سالمتیان ،احمد؛ ۸۶

سالمه ،علیحسن( ،ابوحسن ،شاهزادٔه  سرخ)؛ -۲۳۰

،۲۸۱ ،۲۷۹ ،۲۷۱-۲۷۰ ،۲۳۹-۲۳۷ ،۲۳۱

۵۲۲ ،۲۹۵ ،۲۹۰-۲۸۹ ،۲۸۳

سلطانپور ،سعید؛ ۸۰۴ ،۶۵۶ ،۶۲۳ ،۱۲۶-۱۲۵
سلیمی ،فرهاد؛ ۷۳۱

شرعی ،شیخ محمدعلی؛ ۷۲

شرفالدین ،سیدعبدالحسین؛ ۵۶

شریعتسنگلجی ،محمدحسن؛ ۴۲۲ ،۱۶۱
شریعتمداری ،بشرا؛ ۷۵۴

شریعتمداری ،سیدمحمدکاظم( ،آیتالله)؛ ،۵۸ ،۵۴

،۱۰۸-۱۰۷ ،۹۹ ،۹۶ ،۷۰ ،۶۷-۶۶ ،۶۱

۳۱۹-۳۱۸ ،۳۱۶ ،۱۲۳ ،۱۱۴ ،۱۱۱-۱۱۰

شریعتمداری ،سیدحسن؛ ۳۷

سلیمیجهرمی ،علیاکبر؛ ۷۹۲

شریعتی ،علی؛ ،۱۷۰-۱۶۸ ،۱۴۹ ،۱۳۹ ،۱۱۰ ،۸۱

سماواتی ،ناصر؛ ۳۰۴-۳۰۳ ،۱۷۸

شریعتی ،محمدتقی؛ ،۱۴۹ ،۱۳۹-۱۳۸ ،۱۱۴ ،۱۱۰

سنجابی ،کریم( ،دکتر)؛ ۷۷۶ ،۷۶۸ ،۸۸ ،۸۴

شریفامامی ،جعفر؛ ۵۷۳ ،۳۴۶

سورکی ،عباس؛ ۴۶۷

شریفزادهشیرازی ،جمال؛ ۴۰۱ ،۳۲۷

سماره ،عبدالکریم؛ ۸۲۷

سمسار ،مهدی( ،دکتر)؛ ۱۶۹
سهروردی؛ ۱۷۴

سوئیزی ،پل؛ ۸۳۶

سیامک ،عزتالله( ،سرهنگ)؛ ۸۱
سیاهکاله ،حسین( ،کاظم)؛ ۵۴۵

سیپل ،سیلوان؛ ۸۳۳ ،۸۲۹

سیداحمدیان ،سیدجلیل؛ ،۲۴۱ ،۲۴۲ ،۲۳۱ ،۱۷۹

،۳۳۸ ،۳۰۴ ،۲۹۹ ،۲۹۲ ،۲۸۲ ،۲۷۶ ،۲۵۱
۶۳۷ ،۴۱۴

سیدیکاشانی ،محمد؛ ،۲۹۱ ،۲۸۲ ،۲۴۱ ،۲۳۱ ،۱۷۸
۴۱۹ ،۳۰۲

۷۷۸ ،۷۷۳ ،۴۳۰ ،۴۲۲ ،۳۷۹ ،۲۱۳
۴۲۲ ،۱۶۶

شریفزاده ،اسماعیل؛ ۱۲۰

شریفواقفی ،مجید؛ ،۳۸۲ ،۳۲۷ ،۳۰۷ ،۱۸۴ ،۹
،۵۵۴ ،۵۰۹ ،۴۷۴ ،۴۶۴ ،۴۵۴ ،۴۴۲-۴۳۸

817 ،۶۲۳ ،۵۶۳

شریفیان ،سیدحسن؛ ۳۰

ِشسون ،کلود؛ ۶۸۶

ِشعار ،یوسف؛ ۱۳۸

شعار ،جعفر؛ ۱۳۸
ِ

شعاعیان ،مصطفی؛ ،۴۱۰ ،۳۵۷ ،۳۱۶ ،۳۰۹ ،۸۸ ،۸
۵۳۳ ،۴۲۰

  ۸۵۰

از فیضیه تا پیکار

شعراوی ،هدی؛ ۱۴۴

شعالل ،آیت( ،دکتر)؛ ۱۴۱ ،۱۳۱

شفرُ ،پل؛ ۴۷۶
شفیعیکدکنی؛ ۷۸۷ ،۷۲۰ ،۱۲۶-۱۲۵ ،۷۳

صفا ،فرهاد؛ ۴۷۴ ،۴۴۲
صفارهرندی ،رضا؛ ۱۴۷

صفاریآشتیانی ،محمد؛ ۲۸۰ ،۲۱۳

صفاییفراهانی ،علیاکبر( ،ابوعباس)؛ ۲۸۰ ،۲۱۳

شفیعیها ،کاظم؛ ،۲۷۷-۲۷۶ ،۲۶۶ ،۲۴۲ ،۲۲۶

صفت (مستعار)؛ ۶۹۵

هما (مستعار)؛ ۶۹۵ ،۶۸۷ ،۶۸۴ ،۶۸۲ ،۶۷۹-۶۷۷

صمدی ،محمود؛ ۶۵۱

شفیق ،احمد؛ ۱۴۳

صناعی ،محمود( ،دکتر)؛ ۱۶۹ ،۹۱ ،۷۹

۴۸۳ ،۴۱۰ ،۳۰۴ ،۲۸۲

شفیق ،شهرام؛ ۳۳۸ ،۳۰۳-۳۰۰ ،۲۸۶

شکسپیر؛ ۱۲۵

شکیبنیا؛ ۲۵۹

صمدی ،محمدعلی( ،مهدی)؛ ۶۶۰
صمدیهلباف ،مرتضی؛ ۴۳۸ ،۹
ضرابی؛ ۱۸۶

ضیاءالحق ،محمد؛ ۸۳۰

شلتوت ،محمود( ،شیخ)؛ ۵۴

ضیاءظریفی ،حسن؛ ۴۶۷

شمعون ،کامیل؛ ۲۰۲

طالبیمقدم ،داوود( ،اسد)؛ ۵۵۴

شمسآبادی ،رضا؛ ۱۰۴
شمیل ،شبلی؛ ۶۶

شهال ،نهله۸۲۸ ،

طالبانی ،جالل؛ ۵۱۴ ،۲۱۳

طالقانی ،سیدمحمود( ،آیتالله)؛ ،۸۸ ،۶۳ ،۵۴ ،۴۱ ،۵
-۱۳۸ ،۱۲۷ ،۱۱۱ ،۱۰۸ ،۱۰۳ ،۹۵-۹۲ ،۸۹

شهرام ،محمدتقی؛ ،۳۹۱ ،۳۲۹-۳۲۸ ،۳۱۷ ،۲۲۷ ،۹

-۱۷۵ ،۱۷۰ ،۱۵۴ ،۱۵۱ ،۱۴۱-۱۴۰ ،۱۳۹

شهره کانادا (مستعار)؛ ۷۴۳

-۶۱۲ ،۶۰۶ ،۴۶۶ ،۴۱۶ ،۳۶۳ ،۳۴۵ ،۳۴۳

۸۱۸ ،۶۲۷ ،۵۵۴ ،۴۴۶ ،۴۳۸

شهری( ،مهندس)؛ ۳۲۶

،۳۰۶ ،۲۶۶ ،۲۰۹-۲۰۸ ،۱۹۶-۱۹۵ ،۱۷۶

،۷۷۴-۷۷۳ ،۷۷۱-۷۷۰ ،۷۶۹-۷۶۸ ،۶۱۵

شهریاری ،عباس؛ ۲۹۷ ،۲۳۲

۸۰۸ ،۷۸۳-۷۸۲ ،۷۷۸-۷۷۶

شوقی ،عباس؛ ۱۲۴

۶۱۳ ،۵۶۸ ،۵۵۹ ،۵۵۴ ،۵۲۹

شوانگلی ،ژانگ؛ ۱۷۲
شولوخوف؛ ۱۲۴

طالقانی ،مجتبی؛ ،۵۱۸ ،۴۹۸ ،۴۹۶ ،۴۸۵ ،۴۵۵
طاهباز ،سیروس؛ ۱۹۴ ،۱۲۵ ،۱۲۳

شیبانی ،حماد؛ ۷۹۰ ،۶۲۳ ،۵۱۳ ،۵۱۱-۵۱۰

طاهری  ،سعید( ،سرتیپ)؛ ۵۰۳ ،۴۲۱ ،۴۰۴ ،۳۲۶ ،۳۲۴

شیبانی ،بونصر؛ ۷۷۸ ،۸۹

طباطبایی ،سیدمحمدحسین( ،عالمه)؛ ،۷۰ ،۶۴ ،۵۸

شیبانی ،عباس؛ ۳۹۸ ،۱۰۳ ،۸۹ ،۸۶

صادق ،ناصر؛ ،۳۴۹ ،۳۰۸ ،۲۹۸-۲۹۷ ،۱۶۳ ،۸
۴۱۵ ،۴۱۳ ،۴۰۶ ،۳۹۶ ،۳۶۱-۳۶۰

صادق ،محمد؛ ۱۶۳

طاهری ،یوسف( ،مهندس)؛ ۸۹
۷۷۶ ،۱۳۹-۱۳۸ ،۱۱۱

طباطبایی ،صادق؛ ۳۵۴-۳۵۳ ،۳۵

طباطباییبروجردی ،سیدحسین( ،آیتالله)؛ ۵۹ ،۵۴

صادق لندن (مستعار)؛ ۷۴۳

طباطباییقمی ،سیدحسن( ،آیتالله)؛ ۱۱۱ ،۹۵

صالح ،اللهیار؛ ۷۷۷ ،۴۰۲-۴۰۱ ،۱۳۶ ،۸۴-۸۳

طرابلسی ،فواز؛ ۴۸ ،۳۷۰

صباح ،حسن؛ ۱۷۳

طهماسبی ،خلیل؛ ۶۹

صادقپور ،اکرم؛ ۵۸۵ ،۵۸۳
صالحی ،سیمین؛ ۳۳۵

طبرسینوری ،اسماعیل؛ ۶۶

طریقتمنفرد ،محسن( ،محمود)؛ ۵۴۵

صباغیان ،هاشم؛ ۱۰۵ ،۸۶

طوفان ،جالل؛ ۳۲ ،۲۷

صدر ،موسی؛ ۵۲۰ ،۲۹۹ ،۱۸۶ ،۹۶ ،۵۶ ،۳۵

عابدالجابری ،محمد؛ ۸۳۴

صبری ،افشین؛ ۸۱۸

صدر( ،آیتالله)؛ ۵۹ ،۵۶

صدر ،حسن( ،وکیل)؛ ۱۵۲ ،۱۳۱
صدر ،سیدرضا؛ ۷۷۶ ،۶۵ ،۵۹
صدر ،محمد؛ ۲۹۹

صدیقی ،غالمحسین( ،دکتر)؛ ۹۷ ،۹۳ ،۸۸ ،۸۴

طیب ،حاجرضایی؛ ۱۳۷ ،۱۱۶
عابدینی ،قاسم( ،کاوه-عسگر)؛ ،۵۸۳ ،۵۵۴ ،۵۴۶
۷۰۰ ،۶۶۴ ،۶۳۷ ،۶۲۴

عادل (اسم مستعار)؛ ۵۵۴
عادل (عراقی)؛ ۱۴۴

عارف (مستعار)؛ ۸۲۳ ،۷۰۵ ،۷۰۴

نمایۀ نامها ۸۵۱
عارفی ،بهروز؛ ۷۴۳

عالمزاده  ،محمدرضا؛ ۳۲۷

غفاری( ،آیتالله)؛ ۴۰۲

غفوری ،علی؛ ۷۷۸ ،۹۸

عالمزاده ،محمدعلی( ،مهدی)؛ ۵۷۰ ،۵۴۶ ،۳۲۷ ،۳۲۵

غیوران ،مهدی؛ ۳۵۶ ،۳۳۵ ،۳۱۰

عباس ،محمود ( ،ابومازن)؛ ۲۷۵ ،۲۷۱

فاخوری ،حنا؛ ۱۴۹

عباسی ،محمدباقر؛ ۴۲۱ ،۳۲۷ ،۸

فارسی ،جالل؛ ۵۰۵ ،۵۰۱ ،۱۲۱ ،۱۰۵

عاملی ،بهاءالدین( ،شیخ)؛ ۵۶
عباس ،فرحت؛ ۹۱

عبدالکریم ،احمد؛ ۲۱۱
عبدالله ،سمیر؛ ۸۲۶

عبداللهزاده ،محمدقاسم( ،سالک)؛ ۵۴۵

عبداللهشیرازی ،شرفالدین؛ ۳۸۳

عبداللهصالح ،علی؛ ۴۹۵

عبدالناصر ،جمال؛ ،۲۱۳ ،۲۱۰ ،۲۰۲ ،۱۶۹ ،۱۴۳
۴۸۵ ،۲۳۶-۲۳۴

غالی ،پطروس؛ ۸۳۵
عبدُ ه ،محمد؛ ۴۲۲

عدنانی ،حسن؛ ۴۲

عدوان ،کمال؛ ۲۳۶

عراجی ،زینالدین؛ ۳۷۵ ،۳۷۴

عرفات ،یاسر( ،ابوعمار)؛ ،۲۶۸ ،۲۱۵ ،۲۰۸ ،۷

،۳۷۱ ،۳۴۷ ،۲۸۹ ،۲۷۹ ،۲۷۳ ،۲۷۱ ،۲۶۹

۸۳۸ ،۸۳۳ ،۶۴۱ ،۵۱۷ ،۵۱۶

عزاوی ،خلیل؛ ۳۷۸
عزتشاهی؛ ۳۲۷

عزتیکمرهای ،حسین؛ ۵۶۸ ،۳۲۹-۳۲۸

فاتحیزدی ،محمدصادق؛ ۴۴۴
فارابی؛ ۱۷۴

فاروق ،ملک؛ ۲۰۲
فاضل ،جواد؛ ۴۱

فاضل ،محسن( ،سامی -راشد)؛ ،۱۸۴ ،۱۷۷ ،۱۱
،۴۵۰-۴۴۹ ،۳۸۵-۳۸۴ ،۳۳۶ ،۳۰۷ ،۲۸۷

،۵۶۵ ،۵۵۵ ،۵۴۰ ،۵۲۹ ،۵۲۱ ،۴۵۶-۴۵۳

۶۹۸ ،۶۵۶ ،۶۲۳ ،۵۹۲ ،۵۶۸

فاطی خانم؛ ۳۵۴-۳۵۳

فانون ،فرانتس؛ ۱۷۰ ،۱۳۱

فتحی (مستعار)؛ ۵۷۳ ،۵۵۴

فخر رازی( ،امام)؛ ۵۶

فرتوکزاده ،فاطمه؛ ۵۸۵-۵۸۴

فرجادراد ،فرشیده؛ ۴۷۳ ،۴۷۰ ،۴۶۹ ،۴۶۷

فرخزاد ،فروغ؛ ،۱۹۴-۱۹۳ ،۱۸۰ ،۱۲۷ ،۱۲۵ ،۱۲۱
۸۲۰ ،۷۰۳

فرخنده ،علی محمد( ،کشتگر)؛ ۳۴
فرخی؛ ۸۴

فرس ،ژانویه؛ ۷۲۵

فرسیو ،ضیاالدین( ،سرلشکر)؛ ۵۰۳ ،۴۰۴ ،۲۹۹
فرنزی ،توماس؛ ۸۳۵

ِعزری ،مئیر؛ ۲۰۸
عزیزی ،حسن؛ ۴۰۱ ،۳۲۶

فرهاد ،احمد( ،دکتر)؛ ۱۰۲-۱۰۱ ،۹۲

عسگریزاده ،محمود؛ ۴۱۱-۴۱۰ ،۳۲۳ ،۳۱۸ ،۱۷۲ ،۸

فروغی ،احمد؛ ۳۲

عسکری( ،معلم)؛ ۴۰

عسگراوالدی ،حبیبالله؛ ۱۴۷

عشقی؛ ۸۴

عطایی ،رحیم؛ ۷۷۰

علم ،اسدالله؛ ۱۱۵ ،۹۴ ،۶۷ ،۳۳

فرخزاد ،فروغ؛ ۸۲۰

فروهر ،داریوش؛ ۸۰۵ ،۲۰۹ ،۸۶

فروید؛ ۳۴۵

ففر ،جان؛ ۱۶۹ ،۱۲۴

فقیری ،امین؛ ۱۶۷ ،۱۲۷

علمیه ،اسماعیل( ،سرهنگ)؛ ۷۷۲ ،۱۰۳

فالطوری ،جواد؛ ۸۹

علیاکبرخان ،میرزا( ،دهخدا)؛ ۲۷

فهمیده ،حسین؛ ۴۳۱

عنایت ،محمود؛ ۱۹۴ ،۱۲۵

فوکو ،میشل؛ ۸۲۶ ،۷۴۳ ،۵۷۸

عوده ،محمدداود (ابوداود)؛ ۲۷۰

فونداخ ،هانس؛ ۳۷۹

غفاری ،علیاکبر( ،سرهنگ)؛ ۷۷۲ ،۱۰۳

فیروزکوهی ،مسعود( ،مهدی)؛ ،۵۲۹ ،۴۳۵ ،۴۰۳

علی (رضا) ترک (مستعار)؛ ۲۸۲

عمویی ،محمدعلی؛ ۳۹۷
عنایت ،حمید؛ ۴۲۳

غرضی ،محمد؛ ۷۹۲

غفاری ،ابوذر( ،معروف به ابوذر)؛ ۱۶۹ ،۱۱۴

فلسفی ،محمدتقی؛ ۱۰۸
فهمی ،منصور؛ ۸۳۲ ،۸۲۵
فویرباخ ،لودویک؛ ۸۲۶

فیروزآبادی ،حاج سیدرضا( ،آیتالله)؛ ۷۷۰ ،۱۳۹
۵۷۲ ،۵۷۰ ،۵۵۴

  ۸۵۲

از فیضیه تا پیکار

فیروزیان ،مهدی؛ ۷۸۱ ،۱۷۸ ،۱۰۴

کاظمی ،باقر؛ ۸۳

قابوس ،سلطان؛ ۸۰۰ ،۴۸۷ ،۴۸۲ ،۴۸۰

کافی ،عبدالحسین( ،دکتر)؛ ۸۰۸ ،۶۷۰

فیسک ،رابرت؛ ۸۳۳ ،۸۲۹

قاسم ،عبدالکریم؛ ۲۰۲ ،۱۴۳ ،۵۴

قاسمی ،احمد؛ ۱۷۰

قاضی ،محمد؛ ۱۷۱ ،۱۲۴

کافکا؛ ۷۴۰

کاالندر ،نیکال؛ ۸۲۸

کالوِ ن؛ ۷۶۷

کامیلو ،تورز؛ ۳۹۳ ،۱۳۹

قاضیطباطبایی ،سیدمحمدعلی( ،آیتالله)؛ ۳۱۹

کاوه هلند (مستعار)؛ ۷۴۳

قائدی ،جواد( ،احمد مرکزی)؛ ،۵۵۴ ،۵۴۷-۵۴۵

کبیری ،حسن؛ ۳۱۷

قائمپناه ،حسن؛ ۱۲۴

کرباسچیان ،علیاصغر؛ ۱۶۳

قائدی ،مجید؛ ۶۶۲

۶۶۲ ،۵۷۳-۵۷۰ ،۵۶۳-۵۶۲ ،۵۵۶

قائنی ،مهدی؛ ۶۵
قبانی ،نزار؛ ۸۲۹

کائوتسکی؛ ۵۲۸

کتیرایی  ،مصطفی( ،مهندس)؛ ۸۹

کربالیی ،حیدر( ،کلیدر)؛ ۲۸
کریستن ،الیویه؛ ۸۳۴

قجرعضدانلو ،نرگس؛ ۵۸۵ ،۵۸۳

کریمخانزند؛ ۴۰

قدومی ،فاروق( ،ابواللطف)؛ ۷۰۶ ،۵۲۷

کسروی ،احمد؛ ۴۴۹ ،۳۴۲ ،۱۷۱ ،۱۶۱ ،۶۹ ،۲۳

قدوسی ،علی؛ ۶۲۸

قدیمی ،بهرام؛ ۸۳۰ ،۸۱۸ ،۷۳۱ ،۷۲۴ ،۷۲۳ ،۷۱۷

کسرایی ،سیاوش؛ ۲۷۲ ،۱۴۴ ، ،۱۲۳

کشاورز ،کریم؛ ۱۶۹ ،۱۲۴-۱۲۳

قذافی ،معمر؛ ۵۲۰ ،۵۱۸-۵۱۵ ،۵۰۵ ،۵۰۲ ،۵۰۰-۴۹۹

کشاورز ،غالم؛ ۶۹۳ ،۶۹۲ ،۶۹۱ ،۶۱۰

قرهباغی( ،سرلشکر)؛ ۷۸۱ ،۶۱۸

کشاورزصدر ،محمدعلی؛ ۸۴

قرنی ،محمدولی( ،سرلشکر)؛ ۱۱۲-۱۱۱ ،۷۰
قطب ،سید؛ ۶۷

قطبزاده ،صادق؛ ،۳۴۱-۳۴۰ ،۲۹۸ ،۲۱۳ ،۱۰۴
،۵۰۵-۵۰۱ ،۳۸۴ ،۳۵۶-۳۵۴ ،۳۵۲-۳۵۰

۷۸۱ ،۶۲۸ ،۵۲۲

کشاورزصدر ،هوشنگ؛ ۷۷۷ ،۷۰۹ ،۸۶
کشکویی ،ایرج؛ ۱۲۰

کالنتری ،محمد (پیروز)؛ ۷۸۵ ،۱۳۲
کالنتری ،مشعوف؛ ۴۶۷

کالهدوز ،هادی؛ ۱۶۳

قلیچخانی ،پرویز؛ ۸۳۸ ،۷۰۸ ،۷۰۷ ،۱۹۵

کالین ،نائومی؛ ۷۲۶
لهر ،کیهان؛ ۸۱۷
َک ُ

قنادزاده ،محمدتقی؛ ۱۱۱

کمرهای ،میرزا خلیل؛ ۵۴ ،۴۰

قلمداران ،حیدرعلی؛ ۷۴

قناتآبادی ،شمسالدین؛ ۱۳۷
قنبری ،شهرام؛ ۷۰۶

قندی ،محمود( ،مهندس)؛ ۱۶۳

لهر ،مهدی؛ ۳۴۶
َک ُ

ِک ِندی( ،رئیسجمهور آمریکا)؛ ۷۷۰ ،۸۶ ،۸۳

کنفانی ،غسان؛ ۸۲۵ ،۸۲۳ ،۵۲۳ ،۳۳۹ ،۲۳۸

کاپوچی ،هیالریون( ،اسقف)؛ ۶۲۳ ،۵۱۳ ،۱۳۶

کواکبی ،عبدالرحمان؛ ۴۲۲

کاسترو ،فیدل؛ ۴۹۹ ،۱۶۸ ،۱۶۵

کوربن ،هانری؛ ۱۷۳ ،۶۴

کاشانی ،سیدابوالقاسم؛ ۱۳۹

کورتینا ،یان؛ ۱۳۹

کارِ ل ،آلکسیس( ،دکتر)؛ ۱۶۸

کاسمینسکی ،یوگنی؛ ۱۲۳

کاشانی( ،آیتالله)؛ ،۸۹ ،۸۶ ،۷۳ ،۶۹ ،۵۶ ،۳۴
۱۳۷ ،۱۲۱ ،۱۱۴

کاشفالغطا ،محمدحسین؛ ۳۸
کاظمزادهایرانشهر ،حسین؛ ۴۱

کاظمی ،ایرج؛ ۳۴۴

کاظمی ،فرخ؛ ۳۴۴

کاظمی ،فرهاد؛ ۳۴۴

کاظمی ،فرشاد؛ ۳۴۴

کوچکخان ،میرزا؛ ۷۵۱ ،۴۲۰ ،۳۰۹
کورن ،هانری؛ ۸۲۷
کوشا ،خلیل؛ ۱۳۲

کولون ،میشل؛ ۸۲۶
ُ
(الکبیسی)؛ ۴۸۶ ،۲۹۱
کویسی ،باسل

کیسینجر؛ ۴۶۶

کیله ،سالمه؛ ۸۲۶ ،۸۱۸

گابون ،گئورگی( ،کشیش)؛ ۱۳۹

گارسیامارکز ،گابریل؛ ۸۳۶

گاندی؛ ۷۸۰ ،۱۵۲-۱۵۱

نمایۀ نامها ۸۵۳
گراس ،ژان؛ ۶۹۹

گرتسن؛ ۶۹۷-۶۹۶
ِگ َرن ،دانیل؛ ۴۹۹
گرینبرگ ،لوِ ؛ ۸۳۴

گلپایگانی( ،آیتالله)؛ ۱۱۴-۱۱۳ ،۱۱۱ ،۶۱
گلزادهغفوری ،علی؛ ۱۶۳

گلنراقی ،حسن؛ ۸۱

مارکس ،کارل؛ ،۱۷۴ ،۱۷۰ ،۱۶۲ ،۶۵ ،۴۱ ،۱۲
-۷۱۳ ،۷۰۴ ،۶۴۶ ،۵۵۷ ،۴۳۷ ،۳۹۵ ،۱۹۶

،۸۰۵ ،۸۰۳ ،۷۳۰-۷۲۹ ،۷۲۵-۷۲۴ ،۷۱۷

۸۳۶ ،۸۳۵ ،۸۲۴ ،۸۲۲ ،۸۲۰ ،۸۱۲ ،۸۰۷

مارکوس( ،معاون فرمانده شورشی)؛ ۸۳۱ ،۸۲۴ ،۷۲۴
ماریام ،هایله؛ ۴۹۸-۴۹۷

مازندرانی ،ابراهیم؛ ۷۸۳-۷۸۲-۱۹۵

گنابادی ،محمدپروین؛ ۱۲۴

ماسالی ،حسن؛ ۵۰۳-۵۰۲ ،۴۸۵ ،۳۷۸-۳۷۷ ،۳۴۷

گورتز ،آندره؛ ۷۰۸

مالکحسین؛ ۶۴۶

گودرزی ،خیبرخان؛ ۱۴۶

گورسل ،ندیم؛ ۸۳۳

گورکی ،ماکسیم؛ ۶۸۹ ،۱۷۱

ماسپرو ،فرانسوا؛ ۱۶۸
ماندار ،استفان؛ ۸۳۱

ماندل ،ارنست؛ ۸۳۵

گیورگیو ،کنستان ویرژیل؛ ۱۷۱

ماندال ،نلسون؛ ۶۴۱

الجوردی  ،اسدالله؛ ۷۸۱ ،۱۰۴ ،۸۳

مائو تسهدون (مائوییسم ،مائوییستی)؛ ،۱۹۶ ،۱۷۰ ،۱۵۹

الری  ،سیدعبدالحسین؛ ۷۵۱ ،۲۲

مبشری ،محمدعلی( ،سرهنگ)؛ ۸۱

الفیت ،ژان؛ ۱۷۱

متحدین ،محبوبه؛ ۵۸۴

البیکا ،ژرژ؛ ۸۳۶ ،۸۲۵
الرتگی ،ژان؛ ۱۷۰

الری ،سیدعلیاصغر؛ ۷۵۲

مایاکوفسکی؛ ۶۸۹

۸۰۸ ،۷۸۳ ،۴۹۱ ،۴۰۱ ،۳۷۹ ،۲۵۱ ،۱۹۸

مبشری ،اسدالله؛ ۱۷۳

الکوست ،ایو؛ ۱۶۹

مجتهد شبستری ،محمد؛ ۵۴
َم ِ
جدالنیُ ،جبران؛ ۳۷۱

المارک؛ ۱۷۲

محسن ،سعید؛ ،۱۴۵-۱۴۴ ،۱۰۴-۱۰۳ ،۹۰ ،۸ ،۵

الگویه ،آرلت؛ ۸۳۶

المارتین؛ ۱۳۲
الهوتی؛ ۸۴

الهوریپاکستانی ،محمداقبال؛ ۶۷
َلبیکاُ ،ژرژ؛ ۷۳۰

لسکی ،هارولد؛ ۷۹
لمبتون ،آنی؛ ۱۶۹

لنین؛ ،۳۹۵ ،۳۷۹-۳۷۸ ،۳۶۶ ،۳۴۲ ،۳۰۹ ،۱۷۰

،۶۳۰ ،۶۲۱ ،۶۱۶ ،۵۷۹ ،۵۷۰ ،۵۵۷ ،۴۲۰

۷۸۳ ،۶۹۹-۶۹۷ ،۶۹۶ ،۶۸۶ ،۶۴۶ ،۶۴۱

لوبار ،استفانی؛ ۸۳۰

محجوب ،محمدجعفر؛ ۷۰۶ ،۷۹

،۱۷۸ ،۱۷۶ ،۱۶۲ ،۱۶۰-۱۵۸ ،۱۵۴-۱۵۳
-۲۹۷ ،۲۶۶ ،۲۱۶ ،۲۰۱ ،۱۹۵ ،۱۸۶ ،۱۸۳

-۳۹۴ ،۳۸۳ ،۳۳۸ ،۳۲۳ ،۳۰۸-۳۰۵ ،۲۹۹

،۴۲۵ ،۴۲۰ ،۴۱۵ ،۴۱۲-۴۱۱ ،۴۰۹ ،۳۹۵
۷۸۳-۷۸۱ ،۴۵۲ ،۴۲۶

محسن ،مهدی؛ ۵۴۲ ،۵۴۱
محسنی ،مجید؛ ۱۱۶

محسنیان ،حوریه؛ ۵۸۵ ،۵۸۳
محسنینژاد ،محسن؛ ۳۱

لوبون ،گوستاو؛ ۳۴۵

محصص ،اردشیر؛ ۲۱۱

لوسوردو ،دمینیکو؛ ۷ ،۷۱۵

محالتی ،بهاالدین( ،آیتالله)؛ ۳۶۴ ،۳۱۹ ،۱۱۱ ،۶۹

لوکاره ،جان؛ ۸۲۸

محمدعلی؛  ن.ک .به :حقشناس ،تراب

لوتر؛ ۷۶۷

لوفور ،کلود؛ ۸۳۳

لوکلرک ،پاسکال؛ ۷۴۶

لوگزامبورگ ،روزا؛ ۸۳۱ ،۷۲۵
لومومبا ،پاتریس؛ ۱۷۰

لووی ،گیدئون؛ ۸۲۹ ،۸۲۷

لووی ،میکائیل؛ ۸۳۶ ،۸۳۴ ،۸۲۷ ،۵۲۹ ،۲۸۷
لیبکنشت ،کارل؛ ۸۳۱

محققیالهیجی ،محمد؛ ۵۴

محمد ،بهاالدین( ،پدر مولوی)؛ ۵۶

محمدیانباجگیران ،شهرام( ،جواد)؛ ،۶۶۲ ،۶۵۸ ،۵۸۳
۶۶۹

محمودی ،مظاهر( ،بهرام)؛ ۶۶۴ ،۶۶۲ ،۵۵۴

محمودیان ،عطاالله؛ ۳۰۶

مختوم؛ ۶۱۰

مدیرشانهچی ،حاج محمد؛ ۷۸۱ ،۱۵۳

  ۸۵۴

از فیضیه تا پیکار

مدیرشانهچی ،زهره؛ ۱۵۴

مدیرشانهچی ،شهره؛ ۱۵۴

مدیرشانهچی ،محسن؛ ۱۵۴
مدیرشانهچی ،حسین؛ ۱۵۴

مرتضوی ،عبدالله؛ ۳۲

مرزبان ،رضا؛ ۷۰۹ ،۷۴
مرعشی؛ ۱۱۴ ،۱۱۱
مرل ،روبر؛ ۱۳۲

مرمه ،دانیل؛ ۸۲۷ ،۸۲۶ ،۸۱۹

مزدوردشتابی ،حسن؛ ۳۲
مستعان ،حسینقلی؛ ۴۱

مفیدی ،محمد؛ ،۴۲۱ ،۳۶۲ ،۳۲۷-۳۲۶ ،۳۱۷ ،۸
۵۳۸ ،۴۳۵

مقدستهرانی ،هادی؛ ۱۶۳

مکی ،حسین؛ ۱۷۱ ،۸۶

مکارمشیرازی ،ناصر؛ ۸۰۸ ،۹۲ ،۷۱ ،۶۶ ،۶۵
مکی ،حسین؛ ۱۷۱ ،۸۶

مالآواره ،مالاحمدشلماش؛ ۴۰۱ ،۱۲۰
مالصدرا؛ ۱۷۴ ،۵۸
ملکحسن؛ ۴۹۹

ملکفیصل؛ ۲۰۲

ملکی ،خلیل؛ ۳۰۹ ،۱۹۴ ،۱۰۱ ،۸۷

ِمسحال ،سعید؛ ۲۲۰ ،۲۱۶

ملمان ،یوسی؛ ۸۲۸

مسعودی  ،علیاصغر( ،تیمسار)؛ ۷۷۲ ،۱۰۳

ممیز  ،مرتضی؛ ۲۱۱

مسعود ،محمد؛ ۴۴

ُمس ِلم؛ ۴۰
مشکینفام ،رسول؛ ۲۹۷

مصباحزاده ،مصطفی؛ ۳۵۲

مصدق ،محمد( ،دکتر)؛ ،۳۷ ،۳۶ ،۳۴ ،۳۲-۳۱ ،۲۵

-۹۲ ،۸۷-۸۶ ،۸۴-۸۳ ،۷۳ ،۷۰-۶۹ ،۵۶

ملهلم ،شائول؛ ۸۳۳
مناع ،میثم؛ ۸۳۶
منتسکیو؛ ۱۳۲

منتظرحقیقی ،علیاصغر؛ ۱۶۳

منتظری  ،محمد؛ ،۵۰۲-۵۰۱ ،۳۴۹ ،۳۴۵ ،۳۱۹ ،۷۱
۵۶۰ ،۵۱۳

،۱۴۵ ،۱۳۶ ،۱۳۱ ،۱۲۱ ،۱۱۵ ،۱۰۳ ،۹۶ ،۹۴

منتظری ،حسین( ،آیتالله)؛ ،۳۱۹ ،۱۲۷ ،۷۱ ،۶۳

،۸۰۶ ،۷۸۰ ،۷۷۷ ،۷۷۵ ،۷۷۲-۷۷۰ ،۷۶۹

منزوی ،محمدرضا( ،ستوان)؛ ۲۳۴

-۷۶۸ ،۵۰۸ ،۴۵۱ ،۴۰۷ ،۴۰۲ ،۱۵۲ ،۱۴۸

مصدق  ،حمید؛ ۱۲۵

مصفا ،مظاهر( ،دکتر)؛ ۱۳۲
مصالنژاد ،عزت؛ ۳۴
مطر ،فؤاد؛ ۱۴۳

مطهری ،مرتضی؛ ،۹۲-۹۱ ،۸۲ ،۶۴ ،۵۸ ،۵۳ ،۳۸
،۱۳۹ ،۱۲۳ ،۱۱۶ ،۱۱۳ ،۱۱۱ ،۱۰۰-۹۸

،۴۰۰ ،۳۶۳ ،۳۲۰ ،۲۳۳ ،۱۵۸ ،۱۵۳ ،۱۴۹

۸۰۸ ،۷۷۸ ،۵۹۹

مظاهری  ،عباس؛ ۳۲۶
مظفری ،مهدی؛ ۲۰۸

۴۱۸ ،۳۶۳ ،۳۴۹

منشیزاده ،داوود؛ ۴۱

منصور ،حسنعلی؛ ۳۹۹ ،۱۹۳ ،۱۴۷
منصوری ،ذبیحالله؛ ۱۷۱

منصوری ،احمد؛ ۴۰۱

مور ،ایو؛ ۸۳۱

مونال ،ایزابل؛ ۸۲۵

مونو ،کارولن؛ ۸۳۴

مهاجر ،ناصر؛ ۷۰۶ ،۷۰۵

مهدوی ،یحیی؛ ۱۶۹ ،۱۵۶

مهرآبادی ،بهجت( ،اعظم)؛ ۵۶۲ ،۵۵۴

معاضد ،شیرین( ،فضیلتکالم)؛ ۵۸۶

مهرعلیان  ،آذر؛ ۶۵۳

معظمی ،عبدالنبی( ،نبی)؛ ،۲۸۲ ،۲۲۴ ،۱۷۸ ،۳۴

مهشید (مستعار)؛ ۵۵۵

ُمعظمی  ،بهروز؛ ۷۰۹ ،۳۷۷
معینفرد ،علیاکبر( ،مهندس)؛ ۸۹

مؤذن ،احمد؛ ۶۵۱

موسولینی؛ ۴۹۶

معینی ،سلیمان( ،فایق)؛ ۱۲۰

موسویبجنوردی ،سیدمحمدکاظم؛ ۱۴۷

ُمفتح ،محمد؛ ۳۴۵ ،۱۶۳ ،۱۲۳

مولوی؛ ۷۰۴ ،۸۰ ،۵۶ ،۲۸ ،۳

معاویه؛ ۴۳۱ ،۳۶۶

۴۳۴ ،۴۲۹ ،۳۰۳ ،۲۹۳-۲۹۱

معینی ،محمدرضا؛ ۷۱۷
معینی ،عبدالله؛ ۱۲۰

مفید ،بیژن؛ ۱۲۵ ،۱۲۲

مهری (مستعار)؛ ۵۵۵
مودوی ،لوران؛ ۸۳۵

موسویاردبیلی ،عبداکریم؛ ۶۶

موسویزنجانی ،سیدابوالفضل؛ ۱۱۱

مولویعربشاهی ،محمدعلی؛ ۳۲۶

نمایۀ نامها ۸۵۵
مومنی ،باقر؛ ۱۲۳

مونتسر ،توماس؛ ۱۳۹
ِ

نُمیری ،جعفر؛ ۱۴۳

نهاوندی ،هوشنگ؛ ۱۶۹

مونیوز رامیرز ،گلوریا؛ ۸۱۸

نهرو ،جواهر لعل؛ ۱۱۸

میثمی ،لطفالله؛ ،۱۷۸ ،۱۵۳ ،۱۱۷ ،۱۱۲ ،۱۰۳ ،۹۱

نوذر؛ ۱۷۰

میخاییل .س ،.ایوانف؛ ۱۲۴

نوروزی ،حسین؛ ۱۷۱

میتران؛ ۶۸۵ ،۱۳۰

۴۷۵ ،۴۳۴ ،۴۳۱ ،۳۹۹ ،۳۳۵ ،۲۲۲-۲۲۱

میرزا ،ایرج؛ ۴۵۲ ،۱۹۱

نوابصفوی ،سیدمجتبی؛ ۶۹
نوربخش ،جواد؛ ۱۸۹-۱۸۷

نوری ،حسین؛ ۶۶

میرزاجعفرعالف ،فاطمه؛ ۵۸۴

نوری ،فضلالله( ،آیتالله)؛ ۶۹

میری ،حسین( ،محسن)؛ ۶۶۰ ،۶۵۸ ،۵۷۳

نوقانی؛ ۴۱

ن ستوارت؛ ۱۶۹ ،۷۹
میل ،جا 

نیکاندام ،منوچهر؛ ۶۵۱

میرزاغفوری ،حسن؛ ۱۶۳
میشل ،لوئیز؛ ۸۲۵

نوشین ،عبدالحسین؛ ۱۶۹
نیستانی؛ ۴۰

میالنی ،سیدمحمدهادی( ،آیتالله)؛ ۹۵ ،۷۰

نیکبینرودسری ،عبدالرضا( ،عبدی)؛ ۱۸۳ ،۹۰

مینویی ،مجتبی؛ ۱۲۴

نیکداوودی ،حسن؛ ۴۰۲ ،۲۲۷

میالنی ،محمد( ،دکتر)؛ ۱۱۸ ،۱۱۷
مینی ،کاتری؛ ۸۳۳

نیکخواه ،پرویز؛ ۷۸۱ ،۴۰۱ ،۳۹۹ ،۲۲۵ ،۱۰۴
نیکسون؛ ۳۲۳ ،۱۹۳

میهندوست ،علی؛ ،۳۵۵ ،۳۴۹ ،۳۰۸ ،۱۸۲ ،۱۷۲ ،۸

و.ت.استیس؛ ۴۲۳

میهندوست ،زری؛ ۵۸۴ ،۴۱۴

واحدی ،عبدالحسین؛ ۹۶ ،۵۸

،۴۱۵ ،۴۱۴

ناتلخانلری ،پرویز( ،دکتر)؛ ۱۲۵ ،۷۹

نادرپور ،نادر؛ ۱۲۲ ،۶۸
نادرشاه؛ ۴۰

واحدی؛ ۶۱۰

واعظزادهخراسانی ،محمد؛ ۹۶
واعظکاشفی ،مالحسین؛ ۶۳

واالمنش ،شهرام( ،کمال خسروی)؛ ۷۱۱

نادری ،فاضل( ،شاکر)؛ ۶۶۲ ،۵۹۱ ،۵۸۱

وثوقی ،ناصر؛ ۱۹۴

ناظرزادهکرمانی( ،دکتر)؛ ۹۲پنامور ،رحیم؛ ۱۷۱

وجدی ،محمدفرید؛ ۶۶

نبوی ،بهزاد؛ ۷۹۲ ،۴۲۳

وحیدی (مستعار)؛ ۴۹۶

ناصر (مستعار)؛ ۴۹۶
نائینی ،میرزای؛ ۱۳۹

نجاتحسینی ،محسن؛ ،۲۸۲ ،۲۷۶ ،۲۴۲ ،۲۲۶ ،۷
،۳۷۳ ،۳۷۲ ،۳۷۱ ،۳۴۰ ،۲۹۴ ،۲۹۳ ،۲۸۷

۸۳۸ ،۷۸۸ ،۵۲۹ ،۴۵۴ ،۳۷۸ ،۳۷۵

وثیقپورنخودبریز ،هاشم؛ ۵۴۲ ،۳۱۵
وحید (مستعار)؛ ۵۵۵

ورشفسکی ،میشل؛ ۸۳۰

وزیری ،هوشنگ؛ ۱۲۲
ونهگم ،رائول؛ ۸۲۸

نجاتی ،غالمرضا؛ ۷۷۲ ،۷۷۰ ،۲۱۳ ،۱۷۰ ،۱۰۳

وو ،پیر دو؛ ۱۷۰

نزیه ،حسن؛ ۷۷۰ ،۹۳

هابل ،ژانت؛ ۸۳۴ ،۷۱۸

نجفیمرعشی؛ ۱۱۴ ،۱۱۱ ،۶۱
نسیمشمال؛ ۸۴

نظامیگنجوی؛ ۱۳۷

نظری ،ابراهیم؛ ۶۲۲ ،۶۲۱

نفیسی ،مجید( ،احمد)؛ ۷۳۹ ،۶۸۷ ،۶۶۰ ،۶۵۸ ،۶۲۰
نفیسی ،سعید؛ ۱۲۴ ،۸۰

نگری ،تونی؛ ۸۳۴ ،۸۲۵

نمازی ،محمدکوچک( ،اکبر ،مسعود)؛ ،۳۰۷ ،۱۷۹
،۵۸۱ ،۵۷۳ ،۵۷۱ ،۵۶۶-۵۵۴ ،۵۴۳-۵۴۲

۶۵۴ ،۶۴۰ ،۵۹۸ ،۵۸۳

ویل ،نیکال؛ ۸۳۴

هاشمبیکلشکری ،محمدعلی؛ ۸۳
هاشمیرفسنجانی ،علیاکبر؛ ،۸۱ ،۷۴ ،۶۷ ،۶۳-۶۲
،۱۶۹ ،۱۶۳ ،۱۲۳ ،۱۲۱ ،۱۱۶ ،۱۰۵ ،۹۹
،۳۶۳ ،۳۴۸ ،۳۴۶ ،۳۳۵ ،۳۲۰ ،۲۶۶ ،۲۰۹
،۸۰۱ ،۷۰۵ ،۶۰۶ ،۴۶۶ ،۴۶۵ ،۳۶۸ ،۳۶۵
،۸۰۸ ،۸۰۵

هاشمیقوچانی؛ ۴۳۴
هالیدی ،فرد؛ ۴۱۶

هانی الحسن؛ ۶۵۱

هاوکینز ،لوئیس؛ ۵۴۷ ،۴۴۶ ،۳۲۴ ،۳۲۱

  ۸۵۶

از فیضیه تا پیکار

هاوگ ،ولفگانگ؛ ۸۳۴

یالتا ،پل؛ ۸۳۶

هدایت ،صادق؛ ۴۴۰ ،۱۶۷ ،۷۴ ،۶۴

یزدانیان ،محمد( ،ایوب)؛ ،۵۵۴ ،۵۱۰ ،۴۸۵ ،۳۲۷

هجز ،کریس؛ ۸۲۸

هرهرا ،رِ می؛ ۸۳۳ ،۸۳۱-۸۲۹ ،۸۲۶ ،۸۲۵ ،۷۲۷

هس ،امیره۸۲۹ ،۸۲۸ :
ِه ْلمز ،ریچارد؛ ۵۴۰

همایون ،داریوش؛ ۲۱۰ ،۴۱

همائی ،جاللالدین؛ ۷۳ ،۳۰

هملت؛ ۳۸۳ ،۳۳۸
هنری؛ ۳۴

هودشتیان ،مرتضی( ،یوسف ،حمید)؛ ۴۵۵-۴۵۴ ،۹

هوشیمین؛ ۶۴۱ ،۳۹۶ ،۱۸۰ ،۱۷۶
هوگ ،ولفگانگ؛ ۸۳۷ ،۷۳۰
هوگو ،ویکتور؛ ۱۹۲
هومر؛ ۱۲۴

یحیی (اسم مستعار)؛ ۸۲۴ ،۸۱۹ ،۱۷۴

-۵۷۲ ،۵۷۰ ،۵۶۴-۵۶۳ ،۵۵۹ ،۵۵۷-۵۵۶

۷۸۸ ،۶۶۲ ،۶۲۵ ،۵۷۳

یزدی ،ابراهیم؛ ،۲۹۸ ،۲۱۳ ،۱۹۸ ،۱۸۶ ،۱۷۷ ،۱۰۴
۷۸۱ ،۷۷۴ ،۵۲۲ ،۴۴۷ ،۳۵۵-۳۵۰ ،۳۴۱

یزدی ،کاظم؛ ۳۵۳

یزید؛ ۳۴۶ ،۱۹۳ ،۸۱

یعقوبی ،پرویز؛ ۴۳۱ ،۱۷۸

یغمائی ،حبیب؛ ۸۰

یقینی ،محمد؛ ،۲۸۲ ،۲۴۷ ،۲۲۶-۲۲۵ ،۱۰-۹ ،۷
،۳۸۲-۳۸۰ ،۳۷۳-۳۷۱ ،۳۴۰ ،۲۹۴-۲۹۳

۴۵۵ ،۴۵۲ ،۴۵۰-۴۴۸ ،۳۸۴

یلفانی ،محسن؛ ۱۲۶-۱۲۵ ،۱۲۲

هویدا ،امیرعباس؛ ۱۶۷ ،۱۲۲

یوسفالنجار ،محمد( ،ابویوسف)؛ ۲۳۶

یارشاطر ،احسان؛ ۷۰۶ ،۱۲۵

یونُس ،الرائد( ،سرگرد یونس)؛ ۲۷۶

یاکوب ،ژوزف؛ ۸۲۹

یونسی ،ابراهیم؛ ۳۹۸

هیرمنپور ،بیژن؛ ۷۱۸

یاسین ،کاتب؛ ۱۲۷

یوشیج ،نیما؛ ۷۴

ابوالحبِ د؛ ۵۱۱
یونس،
َ

