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فهرست:

در بارۀ این کتاب  )جمع اندیشه و پیکار(           ۱

فشردۀ کتاب در آئینۀ شفاف مثنوی مولوی         ۳ 

سال شمار زندگی “فردی-جمعی”           ۵

مقدمه              ۱۵

فصل اول: خاطرۀ نخلستان           
تا ۱۵ سالگی، در جهرم          ۱۹

فصل دوم: سه سال طلبگی در قم          ۴۷
اشاره به وضع بهداشتی قم، حمام، آب آشامیدنی         ۵۰
اشاره ای به وضعیت روحانیت و حوزۀ قم         ۵۴
بروجردی و مرجعیت مطلق او          ۵۸
موضع آیت الله بروجردی در قبال سرکوب فداییان اسالم و اعدام رهبران آن        ۶۹
اختالفات بین روحانیون           ۷۰
درس های حوزه            ۷۲

فصل سوم: دورۀ دانشجویی و آغاز فعالیت سیاسی        ۷۷
مروری بر اوضاع اجتماعی و روحیۀ حاکم بر مردم پس ۲۸ مرداد ۱۳۳۲      ۸۰

فعالیت در جبهۀ ملی            ۸۳
فعالیت هم زمان در انجمن اسالمی دانشجویان و در جبهۀ ملی        ۸۸
فعالیت در نهضت آزادی ایران           ۹۲

حادثۀ اول بهمن ۱۳۴۰              ۱۰۱
اعالمیۀ دانشگاه تهران            ۱۰۲  



از فیضیه تا پیکار

نهضت روحانیت             ۱۰۵
  مهاجرت مراجع در سال ۱۳۴۲ به تهران در اعتراض به رفرم های شاه       ۱۰۸
مقطع ۱۵خرداد ۱۳۴۲             ۱۱۵
مخفی شدن در تبریز             ۱۱۷
برخی تحوالت در عرصۀ اقنصادی اجتماعی پس از اصالحات ارضی       ۱۱۹
اوضاع اجتماعی و سلطۀ چپ در جهان           ۱۲۰
لیستی از کتاب ها، مجالت و فعالیت های فرهنگی مهم دهۀ چهل       ۱۲۳
نتیجه گیری کلی حول روحانیت          ۱۲۷

دربارۀ تأثیرپذیری ما از انقالب الجزایر          ۱۲۹ 

فصل چهارم: دورۀ معلمی و شکل گیری مجاهدین 1343-1349        ۱۳۳
روحیۀ مبارزین پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲          ۱۳۵
درک از اسالم آخوندی و نقد آن           ۱۳۷
اختالفات نهضت آزادی و روحانیون            ۱۳۸
خاطرات این دوره             ۱۴۰
جوانانی که درک انتقادی داشتند          ۱۴۰  
فارغ التحصیلی از دانش سرای عالی          ۱۴۴  
بازگشت از تبریز به تهران          ۱۴۵  
زمینه های تأسیس سازمان مجاهدین ۱۳۴۲-۱۳۴۳        ۱۴۶
تالش برای نقد بازرگان در تدوین ایدئولوژی        ۱۵۱  
جایگاه حنیف نژاد            ۱۵۳
تشکیل مجاهدین و انتقادی که به من وارد است         ۱۵۹
تدوین ایدئولوژی              ۱۶۰
سازماندهی            ۱۶۲

کتاب های مطالعاتی مجاهدین           
کتاب های مرجع             ۱۶۸  
از دیگر کتاب های در دستور مطالعه از ابتدای شکل گیری تا ۱۳۵۰      ۱۶۹  
از مقاالت و جمعبندی های درونِی حاوِی جوانب آموزشی      ۱۷۱  
برگردیم به تدوین ایدئولوژی           ۱۷۲
نگاهی به موضوع التقاط و معنای آن          ۱۷۳

زندگی اجتماعی رفقای مجاهد          
شغل به عنوان محمل امنیتی           ۱۷۸  
زندگی خانوادگی            ۱۷۸  
مسئلۀ جنسی و کیفیت برخورد به آن          ۱۸۰  

دو



  فهرست          

مسائل امنیتی            ۱۸۲  
حل مسئلۀ مرگ             ۱۸۴
پنج سال کار معلمی در صومعه سرا )فومنات، گیالن(          ۱۸۵
داستان صوفی شدن )رشت(           ۱۸۷  
تحوالت درونی ۱۳۴۴-۴۸            ۱۹۵
کناره گیری عبدی            ۲۰۰  
روی آوری به مشی چریکی از طریق قضیۀ فلسطین         ۲۰۱

فصل پنجم: تماس با فلسطین، ضربۀ شهریور 50 و بازسازی سازمان 1349-53   
شکل گیری جنبش مقاومت فلسطین           ۲۰۵
آشنایی ام با قضیۀ فلسطین            ۲۰۸
انعکاس جنگ شش روزه  در مطبوعات ایران – مقالۀ   آقای حاج سیدجوادی        ۲۱۰
تصمیم به تماس مستقیم با فلسطین و ضرورت مبارزۀ مسلحانه        ۲۱۱
طرح رفتن به فلسطین و دلیل آن           ۲۱۲  
مسیر سفر            ۲۱۴  
تالش اول برای تماس: سفر حسین روحانی به پاریس        ۲۱۴  
تالش دوم: ارژنگ خامنه ای از راه خلیج         ۲۱۵  
سفر اول به قطر             ۲۱۶  
شروع مذاکرات در قطر          ۲۲۰  
بازگشت به ایران در نیمۀ خرداد ۱۳۴۹           ۲۲۱
سفر دوم خرداد ۱۳۴۹             ۲۲۴
دستگیری در ابوظبی             ۲۲۷
سفر به بیروت و َاّمان            ۲۲۹
تیمور بختیار             ۲۳۲
جمعبندی مقطعی            ۲۳۴
تدارک مذاکره با مسئولین الفتح )اوت ۱۹۷۰ – مرداد ۱۳۴۹(         ۲۳۵
شروع مذاکرات با ابوحسن و معرفی او           ۲۳۷  
پیشنهاد ابوحسن برای شرکت بچه ها در عملیات فلسطینی ها       ۲۳۸   
رسیدن خبر دستگیری شش تن از رفقا به بیروت         ۲۴۰
پایگاه آموزشی در نزدیکی امان           ۲۴۱
شرح دستگیری رفقا در دوبی           ۲۴۱
رسیدن خبر دستگیری به تهران و نتایج آن         ۲۴۲
پیامدهای دستگیری            ۲۴۲
ارتباط با فلسطینی ها            ۲۴۷

سه



از فیضیه تا پیکار

گزارش حسین روحانی از هواپیماربایی          ۲۴۸
زندان در بغداد، تماس اول با خمینی           ۲۶۵
آغاز سپتامبر سیاه، زمانی که در اردوگاه های اردن بودیم         ۲۶۷
عقب نشینی بعد از سپتامبر سیاه          ۲۶۹  
عقب نشینی از اردن به سوریه و لبنان          ۲۷۱  
نشست با ابونضال             ۲۷۲
نشست با بعث عراق            ۲۷۴
مالقات با بچه ها در زندان عراق           ۲۷۶
آزادی بچه ها از زندان عراق           ۲۷۸
پایگاه ها ی نظامی              ۲۸۰
پایگاه شیخ زناد             ۲۸۱  
پایگاه طرطوس            ۲۸۱  
جمعبندی از کل پروژۀ آموزش نظامی          ۲۸۳  
وضع در اوایل سال ۱۳۵۰            ۲۸۴
تأثیر ارتباط با فلسطین در آشنایی با دیگر کشورها          ۲۸۶
آشنایی با شعر و ادبیات فلسطین            ۲۸۸
جمعبندی رفقا از مبارزین فلسطینی         ۲۸۸
ترور ابوحسن سالمه در ۱۹۷۹            ۲۸۹
بازگشت از فلسطین پس از پایان آموزش های نظامی         ۲۹۱
دستگیری محسن نجات حسینی و محمد یقینی در فرودگاه بیروت       ۲۹۳
نوعی جمعبندی            ۲۹۴
وضعیت داخل قبل از ضربۀ ۱۳۵۰ به سازمان         ۲۹۵
ضربۀ شهریور ۵۰               ۲۹۶
دو نظر در برخورد به تبعات ضربۀ ۵۰          ۲۹۸  
چرا بچه ها بدون مقاومت مسلحانه گیر افتادند؟         ۳۰۰  
عملیات شهرام شفیق            ۳۰۱
عملیات دکل برق کوی کن            ۳۰۳
دستگیری محمد حنیف نژاد            ۳۰۴
  فداکاری حنیف نژاد برای نجات بقیه از اعدام          ۳۰۶
وضع بچه ها بعد از ضربه            ۳۰۷
وضعیت رهبری سازمان بعد از ضربه           ۳۰۸
دورۀ احمد رضایی            ۳۰۸  
فرار رضا رضایی            ۳۱۱  
دورۀ رضا رضایی            ۳۱۵  

چهار



  فهرست          

وظایف دورۀ رضا رضایی           ۳۱۵  
نقش خانواده های زندانیان            ۳۱۶
ماجراجویی بعد از ضربۀ شهریور ۵۰            ۳۲۰
درک مجاهدین از مبارزۀ مسلحانه           ۳۲۱
بازسازی سازمان، حزب ملل اسالمی  و حزب الله          ۳۲۵
فرار تقی شهرام             ۳۲۸
از فرار تقی تا شهادت رضا           ۳۳۲  
شهادت رضا رضایی             ۳۳۳
بهرام آرام            ۳۳۴
انتقاد به دورۀ رضا رضایی           ۳۳۵
در نقد تبلیغات حول خانوادۀ رضایی          ۳۳۷  
پیشنهاد به خارج برای عملیات آدم ربایی           ۳۳۸
بعد از ضربۀ ۵۰ در خارج            ۳۳۸
بیانیۀ اعالم موجودت سازمان مجاهدین           ۳۴۱
پخش شایعات در غیاب اخبار موثق            ۳۴۳

برخورد به بیانیۀ اعالم موجودیت سازمان         
برخورد جریانات و افراد مذهبی در داخل         ۳۴۴  
برخورد نیروهای مذهبی خارج از کشور        ۳۵۰  
        برخورد انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا و آمریکا       ۳۵۶
برخورد نیروهای چپ در داخل          ۳۵۷  
برخورد نیروهای چپ در خارج         ۳۵۷  
برخورد کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج        ۳۵۸   
پیوستن مبارزینی در خارج به سازمان          ۳۶۲
مالقات دوم با خمینی             ۳۶۲
بازگشت محمود شامخی به داخل در مرداد ۱۳۵۱        ۳۶۹
آزاد شدن محمد یقینی            ۳۷۱
آزاد شدن محسن نجات حسینی          ۳۷۳
دستگیری من در زحله            ۳۷۳
طرح  بازگشت من به ایران             ۳۷۵
جمعبندی آخر ۱۳۵۱             ۳۷۶
رادیوها در عراق ۱۳۵۱            ۳۷۷
گزارش از تیر ۱۳۵۱ تا تیر ۵۲           ۳۷۹
نشست لندن دی ۱۳۵۲            ۳۸۰

پنج
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فصل ششم: فرایند تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق ایران      ۳۸۷
مضمون ایدئولوژیک تغییر  و  تحول نظری از اسالم به مارکسیسم                    ۳۹۱
درک مجاهدین اولیه از اسالم           ۳۹۲  
مطالعات و جامعه گردی            ۳۹۴
اوضاع پس از دستگیری های ۱۳۵۰            ۳۹۶
وضعیت زندان ها در سال های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰         ۴۰۳  
وضعیت زندان از سال ۵۰ به بعد و مسئلۀ شکست        ۴۰۳  
چگونگی لو رفتن            ۴۰۶  
تعلل در عمل              ۴۰۷
مضمون شکست             ۴۰۹
اعترافات             ۴۱۰
تداوم فعالیت در بیرون از زندان          ۴۱۳
تهیۀ دفاعیات            ۴۱۵
زمینه های تغییر ایدئولوژی و  دستاوردهای تئوریک زندان        ۴۱۶

موارد تمایل به مارکسیسم قبل از تغییر ایدئولوژی         
رسول مشکین فام            ۴۱۷  
بهمن بازرگانی            ۴۱۸  
مسعود اسماعیل خانیان و رضا باکری          ۴۱۸  
رضا رضایی           ۴۱۹  
علی باکری            ۴۱۹  
سعید محسن            ۴۲۰  
محمود شامخی           ۴۲۰  
محمدباقر عباسی           ۴۲۱  
تغییر ایدئولوژی ۵۴-۱۳۵۱ در عرصۀ تئوری          ۴۲۲

جزواتی که پس از ۱۳۵۰ در زندان تدوین شد          
جزوۀ “شعائر”             ۴۲۴  
جزوۀ “مقدمه مطالعات مارکسیستی”          ۴۲۵  
جزوۀ “خرده بورژوازی”            ۴۲۶  
جزوۀ “استراتژی”            ۴۲۷  
تغییر ایدئولوژی در زندان            ۴۲۸
دربارۀ لطف الله میثمی           ۴۲۹
تغییر ایدئولوژی به لحاظ کّمی           ۴۳۱
تشکیالت در درون زندان           ۴۳۵
آموزش جوانان در زندان           ۴۳۵  

شش



  فهرست          

جریان تغییر ایدئولوژی در بیرون از زندان          ۴۳۶
تصفیه ها              ۴۳۸
جهت گیری جدید مشی چریکی در ارتباط با تغییر ایدئولوژی       ۴۴۳

تأثیرات تغییر ایدئولوژی در خارج از کشور          
اعالمیۀ هاوکینز و احساس “طعم تازه”          ۴۴۶  
ازدواج با پوران، آبان ۱۳۵۳            ۴۵۰
جریان خطای پایگاهی، آبان ۱۳۵۳            ۴۵۳
تصفیه ام از جمع مسئولین خارج، بهمن ۱۳۵۳           ۴۵۵
آمدن سپاسی به خارج، اسفند ۱۳۵۳             ۴۵۸
تعلیق حسین روحانی           ۴۶۲
پروسۀ آموزش و مبارزه ایدئولوژیک با سپاسی          ۴۶۳
چگونه رفسنجانی نمی خواست مارکسیست شدن ما علنی شود        ۴۶۵
فعالیت های داخل کشور              ۴۶۶
جمعبندی تغییر ایدئولوژی             ۴۷۳

فصل هفتم: فعالیت در خارج 1350-57        
سیاست برقراری ارتباط با کشورهای منطقه           ۴۷۷
جنبش ظفار و تماس با یمن جنوبی          ۴۸۰
سفر به عدن            ۴۸۲  
سفر )غیر رسمی( به عدن، ظفار         ۴۸۲  
اعزام دو رفیق زن به ظفار           ۴۸۳  
سفر رسمی به عدن در هیئت مشترک          ۴۸۵  
وضعیت جغراسیاسی خلیج و یمن جنوبی          ۴۸۵
وضع اقتصادی             ۴۸۷  
وضع عقب ماندۀ عدن )مشاهدات عینی(        ۴۸۸  
جایگاه زنان و مناسبات زناشویی          ۴۸۹  
مناسبات غیربوروکراتیک          ۴۹۰  
نفت و فشار عربستان سعودی           ۴۹۲  
جاده سازی             ۴۹۲  
وضعیت درمانی            ۴۹۳  
کمک های چین            ۴۹۴  
تماس با جنبش اتیوپی در یمن            ۴۹۶
تماس با لیبی             ۴۹۹
نامه از طرف ابوجهاد            ۵۰۰

هفت
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وضع اشخاص و نیروهای دیگری که خواهان تماس با لیبی بودند         
جالل فارسی           ۵۰۱  
محمد منتظری            ۵۰۲  
جبهۀ ملی خاورمیانه، حسن ماسالی         ۵۰۲  
مالقات اول با مقامات لیبی            ۵۰۳
مالقات دوم با مقامات لیبی، همراه با سپاسی          ۵۰۶
وضع مطبوعات در لیبی و نگارش یک مقالۀ بلند در بارۀ ایران         ۵۰۸
مالقات رفقای فدایی با مقامات لیبی          ۵۰۸
کمیتۀ هماهنگی در رابطه با لیبی           ۵۱۰
امکانات به دست آمده            ۵۱۲
تسلیحات            ۵۱۲  
پاسپورت            ۵۱۳  
پول و کمک های مادی          ۵۱۳  
هدف لیبی از کمک به نیروهای انقالبی        ۵۱۴
سمینار پشتیبانی از شیلی          ۵۱۵
سمینار پشتیبانی از ویتنام          ۵۱۵
محذورات رابطه با لیبی          ۵۱۶
پیشنهاد بولتن بین المللی           ۵۱۸
ارتباط با دیگر نیروها در لیبی         ۵۱۹
اختتام فعالیت در خارج           ۵۲۰

لیست تماس های داخلی و خارجی          
تماس با نیروهای ایرانی            ۵۲۲  
تماس با نیروهای انقالبی غیر ایرانی         ۵۲۲  
جمعبندی بخش خارج: فلسطین، ظفار         ۵۲۴
بحث تئوریک قضیۀ فلسطین          ۵۲۶

فصل هشتم: بخش منشعب و تغییر و تحوالت آن        ۵۳۱
مسئلۀ جستجوی وحدت          ۵۳۳
نطفه های نقد مشی چریکی           ۵۳۷
انتشار قیام کارگر           ۵۴۲

گفتار محمد نمازی در نفی مشی چریکی        ۵۴۳  
اعالمیۀ اسفند ۱۳۵۶ و نقد مش چریکی        ۵۵۲
ضرورت تشکیل شورای مسئولین         ۵۵۴
دورۀ تصفیه و تعلیق          ۵۵۹

هشت



  فهرست          

مسئلۀ سیانور           ۵۶۲
جبهه بندی های درون شورای مسئولین          ۵۶۳
استعفای رهبری و سرنوشت شهرام          ۵۶۵
گروه نبرد             ۵۶۸
گروه آرمان            ۵۷۰
بعد از شورای مسئولین          ۵۷۳
جلسه برای عدنی ها و عمانی ها          ۵۷۴
لحظۀ قیام             ۵۷۶
بحثی در مورد پیچیدگی قیام            ۵۷۸
کنفرانس وحدت             ۵۷۹
کنگرۀ اول سازمان پیکار            ۵۸۰

خالصه ای از نظرات اکثریت           ۵۸۱   
خالصه ای از نظرات اقلیت            ۵۸۲  
تعیین رهبری جدید در کنگرۀ اول          ۵۸۲  
بستن دفاتر در عدن و بازگشتم به ایران           ۵۸۳
نقش و فعالیت زنان در مجاهدین و بخش منشعب         ۵۸۳
جمعبندی انتقادی نسبت به بخش منشعب          ۵۸۶

فصل نهم: سه سال در سازمان پیکار...           
بازگشت به ایران             ۵۸۹
ضرورت انتشار یک ارگان مرکزی           ۵۹۴
سازماندهی در تحریه پیکار            ۵۹۶
تحلیل از جمهوری اسالمی و وضعیت نیروهای انقالبی         ۶۰۰
مسئله زنان              ۶۰۴
ترکمن صحرا و کردستان            ۶۰۵
نگاهی به لغزش های پیکار در آغاز           ۶۱۱
مورد توقیف جزوۀ “کارگر به پیش”          ۶۱۲  
مورد نامۀ سرگشاده به “امام خمینی” در ارتباط با دستگیری مجتبی طالقانی  ۶۱۳  
مورد تجلیل از “ابتکار” طالقانی در ایجاد شوراها       ۶۱۳  
مورد تجلیل از طالقانی به مناسبت مرگ او        ۶۱۴  
مورد دفاع از جلود و سفر هیئت لیبیایی        ۶۱۵  
حوادث سیاسی و “تندپیچ ها”          ۶۱۷
رفراندوم جمهوری اسالمی           ۶۱۷  
انتخابات مجلس خبرگان          ۶۲۰  

نه



از فیضیه تا پیکار

موج اختناق و سرکوب             
دستگیری انقالبیون           ۶۲۳   
دستگیری تقی شهرام         ۶۲۳   
مقالۀ “والیت فقیه گشادترین کالهی که به سر مردم ایران می  رود”      ۶۲۹  
فعالیت های کنفرانس وحدت و پایان آن         ۶۳۱   
اشغال سفارت آمریکا          ۶۳۳  
تز قدرت دوگانه و مقالۀ “زیگزاگ ها”          ۶۳۶  
انتخابات مجلس شورا          ۶۳۶  
مسئله انقالب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه  ها          ۶۳۸  
کنگرۀ دوم پیکار            ۶۳۹  
جنگ ایران و عراق           ۶۴۳  
موضع پیکار در برخورد به جنگ        ۶۴۴   
نقد مواضع نیروهای دیگر نسبت به جنگ          ۶۴۸   
رشد سازمان بعد از جنگ          ۶۵۲   
تظاهرات سالگرد بسته شده دانشگاه ها و پرتاب نارنجک       ۶۵۳  
بیانیۀ منتشر شده در پیکار ۱۱۰           ۶۵۵  
واقعۀ سی خرداد           ۶۵۶  
نظر منتقدین بیانیۀ ۱۱۰             ۶۵۹
فراکسیون جناح انقالبی            ۶۶۰
گرایش “پیکار کمونیستی”            ۶۶۱
“کمیسیون گرایشی”           ۶۶۲
برخوردهای انحرافی در تشکیالت تحت عنوان مبارزه با اپورتونیسم        ۶۶۴
سرنوشت جناح های مختلف             ۶۶۷
لیست اسناد بحران             ۶۶۹
از جناح انقالبی             ۶۷۰  
از کمیسیون گرایشی           ۶۷۰  
نتیجه  گیری            ۶۷۱

فصل دهم: تبعید              
زمینه های خروج از ایران            ۶۷۳
خروج از ایران در فروردین ۱۹۸۲-۱۳۶۱          ۶۷۶
رسیدن به پاریس در اردیبهشت ۱۳۶۱ و ادامۀ فعالیت         ۶۷۹
کتاب “رفرم یا انقالب”             ۶۸۸
مقالۀ “سرمایه داری ایران و پوستین کهنۀ والیت فقیه”         ۶۸۹

ده



  فهرست          

تقاضای پناهندگی             ۶۹۰
جلسه پاریس             ۶۹۳
فعالیت انتشاراتی             ۶۹۵
کتاب “از آرمانی که.می جوشد”           ۶۹۵  
کتاب “بازنده”            ۷۰۰  
گاهنامۀ “برگزیدۀ مطالب خواندنی”          ۷۰۰  
نشریۀ “اندیشه و پیکار” نوامبر ۱۹۸۷ تا دسامبر ۱۹۹۳         ۷۰۱  

همکاری با ارگان  های انتشاراتی و مجالت          
“آغازی نو”، “چشم انداز”، “ایرانیکا”         ۷۰۵  
مجلۀ “آرش”             ۷۰۷  
”روزنامۀ “تیراژه”            ۷۰۹  
در رابطه با نشریۀ “نقد”          ۷۱۱  
پایان اتحادیه های دانشجویی            ۷۱۱
دربارۀ بحران              ۷۱۱
کنگرۀ بین المللی مارکس           ۷۱۵
فعالیت های دیگر              ۷۱۷
سایت و آرشیو اسناد            ۷۲۰
برخی فعالیت های پوران            ۷۲۵
موضوع انترناسیونالیسم و قضیۀ فلسطین          ۷۲۶
جنبش های ضدجهانی شدن و نقد ما بر آنها          ۷۲۶
فستیوال زاپاتیست ها            ۷۳۰
چرا پیکار را احیا نکردیم؟            ۷۳۱

فصل یازدهم: دست هایم کو؟           
یادداشت های قبل از بیمارستان ۲۷ ژانویه ۲۰۱۴           ۷۳۳
یادداشت های بیمارستان           ۷۴۱
۱۸ آوریل ۲۰۱۴             ۷۴۲  
۱۶ مه ۲۰۱۴             ۷۴۳  
۱۸ژوییه ۲۰۱۴ ساختمان رو به رو، ساختمان ُدبرده        ۷۴۳  
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴           ۷۴۴  
۷ مه ۲۰۱۵             ۷۴۵  
اکتبر ۲۰۱۵            ۷۴۶  
۴ دسامبر ۲۰۱۵            ۷۴۶  

یازده



از فیضیه تا پیکار

پیوست ها             
پیوست اول:            

زنان زندگی من: مادربزرگ و مادرم )پوران که جای خود دارد(    
مادربزرگم: ُعلیا الری          ۷۵۱        
مادرم: عفت مروج جهرمی          ۷۵۵  

پیوست دوم: 
از باغ و بودن  )شعری از علی محمد حق شناس(         ۷۶۱

پیوست سوم: 
مهندس مهدی بازرگان: آیینۀ اوج و افول “بورژوازی ملی ایران”        ۷۶۵

پیوست چهارم:
شعری از محمد کالنتری )پیروز(           ۷۸۵

پیوست پنجم:
رفعت و محبوبه افراز، زنان پیشگام در انترناسیونالیسم و همبستگی خلق ها        ۷۸۷

پیوست ششم: 
وصیت نامۀ رحیم َکْمِرْی            ۷۹۵

پیوست هفتم: 
سرمایه داری ایران و پوستین کهنۀ والیت فقیه           ۷۹۹

پیوست هشتم:
 یادداشت حیرت انگیز آقای پرهام بر کتاب مارکس         ۸۰۳

پیوست نهم: 
پاسخ به رفقایی که تقاضای احیای سازمان پیکار را داشتند         ۸۰۹

مقاالت، مصاحبه ها و ترجمه های تراب حق شناس          ۸۱۵

نمایۀ نام ها              ۸۳۹

دوازده



دربارۀ انتشار اینترنتی این کتاب

سایت  در  دسترسی عموم  برای  را  تراب حق شناس  رفیق  اینک کتاب خاطرات 
اندیشه و پیکار  به اشتراک می گذاریم.

از تمام دوستانی که در بازخوانی و تصحیح فنی و قلمی کتاب  به ما یاری رساندند، 
به خصوص آقایان ناصر پاکدامن و محسن نجات حسینی صمیمانه سپاسگزاری می کنیم.

شهریور ۱۴۰۰ – سپتامبر ۲۰۲۱
جمع اندیشه و پیکار





دربارۀاینکتاب

این نرسم من “اگر میگفت: بود بستری بیمارستان در زمانیکه تراب رفیق
خاطراترابهسرانجامبرسانم،شمادرَهچلبزرگیخواهیدافتاد”.

کتاب بودکهکار بازرگانگفته پوران رفیق مزار بر پیش، سال شش حدود
خاطراتراکهپورانمصرانهازاومیخواستهآنرابنویسد،بهپایانخواهدرساندوسال
دیگرچونهدیهایبهمزارشخواهدُبرد.متأسفانهبیماریاینمجالرابهویندادو

مسئولیتگردآوری،تنظیموویرایشاینکتاببهعهدۀجمعاندیشهوپیکارافتاد.

به نوارکاست( فایلصوتی)درچهلوچهار ازحدودسال۱۹۸۹هشتاد او
صورتگفتوگوبارفقاییپرکرد.پسازآننیزطیسالهایمختلف،بهعنوانمنبع
نگارشخاطرات،یادداشتهاییبرمیداشتوگفتارهاییضبطمیکرد.ازحدودسال
دوران طی حتی و داد قرار دستورکار در جدی طور به را خاطرات نگارش ۲۰۱۰
بیمارستان،تدوینوویراستاریمتنرابهپیشمیُبرد.باآنکهپیشرفتبیماریامکان
بهپایانرساندنآنرابهاونداد؛امابهحدکافیسفارشاتورهنمودهایالزمرادر
البهالیمتوننوشتهشدهیانوارهایضبطشدهقراردادهبود)جستجودراسناد،رجوع
بهسرانجام اینمهمرا اومیخواست بتوانیمهمانگونهکه تاما بازمانده…( یاران به
برسانیم.واضحاستکهاگرخودتراباینخاطراترابهپایانمیرساند،کتاببهنحو

بهتریارائهمیشد.

به نمیشود، راشامل تنهاخاطراتوی نوشتار این داشت اصرار ترابهمیشه
همینعلتآنراخاطرات“فردی/جمعی”مینامید.اینکتاب-سندبیشکبخشیاز
تاریخجنبشچپوکمونیستیایرانراشاملمیشودوبااینامیدبهرشتۀتحریردرآمده

کهبتواندبراینسلهایبعدِیمبارزانوانقالبیونمصالحواقعیفراهمآورد.

ازتمامدوستانورفقاییکهبیدریغ،مشتاقانهوبهاشکالگوناگوندراینامربه
مایاریرساندندسپاسگزاریم.

درسالگردخاموشیپورانبازرگانوترابحقشناس
اسفند۱۳۹۸–فوریه۲۰۲۰

جمعاندیشهوپیکار





فشردۀکتابدرآئینۀشفافمثنویمولوی:

بود پیدا دیگران گام ز هم    د خو  ه ید ر شو رمدم اپِی  ِم گا

وریب رب رفته پیل چون قدم یک           یکقدمچونُرخزباالاتنشیب

شکم رب رواهن ماهی چون ه گا      م
َعلَ گاهچونموجیربارفازان

ند ز رب  ملی ر  هک  لی ّما ر  همچو     د خو حال  نوشته کی خا رب ه گا

جان
لَ صو از گوی  همچو غلتان  ه گا  دوان هگ ده یستا ا حیران  ه گا

)مثنویدفتراول،قصهموسیوشبان(





سالشمارزندگی“فردی-جمعی”

۱۳۲۱-تولددرجهرم؛

۱۳۲۷-ورودبهکالساولدبستان؛

۱۳۲۸-یادگیریقرآنوکتابمفاتیحالجناندرتعطیلیتابستانکالساولودومدر
مکتبخانه؛

۱۳۳۶-خرداد:اتمامکالسنهموعازمشدنبهقم؛

۱۳۳۹-خرداد:اخذدیپلمادبیدرتهرانبهصورتداوطلب؛

انجمن در انگلیسی؛عضویت زبان رشتۀ در عالی دانشسرای به ورود ۱۳۳۹-مهر:
اسالمیدانشجویانوآشناییبامحمدحنیفنژادوسعیدمحسن؛عضویتدرجبهۀملی

ونهضتآزادی)اردیبهشت۱۳۴۰(؛

۱۳۴۲-اخذلیسانس؛پرداختنبهمبارزۀحرفهایومخفیبهمدتیکسال؛

۱۳۴۲-فعالیتدرارتباطبامحاکمۀبازرگانوطالقانیودیگراندردادگاهنظامی؛آشناییبا
منصوروپورانبازرگان)همراهیبامؤسسینسازمانمجاهدینتاآنجاکهدرتوانمبود(؛

َمحمل گیالن(؛ )فومنات صومعهسرا در انگلیسی دبیر بهعنوان استخدام -۱۳۴۳
صوفیگریبرایمنحرفکردنساواکازادامۀتعقیبومراقبت؛آشناییبامنطقهپساز
اصالحاتارضی؛راهانداختنکتابخانهوانجمنادبیوهنریبرایدانشآموزان؛شرکت

دریکمحفلادبیدوستانهکهبرایمبسیارآموزندهبود؛

۱۳۴۴-تالشبرایترجمۀمقاالتومطالبیکهبرایسازمانمفیدارزیابیمیشداز



ازفیضیهتاپیکار۶

انگلیسیوعربیودرهمینرابطهدنبالکردنتحوالتسیاسیوانقالبیدرکشورهای
عربی؛انتشاریکنشریهبهنام“اخبارفلسطین”دردرونسازمانمجاهدینکهخوراک

آموزشیمناسبیتلقیمیشد؛

۱۳۴۷-سفربهمناطقزلزلهزدۀطبسوبررسیامکانکمک؛

۱۳۴۸-پایان۵سالخدمتدبیری؛فعالیتحرفهایدرسازمانمجاهدین؛

رسول و ارژنگخامنهای )فتحالله دیگر نفر دو با قاچاق سفر فروردین: -۱۳۴۹
مشکینفام(برایتماسباسازمانالفتحدرمنطقۀخلیجفارسکههنوزمستعمرۀانگلیس
بود؛سفرازُدبیبهقطروحوادثیکهطیآنپیشآمد؛موفقیتتماسبانمایندگانالفتح

وموافقترهبریالفتحبرایآموزشنظامیمادراردنولبنان؛

۱۳۴۹-نیمۀخرداد:بازگشتقاچاقیازقطربهایرانبرایارائۀگزارشسفربهسازمان
وانجاموظایفدیگر؛دستگیریدربوشهروموفقیتدراختفاءهدفسفرازساواک

وشهربانی؛

۱۳۴۹-آخرخرداد:سفرمجددبهخلیجهمراهباجمعیازاعضایسازمانکهبرای
آموزشنظامیدرنظرگرفتهشدهبودند؛

۱۳۴۹-تیر:سفرجمعیبایکلنجکوچکازُدبیبهابوظبی؛ماجرایازکارافتادن
موتورلنجومواجهشدنباتالطمدریاوامواجسنگینکهبهخیرگذشتودستگیری
دونفرازاینجمع)محمودشامخیومن(وبهزندانافتادنیکماههدرابوظبی؛بقیه
توانستندبهرغممشکالتباشناسنامههایجعلیازهیئتسیارسفارتایرانپاسپورت

اصلدریافتکنند؛

۱۳۴۹-مرداد:سفربهبیروتدرحالیکهجمعدیگریازرفقاقباًلتوانستهبودخودرا
برایگفتوگوبامسئولینالفتحبهَامان)اردن(برساند؛رسیدنبهامان؛مذاکراتوآغاز

آموزشنظامی؛

۱۳۴۹-مرداد:ششنفرازرفقایماکهدردبیبرایسفربهبیروتآمادهمیشدندمورد
سوءظنپلیسقرارگرفتهدستگیرشدند؛آغازتالشسازمانبراینجاتآنهاومحدود

کردنودفعخطرامنیتیناشیازاینحادثه؛

۱۳۴۹-شهریور:پسازحملۀارتشَملکحسینبهپایگاههاواردوگاههایآوارگان
فلسطینیدرسپتامبر۱۹۷۰وعقبنشینینیروهایفلسطینیازاردنبهسوریهولبنان،ما

همهمراهباآنهاعازملبنانشدیم؛

۱۳۴۹-آذر:عملیاتهواپیمارباییسازمان؛یکهواپیمایایرانیکهششنفرازرفقای
به درعراق و ربودهشد موفق میبرد،طییکعملیات ایران به دبی از را ما زندانی



۷ سالشمارزندگی…

زمیننشست؛ازطرفسازمانمأموریتیافتمکهبرایمالقاتباخمینیبهعراقرفتهو
خواستارمداخلهاونزددولتعراقشومتاآنهامطمئنشوندکههواپیماربایانمأمورین
رژیمشاهنیستندوشکنجهشانقطعشود؛خمینیباآنکهاطمینانالزمرابهدستآورده
بودولیازهراقدامیطفرهرفتوگفت“اگرمداخلهکندبرآنهابیشترسختمیگیرند”
)نقلبهمضمون(؛ناگزیربهبیروتبرگشتمودوروزبعددوبارهبهعراقرفتمتااین
بارباوساطتابونضال،نمایندۀالفتح،شکنجۀرفقایمامتوقفشودوآنهابتواننداز
زندانآزادشدهراهیپایگاههایفلسطینیدرخارجعراقگردند؛اینامرطیچندهفته
بابرخوردرفیقانۀفلسطینیهاانجامشدوسببآشناییبیشترمنبامحیطنجفگردید؛

۱۳۴۹-ازدیتااسفند:ترتیبدادنآموزشنظامیرفقایمزبورهمراهباجمعیدیگر
کهبهماپیوستندبهترتیبدرپایگاههایالفتحدرطرابلس)لبنان(وسپسدرطرطوس

)سوریه(؛

آموزشدیده رفقای بازگشت برای تدارکاتی فعالیت ۱۳۵۰-فروردینواردیبهشت:
نظامی، ذخیرۀ و مقداریسالح با ترکیه(حتیاالمکان )مرز قاچاق طریق از ایران به
همچنینهمکاریجمعیبرایبازگشترفقاییکهمیتوانستندازطریقهواییبهایران

بازگردندهمراهبامقداریسالحوتدارکات؛

۱۳۵۰-مرداد:دستگیریدونفرازرفقادرفرودگاهبیروتوآغازفعالیتحقوقیوغیره
برایجلوگیریازاستردادآنهابهایران؛مالقاتبایاسرعرفاتازجملهبههمینمنظور؛
یکنفرازآندو،بهیکسالزندان)محمدیقینی(ودیگریبهیکسالونیم)محسن
نجاتحسینی(محکومشد؛رسیدگیبهکارآنهابخشیازمأموریتمنمحسوبمیشد؛

۱۳۵۰-اولشهریور:ضربۀبزرگبهسازمانودستگیریتقریبًاکلیۀمسئولینوکادرها
تاپایانمهرآنسال؛ازاینلحظهفعالیتپشتجبههایماباجنبههایدفاعی،تبلیغیو
ارتباطاتگستردۀسیاسیآنآغازگشت؛ازارسالوکالیمدافعاروپاییبهایرانگرفتهتا

تماسبااتحادیۀوکالیمدافععرب؛ازجملهدرسفربهقاهرهدرآذرماه۱۳۵۰؛

آذر:دریافتیکچمدانجاسازیشدهحاویچندینکتابوجزوۀآموزشی  -۱۳۵۰
سازمانازطرفاحمدرضاییهمراهباخواستاودائربراینکهمطالبرابرایانتشار
بیرونیآمادهکنیم،کهبهتدریجانجامشدآ؛درهمینماهبهنظرخواهیاحمدرضاییدربارۀ
شروعمبارزۀمسلحانهپاسخدادیم؛پاسخمااینبودکهبهرغمضرباتواردهبرسازمان،

اینامرضرورتدارد؛

۱۳۵۰-آذر:ورودسازمانبهمرحلۀعملیاتنظامی،فعالیتسیاسیافشاگرانهدررابطه
بازندانیانباعثجذبهرچهبیشتررفقایزنبهسازمانشد؛فعالیتهایدفاعیزنان
ونقشآناندرارتباطات،جمعآوریکمکهایمالیوحفظافرادتحتتعقیبتقریبًا

مستقلازتشکیالتانجاممیشد؛نقشپورانبازرگاندراینعرصهقابلتوجهبود؛
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۱۳۵۰-دی:رضارضاییتوانستبافریبدادنساواکاززندانفرارکندوسازمان
یکیازافرادمرکزیخودرابازیافت)باخترامروزشماره۲۳(؛

۱۳۵۰-دوهفتۀاولبهمن:قرارمالقاتباخمینیدرنجفهمراهباحسینروحانی
باهدفآشناکردناوبافعالیتوایدئولوژیسازمانوکاًلگفتوگوحولاوضاعسیاسی

ایران؛

۱۳۵۰-یازدهمبهمن:شهادتاحمدرضایی،زمانیکهاوبرسریکقراِرلورفتهحاضر
میشود،باکشیدنضامننارنجکوانفجارآن،جانخودراازدستدادهوباشهادت
خودبهساواکامکاننمیدهدکهاورازندهدستگیرکند؛روزنامههااورابهنهضت

آزادیمنسوبکردند؛

روحانی، )حسین ما بیانیهایکه طی سازمان موجودیت اعالم بیستمبهمن: -۱۳۵۰
محمودشامخیومن(دربیروتتهیهکردیم؛نامتشکیالترابراینخستینبار“سازمان
مجاهدینخلقایران”اعالمکردهوبیانیهراباعبارت“بهنامخداوبهنامخلققهرمان
ایران”آغازکردیم؛دراینمتنبرضرورتمبارزۀمسلحانۀتودهایتأکیدورزیدیم،اقدامی
کهموردتأییدمسئولسازمانرضارضاییقرارگرفتوخبردرایرانوخارجمنتشرشد؛

۱۳۵۱-فروردین:نخستیندادگاهمجاهدینکهدرآن۴نفرازکادرهایبرجستۀاین
سازمانبهنامهایعلیباکری،ناصرصادق،محمدبازرگانیوعلیمیهندوستبهاعدام

محکومشدند؛در۳۰فروردیناینحکمبهاجرادرآمد؛

اولمجاهدین،محمدحنیفنژاد، ازکادرهایدرجه تن ۱۳۵۱-چهارمخرداد:۵
اعدام مشکینفام رسول و عسگریزاده محمود بدیعزادگان، علیاصغر محسن، سعید
شدند؛درهمینایامبهانتشاردفاعیاتواخبارزندانهابهفارسیوبهزبانهایانگلیسی،
برایتقویتمبارزۀداخلکشورالزم پرداختیم؛درکلیۀزمینههاییکه فرانسهوعربی
“صدای نام به رادیو یک انداختن راه جمله از داشتیم فعالیت میشد داده تشخیص
َجّو و امکانات کلیۀ از ما درخاورمیانه؛ ملی مبارزینجبهۀ با همراه ایران” انقالبیون
انقالبیموجوددرخاورمیانه،باحمایتوهمکاریجنبشفلسطینبرایپیشبردمبارزهای

کهسازماندرداخلکشورداشتاستفادهمیکردیم؛

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

سازماندهیشد؛

۱۳۵۱-پیشبردبحثهمکاریباسازمانچریکهایفداییخلقوطرحانتشاریک
نشریۀمشترکباوساطتمصطفیشعاعیانکهبهسرانجامنرسید؛حالآنکهدرخارج
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ازکشورهمکاریبینماوسازمانچریکهایفداییخلقوجبهۀملیخاورمیانهدر
زمینههایمتعددادامهداشت؛

۱۳۵۱-دی:تالشبرایبازگشتبهایرانازطریقسفرحجکهناکامماند؛

۱۳۵۲-اردیبهشت:فرارقهرمانۀمحمدتقیشهراماززندانساری؛

در سازمان فعالیت ادامۀ رضایی؛ رضا شهادت خرداد: پنجم و بیست -۱۳۵۲
عرصههاینظامی،سیاسیوتشکیالتیدرداخل؛ارتباطباداخلزندان،باخانوادههاوبا
اقشارناراضیازرژیموتالشبرایجذبآنانبهاستراتژیسازمان؛درخارج،گسترش
روابطنهتنهاباگروههایمبارزایرانیوخارجی،بلکهبابرخیدولتهاکهبارژیمشاه
روابطمخالفتآمیزیداشتند؛ازعراقویمنجنوبیگرفتهتادولتلیبیهمراهباتحرک

درسراسرمنطقهباحمایتوهمکاریجنبشفلسطین؛

۱۳۵۲-دائرکردن“رادیومیهنپرستان”درهمکاریباجبهۀملیخاورمیانه)بهنمایندگی
ازچریکهایفدایی(؛برقراریتماسوهمکاریباجنبشُظفار؛

از ایدئولوژیککادرها تربیت تجدید و آموزش” و “اصالح جنبش آغاز -۱۳۵۳
باالبهپاییندرسازمان؛برنامههایآموزشیبهتدریجتغییرکرد؛نقدوبررسیهابهرغم
آیۀ بهحذف و فلسفی دوآلیسم بهطرد روزه هر وخطرات زندگیمخفی دشواریهای
“فضلاللهالمجاهدینعلیالقاعدیناجراعظیما”ازرویآرمسازمانانجامید؛اینامر
بهنوعیباتصفیهوچندعضوگیریجدیدویکدستشدنفکریوتشکیالتیبیشتر
همراهبود؛عملیاتنظامی،کاردرکارخانه،توجههرچهبیشتربهنقشطبقۀکارگرو

جهتگیریبهسمتآنبهرغمتالطمهایدرونسازمانوجامعهادامهیافت؛

۱۳۵۳- بازگشتمحمدیقینیازایرانبهخاورمیانهکهباخودچندتنازرفقاراکهبه
دالیلامنیتیبایدبهخارجمنتقلمیشدندازکشوربیرونآورد؛

۱۳۵۳-آبان:ازدواجباپورانبازرگاندربغداد؛

۱۳۵۳-سفربهعدنبرایبرقراریرابطهبادولتیمنجنوبیوتهیۀیکآدرسپستی
وحساببانکیدرآنجا؛

۱۳۵۳-پاییز:وقوعیکخطایپایگاهیدربغداددرنتیجۀمشکوکشدنرفقابهیکی
ازهوادارانسازمان)مرتضیهودشتیان(کهمتأسفانهبهشهادتویانجامید؛

۱۳۵۳-زمستان:آمدنعلیرضاسپاسیآشتیانیبهعنواننمایندۀسازمانبهخارجبرای
هماهنگکردنخارجباتحوالتداخل؛

۱۳۵۴-بهار:انتقالپایگاهماازبغدادبهدمشقوبیروت؛وقوعخطایتصفیۀفیزیکی
درون اختالفات جریان در مرتضیصمدیهلباف و شریفواقفی مجید رفقا، از تن دو
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سازمانیدرداخلکشور؛

۱۳۵۴-مهر:انتشاربیانیۀاعالممواضعایدئولوژیک؛واکنشهایجریاناتذیدخلبه
نفعیابرضدایناقدامدرداخلوخارجکشور؛چاپدوموسومکتاببیانیهدرخارج

ازکشور؛

۱۳۵۴-پاییز:مذاکراتبیندوسازمانمجاهدینوچریکهایفدایی)دوراول(؛

۱۳۵۵-هشتمتیر:واردآمدنضربۀسختیبهسازمانچریکهایفداییخلقوتشدید
اختناقعمومی؛

مستشار سه ترور تابستان؛ در احتماال یقینی، محمد فیزیکی تصفیۀ خطای -۱۳۵۵
آمریکایی؛شهادتبهرامآرامدر۲۵آبان؛تعقیبوتحتنظربودنازجانبساواک

باعثضرباتسختیبهسازمانگردید؛

۱۳۵۶-اواخربهار:گفتوگوبابخشانشعابیسازمانچریکهایفداییخلق؛

۱۳۵۶-تابستان:خروجتقیشهرامازایران؛

۱۳۵۶-دوردوممذاکراتباسازمانچریکهایفداییخلق؛بازگشتسپاسیبهایران
وتالشبرایسروساماندادنبهوضعتشکیالت؛سازماندهیوهدایتبحثهایانتقادی

وتشکیل“شورایمسئولین”بهجایمرکزیتسابق؛

بامرکزیت بهاروپابهمنظورگفتوگو بهار:آمدنجمعیازمسئولینسازمان -۱۳۵۷
سابقوتعیینتکلیفسازماندرپرتوتجربۀگذشتهونیزبررسیتغییراتمهمیکهدر

جامعۀایراندرحالوقوعبود؛

و ۱۳۵۷ مهرماه اطالعیۀ صدور مسئولین؛ شورای پایانی نشست جمعبندی -۱۳۵۷
بازگشترفقابهایران؛انتشارنخستیناعالمیۀسازمانپیکاردر۱۶آذر؛وقوعقیامبهمن

وتشکیلنخستینکنگرۀسازمانپیکاردراسفندماه؛

۱۳۵۷-برچیدندفاترسازماندرعدنولیبیوبهسرانجامیموقترساندنتماسهای
خاورمیانهوبیروت؛

۱۳۵۸-دهمفروردین: بازگشتبهایرانباپاسپورتجعلیازمرزبازرگان؛بالفاصله
درتحریریۀنشریۀپیکارکهدردستانتشاربودسازماندهیشدم؛نخستینشمارۀپیکار
در۸اردیبهشتمنتشرشدوتاآخرینشمارهمورخ۲۵آبان۱۳۶۰درتحریریهبودم؛طی
سهسالدرایران،زندگیمخفیداشتمومانندغالبکادرهاواعضایسازمانحرفهای

بودموهیچجنبۀشخصیقابلذکریدرزندگیمنیست؛

۱۳۶۰-برآمدبحراندرسازمانپیکارکهعمدتًاازخردادباانتشارپیکارشماره۱۱۰
آغازشدوازنظرتشکیالتیتشتتیشدیدبهدنبالآورد؛تشتتیکهپوششنظریبهخود
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گرفتهبودوسازمانراعماًلبهچنددستۀعمدهتقسیممیکرد:دستۀجانبدارخطپیشین
مرکزیت،دستۀمخالفآنکهخودرا“جناحانقالبیسازمانپیکار”مینامیدودستهای
باکمیسیون را“کمیسیونگرایشی”گذاشت.من نامخود و بود باهردومخالف که
با بودند؛ ادارهشوراییسازمان پراکندۀدیگریهمطرفدار افراد بودم؛ گرایشیهمراه
ضرباتیپیاپیکهبرپیکرسازمانتااواخرپاییزواردآمددیگرنیرویینماندهبودکهبتواند
سازمانراحفظکند؛رهبریدر۱۴بهمنماه۱۳۶۰ضربهایقطعیخوردوتالشهای

پراکندهبرایادامۀنوعیمبارزهبهسبکپیکاربهسرانجامینرسید؛

۱۳۶۱-دهمفروردین: خروجقاچاقیازکشورهمراهباپورانبازرگانویکرفیق
دیگرازراهترکیه؛

۱۳۶۱-بیستوسوماردیبهشت:)۱۲مه۱۹۸۲(ورودبهپاریس؛تماسباهواداران
پیکاروآغازیکدورۀطوالنیتبعید؛

۱۳۶۱- انتشاریکاعالمیهتحتعنوان“پیکارسرخطبقۀکارگرادامهدارد”درواکنش
بهضرباتیکهبهسازمانواردآمدهبودوبرخیازمسئولینسازماندراثرشکنجهبهمصاحبۀ
تلویزیونیکشیدهشدهبودند؛تالشبرایگسترشتماسبااتحادیههایدانشجوییهوادار
پیکاردرکلاروپاوآمریکاوحتیاالمکانحفظآنهاوتشکیالتبهعنوانبستریبرای
و عام بهطور تجربهجنبشکمونیستی بررسی و نقد برای ایدئولوژیک؛کوشش مبارزۀ
پیکاربهطورخاصباهمکارینزدیکرفقایفرانسهوانتشاربیشاز۳۰نشریۀداخلی؛
مبارزهباگرایشمحفلیستیوانفعالغالبمبارزینکهپاسیوشدنخودراتئوریزههم
میکردند؛مبارزهبابرخوردهایخصمانهایکهبرخیازافرادسرخوردهنسبتبهتجربۀ
جنبشداشتندوبهَجوانفعالدامنمیزدند؛کوششبرایکمکبهمتقاضیانپناهندگی
ایرانشده ترک به ناگزیر پیکار در فعالیت بهخاطر آنانکه بهویژه ازکشور درخارج
بودند؛انتشاراعالمیهوموضعگیریدرمواردیکهبرایماازنظرتئوریکُمّوجهبود:
از حمایت در ایران، سراسر و کردستان در سرکوب علیه عراق، و ایران جنگ علیه
فلسطین،درپشتیبانیازمبارزاتکارگران،زنانو…؛انتشارکتاب“رفرمیاانقالب”؛

از – را دومی این باِر معاشکه امرار و اقامت به مربوط اداری مسائل حل  -۱۳۶۱
نخستینروزهاتابهآخر–پورانبهعهدهگرفت؛

محسن زندان یادداشتهای )حاوی میجوشد” آرمانیکه “از کتاب انتشار -۱۳۶۴
“بازنده”که نام به انتشارجزوهای پیکار(همینطور ازشهدای لیستی با فاضلهمراه
افشاگرشکنجههاوتسلیمبرخیمبارزینزندانیبود؛موضعگیریدرقبالآنچهسازمان
مجاهدینبهرهبریرجوی“انقالبایدئولوژیک”نامیدهبودتحتعنوان“ازُبنبست

رجویتافداکاریابریشمچی”باامضایپورانوخودم؛

۱۳۶۶-ازآنجاکهدرایرانسازمانپیکاردیگروجودنداشتودرخارجهمنمیشد



ازفیضیهتاپیکار۱۲

بهنام“پیکارامروز”بودم، انتشارنشریهای ادعایبازسازیآنراداشت،مندرفکر
بدونآنکهحاویادعاینادرستیباشد،تابتواندرادیکالیسمیراکهماازگذشتهبهارث
بردهبودیممنعکسکندوهمراهبانقدوبررسیتحوالتجاریتکاملیابد.برایما
اینیکراهخروجازبنبستیبودکهباخاموشیپیکاروُافتیکهدرکلجنبشمشاهده
به نقبی باید بلکه بابنبستنمیتواندرجازد برایمقابله بودیم؛ آنمواجه با میشد
بیرونگشود.پیشنهادمعدودرفقاییکهباهمبودیم،انتشاریکنشریۀتئوریکبودکهبا
توجهبهاهمیتفعالیتتئوریک،بیدرنگپذیرفتموکوشیدیمباتماموجودوباامید
فراوانخطرکنیم:انتشارگاهنامۀتئوریک“اندیشهوپیکار”کهتاآذر۱۳۷۲چهارشماره
منتشرشد.دستاوردماتاحدیرضایتبخشبودومارابهراهیرهنمونگشتکهدرعمل
توانستیمبهدرستیلمسکنیمکهباگامگذاشتندرراهاستکهراهروشنمیشود؛ماازاین
بهبعد،بااعتقادورعایتکارجمعیوبهرهمندینظریوعملیازآن،فعالیتمحدودخود

رادرچارچوبجمعیبهنام“اندیشهوپیکار”ادامهدادهایم؛

۱۳۶۷-انتشاربرگزیدۀ۱۰۰شمارهازیکنشریهداخلیومحرمانۀرژیمدر۸دفتر؛

باقی چیزی پیکار سابق هوادار دانشجویی اتحادیههای از تقریبًا درحالیکه -۱۳۶۸
نماندهبودوشبکهایکهدرکشورهایمختلفبرایتبلیغوترویجفعالبود،دیگروجود
خارجینداشتوازسویدیگردرحالیکهاندیشهوپیکاربهدلیلمحدودیتهایعملیو
ماندندرپیلۀخودنمیتوانستباآهنگیمنظموبهنحویُپربارمنتشرشودبهفکرترجمه
وانتشارکتابهاومقاالتیافتادیمکهمیتوانستوظیفۀمبارزاتیماراتاحدیمحقق

کند.مانندکتاب“سلمانرشدیوحقیقتدرادبیات”وغیره؛

۱۳۶۹-تالشباجمعیازدوستانیکهسابقۀفعالیتدرجریانهایچپودموکراتیکو
ملیداشتندبرایانتشاریکنشریۀعمومِیچپکهبهرغم۶ماهگفتوگوبهنتیجهاینرسید؛

برخی با بامجلۀآرش)ازشماره۱۱(؛همینطورهمکاری ۱۳۷۰-شروعهمکاری
نشریاتدیگرمانند“آغازینو”)پاریس(،“سپیدار”)کانادا(،“چشمانداز”)پاریس(،
“آدینه”)تهران(،“دیدار”)آلمان(،“نقطه”)آمریکا(،“نگاهنو”)تهران(؛درمقاالتی
کهدرایننشریاتبهصورتنوشته)گاهباناممستعار(یاترجمهیامصاحبهعرضهشده
جنبش بحران با رابطه در را ما تأمالت و نگرانیها که دارد وجود پیوسته یکخط
از ایرانوجهان،پشتیبانی کمونیستی،مطالعاتمارکسیستی،تجربۀسیاسیمعاصردر
مبارزاتزحمتکشانوخلقهایستمدیده)بهویژهخلقفلسطین(،رهاییزنانومسائل
مشابهدراشکالمختلفاقتصادی،سیاسیوفرهنگیازدریچۀدرکنسبیومحدودمان

بازتابمیدهد؛

۱۳۷۴-استقبالوهمکاریدربرگزاریکنگرۀبینالمللیمارکسوترجمۀبرگزیدهایاز
مقاالتارائهشدهبهکنگرههایپیاپیدرسهجلدکهبعدهادرایراننیزمنتشرشد؛



۱۳ سالشمارزندگی…

۱۳۷۸-آشناییبا“فرهنگانتقادیوتاریخیمارکسیسم”وحضوردرسمینارساالنۀآن
دربرلینودرپیآن،انتشارمقاالتیبهفارسیدربارۀاینکارمهمتئوریک؛الزمبهتذکر
کسیونهایافشاگرانهسیاسیدررابطهباحقوق استکهطیاینسالهایتبعید،درآ
کارگرانوزنانونیزدرحمایتازجنبشهایستمدیدگاندرفلسطین،عراقوآمریکای
التینوغیرههمیشهپورانبازرگانفعاالنهشرکتداشتوهموارهبااوهمکاریداشتم؛

برای آنها آمادهکردن و اسناد اسکنکردن پیکار، آرشیو به ُمجّدانه پرداختن -۱۳۷۹
آنچه ارائه و بهمثابۀیکرسانۀبحث پیکار و اندیشه آغازکاِرسایت اینترنتی؛ انتشار
خود،چهبهصورتمقالۀمستقلوچهترجمهتهیهمیکردیمونیزآنچهازدیگرانمناسب
طرحوحمایتمیدیدیم؛ادامۀفعالیتانتشاراتی،همکاریبابرخینشریاتورادیوها،
کوششفردیوجمعیبرایدرکهرچهبهترابعادبحرانجنبشکمونیستیوبازتاب

دانستههاماندرهرسطحیکهبودهدرفعالیتسیاسیبیرونی؛

۱۳۸۵-درگذشتپورانبازرگانوتأثیرعمیقعاطفیآنبرزندگیم؛نیروییکهازاوواز
مندرجریانبیماریشگرفتهشدگزافبود؛آنچهمرابرایتحملفقداناویاریدادادامۀ
فعالیتیستکهبایاداووکمکرفقایهمرزموهمفکردرحدتوانخودبهپیشبردهایم؛

Amyotrophic( اس ال، آ، عالجناپذیر، و سخت بیماری یک به ابتال -۱۳۸۹
زندگیمکهکار از فردی-جمعی خاطرات تدوین برای lateral(؛کوشش sclerosis

زیادیمیطلبد،امیدوارمتابهآخرادامهیابد؛

و پوران درگذشت سال پنجمین برگزاری بازرگان؛ پوران بنیاد تأسیس فکر -۱۳۹۱
اهدایجایزهپورانبازرگانبهآذردرخشانبهمناسبتانتشارمجموعهایازمقاالتاو

تحتعنوان“زنانسالصفر”؛

۱۳۹۲-بهمن:انتقالبهبیمارستان؛دراینآزموننیزمانندتماممراحلزندگی،تعهد
مشترکنسبتبهمهمتریندلبستگیزندگییعنیپیکاردرراهکمونیسم،محبتوهمکاری
رفقاودوستانمرایاریدادهوبهخوشبختیزندگیمافزودهاست.باسپاسگزاریازهمۀ

آنها.

دراینمسیرزندگیجمعی،رفقاییهمبودندکهاشتباهاتمراگوشزدکردهوضعفهایی
راکهدامنگیرمننیزبوده،هرکسبهنحوۀخود،موردبرخوردانتقادیقراردادند؛از

آناننیزصمیمانهسپاسگزارم.

“گمان مَبَر که به پایان رسید کار مُغان                هزار بادۀ ناخورده در رَِگ تاک است”



ازفیضیهتاپیکار۱۴



مقدمه 

را مینویسم.گذشته را فردی-جمعی سرگذشِت این استکه آینده به نگاه با
حتیاگرنسبتبداندلبستگیوجودداشتهباشدنمیتوانبازسازیکردوچهبهتر!هر
حادثهایزادۀشرایطتاریخیخودبودهوالبتهمانندحرکتآبدررودغیرقابلبازگشت
مبارزۀ مسیر در آنچه شناکرد. بار دو رود یک در نمیتوان مشهور، تعبیر به و است
طبقاتیباهمۀافتوخیزهایطبیعیاشبهیادمیماندروحیههاستوهّمتهاوابتکارها
آیندهای ساختِن و اجتماعی و فردی آزادی به نیل برای مرگ سرحد تا وجسارتها
و اشتباهات نیز و باشند مشابهشایدسرمشق اوضاع در تجربههاییکه انسان؛ شایستۀ
خطاهاینظرییاعملیو…کهبایدکوشیدازتکرارشانجلوگیریشود.توجهدارمکه
اینسرگذشتفردی-جمعیووقایعوشهادتدادنهاوتجربیاتمربوطبهآنها،همهبر
بسترمبارزۀطبقاتیمشخصیصورتگرفتهکهنسلیازجوانانایندورهرابهسویمبارزۀ
جمعیمعینیکشاندهاست.ازبررسیهمینهاستکهشایدبتوانبهریشههایتحوالت
“جمهوری آمدن رویکار جمله از آن، پیامدهای و سالها آن اجتماعی مناسبات و
اسالمی”دستیافت.واقفمکهبرسراینگذشتهوسرگذشت،جنگبرپاستومنطق

جنگبرآنحاکم.

دربیاناینسرگذشت،منمورخنیستمتاصرفًاباکمکاسنادوتأملدرآنها
سیماییازجریاناموروعللورابطۀبینآنهاارائهدهمومغرورانهتألیفیراامضاکنم.
مناینبختنیکورادرزندگیداشتهامکهبایککاروانانتقادی،سیاسیوانقالبی
همراهباشم.منتکتکحوادثکتابرامستقیمیاغیرمستقیمزیستهاموهنوزهمدر
آنبهسرمیبرمودرهمانَجونفسمیکشم.تالشخواهمکردکهحوادثرابافاصله
بنگرمتابهترببینم،امانمیتوانمانکارکنمکهاینسرگذشتدرکلیۀابعادشدرمنزنده
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است،مراساختهوهماوستکهمراامروزبهنگارشخودوامیداردباهمهتردیدها،
یقینهاوتأملهایش.

اضافهمیکنمکهدراینکتاب،دنبالبرخورد“مذهبی”نگردیدحتیدردورهای
اززندگیامکهمذهبیبودم.برخوردمذهبییکبرخوردثنویودوگانهاست.هرچیزی
یاخوباستیابد،یامسلماناستیاکافر،یابهشتیستیاجهنمی…درکمذهبی

مطلقگراست.

خطمشیوراهنمایعملمن،شخصیتهایموردقبولمعمومًاًمبنیبرترجیحاند
و نقائص بزرگ، وشخصیتهای ایدهها طبیعیستکه و عادی برایم ُدگم. یقیِن نه
آنان ازنقشبرجستهوگاهتعیینکنندۀ این باشندو یاکوچکداشته خطاهایبزرگ
مثبت نقطهای نیز ایدئولوژیکم و طبقاتی دشمنان نزد اگر چنانکه نمیکاهد؛ نظرم در
در پناهمن و دیالکتیکیپشت ایندرک ندارم. باک یادآوریاش از ببینم آموختنی و
دشواریهاوبحرانهایزندگیبودهوراهامیدواریوخروجازبحرانراهموارهبهرویم

بازنگهداشتهاست.

دراینسالهاکهدریکدورۀُافتانقالبیابهتربگویمدریکدورهازمقاومت
و درحالیکهسرمایهداری بهسرمیبریم، ومحلی ارتجاعجهانی تهاجموحشیانۀ دربرابر
جهلوسرکوبدراوجتجاوزکاریهایخویشاند،حیرتانگیزاستکهازاردویکاربه
معنایوسیعش،پاسخیدرخوربهآنتجاوزهاوجودندارد.بسیاریازمبارزانپیشینکه
خستهوماندهبهگذشتهشانمینگرندبیشترمایلندبر“چهنبایدکرد”هاتأکیدورزند.بجا
نیستکهمنواردچنینمقولهایشومزیراتجربْهخودگویاستوپژوهندۀآگاهمیفهمدکه
ازآنچهدرسیمیتوانگرفت،امادرگفتناینکه“چهبایدکرد”گماننمیکنمکسی
یاگروهیدرجا^یگاهیقرارداشتهباشدکهبتواندبرایآیندهایکههنوزنیامدهتعیین
تکلیفکند.سیرمبارزۀطبقاتیوعواملُپرشماریکهدرآندخالتدارندروشنخواهد

کردکهچهمسیریبایدطیشود.

اینتوصیهکه“خاطراتترابنویس”،برایمامرجدیدینیست.دوسهباررخدادهبود
کهوقتیرفقاومسئولینممرا،درستیانادرست،موردانتقادیاتوبیخقراردادهبودند،آخرسر
اضافهکردهبودندکهتوبایدخاطراتترابنویسی؛اینامربرایمنبهاینمعنیبودکهدیگربه
دردنمیخوری.چنانکههمرزمسالیاندشوارحسینروحانی،بارهابهمنیادآوریمیکردکه
“بیستسالکارمخفیدرایران”رابنویس.پورانهمتاآخرحیاتشمیگفت“دیگهنمیگم.
زبونممودرآورد”.خیلیازکساندیگرهماینیادآوریرامیکردندکهسپاسگزارشانهستم.
بودمومیدانستمکه بهشخصمننیستواقف اینروایتکهمتعّلق بهاهمیت نیز خودم
دارمهمراهبارفقاییمعدود،)بهگفتهمحموددرویش(“دفاعمیکنمازاندیشهایکهآنرا
ُسستیجانبدارانشدرهمشکستهاست”،امابااینکهدرنخستینسالهایاینتبعید)یعنی



مقدمه  ۱۷

در۱۳۶۵تا۱۳۶۸(حدود۴۵کاستصوتیضبطکردمتابرایتدوینخاطراتمحفوظ
بماند،هربارکهبهفکرنگارشآنهامیافتادم،اینجملهبهیادممیآمدکهمیگوید:“سرگذشت
وبهاینحساب،خودرادرآستانۀترک

)۱(
عمرراروایتکردن،خودتدارکمرگاست”

صحنهوپایانراهمیدیدم،اماراههمیشهبرایمتازهشروعشدهبودواندیشۀَترککاروانبرایم
بسیاردشواروناپذیرفتنیبود.یادداشتهایزیادیبرداشتم،مدارکالزمبسیاریفراهمآوردم
تاسرانجامآنچهپیشرویشماست،بااصراروهمکاریمستمررفقایم،فراهمآمد.افسوس،
اینسرگذشتجمعیرارفقاییکهصالحیتشانبهمراتببیشازمنبوده،نیستندکهبنویسند
)هرچندردپایآنهارامیتواندراسنادومدارکیکهبهجامانده،دیدوبازشناخت(امابه
ه،الُیتَرُکٌکلُّه”)اگرچیزیراتمامًانمیتوانبه مصداقضربالمثلعربی“ماالُیدَرُکُکلُّ
دستآورد،نبایدتمامآنراهمرهاکرد(،روایت۵۰سال“امیدمبارزهامید”رامیکوشمبا

پویاییوفاداریوصراحتبهتاریخمبارزاتیمردمانزحمتکشایرانبسپارم.

ازراهرسیدهاستومحدودیِتمساحِتزندهبودنراهشدارمیدهد. بیماری
بازهمبهامیدطوالنیترشدنسعادتوشانسیکهمندراینراهداشتهام.داوریازآِن

تاریخاستوآنانکهموضوعاینسرگذشتبودهاندیعنیستمدیدگان.

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





فصلاول:

خاطرۀنخلستان





تا۱۵سالگی،درجهرم

مادرم به ما آموخت که

چشم و گوش و قلب مسئولیت دارند…

فرزنداولخانوادهایهستمکهصاحب۴فرزندشد،سهپسرویکدختر.مندر
سال۱۳۲۱بهدنیاآمدم.پدرمابتدابهگیوهدوزیوسپسبهدامداریپرداختهبودکهدر
دومیظاهرًاموفقبوده،حداقلتازمانیکهیکحادثۀشوموضعیتمادیمانراتغییرداد.

حوادثشهریور۱۳۲۰،اشغالایرانبهدستقوایمّتفقینوسقوطرضاشاهباعث
نیروهای بود. بهبارآورده ناامنیهایی و بهویژهدرمنطقۀفارسشده اغتشاشهایمهمی
اشغالگرعمدتًابهامنیتشهرهایبزرگوراههایانتقالاسلحهوُمهّماتونفراتبه
جبهۀاتحادشورویتوجهداشتندومناطقدورتریاخارجازاینمسیردربینظمیوناامنی
بهسرمیبردند.داستانناامنیهاوغارتوانتقامکشیهاوماجراجوییهایتفنگچیها
زبانزدبزرگترهامانبود؛چنانکهبارهاخبرازدستگیریواعدام“یاغیان”میشنیدیمکه
یکیازآنها“میرگّلو”نامداشت.درچنینهرجومرجیبودهکهبهناگاهتماممایملک
پدرمیعنیگوسفندانشرادزدمیَبردو“بزرگترینحادثۀ”زندگیاشرخمیدهد.اودر
جستوجویگلهبهاطرافواکناففارسسفرکردهوسرانجامهمدستخالیبهخانه
بازگشتهبود؛نهمعرفیوسفارشآشناهانتیجهایدادهبودونهاینکه“سیداوالدپیغمبر”
بودهوخوردنمالاوگناهداشتهباشد.دراینسفرهادوستانیازاهالیدهاتوایالت
فارسپیداکردکهتاآخرعمر)فروردین۱۳۵۸(باآنهارابطۀدوستیشراحفظکردهبود
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بهطوریکهقدیمترها،هرازچندگاهکهآنهابرایکارییامعالجهایبهجهرممیآمدند،
پیشماُاطراقمیکردند.

باوجودیکهپدرومادرمهردومنسوببهخانوادههایمتنفذروحانیفارسبودند
خانوادۀمادرتنگدستینسبیبهسرمیبرد:داییهاوپسرداییهایمادرم،کهآیتاللهینام
دارند،ازروحانیونمعروففارسوبهویژهجهرموالربودندوهنوزهستند.میزاننفوذشان
درگیریهای زمان در یا میداد، رخ سیل یا زلزله مانند طبیعی فاجعههای زمانیکه را
خانواده منشأ دید. میتوان اسالمی” “انقالب بهاصطالح زمان در بعد و انتخاباتی
آیتاللهیها،روحانِیمعروفعصرمشروطهسیدعبدالحسینالریستکهاصاًلاهلدزفول
وتحصیلکردۀحوزهَنجفبودهوبنابهدرخواستاهالیالر،بهتوصیۀاستادشمیرزای
شیرازیبهالرستانمیرود.ویمشروطهخواهبودهوبانفوذروسوانگلیسدراقتصادو
سیاستایرانمخالفتمیکردهاست.آنطورکهمادربزرگمادریم)بهنامُعلیا)۱(کهدختر
سیدعبدالحسینبود(نقلمیکردویبههنگامقنوتدرنمازجماعت،روسوانگلیسرا
لعنتمیکردهاست.رسالههاومقاالتیراکهسیدعبدالحسیندرحمایتازمشروطهنوشته
ونیزشرححالوفعالیتهایاورامیتوانرویاینترنتیافت.درسالهایاخیرچند
سمیناردربارۀاوبرپاشدهوکتابهاییدربارۀاشنوشتهاند.اودرکشمکشهایسیاسی،
بهویژهدرمخالفتباقاجاریهدردورۀاستبدادصغیرنقشیفعالداشته)۲(ودرمبارزهبرسر
کسبقدرتدراستانفارس،درسالهایپسازمشروطیتشرکتداشتهوطرحایجاد
“حکومتاسالمی”رادرسرمیپروراندهاست.ویدرائتالفباایلقشقائیعلیهدیگر
مراکزقدرتمحلی)ایلخمسهوائتالفآنباقوامالملکدرشیراز(وحکومتمرکزی،
بهنمایندگیسرداراسعدبختیاریقیامکرده،براوضاعمسّلطبودهوحتیشنیدهامتمبر
چاپکردهبودهاست؛ولیسرانجامحکومتمرکزیزمانرضاشاهویراشکستمیدهد
وخودواهلوعیالویارانشرااسیرکردهمجبوربهاقامتدرجهرممیکند،اماپسر
بزرگش)سیدعبدالمحمد(راکهاونیزمجتهدبودتاسالهادرزندانشیرازنگهمیدارد.
درحال رادیدندکه او فراوان عیال و اهل وقتی مردم میکردکه تعریف بزرگم مادر
عقبنشینیبهسویجهرماندمیگفتند“آقاکهمیگفتهلباسشنبایددوتاجیبداشتهباشه
چوناسرافاستویکیکافیست،اینهمهزنوبچهرابرایچهمیخواسته؟”.ضمنًا

یکیازهمسرانآقا،َبردهایآفریقاییبودبهنامِفّضهکهمناورادیدهبودم.

داشتیمکهپیشنمازمسجد را نیزعمویمسیدابراهیمحقشناس ازطرفپدری
محلهواعظونمایندۀمجتهدینوقتازبروجردیتاخمینیدرشهرمانبودوخانهاش
محلمراجعۀاقشارمختلفمردمبرایحلمشکالتگوناگونشان،ازخانوادگیگرفته
تاشغلی؛اوبسیارمورداحترامبودومقبولیتوسیعیداشت.مردیادیببودوازاو

۱-دربارۀمادربزرگومادرمنک.به:پیوستشماره۱.
۲-درکتاب“تاریخاحزابسیاسی”نوشتۀملکالشعرایبهاربهناماواشارهشدهاست.
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و فرهنگی مباحث از غالبًا هم خانوادگی نشستهای در بودم. دیده عربی به اشعاری
ادبیسخنمیگفت.درزیرزمینیاپستویخانۀعمویمبودکهبرایاولینباردرکنار
را برخیروزنامههاومجالتمذهبی،کتابهایکسروی کتابهایفارسیوعربیو
یافتمامااومراازخواندنآنهابرحذرمیداشتوحتیبرایخواندنومطالعۀمثنوی
احتیاطراتوصیهمیکرد.اوبرایحفظموقعیتونفوذواحترامیکهدربینمردمداشت
مردیمحافظهکاربود،البتهبیآنکهباحکومتوقتارتباطیمستقیمداشتهباشدیادر
سیاستدخالتیمستقیمبکند.شنیدهامدرتظاهراتیهمکهطیسالهای۱۳۵۶و۵۷
علیهرژیمشاهبرپامیشدهشرکتنکردهبودومردمیکهرفتهبودنداورابااصرارازخانه
بیرونبکشندباخشموامتناعویروبهروشدهبودند؛امااینخصلتمحافظهکاریدر
امرسیاسیمانعازآننبودهکهوقتیمردم،خودبهپادگانارتشومراکزپلیسحملهکرده
آوردهبودند،سالحهاراکهشاملچندهزارقبضهتفنگومهمات بهدست واسلحه
میشده،همهرابهخانهاوبردهوبهاوتحویلدهند.اکنونپسازسالهاتجربهمیتوانم
بگویم،اعتمادیکهدرمردمنسبتبهشخصیاقشرمعینیطیسالیاندرازشکلگرفته
وبهویژهبا“مقدسات”درآمیختهبهآسانیازبیننمیرود.اودرسال۱۳۶۰درگذشت.

پدرمپسازشهریور۱۳۲۰،احتمااًلازآنجاکهسیادتوروحانیتنوعی“ارث
باضوابطو اماروحیهاش بود، بهتنکرده لباسروحانی خانوادگی”محسوبمیشد،
روابطروحانیتخوانایینداشتوواردزدوبندهاییکهالزمۀبرخورداریازاشرافیت
روحانیومنافعآناستنشدهبود؛نهَمنبرمیرفت،نهپیشنمازبودونهُمدعیجایگاهی
درآنسلسلهمراتب؛تاآخرعمرمشغولیتشهمانپرورشتعدادیبزوگوسفندبودکه
کفافمخارجشرابهطورکاملنمیداد.مندرهمیندورۀ۱۲تا۱۵سالگیستکه
بانخستینبحرانزندگیمروبهروشدم.برایذهنکودکانهوبیتجربهاماینمسئلهپیش
آمدکهخانواده،غیرازایندامداریُمحقر،چهراهیمیتواندبرایامرارمعاشدرپیش
گیردکهماهمشغلیمثلدیگرانداشتهباشیم.پیشنهادکودکانهامتغییرشغلپدروباز
کردندکانیکوچکدربازارمثلبرخیدوستانشبودحتیاگرآنطورکهدرمواردی
دیدهبودممثلآنهاورشکستهمبشود.ازآنجاکهپدرمدائمًابیماروگاهزمینگیربود،
مناحساسمسئولیتیکنوجوان)بهاصطالحپسِربزرگخانواده(راداشتم.نهتنها
درسهایسیکلاولدبیرستانرادنبالمیکردم،بلکهدرسزبانعربیراادامهدادهو
نیزکارهایمربوطبهدامداریازدادنعلوفهتاشیردوشیدنوکارهایدشواردیگرکه
ُمستلزمدوندگیوشورفراوانبود،همهرابهخوبیانجاممیدادم.اینتجربۀمحدودشبانی
سهسالطولکشیدوبهمنامکاندادمعنایکاررابفهممولّذتمحققکردنچیزیدر

زندگیومفیدبودنبرایخانوادۀکوچکمانرااحساسکنم.

ُگمانمیکنمتعدادگوسفندانماحدود۵۰یا۶۰رأسبودکهبرایسرپرستیآنها
بایدیکساعتیابیشترقبلازآفتاببرمیخاستموازآُغلبیرونشانمیآوردم.آنهاکه
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“شیری”بودند،شیرشانرامیدوشیدم،بچههاشانرارهامیکردمتامادرشانراپیداکرده
بقیۀشیرراکهدوشیدهنشدهازپستانمادربمکند.نزدیکیهایطلوعآفتابمیبایست
گوسفندانراازخانهبیرونمیبردمودرخارجازمحدودۀ“شهر”بهچوپانیمیسپردم
به تعّلقداشت( بهکسی آنها از تعدادی را)کههر کهگلهایدرحدود۶۰۰گوسفند
چرامیبرد.درروز،آغلبایدتمیزمیشد.بایدبرایشبکهگوسفندانبرمیگردند،کاه
گندم،کاهجو،کاهنخودیاعلوفۀسبز)َقصیل(آمادهکردهدرآخورمیریختم.غروِب
آفتابکهگوسفندانازکوهودشتبرمیگشتندبایدمیرفتیموآنهاراتاخانههمراهی
میکردیم.آنهاخانۀصاحبانشانرابلدبودندودربینراهازهمجدامیشدند،اماباید
مواظبمیبودیمُگمیاقاطیگوسفندهایدیگرنشوند.گاهچنانگردوخاکیبهپامیشدکه
اگرفکرشراداشتیممیفهمیدیمآنجاشهرنیست،روستاست.شیرهایدوشیدهشدهدر
شبیاصبح،کهمادریاپدرمصافکردهبودنددرَدّبهریختهودرحدچندلیتربهیک
بقّالیمیسپردمتابعدپدرمبتواندبهِازایآْنازاوچیزهایدیگریبگیرد.نوعیمعامله
پایاپایکههنوزمنسوخنشدهبود.پدرمیایکیازدوستاناوغالبًاوقتیکارزیادبود،به
کمکمیآمدند.کارهادرفصلهایمختلفسالکمیازیادمیشد.ازجملهفصلچیدن
مویُبزهایاپشمگوسفندانکهکارزیادداشت.ایننوعدامداریهرچندبسیارقدیمیو
سنتیبودامابهنحویحرفهایصورتنمیگرفت،مثاًلمنحتیتصوریازایننداشتمکه
میشودبرایبیماریگوسفندانبهدامپزشکمراجعهکردامابههرحالبرایمنایننوعی
آشناییارزشمندبازندگیبود.مزۀزیستنبادامومهرورزیدنبهآنهاولذتورنجشان
رادرککردن،شانسیبودکهبرایمندرآنسندستدادهبود.بدنیستبرایتفریح
بنویسمیکبارکهُبزمنداشتمیزایید،چونشنیدهبودماگرزنیمیزاید،یکیدرخانه
َاذانمیگوید،منهمبرایبزخودمشروعکردمبهاذانگفتن.ناگهانزنهمسایهباتعجب
دادکشیدکه“فالنیچیشدهکهاذانمیگویی؟!”درآنعالمبچگینمیدانستمکهسالها
بعد،در۱۳۶۰کهرژیمارتجاعیوسرکوبگرجمهوریاسالمیمیخواستخودراتثبیت
کند،شبهادرتهرانبهبهانۀجنگباعراقچراغهاراخاموشمیکردندوصدایالله
اکبرازهمهجاشنیدهمیشد،ماهمبرایآنکههمسایههافکرنکنندکهمخالفدولت

هستیمفریاداللهاکبرسرمیدادیم.اینبارالحقگاومانداشتمیزایید!

باری،بستنماستوپنیردرتمامایامسالتوسطمادرموگاهبرپاکردنبساط
تا َمشکزدنتوسطپدرموتهیۀدوغوکرهدربهارکهشیرزیادبود،همچنینگهگاه
در چراندنشان و بودن زایمانگوسفندان و جفتگیری شاهد و رفتن باگّله کوهپایه
با وغروبها آنهاشریکشدن لّذتخوشخوردن در و )َکلور( دروشده زمینهای
بچههایقدونیمقدامثالخودم،بهانتظارصدایزنگکهَچِپش)ُبِزَنر(جلوداِرگّلهبه
گردنداشتگوشبرزمینگذاشتن،درتاریکیدوِرشعلۀآتشجمعشدنوبدونآنکه
برترسوظلمتْدستهجمعیآوازهایجهرمیوایالتیسردادن، خودبدانیبرایغلبه
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باخودداشتهام.لحظاتیکهنمونههایشفراواناستوجای لّذتیستکههمیشۀعمر
تفصیلشنیست.همینجابدنیستاشارهکنمکهدامداریوتولیدکشاورزیدرزمان
مصدقبهدلیلممنوعیتوارداتکاالهایخارجیرونقینسبییافتهبودومنمیشنیدم

کهمثاًلپوستَبّرهبهقیمتخوبیخریداریمیشدهاست.

دراشارهبهوضعیتآبآشامیدنیوآبیاریدرآنزمان،بهیادمیآورمکهدرتمام
خانههاازچاههایدستیوگاهینیزازچاههایبزرگتراستفادهمیشدکهباکمکگاو
آبرااززمینبیرونمیکشیدند.تمامشهرجهرمراکوهاحاطهکردهووقتیازجادۀشیراز
بهنخستینمحدودۀشهرمیرسیدیباغیبزرگمیدیدیکهزیرسایۀنخلومرکباتنفس
میکشد.همۀآبیاریشهرازطریقچاهبودودربیرونشهرازقناتها.مدتیطولکشید
تاباحفرچندچاهعمیقوآرتزین،سیستمآبیاریسنتیدگرگونشود.درمنطقۀجهرم
رودخانهوجودنداردواگردرزمستانزیادبارانببارد،ازجملهبهدلیلنبودجنگل،سیالب
راهمیافتدباخساراتفراوان.دوَمسیل)بسترسیل(وجودداشتکهدرستازوسطشهر
میگذشت.یکیرودشربتخانهودیگریرودمحلهصحرا.هیچوقتدرآنهاآبنبودو
وجودقلوهسنگهانشانمیدادکهزمانیآبسیلازآنگذرکردهاست.دراینمسیلبرای
نگهداریآب،اززمانقدیمآبانبارهایی)۱(بناشدهبودکهوقتسیلازآبپرمیشدوتا
زمانیکهآبدرآنبودمردمبرایآشامیدنازآن“استفاده”میکردند.طبیعیستکهآب،
راکدوآلودهبودولیمردمعادیبهاینحسابکهآبباراناستورحمتالهی،بهرغم
ِکرموجانورهایریز،آنرامصرفمیکردند.آبانبارکهبزرگبودوقطرششایدبه۱۰
متریابیشترمیرسیدجاییبودکهبرایکودکانخطرغرقشدنداشتیابرای“هرکسی
کهَاَجلشرسیدهباشد”!یکیازهمسایههابهپدرمگزارشدادهبودکهمرا)شایدحدود
۱۰سالگی(رویپلههایآبانباردیدهاستوهمینباعثشدکهدیگرمندرچنانجای
خطرناکیپیدایمنشود.آبانبارهاییکهدرقمومناطقمرکزیایرانوجودداشتسرپوشیده
بودوبرایبرداشتنآببایددههاپلهبهپایینمیرفتیتاازشیْرآبپرکنی…ناگفتهنگذارم
کهآبجهرم،چهازچاهوچهازقنوات،همهشیرینبودزیرااززمینشورنمیگذشتوبا
عبورازخاکیکهباشنوماسهمخلوطبودتصفیهطبیعیمیشدوبااینوصفآبیگوارا

۱-آبانبارحاجآقارضاسرراهَمسیلموسومبهرودخانهشربتخانهاستوتوسطحاجآقارضا)بزرگ
خاندانذوالقدر(بناشدهاست.احتمااًلبینسالهای۱۲٥۰تا۱۲۷۰.اینبنابهشکلکثیراالضالعمنتظمبا
دوازدهضلعساختهشده،طولهرضلعآنچهارمتروشصتاست.مساحتآنحدوددویستوچهلمترمربع
تخمینزدهمیشود.عمقآنحدوددهمتراست.سقفآنگنبدیشکلوازسنگوگچاست.دوردیف
تختهسنگپهنبهصورتافقیبهفاصلۀکمترازیکمترازیکدیگردردیوارۀعمودیبهشکلزیگزاگ
نصبشدهکهبهعنوانپلکانمورداستفادهقرارمیگرفتوبسیارخطرناکبود.یکآبراههباابعادحدود
پنجاهدرپنجاهسانتیمتردردیوارجنوبیبرایورودآب،یکیهمدردیوارشمالیبرایسرریزقرارداشت.
هنگامبارندگی،پسازآنکهخسوخاشاکاولیۀسیلتماممیشد،راهآبرابازمیکردندوآبانبارکه

چندانتمیزهمنبودپرمیشدودرتابستانمورداستفادهقرارمیگرفت.
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وبهاصطالحسُبکبهدستمیآمد،اماآبچاهدربرخیدیگرازشهرهایاستانفارس
مثلالربهشدتشوربود.متأسفانهعقبماندگیهایفرهنگیواجتماعیباعثمیشدکه
آبچاهخانههاغالبًاآلودهباشدزیرانزدیکچاههایفاضالبقرارداشتوگاهفاصلۀ
آنهااز۳مترتجاوزنمیکرد.اگروضعیتحوضهایموجوددرهرخانهرادرنظربگیریم
کهبامقدارمعینیآب)دراصطالحشرعیآبُکر(محلشستشویدستوصورتوبدن
همچنینلباسوظروفبود،بهعقبماندگیجامعهمانکهزیربارفقرمادیوفرهنگیو
توجیهاتوحشتناکمذهبیکمرشخمشدهبودپیمیبریم.حسابشرابکنیدکهآب
ُکرکهطاهروطاهرکنندهاستطبقتعریفرسالههایمجتهدین،آنمیزانازآبصاف
معمولیستکهسهوجبونیمطولوهمیناندازهعرضونیزارتفاعداشتهباشد.یک
حوضمعمواًلدوقسمتداشتکهبایکتیغهازهمجدامیشدوهریکبهاندازهیکُکر
بود.آبیکهباَدلوازچاهکشیدهمیشدبایدحوضراکهتخلیهکردهبودندپرمیکردامابرای
احتیاطکهخودایندلوهاپسازُپرکردنبخشیازحوضباآبکرتماسداشتهباشدوبه
نوبهخودطاهرشود،آبتمیِزازچاهکشیدهشدهرامیگذاشتندتاباآبپیشینکهُکربودهو
هنوزتخلیهنکردهبودنددرارتباطقرارگیردوپسازآنکهبهاینترتیباینآِبتازهطاهر
میشد،آبقبلِیباقیماندهراتخیلهمیکردندوآنقدرآبمیافزودندتاحوضپرشود.چند
هفتهیاماهطولمیکشیدتااینمیزانآبآنقدرآلودهشودکهدارندگانآنبهفکرتعویضش
بیافتند.گاهآبحوضآنقدرکثیفمیشدکهکرممیزد،رنگوبویشعوضمیشدو
نگهداشتنآنامکاننداشت.حالکهازآبکرصحبتشدیادآوریمیکنمکهنخستین
کتابمهندسمهدیبازرگانبهنام“ُمطهراتدراسالم”)۱۳۲۲(درتوجیهپاکبودنو
پاککنندهبودنهمینآبکراست.اومیخواستهازوضعیتیکهمسلماناندرآنقراردارند
انتقادکردهودرعینحالآنچهراکهبهناماحکاممذهبیدردستاستبهنحویتوجیه
“علمی”کند!مواردیرابهیاددارمکهبهدلیلکمبودوقتناگزیربودهامدریکیازهمین
حوضهادرمساجدشهرهاییکهازآنهاگذرمیکردموضوبگیرم.بیچارهچشمودهانیکه
بایدچنینمایعآلودهایرابهخودبپذیردتابهاصطالحپاکوآمادۀبرگزارینمازشود.باید
تجربۀمذهبیراازسرگذراندتابهوضوحفهمیدکهعقبماندگیهایمذهبیدرکنارعلل
مادیشانچهبالییبرسرذهنجاهلوبیگناهآدمهادرمیآورد.هنوزهمیادآوریآنچهدر

کاظمینومکهودیگراماکنبهاصطالحُمقدسهدیدهام،موبرتنمسیخمیکند.

ازمطلبکمیدورشدم.باری،خانوادۀکوچکما،اگرازامکاناتمادیاصحاب
شریعتچندانبرخوردارنبود،امابهاسالم،باورذهنیوعملیداشت؛باوروتعهدیکهمن
تاایناندازهدرخانوادههایخویشاونددورونزدیکمنمیدیدم.ایمانراستیندرظاهرو
باطنودوریجستنازکالهشرعیهاییکهدرخانوادۀروحانیونغالبًارواجداشت،طبیعت
ثانویپدرومادرمشدهبود.هرگزبهیادندارمکهبرایجلبمنفعتیبهتمجیدازکسیکه
بهاواعتقادینداشتندبپردازند،پشتسرکسیبدگفتهودرحضورشازاوتعریفکرده
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باشند.درزبانمادرمهرگزفحشونفریننبود.وقتیازدستمابچههامیخواستفریاد
بزند،به“شیطون”لعنتمیکرد.همین.دوستاِنخوِبخانوادهکهماغالبًابهآنهاعالقه
داشتیمازخانوادههایزحمتکشوفقیربودند.درنتیجۀهمینتماسها،بهخصوصبا
بچههایچنینخانوادههاییدرمدرسه،برخالفآنطورکهدرخانوادۀمارواجداشت
کهبهپدربگویند“آقا”وبهمادربگویند“بیبی”،نمیدانمچهشدکهتصمیمگرفتمبه
پدرمبگویم“بابا”ومادرمرا“ننه”خطابکنم؛درستمثلهمانخانوادههایفقیر.با
خانوادههایدیگرهمکهمتمولتربودند،البتهآشناییودوستیداشتیم،اماشایدبهدالیل
مادیرفتوآمدچندانیبااینهانداشتیمحتیاگرازخویشاونداننزدیکمانبودند.پشتوانۀ
عمدۀپدرم،عمویدیگرمعباسحقشناس)برادرناتنیپدرم(بودکهکارشدادوستدو
بهخصوصتولیدمحصوالتکشاورزیوآبلیموبود.اوبرایپدرمحکمپدرداشت؛مردی
بوددستودلبازکهشنیدهامبههنگامقحطیدرهایانبارشراگشوده،نانواییبرپاکردهوبه
مردمنیازمندنانرایگاندادهاست.بهیاددارمکه“عموَکلعباس”زمانیبرایمانتعریف
میکرددراوایلمشروطیتهمراهباپدربزرگم)سیداسدالله(بهتهرانرفتهبودهوهمینطور
ازمیرزاعلیاکبرخان)منظوردهخدااست(وروزنامۀصوراسرافیلصحبتمیکردواز
اوضاعزندگیدرتهراِنآنروزها.متجاوزاز۵۰سالبعد،درکتاب“شهرستانجهرم”نوشتۀ
زندهیادجاللطوفانخواندم:“ازآنجاکههنوزقوانینوآییننامههایانجمنهایوالیتیو
حتیانتخابمجلسشوراوضعنشدهبود،سیداسداللهباتهیۀطوماریبهامضایاهالیبهنام

“نمایندۀجهرمدرمجلسشورا”بهتهرانمیرود”.)۱(

مندرخانههیچچیزازاینگونهقضایانشنیده
بودم.ناگفتهنبایدگذاشتکهبهرغمآنکهوضعمادی
خانوادهرضایتبخشنبودوبهگفتۀمادرم“شالکمر
)به اجتماعی” “سرمایۀ یک از ما بود”، باریک آقا
تعبیرپییربوردیو(برخورداربودیمکهبدونشکدر

مسیرزندگیممؤثربودهاست.

دورانکودکیونوجوانیمندرَجوبسیارآرامو

۱-“شهرستانجهرم”-ص۱۲۴نوشتۀجاللطوفان.چوننوشتن
دربارۀجهرمازچارچوباینمطلبخارجاست،خوانندۀعالقهمند
رابهکتاب“شهرستانجهرم”ارجاعمیدهم.کتابیستمحققانهکه
آقایطوفاندرچارچوبامکاناتیکهزیرتیغسانسوررژیمحاکم
)سلطنتیوجمهوریاسالمی(داشتهیامالحظاتومحدودیتهای
فراهم ارزشمند مطالبی میکرده، ایجاب اجتماعیاش و شخصی
آوردهتاخوانندهخودبهدریافتموضوعاتیرهنمونشودکهاوبه

هردلیلنتوانستهبدانهابپردازد.

جاللطوفان
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متینوبیتشنجواختالفگذشت.جاهطلبیوچشمهمچشمیوجودنداشت.هرگزبهیاد
ندارمکهبینپدرومادرمدعواییولوکوچکرخدادهباشد.آنهادرتربیتما،تاآنجا
کهازدستوفهمشانبرمیآمدکوتاهینکردندومنخودرابسیارمدیونآنهامیدانم.

تابستان بهدبستانرفتم.درتعطیلی بودمکه مهرماه۱۳۲۷،درستششساله
کالساولودومدبستانیعنیوقتیتقریبًادرسن۷ـ۸سالگیبودممرابهمکتبخانه
فرستادندتاخواندنقرآنراهمبیاموزم؛بهاینترتیبتمامقرآنونیمیازمفاتیحالجنان
رایادگرفتموازآنپس،دردورههایقرائتقرآنکهشبهایماهرمضانیامناسبتهای
دیگردرمسجدمحلهبرپامیشد،شرکتمیکردموازاینکهباسّنکممیتوانستمقرآنرا
درستبخوانمموردتشویققرارمیگرفتم.مکتبخانه)بهلهجۀجهرمی“ُکتو”کهشکل
ادبیآنُکّتاباست(رامردیبهنامَکلیدر)کربالییحیدر(درخانهاشادارهمیکرد.ما
حدودسیتاچهلشاگردبودیمکهاگرمیخندیدیمشّلاقهممیخوردیم.اوخرشراهم
درداالنخانهمیبستومایکچشممانبهآخوندبود،یکچشمهمبهاالغوحرکاتش.
بعضیبچههابهجایپولیاشهریۀمکتبخانه،هرچندروزیکبارُقرصنانیکهمادرشان
درخانهمیپختبرایآخوندمیآوردند.تصورکنیدبچهای۷ـ۸ساله،درکوچههایپر
ازگردوخاکتابستانآنزمان،نانبهبغلگرفتهوگاهازدستشبهزمینهمبیافتد!کلیدر
شغلدیگریهمداشت.همزمانباماکهدرسقرآنراباصدایبلندتکرارمیکردیماو
تریاکَورزمیدادوبهصورتلولدرمیآورد.آنهاشیرۀتریاکراصبحزودازمزرعۀ
خشخاشنزدیکخانهجمعآوریکرده،همانروزآنراآمادۀمصرفیافروشمیکردند.
معلمقرآنمابازیگرتعزیهیعنیتئاترسنتیایرانهمبودوبههمیندلیلبه“کلیدرشبیه”
)یعنیکسیکهشبیهیکیازشهدایکربالمیشود(معروفبود.اوضاعفقیرانۀآنزمان،
اواخردهۀبیستشمسی،ارمغانآموزشیبهترینداشت.مندرهرحال،یادگیریقرائت

قرآنراازجملهمدیونکلیدرهستم.یادشبرایمگرامیست.

۷سالگیدرتابستاِنداغجهرمیکروز عالوهبراینیادمهستدرهمانسن۸ـ
برایرفتنبهمکتبخانهتعللمیکردموبهبازیگوشیمشغولبودم.مادرمبهاعتراض
گفت:“پسوقتیمنُمردم،چهکسیبرایمقرآنبخواند؟”همین.اینحرفآنقدربرمن
اثرگذاشتکهپسازآنهرگزدررفتنبهمکتبخانهتعللنکردم.تأثیراینبرخوردحتی
فراترازاینرفتواینشیوۀاودربیدارکردنمسئولیت،ازطریقبهپرسشگرفتنوجداِن
گاه طرفمخاطب،بهآموزشوخصلتیدرمنبدلشدوهنوزهمپیشمیآیدکهناخودآ

بههمینروش،ازخودواکنشنشاندهم.

آشناییباقرآنوآیاتواحادیثیکهدرمجالسروضهخوانیوجشنهایمذهبی
تکرارمیشدوسرشارازمتونوحکایتهاواندرزهایآثارسعدیومولویوحافظو
دیگرانبود،مراازکودکیبامفاهیموتفسیرهاوتاریختحوالتفرهنگدینیمأنوس
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کرد.محیطخانوادگیماآموزشهایدینیراجدیمیگرفتواصاًلجنبۀتشریفاتیو
رفعتکلیفدرکارنبود.مادربزرگمسوادفارسیوعربیداشت.هنوزقصههایمثنوی
وقرآنراکهاوباتلفظدرستکلماتونامهابرایممیگفتبهیاددارم.اومعتقدبود
کهنامخداوآیاتقرآنیکهدرروزنامههانوشتهمیشود،نبایدبهزیرپابیافتدواگردر
کوچههممیدید،آنورقپارههاراجمعمیکردتابعددرباغیاگوشهایاززمیندفن
کند)بنابراعتقادیشبیهبهایناستکهبرخیبهجایواژه“الله”نقطهچینمیگذاشتند،

مثاًلمینوشتند“بسما…”(.

دردورۀاولدبیرستان،عالوهبردرسهایمدرسه،کتابهایاولیۀصرفونحو
عربیراهمپیشبرخیازدوستانپدرممیخواندم.جمعًا۱۰ًتا۱۵رسالۀکوچکبود،
برخیبهفارسیقدیمیولیغالبًابهعربیکالسیککهدرکتابیبهنام“جامعالمقدمات”
گردآوریشدهوباچاپسنگیدردسترسبود.زمانیکهکالسهشتمیانهمبودمنزد
آقاییبهنامقدسیکههمبّزازوهمکشاورزبودکتاب“شرحِقطر”راکهبهَصرفزبان
عربیاختصاصداشت،میخواندم.ایننخستینکتابازکتابهایدرسیحوزههای
طلبگیستوشاگرد،دستورزبانعربیکالسیکرا)کهبرایخواندنوفهمیدنمتون
قدیمیدینیضروریست(همراهبابحثباهمشاگردیهاوبازخوانیمطالب،بهنحوی

میگیرد. یاد ریشهای بسیار
این به آینده صفحات در
خواهیم دیگر اشارهای مسئله
داشت.درجهرمهممثلخیلی
مدرسه دیگر، شهرهای از
به داشت وجود مسجدی و
بودجۀ با که خان مدرسۀ نام
اداره خودش خاص اوقاف
ُمهّذب اوقافش متولی میشد.
فارس مالکان از داشت، نام
ساکن خود و میشد محسوب
شیرازبود.اوباقیافهایسرخو
ژستی و وکاله اربابی و سفید
کهبهاروپائیانحاکمبرآفریقا
شباهتداشت،باماشینجیپ
دست، در “تعلیمی” یک و
مدرسه به بار دو یکی سالی
و مسجد این میکرد. سرکشی
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مدرسهکهدرآنزمانرونقینداشت،بعدازسال۱۳۵۷روبهراهومرتبشدوتولیتش
راعمویمسیدابراهیمحقشناسبرعهدهگرفت.اینبناکهدردورۀصفویهیعنیبیشاز
۳۰۰سالپیشبرپاشده،بهنظرمازمعماریزیباومستحکمیبرخورداراست.بسیاری
ازخانههاوساباطهاومعماریهایدیگرایندورهنظیرآبانبارهایبزرگوچندخانۀ
اربابیبابادگیرهاوپنجدریهاودریچههایمزینبهشیشههایرنگیکهازپایینبهباالباز
وبستهمیشد)وگویاُارسینامداشت(رامنفعتطلباندرسالهایاخیرویرانکردهاند
امابنایمدرسهومسجدخانخوشبختانهسالمماندهاست.منعمدتًادرتابستانهابودکه
بهاینمدرسهرفتوآمدمیکردم.برخیازروحانیونمحلۀمابرایگذراندنوقتبهآنجا
میآمدند.یکیازآنانمردآرامومحترمیبودمعروفبهآقاینائینی)سیدحسنشریفیان(.
میخوانده،شاگردجاللالدین طلبگی درس اصفهان “مدرسۀچهارباغ” در زمانیکه او
همائیبودهاست.همائیبعدًایکیازاستادانبرجستۀدانشگاهتهرانمحسوبمیشد.
یکبارکهدرمدرسۀخانمشغولخواندنشعریازجاللهمائیدرمجلۀیغمابودمبا
خودایشانمواجهشدموهرگزفراموشنمیکنمکهباچهمحبتفراوانیمراتشویقکرد.
یکروزدیگرهمدرهمینمدرسهازیکیازآقایانپرسیدمچراقرآنقلبرامرکزفهم
ودرکدانستهومیگوید:“َلُهْمُقُلوٌبلَّاَیْفَقُهوَنِبَها”)یعنیدلهاییدارندکهباآنها
نمیفهمند(،درحالیکهدرکتابعلومطبیعینوشتهاستقلبفقطپمپگردشخون
استومرکزفهموفکر،مغزاست؟اودرجوابمفقطخندیدیعنیاینحرفهابرایدهنم
زیادیست.اونمیدانستیاصالحنمیدیدبرایمنشرحدهدکهآنچهدرقرآنآمدهبه
باورهایهزارسالپیشتعّلقداردنهعلمامروز.اوباخندیدنبهسؤالمنراهتفکررا

ازهمانبچگیبرمنمیبست.

اینکتابهایعربیکهمیخواندمپایۀذهنیمهموکمکزیادیبرایدرسهای
باکتب آشنایی میشد. محسوب من بعدی تحصیلی سالهای همینطور و دبیرستان
آنها با تاکنون لغاتوکتبمرجعیکه بهفرهنگ فارسیوعربیوعالقه کالسیک
را بزرگترهاییستکهخود از آموختن و مادرم و پدر تربیت زیستهام،همهمحصول
اشاره پدرممیپرسیدم از را تلّفظدرستکلمهای یا معنا آنهامیدانم.هروقت مدیون
میکردکه“الُمنجدرابدهبابا”.اوبا“برهانقاطع”ونیز“مجمعالبحرین”)کهیک
باید نهباحرفاول،بلکهباحرفآخر لغتنامۀقدیمیچاپسنگیبودوواژههارا

جستوجومیکردی(آشنابودوهموارهَدمدستشمیگذاشت.

مادرمهمباسوادبود.هرچندبیشازشِشابتدایینخواندهبود،اماچیزهایمربوط
بهکالسهایباالتررامیخواندومینوشت.بهیادمهستکهباچهعالقهایکتابهای
کالس۷و۸مرا،بهویژهحسابوهندسهرا،خودشبرمیداشتومیخواندومیکوشید
یادبگیرد.اودرآنزمانحدود۳۰سالداشت.بعدهافهمیدمکهچهرنجیبابتمحرومیت
ازتحصیلدانشمیکشیدهاست،رنجیکهبیشترنصیبزنهابود.اوبهمنآموختکه
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بهچه مرا آموزشمذهبیواخالقی این نمیدانستکه بودوخود بایدطرفدارعدالت
جاهایدورتروواالتریسوقمیدهد.دراینبارهنیزهموارهوامداراوهستم،هرچنداو
باورهایخودشراحفظکردهاستومرادرکنمیکندوازاینرهگذرقطعًادرشرایطی
قرارگرفتهکهبسیاررنجشدادهاست.تنهاچیزیکهمیتوانمبگویمایناستکهمتأسفم.

اینروحیۀعدالتجوییوبیزاریازتبعیضازهماندورانکودکیدرمنشکل
گرفت.یکباردرکالسدومیاسومابتدایی،معلمغایببودونمیدانمچهسروصدایی
خشمناظممدرسهرابهشدتبرانگیختهبود.ناگهانَترکۀاناردردستواردکالسشدو
یکیازبچههاراکهحدسمیزدعاملاغتشاشبودهازجایشبیرونکشیدتاآنطورکه
میگفت،دهترکهبهکفدستشبزند.منکهمیدانستماوتقصیرویژهاینداردوشلوغی
کارهمهبوده،سرپاایستادموگفتم“آقا،اگرمیخواهیدبهاودهتاکفدستیبزنیدپنج

تایشرابهمنبزنید”ودیگریادمنمیآیدکهاصاًلکسیرازدیانه.

درآنزمان،یعنیدورۀمصدق،َجوسیاسیکشورراچنانشوروشوقیفراگرفتهبود
کهحتیدرشهرکوچکیمثلجهرمودرفرزندخانوادهایکهالزامًاسیاسینبود،نظیرمن،
انگیزۀاعتصابوجمعآوریپولبرایقرضۀملیوکارهاییازایندستایجادمیکرد.
چندخاطرهازدورهدبستانودبیرستاننقلمیکنم.اولیدرزمانملیشدنصنعتنفت
برما،بچههایدبستان،در تأثیرآنوقایعحتی درسالهای۱۳۳۰و۱۳۳۱استو
شهریکوچکودورافتاده.اولیناعتراضواعتصابدستهجمعیدرزندگیمامضای

طوماریازطرفماشاگردانعلیهزورگوییمعلمدر
انجامید. هم موفقیت به بودکه ابتدایی چهار کالس
همچنینباغچهایمستطیلوشیبداردرحیاطمدرسه
توسطمستخدم،زندهیادکربالییمحسنمحسنینژادبا
کمکبچههادرستشدهبودکهسبزهوگلراطوری
کاشتهبودندکهایننوشتۀشعارمانند،درشتورنگین
وشادبرصحنوسیمایمدرسهنقشمیزد:“انگلیس

ِدقکنهدقکنهدق/زندهبادرأیدکترمصدق”.

از پس آنچه به است مربوط دیگرم خاطرۀ
شدن، ملی این داد. رخ ایران نفت صنایع شدن ملی
پاالیشگاهآبادانیعنیبزرگترینپاالیشگاهنفتجهان
درآنزمانرانیزشاملمیشد.انگلستانخریدنفترا
ازایرانتحریمکردودولتمصدقکهپرداختحقوق
کارمندانشگاهیدویاسهماهبهعقبافتادهبود،از
مردمایرانتحتعنوانقرضۀملیتقاضایوامکرد.ما

محسنمحسنینژاد
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بیچیزانهمبهنوبۀخودباشورهرچهتمامتربرایخریداوراققرضۀملیتبلیغمیکردیم؛
۵ریالو۱۰ریالیا۵۰ریالازبچههاکمکجمعمیکردیم.بهخوبیبهیاددارمکه
درکودتای۲۸مرداد۱۳۳۲درشهرکوچکماهم،تظاهراتاوباشومزدوراندولتی
علیهمصدقراهافتادهبود،بااینفریادکه“چطورمیشودمورچههاشاهداشتهباشندوما
نداشتهباشیم؟!”.باهمۀکودکیمیفهمیدمکهاینوضعیتچقدراحمقانهاست.جوانانی
کهبهجنبشملییاچپدلبستهبودندهمهَدَمغبودند.وقتیهمینجمعیتاوباشبهدفتر
زندهیاد آن وخانۀسردبیر مترقی( و )روزنامهایضدفئودالی روزنامۀ“طوفانجنوب”
جاللطوفان)۱(حملهکردندوکوشیدندآنراغارتکردهوآتشبزنند،یکیازجوانان
مصدقیکوچۀمامیگفت“ممکننبودچنینوضعیتیدردورۀمصدقاتفاقبیافتد”.
همچنینبهدستگیریکسانیپرداختندکهگویاباحزبتودهدرارتباطبودند.دراینموقع
بودکهمیدیدمچطورجوانانبزرگترازسقوطمصدقتأسفمیخوردندوآنرابهترین

حکومتتاآنزمانمینامیدند.اینلحظههادرخاطرمنقشبستهاست.

مانند میخواستم و تمامکردم ۱۳۳۳ سال در را ابتدایی ششم باری،کالس
برخیازهمکالسیهایمترکتحصیلکردهوبهشاگردیدربازاریاآموختنحرفهای
مانندخیاطیبپردازم.دونفرازدوستانمکهازبهترینشاگردانکالسهمبودند،چنین
مسیریراانتخابکردند.یکیبهعملگیرویآورد)حسنمزدوردشتابیکهپساز
چندیاستادسفیدکارشد(ودیگری)سیدمحمداسداللهی(بهشاگردیدکانیدربازار
درآمد،امامنسرنوشتدیگریپیداکردم.صحبتو
نصیحتیکیازمعلمان،زندهیادسیدعبداللهمرتضوی
کهازخویشاندورمادرمبودباعثشدکهبهتحصیل
ادامهدهموزندگیممسیردیگریدرپیشگیرد.ازاو

نیزهموارهممنونبودهام.

دراواخردهۀ۱۳۲۰استکهشرکتآبیاری،به

۱-دراینخصوصنک.به:مصاحبهایکوتاهباجاللطوفان،مهرماه
۱۳۸۳جهرم.تاریخلینک:۲۰۱۳/۰۱/۱۰

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

عالوهبراینزندهیاداحمدفروغیکهاونیزازمعلمینوخدمتگزاران
فرهنگدرجهرمبودنقلمیکندکهجاللطوفانبرایآنکهدانشآموزان
درسزبانفرانسهراآسانتریادبگیرنددفتریازلغتمعنیفرانسه-
فارسیبهصورتشعرووزنآهنگهایمحلیتدوینکردهبودهودانش
آموزانآنهاراازحفظکردهمیخواندهاند.اینگونهدفترلغتمعنیدرست
کردندرآموزشمکتبهایقدیمدرایرانسابقهداردونمونهاشکتاب
“نصابالصبیان”استکهنهتنهامعانیشماریازکلماتعربیبهفارسی

بلکهبرخیوزنهایشعرفارسیرابهدانشآموزمیآموختهاست.

سیدعبداللهمرتضوی
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ابتکارابوالفضلحاذقی)۱(وباسرمایۀمشترکدولتیوخصوصیبرایاستخراجآبازچاه
باالکتروپمپجهتکشاورزیتأسیسمیشود)مهر۱۳۲۹(وپسازمدتیبهتأمینبرق
وروشناییشهرهممیپردازد.کارخانههایکوچکینیزدرآنزمانوجودداشتمانندپنبه
پاککنی،یخسازی،کارخانۀآرد،چوببری،کارخانۀبرنجسفیدکنی،کارخانۀنمکبلور،
آسیایتهیۀگچوغیره…ازموجودیتوفعالیتکارگریبهمفهوممدرنکلمه،کهقطعًا
درشکلابتداییوضعیفیبودهاطالعدرستیندارم،اماتحتتأثیرجوسراسریایرانو
فعالیتحزبتوده،نخستینسندیکایکارگریشهربهنامسندیکایکارگرانشرکتآبیاری
جهرمشکلگرفت.ضمنًاازفعالینحزبدرجهرممیتوانازمحمدحسینتمدن)کهدر
آنزماندانشجوبودوبعدهادکتراقتصادواستاددانشگاهتهرانشد(ونیزخواهرش
نمیشناختم؛ بهدرستی درجهرم را تمدن رباب من برد. نام معروف تمدنشاعرۀ ُرباب
زمانیکهدادگاهنظامیعشرتآبادمهندسمهدیبازرگانرامحاکمهمیکرد)۱۳۴۲(و
عدمحضورهیئتمنصفهمورداعتراضوکالیمدافعقرارگرفت،باتعجباینپاسخ
دادستانراشنیدمکهیکموردقضائیوجودداردکهدادگاهنظامیبدونهیئتمنصفه
تشکیلشدهاستوآنمحاکمۀربابتمدندردادگاهنظامیجهرماست.برایناساسبود

کهاعتراضوکالیبازرگانردشد.ربابتمدندرسال۱۳۸۶درگذشت)۲(.

شایدمناسبباشدکهدرتشریحمناسباتاجتماعیدراینسالهاودرجهرمبهاین
نکتههماشارهکنمکهدربسیاریمعامالتهنوزپولمبادلهنمیشد.حتیکسانیکهمشاغلی

ازنوعسلمانیوحمامیوباغبانیوامثالآنداشتند،سر
سالمیزانمعینیازفرآوردههایکشاورزینظیرگندمو
خرماو…رابهعنواندستمزددریافتمیکردند.همچنین
بهیادندارمکهدروسایلزندگیروزمرهمحصولیصنعتی
یافتمیشد.بهنظرمیرسدکهتاریخوشایدحتیبتوان
گفتمبارزۀطبقاتیدرجامعهایمثلجهرمآنزمانبسیار

۱-ابوالفضلحاذقیدردورههای۱۳-۱۴و۱۵نمایندۀجهرم
اسداللهعلمیعنی نزدیکانتقیزادهو از و درمجلسشورایملی
جریانانگلوفیلهابود.پسازبهمن۱۳۴۱ورفراندوماصالحات
ارضیاینجریانازمجلسکنارگذاشتهشدوحاذقیدرارتباطبا
فعالیتهایآنتیکمونیستیآمریکاوبهموازاتجنگویتنامریاست
)MoralRearmament(بخشایرانیشعبۀبنیادتسلیحاخالقی
رابرعهدهداشتکهمجلهایرابههمینعنواننیزمنتشرمیکرد.آنان
برایجلبافرادبهاینبنیاد،امکانارائهانواعبورسهاراهمدر
اختیارداشتند.براینمونهیکیازهمشهریانمن،باکمکهمین
اینطریق، از آنها آمریکاسفرکرد. و ویتنامجنگزده به مؤسسه

افرادرابهخودوابستهمیکردند.
۲-برایاطالعبیشتردربارۀاینزنهنرمندکهتاآخرعمرمبارز

ماندنک.به:تاریخلینک:۲۰۱۳/۰۱/۱۰
https://fa.wikipedi a.org/wiki/رباب-تمدن

ربابتمدن

محمدحسینتمدن
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کندبودهاست.وقتیمبارزۀطبقاتیتااینحدکندباشد،طبیعیستکهآگاهیطبقاتینیزدر
سطحنازلیقرارداردوآنوقتجابرایمذهبیاانواعخرافاتبازاستکهذهنمردمرابه

خودمشغولکند.

علیرغمایندرجهرمباهمۀدورافتادگیوعقبماندگیاشاززندگیشهریآن
زمان،ازمشروطیتبهبعد،انواعجنبشهایاجتماعیوسیاسی،چهدینیوچهضددینی
انعکاسداشتهاست،ازجملهاحزابیکهبالفاصلهپسازمشروطیتشکلگرفتندمانند
طرفدار اعتدالکه تاحزب گرفته شد تشکیل مشروطه از دفاع در دمکراتکه حزب
استبدادبود،ازطرفدارانجریانهاییمانندفداییاناسالمگرفتهتابعدهامبارزانیکهبه
سازمانمجاهدینخلقیاچریکهایفداییخلقپیوستند.دراینجانامچندتنازایندو
سازمانراتاجاییکهبهیادمیآورمذکرمیکنم:ازمجاهدین:رفعتافراز،محبوبهافراز،
ابراهیمآوخ،عبدالنبیمعظمی،محمدعلیرحمانی،کاظمحقشناسوازفداییان:هنری،

حاجیچرخی،عزتمصالنژاد،بنیهاشمی،علیمحمدفرخنده)کشتگر(ودیگران…

در زرتشتی و یهودی و مذهبیمانندمسیحی اقلیتهای از زیادی هرچندعدۀ
اهل َاَوز،بستک،گراشو…(حضور نواحی نبودندوبرخالفالرستان)یعنی جهرم
تسننهمناچیزبود،اماجمعیتیازبهائیاندراینشهروجودداشت.آنهابهرغمکشتاری
کهدرهمینجهرمطیسالهایپسازمشروطیتمتحملشدهبودند)کهمتأسفماطالع
که بودند خانوادههایی بود. عادی نسبتًا وحضورشان وجود ندارم( آن دربارۀ دقیقی
برخیازافرادشانتعلقبهائیداشتندومیتوانگفتکسیمزاحمشاننبود.علیرغمآنکه
درهرکدامازدوازدهمحلۀجهرمیکیدومسجدوامامزادهیابیشترهمراهباپیشنماز
مذهبی، فضای و داشت وجود مذهبی جشنهای و عزاداری مراسم و روضهخوان و
شهررادربرخیاوقاتسالبهطورکاملدربرمیگرفتاماتولیدشرابوفروشآننیز
وجودداشت،همینطورعشرتکدهوروسپیخانهکهحتیکارکنانآندرشهرشناختهشده
بودند.گاهدرخانوادههایسنتیفقیرنیززمانیکهمجالسعروسیویاختنهسورانبهپا
میشد،ازمطربورقاصهدعوتمیکردندوصدایموزیکوعربدههایمستانهآنقدر
باالمیگرفتکهنمیگذاشتغرولندمقدسانمذهبی)کهپدروعمویمهمازایندسته
محسوبمیشدند(بهگوشکسیبرسد.فرهنگمردمیبرایتوجیهاینسروصداهاهم
محملیدرستکردهبودکه“آری،درعروسیفاطمهزهراهمدایرهودفمجازبودهاست!”.

مسجد در ۱۳۳۱ سال در را طرفدارانکاشانی و مصدق طرفداران بین دعوا
در ایران فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، تحوالت انعکاس دارم. یاد به محله
جهرمباعثشدهبودکهاینشهرکوچکبههیچروشهریکنواختینباشد.درکنارافراد
متدینوسنتیکسانیهمبودندکهالبتهمسلمانولیمدرنوسکوالربهحسابآمدهو
به َتقّیدی که میدادند نشان میآمد پیش امکانی اگر اینها داشتند. تحصیالتجدید
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حجابندارندودربیناهالیشهربهخوبیازدیگرانمتمایزوعمومًاًبه“میزاها”)یعنی
میرزاها،باسوادها(معروفبودند.طبیعیستکهروشنفکرانیامقاماتفرهنگیشهراز
بیناینخانوادههابرمیخاستند؛بااینکهدراقلیتبودند،نقشاجتماعیشاندرقالب
اهدافیکبورژوازینوپاوضدفئودالیوالئیکآشکاربودولیحاکمیتسنتونوعی
بیخبریعمومیودرمواردیهمغروروتکبرخودشانباعثمیشدبهنوعیانزواو
جداییازمردمکشیدهشوندوکسینقشیراکهآنهامیتوانستنددرآنزمانایفاکنند
بهدرستینشناسد.روحانیتکهغالبًابامحافظهکاریوارتجاعوخرافاتپیونددارددر
شهرمانیزمانعیمهمبرسرراهدانشنوینوافکارمترقیانۀاجتماعیبود؛درستشبیه
دورۀَانکیزیسیونکههرایدۀجدیدیموردمخالفتاصحابکلیساقرارمیگرفت،ادامۀ
تحصیلدردبیرستانودانشگاه)چونفکرمیکردندایماِنجوانانُسستمیشود،یعنی
همانتضادبینسنتومدرنیته،بینحوزهودانشگاهکههنوزظاهرًابرقراراستواز
جملهدر“انقالبفرهنگی”وهمچنیندرسخنانخامنهایدرسال۱۳۸۹برسراسالمی
کردندانشگاهودعواییکهبرانگیختآشکارشد(بهویژهنزدخانوادههایفقیرومؤمن،
امربهخصوصدامندخترانرامیگرفت.اینموضوع ترغیبوتشویقنمیشدواین
البتهمانعازآننبودکهبرخیازروحانیونفرزندانخودرابهمدارجباالیدانشگاهی
برسانند.برایدیگرانعیبداشتنهخودشان؛چنانکهاصراربیحددرتحریمموسیقی
ونیزفتواییکهخمینیدراینبارهداشتمانعازآننبودکهدرزندگیخصوصی،حتیدر

قم،ترتیبیدهندکهبهفرزندانشانموسیقیتعلیمدادهشود.)۱(

در ُعمرُکشان” “عید راهانداختن به و سنی و شیعه بین اختالف به زدن دامن
نهمربیعاالولبرقراربود.ممنوعیتموسیقیوبیحجابیوغیرهنیزخاصشهرمانبود
ابوالفضل بارویکارآمدنجمهوریاسالمیسراسریشد.یادمهستکه ودیدیمکه
ازاویادکردم،خودش حاذقی،نمایندۀوقتجهرمدرمجلسشورایملیکهپیشتر
معتقداتاسالمیداشتوحتیچندینسالامیرالحاجبود.اووقتینیازمندبهرأیمردم
بود،اینجاوآنجادرمساجدظاهرمیشدونمازمیخواند؛ویکتابینوشتهبودودرآن
بابرخوردیاصالحطلبانهبهاحکاماسالمینتیجهمیگرفتکهصورتزنودستها،تا
مچ،میتواندبازباشدونبایداورابهپوشاندنصورتودستهامجبورکرد،چوناین
کارشرعینیست.یکآیتاللهدرالربهنامسیدعلیاصغرآیتاللهیکهداییمادرمهم
بودوخاندانشهنوزروحانیتالرستانرادرفارسنمایندگیمیکنند،درجواباورسالۀ
رّدیهاینوشتهبودباایناستداللکهچونچهرۀزنتحریککنندهاستوبیشترآرایش
زنبهچهرهمربوطمیشودپسبایدپوشیدهبماند.ایندرحالیستکهدرمناسکحج

صورتودستزن،تامچدست،حتمًابایدبازباشد!)۲(

۱-نک.به:خاطراتصادقطباطباییازداییاشامامموسیصدر.
۲-نک.به:خمینی،تحریرالوسیله،ج۲،چیزهاییکهدرحالاحرامترکشود،مسئلۀ۳۴.
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باری،شهرمابین۱۵تا۲۰روحانیازپیشنمازومنبریوروضهخوانداشت
کهبرخیازآنهابرایامرارمعاششغلیغیرازآخوندیداشتندازجملهمعلمیدردبستان
یادبیرستان.ازنقشآنهابهعنوانروحانیکهبگذریم،بهلحاظشخصیآدمهاییبودند
درستکارومثلهمهزندگیمیکردند،مثاًلازاینعدهفقطیکنفردوزنداشت.تعدد
را دلیلش بود. نادر میشناسم، آنجاکه تا ایران، روحانیون بین سالها آن در زوجات
بهدرستینمیدانم،بهاحتمالزیادرواجآدابمدرنتکهمسریدرکناردشواریهای
مادی،امادردورۀجمهوریاسالمیکهقانوندینیباقدرتسیاسیهمراهشده،تعدد

زوجاتومفاسدبیدادمیکند.

فعالیت اما میشد، محدود کوچک شهر همان به جهرم روحانیون فعالیت
تهرانکشیده در دولت بهسیاست وحتی دربرمیگرفت را فارس روحانیونشیرازکل
میشد.نزاعبینروحانیونسرشناسدرشیرازکههرکداماعوانوانصاروچماقدارو
میزدند، آندستوپا در مردم برفضایتحمیقیکه داشتند، را قمهکشهایخودشان
مسجِد پیشنماز بود، حسینیشیرازی سیدنورالدین روحانیون این از یکی میافزود.
وکیلشیرازومؤسسحزببرادرانکهروزنامهایبههمیننامداشتومنشمارههای
بود. بهنحوعجیبیجنجالبرانگیز و عوامفریب بسیار او بودم. دیده را آن از متعددی
شایدکارهایاوازداستانهاییکهدربارۀآقانجفیدراصفهاننقلمیکنند،دستِکمی
نداشتهباشد.اوهرجاکهدستشمیرسید“حدودالهی”وتعزیررااجرامیکرد،مردمرا
بهجانهممیانداخت،طرفدارانشرابهمقابلهبارقیبشکهآخوندیبهنامفالاسیریبود
برمیانگیخت؛آنهارابهتخریبمعبدبهائیانوطردآنانازجامعهوامیداشت.یکبار
اینتخریبمعبددرستدرروزیصورتگرفتکهشاهبهشیرازرفتهبودومعبدبهائیان
بهدستوراوبهتازگیتعمیرشدهبود!اوبادرافتادنبادولتبرسرایننوعموضوعاْت
مبارزۀاجتماعیوسیاسیوطبقاتیرابهانحرافمیکشاند.مردمکهازدستگاهدولت
متنفربودندبااینگونهبازیهاگولخوردهوخیالمیکردنددرحالمخالفتبادولتو
فعالیتعلیهآنهستند.تصورکنیدکهیکروزتمام،شیرازفلجشودچونکلیهتاکسیها
)بهتعبیررایجآنزمان“طایفۀبنیِهنِدل”(کهمریدآقابودند،برسرموضوعاحمقانهای
کهآقاخوشداشتهپیشبکشد،دستازکارکشیدهاند.اوضاعبهحدیمسخرهبودکه
مثاًلیکباردودستۀبزرگسینهزنیراهافتادهبودکهمریددوآخوندرقیبیکدیگر
بودندوبرایهمشاخوشانهمیکشیدند؛یکدستهفریادمیزند“روزتاسوعاستامروز”

ودیگریفریادمیزند“روزعاشوراستامروز”!

سیدنورالدینوحزببرادرانتاحدزیادیرونداموررادرشیرازدردستداشتند.
درستدرحالیکهحکومتمصدقبامشکالتمالیمواجهبود،اینهاخواستارتصویب
طرحمنعمشروباتالکلیبودندودرکارهایاصلیدولتکارشکنیمیکردند.هنوزتیتر
بزرگروزنامۀبرادرانرابهیاددارمکهنوشتهبود:“بازهمدربارۀالیحۀمنعمسکرات”
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)الیحهبهجایطرح!(.درکاینآخوندعوامفریبازروانشناسیتودهایبهحدیبودکه
بهاوامکانمیدادبههردسیسهوتحمیقیدستبزندومردمراآلتدستسیاستبازیهای
خودکند.یکباردرسالهایپسازجنگجهانیدوموپیروزیارتشسرخبرفاشیسم،با
ُگندهگوییولحنیمضحکبرمنبرمسجدوکیل)بزرگترینمسجدشیراز(رفتهومیگفت:
باندهای این دارد!”.شاخوشانهکشی توگله از استالینبگوییدسیدنورالدین به “ازمن
قدرتمذهبیبادستگاهدولتبرسرگرفتنامتیازبهجاییمیرسیدکهمثاًلمیتوانستند
فرماندۀارتش،تیمسارحجتکهبهتازگیبهفارساعزامشدهبودرا،بهاینبهانهکهاو
بهاییستازشیرازبیرونکنندتادولتکسدیگریرابهجایاوبگمارد.سیدنورالدین
بااینکاردربرابردولتعرضانداممیکردوطبیعیستکهدولتهمدربدهوبستانخود،

امتیازهایدیگریدرمبارزهباکمونیسموماتریالیسمازجانباومیگرفت.

آیتالله یعنی بود، سیدنورالدین با رقابت در هم دیگری آخوند باری،
سیدعبدالحسیندستغیبکهاورامتهمبهعرفانوصوفیگریمیکردند.اوبعدهاچهرۀ
واقعیخودرادرتالشبرایاستقرارجمهوریاسالمیودفاعازجنایتهایشبهخوبی
نشانداد.دعواعلیهصوفیانهم،خوددعواییتاریخیستمثلشیعهوسنیوصدَمحمل

دیگرازایندستکهدرمنحرفکردنذهنتودههانقشایفامیکند.

نکتۀدیگرینیزدرحمایتروحانیتازکودتای۲۸مرداد۱۳۳۲بهیاددارم؛
وقتیدادگاهنظامیمیخواستکسیراپسازمدتیزندانیکشیدنآزادکند،مأمورین
قرآندر بادردستگرفتن تا بهمدرسهآخوندی)حوزهعلمیه(میبردند را او دادگاه
کناریکعمامهبهسرودرحضوریکارتشیسوگندبخوردکه“دیگربهنظامشاهنشاهی
وجلبحمایت مذهبی شعائر به رژیم کودتاچسبیدن از پس کرد”. نخواهد خیانت
بود.رژیم استقراررژیم برای ازسیاستهایمهم آنهایکی به امتیازدادن روحانیتو
کودتابیشازپیشاسالمپناهیپیشهکردهبودوافسریبهنامسرتیپانصاریکهفرماندۀ
تیپارتشیجهرموباالترینمقامنظامیبود،درخانۀخودروضهخوانیدهۀعاشورابه
راهمیانداختوخودازکسانیکهواردمجلسمیشدند،بابرخاستنازجایشاستقبال
برای یا مکه به ُعمره حج برای نیز شاه چنانکه بود. عوامفریبانه خیلی این میکرد.
زیارتبهمشهدمیرفتوعکسوتفصیالتآندرروزنامههاچاپوپخشمیشد.
سازمانامنیتهم،کتابهاونشریاتیعلیهحزبتودهومارکسیسمپخشمیکرد.من
ایننشریاترادرخانۀعمویممییافتموهمینطورتوانستممحاکماتمصدقراکهدر
مجلۀ“خواندنیها”چاپمیشد،بخوانم)چندینشمارهازاینمجلهراپسرخالۀمادرم،
سیدحسنشریعتمداریکهطلبهایشورشیوضدآخوندمحسوبمیشدومدتیازتهران
بهجهرمآمدهبودبهمنداد(.اینهابودبرخیازمشغولیاتدورۀنوجوانیام.کتابهایی
کهمیخواندمومباحثیکهتاآنزمانبهآنهاعالقهداشتماساسًاکتابهاوسخنرانیهایی
بودکهدینرابهزبانوشیوهاینووبهاصطالحمقبوِلروزمعرفیمیکرد؛ازسخنرانیهای
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راشدومطهریدررادیوتهرانگرفتهتابرخیکتابهاینواندیشاندینی.ازآنجاکهبه
زبانعربیهمآشناییابتداییداشتمبازهمدنبالهمینمباحثدرفضایزبانعربی
بودموبهیاددارمکهباخواندنرسالهایازمحمدحسینکاشفالغطا،یکیازمجتهدین
اصالحطلبدینیدرعراق،تحتعنوان“ایدههایواالدراسالماستنهدر]کنفرانس[
نمیرسید. ۱۵ به هنوز من سن زمان آن در بودم؛ افتاده ترجمهاش فکر به بحمدون”
وقتیاینطرحرابادوستیکهازخودمبزرگتربوددرمیانگذاشتم،باناباوری،اگرنه

تمسخر،بامنبرخوردکردواینکارباعثشدعماًلازادامۀآنمنصرفشوم.

از بودکهگذشته حقشناس علیمحمد وجود زندگیم خوب اقبالهای از یکی
نسبتخانوادگی)پسرعمو(همکالسودوسِتهمبودیم.اوکهدوسالبزرگتراز
ادبی آثار از وکتابخانهایشخصی وهنریچشمگیریداشت ادبی استعداد بود، من
قدیموجدیدترتیبدادهبود.اوُمدام،حتیبهقیمتیکسالترکتحصیل،مطالعه
میکردومینوشت.اینفرصتیطالییبرایمنبودکهازکتابخانهاش،رمانوداستان
کوتاهوشعربهامانتبگیرم،بهخصوصکهمناستطاعتمالیتهیۀآنهارانداشتم.یاد
او،کهبعدهااستاددانشگاه،شاعر،مترجم،فرهنگنویسوخدمتگزارفرهنگفارسی
دانشجویان مناسبتحملۀ به وی که را بجاستشعری است. عزیز همیشه برایم شد،
آبان۱۳۵۷سرودهاستدر براندازیآندر۱۳ دانشگاهتهرانبهمجسمۀشاهجهت
اینجابیاوریم.اوخودشاهداینماجرایحماسیبوده؛اینشعرفلسفیدرسال۱۳۵۸
صرفاًبااسممخففع-ح)علیمحمدحقشناس(در
هفتهنامۀپیکارشماره۲۷بامقدمۀکوتاهیچاپشد
وبهدالیلامنیتیجزوآثاراوبهشمارنرفتهاست.در

پیکارآمدهبود:

دموکراتیک  انقالب  خروشان  “موج 
سمبل های  همه  که  توده ها  ضد امپریالیستی   -
بود،  گرفته  نشانه  را  دیکتاتوری  و  وابستگی 
مجسمۀ شاه خائن در محیط مقدس دانشگاه را 
در ۱۳ آبان ماه ۵۷ به دست دانشگاهیان رزمنده 
بزیر می کشید و این نشانۀ دیکتاتوری و وابستگی 
رگبار  زیرِ  در  می افکند.  تاریخ  زباله دان  به  را 
ارتش شاه خائن، دانشجویان قهرمانانه جانبازی 
و  خلق  “بود”  خویش،  “نبود”  از  و  می کردند 
ایران آزاد و مستقل و آباد را پی می ریختند. شعر 

زیر در پرتو این حماسه، تولد یافته است.

علیمحمدحقشناس
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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…”)۱) 

۱-نک.به:پیوست۲
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بضاعت کم و ناچیز امکانات با مدرسهای در دبیرستان، اول سیکل دورۀ در
بودیم.بااینهمهبهابتکارمعلمانفعالیتهایفوقبرنامهایداشتیمکهازیادمنمیرود.

به اینکار تحقق بود. دیواری روزنامۀ به مربوط فعالیتها مهمترین از یکی
برای شاگردان پیشنهاد از که برمیگردد معلمان از برخی ابتکار و مسئولیت احساس
داشتنروزنامۀدیواریاستقبالکردند.اینروزنامهرا“مکتبسعدی”نامیدهبودیم.طی
هفتهمطالبرسیدهوانتخابشدهرادبیرمانتعیینیاتأییدمیکرد.آنرابهخطخوب
مینوشتموهرصبحشنبهبهمدرسهمیبردم.اینکارتهیۀروزنامۀدیواریبرایمنبسیار
باارزشبودوبااستقبالبچههاهمروبهرومیشدوشایدهمآیندۀمراهمانجارقممیزد.
مطالبمختلفیهمازطریقجمعآوریبرخیانشاهاکهدبیرمانآقایحمیدبرناتأییدکرده

بوددرروزنامۀدیواریدرجمیشد.

ازجملهدیگرفعالیتهایفوقبرنامه،آموختنفنعکاسیوظاهرکردنعکس
درزیرزمینمدرسه)زیرنظرآقاینیستانی(بودونیزیککارگاهکوچکجوراببافیبا
اینهدفکهحرفهایبیاموزیم)آقایدهقانی(ویاآموزشدرستاریخ)آقایعسکری(
بهصورتتئاتردرکالسنهمکههنوزچیزهاییازدوراننادرشاهوکریمخانزندوآغاز
دورۀقاجاریهبهبرکتآنروشتدریسبهیادمماندهاست.دراینکارعلیمحمدحقشناس
کهخودشدانشآموزبود،نقشمهمیداشت.اودرستاریخراابتدابهصورتنمایشنامه
مینوشتوباکارگردانیخودشبهصحنهمیآورد.یادممیآیدکهایفاینقشنادرشاهرانیز
خودشبهعهدهداشت.دبیرانمدرسههمهدیپلمهبودندوکارشانراباجدیتپیمیگرفتند.

غیرازکتابهایدرسیدبیرستانوچندکتابدرسیعربی)طلبگی(وقرآن،رسالۀ
“جامعالفروع”وبعد“توضیحالمسائل”)هردوازآیتاللهبروجردی(کهمبنایانجامامور
دینیمانبود،ازکتابهاییکهتااینزمانخواندهبودموبهیادمیآورماینهابودند:کتابهایی
ازشرححالپیغمبروامامانگرفتهکهبرخیبهزبانروزوبانثریادبینوشتهبودندمانند
“هفتادودوتنویکتن”نوشتۀحاجمیرزاخلیلکمرهای)۱(تاآنچهازسخنرانیهایراشد

بههمین پاکستان ازحزبیدر تقلید نام“ُمسلملیگ”)به به باشیخمصطفیرهنماحزبی اوهمراه -۱
نام(درستکردهبود.رهنماکهدرروزنامۀکیهانهم،بهعنوانمترجماخبارومقاالتعربیکارمیکرد،
اتاقکوچکدرنزدیکیخیابانمنوچهریتهران بازنوفرزندشدریک شیخیبسیارتنگدستبودکه
بهاینخاطرکهدرسینماوقتی انداختهبودند؛یکبار بهزندان بارهادستگیرکرده اورا زندگیمیکرد.
سرودشاهنشاهیپخشمیشدهبرنخاستهبودیاباردیگربهدلیلاعالمیههاییکهمینوشت.اوبافروشلوازم
خانهاشآنهاراچاپمیکردودرجیبشمیگذاشتوبهکسانیکهمیشناختمیداد.منچندباردرخیابان
فیلمهایی دیدن برای هم شوروی و ایران فرهنگی روابط انجمن به میدانمکه بودم. اعالمیهگرفته او از
مثلرزمناوپوتمکینمیرفت.اورابهدلیلنوشتنکتابیدرحمایتازانقالبالجزایرمحاکمهوبهزندان
انداختند.بعدازقیام،بهدرستینمیدانمچکارمیکرد.اطالعدربارۀواعظانومنبریهاکهچهبخواهیمیا
نخواهیمازطریقارتباطفراوانیکهباتودهمردمداشتند،برافکارعمومیتأثیرگذاشتهوتاحدودیآنرا
میساختندبسیاربااهمیتاست.دربزنگاههایتاریخیآنچهکهطیسالهاازجملهبهدستاینانساختهو
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بهصورتکتابچاپمیشدوهمینطورکتابهاییکهبرایتفسیروتوجیهقوانیندینیودر
واقعپاسخگوییبهشکوتردیدهایضددینبود؛عالوهبراینها“کتابسیاهکمونیسم”
)گویانوشتهتیموربختیار(راکهعکسمارکسپشتآنچاپشدهبودوپساز۲۸مرداد
۱۳۳۲اداراتدولتیمجاناًپخشمیکردندونیزسالنامۀاطالعاتوکیهانوغیرهوباالخره
گلستانسعدیکهبخشهاییازحکایتهایشراازحفظداشتمواشعارحافظ)اولینکتابیکه
درعمرمخریدم،باچهخوشحالی،آنهمبه۱۵ریال(کهبعدهافهمیدمغزلهاییجعلی)۱(داشته
تاحافظراشیعهنشاندهدونیزتعدادزیادیازداستانهایجوادفاضل)۲(ویاداستانهایح.

م.حمید)حسینقلیمستعان(وبرخینوشتههایحسینکاظمزادهایرانشهروغیره.

پرداختهشدهبود،حیاتاجتماعیوسیاسیرارقممیزد.ازنقشواعظاندورۀمشروطهکهبگذریم،نقش
واعظانوسخنورانیچوناشراقی،فلسفی،نوقانی،حلبی،طالقانیودیگرانرانبایددرشناختجامعهمان
وتحوالتیکهبهخوددیدهنادیدهگرفت.ایناننهتنهادرحفظارتباطبامردموشکلدادنبهاحساسات،
عواطفوحتینیازهایآنهاازطریقسیستمسنتیشفاهیوتهییج،هموارهنقشاولراداشتهاند،بلکهدر
سالهایپسازجنگجهانیدومکهاستفادهازبلندگوورادیونیزدرمجامعوتظاهراتمذهبیرایجشد،
همراهباآنچهازسخنرانیهایشانپیادهوچاپوپخشمیگشت،تأثیرمهمیبهاثباتیابهنفی،درروند
تحوالتجامعهداشتهاند.متأسفانهبرایمامبارزانچپ،توجهبهاینگونهاموروتحلیلمسائلجامعهاز
ُخردترینتابزرگترینعوامل،آنهمازنزدیک،تاحدودزیادیبیگانهاست.بدیهیستکهتوجهبهاینامر

مستلزممطالعهوتجربۀکافیستوموضوعرانمیتوانباچنیناشارهایخاتمهیافتهتلقیکرد.
۱-براینمونه:ایدلغالمشاهجهانباشوشاهباش/پیوستهدرحمایتلطفاللهباش

قبرامامهشتموسلطاندینرضا/ازجانببوسوبردرآنبارگاهباش…!
۲-ایننویسندهکهآثارشبیشتربهصورتپاورقیدرروزنامههاومجالتچاپمیشدازنظرناقدانادبی
داشت. زیادی تأثیر مطالعه به آنان تشویق و نوجوانان برای بهویژه نوشتههایش اما ندارد اهمیتچندانی
جوادفاضلکههمکارروزنامهاطالعاتبودبهترجمۀنهجالبالغههمدستزدوترجمهایتفسیریوادبی
وحماسیازآنارائهداد.نهجالبالغهراشریف)یاسید(رضیکهیکیازمجتهدینشیعهدرقرنچهارم
هجریستتدوینکردهوآنچهدرآناستمنسوببهعلیابنابیطالباستاماسندیتینداردیعنیتاکنون
هیچمجتهدیاینکتابرامبنایفتواقرارندادهاستچونازنظرعلمامعتبرتلقینمیشود.اوقبلازهر
مطلبیکهازقولعلیابنابیطالبنقلکردهتنهانوشتهاست“ازکالماوعلیهالسالم”.باتوجهبهاینکهاو
خودشاعروادیبیزبردستبوده،احتمالمیرودکه“نهجالبالغه”اثرخوداوباشد.ترجمۀفارسیآنبهدو
صورتتامقطعقیامدردسترسهمگانبودوهرسالهچاپمیشد.یکیترجمۀفیضاالسالمبودکهروشی
سنتیوقدیمیداشتوترجمۀدیگراثرجوادفاضلبودکهدرنوشتنداستانهایکوتاهدرسالهای۱۳۲۰و
۳۰معروفبود.ترجمۀفاضلازنهجالبالغهپسازشهریور۱۳۲۰منتشرشدوترجمهایروانوآزادبودکه
بهویژهبرایخوانندگانجوانوپرشورمسلمانجذابیتخاصیداشت.برایمثالعبارت“لکمعلّیمثلالذی
لیعلیکم”کهترجمهمعمولیاشمیشود:“شماهمانحقیبرگردنمنداریدکهمنبرشما”،درترجمۀجواد
فاضلآمدهبود:”شاهرابرملتامتیازینیست”.چنینبودکهاینترجمهدربینجواناِنمسلماِنمعترض
بهاوضاعسیاسیزمانشاهبسیاردلانگیزودرنتیجهرایجبود.باتوجهبهاوضاعداغسیاسیوفکریدهۀ
بیستاینترجمهنقشتبلیغیوتهیجینیزداشتهومیتوانستهبرایمحافلپرشورمذهبیآتووبرگبرندهای
دررقابتباافکارغیرمذهبیازنوعحزبتودهبهشمارآید.منشنیدهامکهاینترجمهرانخستینبارحزب
سومکاکهحزبیباافکارناسیونالیستیافراطی،اونیفورمفاشیستیوتحتتأثیرحزبنازیآلمانبود)به

رهبریداوودمنشیزادهوعضویتفعالداریوشهمایون(چاپکردهاست.
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به “ندایحق” اشارهکنم: میرسید دستم به روزنامههاییکه به باید همچنین
بود، دینداری از دفاع هدفش و میشد منتشر تهران در عدنانیکه حسن سردبیری
در دو اینهر روزنامۀ“استخر”که و برادران( “برادران”)سخنگویحزب روزنامۀ

شیرازمنتشرمیشدند.

امابرایمن،آنچهازآن۱۵سالآغاززندگیمبرجاماندهومرانسبتبهخود
متعهدکردهاستوضعیتمردمعادیوزحمتکشانیستکهبارنجیوصفناپذیرو
درشرایطیبسیارابتداییکهنظیردورۀسلجوقیانبودبهکشاورزیوانواعکارهایدیگر
میپرداختندتامعیشتیحداقلرابادرستکاریبرایخویشفراهمکنند.چهرۀکارگران
قناتها،کارگرانساختمانی،کارگرانسنگشکنوگچکوب،دروگرها،تولیدکنندگان
خرماولیمورافراموشنمیکنم؛زحماتطاقتفرساییکهصرفپرورشمرکباتمیشد،
حماسۀ و ایالت میکردند؛ تحمل باید زیانهاییکه و میبردند رنجیکه و دامداران
زیستندرطبیعتونقلمکاندائمازسردسیربهگرمسیروبالعکس؛کسانیکهآباز
چاهمیکشیدندومزارعرادرشبیاروزآبیاریمیکردند؛کارگراندباغیورنگرزیو

گلیمبافیوقالیبافیوصدهارنجبردیگررافراموشنمیکنم.

همچنینزنانیازهمسایههایدورونزدیککهازشوهرکتکمیخوردندوبرای
درددلپیشمادرممیآمدندووقتیمیرفتنداوباتأسفزیادازاینکهجایشّلاقرا
برکمرآنهادیدهاستزمزمهمیکردو“الحولوالقوةاّلابالله”میگفت؛زنودختر
نانخور)یعنیعیال(بودندوباردوشمردکهنانآورخانهبود.یازنیبیوهکهدودخترش
رابارختشوییبزرگکردهبودومیخواستدختربزرگشرا“ردکند”،درددلشاین
بودکهدختر،خواستگاررانپسندیدهوازاینکهزناوشودامتناعکردهاست؛امامادرش
از دیگر زنی نمیماند. برایش فاحشگی راهیجز بپذیردوگرنه میآوردکه فشار او به
همسایههاکهازترسکتکهایشوهرفرارکردهبود،ازطرفدادگاهنامهایدریافت
کردهوآوردهبودتامادرمبرایشبخواندوراهنماییکند.یادمهستکهکاغذرسمی
دادگستریدردستشبود،بامارک“ادارۀتمکینزوجه”.منهنوزاینتعبیرراکهبرای
اولینبارمیدیدموبهمعنیوادارکردنزنبهاطاعتازشوهراست،ازیادنبردهام.دختر
یکیازهمسایگانرادادهبودندبهیکخردهمالِکسیدکهدریکیازدهاتاطراف
زندگیمیکرد.دوسهماهبعد،زنراطالقدادهواوراروانۀخانۀپدرکردهبود.تازه
معلوممیشدکهطرف،اولینبارنیستکهچنینمیکندوتاحاالبارهاوبارهااینکار
راکردهاست.مردیراسراغدارمکهدرطیتمامعمرازشاگردبناییتااستادبنایی
راپشتسرگذاردهبود،تازمانیکهمیتوانستکارکندازحیثیتواحترامیبرخوردار
بودولیدرروزگارپیریوزمینگیریهیچتأمینینداشت.هرزمانوضعیتاووهمسر
سالخوردهاشرابهیادمیآورمکهدرچهفقرموحشیبهسرمیبردند،ازاینبیعدالتی
نفرتممیگیرد.یاداوستاَعوضواوستارمضونبهخیر!یادمهستکهدختریایلیاتیبه
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نامزینِبچوپانیراخانوادهاشبرایخدمتکاریبهخانۀعمویروحانیامفرستادهبودند.
میدیدمتمامروز،ازصبحتاشببدونتعطیلدرخانۀبزرگوپرجمعیتعموکار
میکردولحظهایآرامنداشت.ازِخنگیخودمحیرتمیکنمکهچطوردرکنمیکردم
کهاینزن،سالیاندرازازجوانیتاآستانۀپیریدرآنجاکارخواهدکردوهیچکسبه
رنجیکهاومیکشید،توجهنمیکند.حتینمیدانمخودشچهفکرمیکرد.آیاخوداوبه

عمقاینبیعدالتیآگاهبود؟

بازازچهرههایدیگریکههرگزفراموشنکردهام،چهرۀجوانانیستکهبرای
یافتنکاربهمناطقخلیجفارسمیرفتند.ازسفردرقایقهایقاچاقواحتمالغرقشدن
تاکارساختمانی)یاَفَعلگی(،آفتابتاآفتابدرتابستانطاقتفرسایآنمناطق.تحمل
اینمیزانکاِرسخت،بهامیدارسالاندکیازمزدباقیماندهبرایزنوفرزندانکهانتظار
میکشیدندتاچیزیازنانآوِردرسفردریافتکنندوبههربدبختیامورزندگیشانرا
بگذرانند.آنهاچندسالدرآنمناطقکارمیکردندویکیدوماهبهخانهبرمیگشتند.
دوباره بود، باقی جانی اگر ماه دو یکی این از پس بودکه این زندگیشان افق تنها
بروندوآنرانثارثروتمندانیکنندکهبرایخودویالوساختمانهایچندطبقهوغیره
میساختند.وقتینامهایازآنهامیرسید،مادریاهمسرچشمبهراهشاندرجستوجوی
کسیکهنامهرابرایشانبخواند،سراسیمهبهخانۀمامیآمدند.اینمحرومیتازسواد
راهمفراموشنمیکنم.درمناطقفارس،درآنروزهابرایجوانانکارنبودیاچنانکه
گفتمبایدبهشیخنشینهایخلیجفارسمیرفتندیابهکارگریوکولبریدرکاروانهایی
میپرداختندکهبهتجارتغیرقانونیوقاچاقمشغولبودند.ماجرابهاینشکلبودکه
تاجریبهقصدبندرلنگهیابنادردیگرکاروانیراهمیانداخت،کاروان،شبانهوازراههای
پرتوکوهستانیودورازدسترسژاندارمهاراهمیسپرد.درراهبسیاریازاوقاتبا
تشنگیدستوپنجهنرممیکردندواجبارًاآبهایبسیارآلودهمصرفمیکردند.گاهدر
کمینژاندارمهامیافتادندوتیرمیخوردند،گاهبرایفراربهبیراههمیزدندوراهراگم
میکردندوازتشنگیمیمردند.بهیاددارمکهسهنفرازهمسایگانمادراینراه“َحَرجی”

شدهبودندیعنیازتشنگیمردهبودند.

میتوانگفتکه درمانی و بهداشتی عقبماندۀ بسیار وضعیت به اشارهای در
دسترسیبهطبیبوداروامریلوکسبودوتنهازمانیبهطبیب)یعنینهپزشکتحصیل
کرده،بلکهکسیکهبهصورتتجربیطبابتآموختهبود(مراجعهمیشدکهبیماردیگر
پایرفتننداشت.عدمرعایتاموربهداشتیامریعمومیبود.ازآبآشامیدنیکهازچاه
کشیدهمیشدگرفتهتاحوضهاییکهبهاشکالمختلفازآن“استفاده”میشدوپس
ازیکیدوهفتهآبمیگندیدوکرممیزدوبیماریهایگوناگونراباعثمیشد.گاه
افرادبهبیماریعجیبیمبتالمیشدندکهبهآن“پیوک”میگفتند.زخمیدرساقپاپیدا
میشدوپساز۶ماهدردوحشتناکوزمینگیرشدنِکرمیدرازازدرونرگوعضلۀ
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شکافتۀساقیارانبیرونکشیدهمیشد.)۱(

گاهبچهایراکهگلویشدردمیکردنزدپیرزنیمیبردندتااوانگشتخودرا
درگلویبچهفروببرد.نمونۀتکاندهندهایکهبهیاددارمموردمادریاستکهبرای
“معالجۀ”ُخناقفرزندشبهپیرزنیدرهمسایگیاشمراجعهکرد.پیرزنکهدرگلویبچه
غشاییسفیدرنگمیدیدکهحلقکودکرابستهومانعتنفساوبود،انگشتزمختاش
راترکرده،درپرچمگلانارفروُبردوبعدکوشیدغشاراازگلویکودکبرداردولی
همراهباغشا،زبانکوچکبچههمسرانگشتشآمدهبود!زمانیکهوضعآدمهاچنین

باشددیگرچهانتظاریدرارتباطباوضعدامهاودامپزشکیمیتوانداشت؟

دردورۀجوانیهروقتبهیاداینرنجهامیافتادمیانمونهایازآنرامیدیدم
امروز”درسالهای۱۳۲۰ دلیرروزنامۀ“مرد ازمحمدمسعودمدیر اینجمله یاد به
میافتادمکهپشتیکیازکتابهایشبهنام“گلهاییکهدرجهنممیروید”بادرکو
بیانخاصخودشنوشتهبود:“درعرصۀزندگی،انساِنبدبختدستوپایشبازنجیر
خرافاتوموهوماتوقوانینغلطبستهشدهوبرایبهدستاوردنیکلقمهنانمانند
پستترینحیواناتجانمیَکند”.درجهرمآنزمان،هروقتصدای“چیر”)فریادی
یا یاکسیمرده بودکه بلندمیشد،معلوم بههنگاممصیبتسرمیدهند( بلندکهزنان
جوانیرابهسربازیمیبرند.“خدمتنظاموظیفه”رامردممیگفتند“اجباری”.جوانی
اجباری به سال دو سرضرب بود فقیر خانوادههای از اگر بود، خانواده نانآور راکه
مانند داخلی، چه میآمد، پیش جنگی اگر میبردند.

 Dracunculus،علمی اصطالح در پیوک یا گینه تب -۱
فیالریا سابقًا )یا مدیننسیس دراُکنکولوس  medinensis
بلوغ از نخمانند،پس انگلِی اینکرم میشود، نامیده مدیننسیس(
پوست زیر بافتهای در معمواًل میرسد. هم متر ازیک بیش به
انسانهاوبعضیازپستاندارانمناطقگرمسیرجایمیگیردوباعث
ایجادبیماریدردناکواغلبکشندهایمیشود.تادودهۀقبل،این
بیماریدرجنوبایراننیزشایعبود.شکلبالغاینکرمبهصورت
و زیرپوستدست در بلند،درحدود۱۲۰سانتیمتر، و رشتهای
پازندگیمیکند.الروهاوکرمینههایاینانگلدرآببهتکامل
میشوند. انسان بدن وارد نیز آب وسیله به و میدهند ادامه خود
دراُکنکولوسمدیننسیسپسازواردشدنبهزیرپوستایجادتاول
میکندودرصورتیکهدرآبتاولهابازشودالروهایآنواردآب
میشود.باآشامیدناینآبآلوده،انگلانتقالپیدامیکند.دراکثر
مواردعارضهدرمفاصلوبهویژهقوزکپا،زانوومِچدستایجاد
عفونتمیکندکهبسیارحساسودردناکاستومیتواندباعث
گانگرن)سیاهشدنومرگسلولهایبافتآنناحیه(وسفتیودر

نهایتبیحرکتیونقصعضوگردد.
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سرکوبعشایروغیرهوچهخارجی،جاِنسربازانارزانترازهرچیزبود.اگرهمپس
ازدوسالبهزادگاهشبرمیگشت،بهسختیمیتوانستکارشراازسرگیرد؛درنتیجه
یاخوشنشینمیشد،یابهکارهایاتفاقیمثلنوکری،عملگیتنمیدادیابهقافلههای
حملونقلکاالهایقاچاقمیپیوستیادستآخردربهدِرشهرهایبزرگمثلشیرازو
آبادانمیشد،تازهآنهمبهشرطیکهطیدوسالسربازیبهسوزاکوسفلیسمبتالنشده

باشد.

اینهاهستندبینامانیکههرگزفراموششاننکردهام،نقاطقوتوضعفشانرا
دیدهاموخودراازآنهادانستهومیدانم.زخماینبیعدالتیهاستکهبعدهادرمنتعمیق
یافته،بهتمامایرانوجهانگستردهشدهوتاآنجاکهدرتوانمبوده،باتحلیلیطبقاتی
ومارکسیستی،مسیرزندگیمرادرجمعمبارزانوباآنهارقمزدهورهنمونشدهاست.





فصلدوم:
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ازچپبهراست
ردیفنشسته:محمدعلیآستانه)دامادعمویم(،فخرالدینشیرازی،مهدیدادورآیتالهی

ردیفایستاده:خودم،محمدحقشناس،احمدحقشناس)پسرعموهایم(وهادیفرزندفخرالدینشیرازی





میارزدکهبکوشیتابفهمیکهزیرپایتخالیستوِبَجهی

پیشازایناشارهکردمکهمشکالتاقتصادیخانوادهمراسختبهخودمشغول
داشتهبود.پدرومادرمتصمیمگرفتهبودندمراازایننگرانیدورکنندتاقبلازموقع،
ذهنیکنوجوانبادشواریهاییکهتابتحملشرانداردروبهرونشود.پدرمهمشاید
بدشنمیآمدکهمنبهِسلکروحانیدرآیم.درآنزمان،عمویروحانیممیخواست
یکیازپسرانش)سیداحمد(رابرایتحصیلطلبگیبهقمبفرستد“تااجاقشخاموش
اقوامروحانی)سیدفخرالدین(هممیخواستفرزندش از نشود”؛چنانکهیکیدیگر
)سیدمهدی(رابرایطلبگیبهقمبفرستد.ازاینروخانوادهازفرصتیکهپیشآمده
بوداستفادهکردهومرانیزکهکالسنهمراتازهتمامکردهبودم)خرداد۱۳۳۶(برای
تحصیل“علومدینی”روانهقمکردواینتغییریمهمدرزندگیممحسوبمیشد.مادرم
دراینامرفداکارانهپیشقدمشدومراتشویقبهسفرکرد.هنوزبهخاطردارمکهچطور
مرابهگوشۀمطبخ)آشپزخانه(بردتاطرزدرستکردنَکتهرابهمنیاددهد.درتماماین
مدتدرحالیکهآراماشکمیریخت،میکوشیدمنمتوجهنشوم.درچمدانکوچکی
همکهبامنبود،دریکدستمال،خاکتَیُممگذاشتهبودتااگربراینمازصبحفرصت
وضونداشتهباشمباآنخاکتیممکنمونمازمقضانشود.منمایلنبودمکهادامۀدرس
دبیرستانراقطعکنمولیازتحصیلطلبگیهمکهازپیشباموادآنآشناییداشتم،بدم
نمیآمد.منبدونآنکهقصدپیشهکردن“شغل”روحانیداشتهباشمبهقمرفتمواین
نخستینجهتگیریخالفجریاندرزندگیمشمردهمیشود؛یعنیبهجایادامۀتحصیل
دردبیرستان،راهطلبگیوتحصیل“علومدینی”رادرپیشگرفتن.بهیادمیآورمکه
شیخیبهنامحاجنمازی،ازدوستانپدرم،یکباردرحضوراووعمویمباخندۀبلندو

باتعجبگفتکه“ترابمیخواهدهممجتهدشودوهمرئیسادارهفرهنگ!”.
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عمویمبرایرفتنمبهقمطبقعادترایجازقرآناستخارهکرد،آیۀ۲۴ازسورۀ
ِبِمَناْلَقْوِلَوُهُدواِاَلٰیِصَراِطاْلَحِمیِد”)بهسخنپاکوراه ِیّ حجآمد:“َوُهُدواِاَلیالطَّ
خداوندستودههدایتشدند(کههمهبهفالنیکگرفتند،البتهمعلوماستکهاگرچنین
چیز از داشتند الزم تصمیمشان برای که را تأییدی و خود منظور نمیآمد، هم آیهای

دیگرینتیجهمیگرفتند؛بههمانروالیکهبافالحافظانجاممیشود!

بههرحال،ماسهنفربرایشروعدرسطلبگی،همراهبایکطلبۀنوجواندیگر
)شیخمحمدکاظم(بهسرپرستییکروحانیهمشهریبهنامشیخحسینشبزندهدارکه
ازُفضالیحوزهوساکنقمبودولیدرماههایمحرم،صفرورمضانبرایوعظومنبر

بهجهرممیآمد،راهیقمشدیم.

تاشیرازیکروزراهداشتیم؛جادْهخاکیوناهمواربود؛باالخرهخستهبهشیراز
آسفالتهکه خیابانهای با میگذاشتم، بزرگ شهری به قدم بودکه بار اولین رسیدیم.
برایمتازگیداشت.روزبعدبهسمتاصفهانراهافتادیمتاپسازیکشبماندندر
مسافرخانهوکمیگردشدرشهر،راهیقمشویم.همۀجادههاخاکیبودوگردوخاک
ما بین هم همسفری،صحبتهایی این در مینشست. لباسمان و رو و سر بر زیادی
ردوبدلمیشد.درستاستکهمنازهمسفرانمکمسنوسالتربودمولیبهطورنسبی،
بهدلیلاینکهبهدبیرستانرفتهبودموباکتابوروزنامههایبیشتریآشنابودم،تعّصب
کمتریداشتم.دربینراهبرایمروشنشدهبودکهبهرغممحبتواحتراممتقابلیکهبین
مابود،درکواحدیازوظایفوباورهایدینینداریم؛ازجملهبهخوبیبهیادمیآورم
کهباشیخمحمدکاظمبرسراینکهچهمعنامیدهدآدمکارخیربکندبهاینامیدکهدر
بهشتبهاوپاداشچنینوچنانبدهند،اختالفداشتیم؛اشارهامبهدعائیبودکهدرآن،
منبریهایاروضهخوانهاپسازذکرمصیبتامامانوگریاندنمردم،ازخدامیخواستند
کهمثاًل“قرضقرضدارانراادابفرما،بیمارانراشفاعنایتبفرماومارادربهشتاز
نعمتهایخودبهرهمندکنوحوریانبهشترانصیبمانبفرما”.اینطورآرزوهابهنظرم
عقبماندهوبراییکمسلمانخردمندوروشن،ناشایستمیرسید؛البتهبیآنکهمنکر

بهشتباشم.

اشارهایبهوضعبهداشتیقم،حمام،آبآشامیدنی

درخرداد۱۳۳۶برایتحصیلطلبگیواردشهرقمشدیم.جاداردکهدراینجا
و تهران-اصفهان راه برسر قم اشارهکنم: زمانی آنمقطع در اینشهر بهویژگیهای
بنابراینهمۀمشخصاتیکشهر تهران-کاشانقرارگرفتهبود.شهریزیارتیبودو
توریستیرانیزداشت،ازوفورمسافرخانهورستورانگرفتهتامغازههاییکهسوغاتهای
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مختلفعرضهمیکردندمثلسوهانیاُمهروتسبیح…؛عالوهبراینسنتدفنمردگان
در“خاکمتبرک”آنجا،خانوادههایمتمکنعزادارراهمبهاینشهرمیکشاند.

وجودحوزۀعلمیهکهبهنوعیحکمیکدانشگاهمذهبیراداشت،بهآنوضعی
بودنشبانهروزیمراسممذهبیوشلوغی بهیکشهردانشگاهیهممیداد.دائر شبیه
لولهکشی آِب شهر رسیدیم آنجا به ما وقتی بود. شهر این ویژگیهای دیگر از مستمر
نداشت؛آبآشامیدنیازآبانبارهاییتأمینمیگشتکهگویاازآببارانُپرمیشد؛همۀ
خانههاآبانبارداشتندکههرچندگاهنوبتُپرکردنآنهامیرسید.یکرودخانهازشهر
میگذشتباآبیگلآلودوشور؛پیشازآنکهرودواردشهرشود،ازجاییکهنسبتًاآب
تمیزتربود،آنرابهکانالهاییمیانداختندتادرمحالتمختلفشهرتوزیعشود؛آب
درجویهاییازپیشتعبیهشدهجریانمییافت؛درهرکوچهایاینجویازجلوخانهها
میگذشتوازطریقسوراخیکهدرآنحفرشدهبودبهآبانبارخانهمیرسیدوآنراپر
میکرد؛امااینجویهاچگونهبود؟درواقعبایدگفتکهاینجویهابهمرور،بهمنبع
هرچهکثافتکهدرکوچهمیریختندتبدیلمیشد؛حتیبعضیخانوادههابچههاشانرا
برایقضایحاجتبهکوچهمیفرستادند؛انواعفضوالتهمراهباگربهیاپرندۀمردهبه

درونجویریختهمیشد.

آب جریان تا میدادند مهلت کمی بیاندازند آب را آبانبار بود قرار شبیکه
بهاصطالحجویراتمیزکند،بعدباگذاشتنحایلیمانندیکجاروکهخودبسیارکثیف
بود،مثاًلآبراتصفیهمیکردند.آبانباریکهازآنآبآشامیدنیبرمیداشتیممعمواًل
بافراموشکردنهرچهاز کرموجانورداشت؛بایدچشمترارویهممیگذاشتیو

بهداشتمیدانستیآبرامصرفمیکردی.

وضعحمامهمبههمینترتیببود؛بافرورفتندردوخزینهکهیکیآبشِوَلرمو
دیگریداغبود،مراسمنظافتتکمیلمیشد.آنکهآبشِوَلرمبودمشتریبیشتریداشت
ودرنتیجهآبآنبسیارکثیفترمیشد.نظافتُلنگهانیزکههمیشهرویبامحمام
برایخشکشدنآویزانبودهنوزبرایمچندشآوراست؛لنگهایکثیفرادرپاشویه
بینصحنحمامورختکن،یکیدوبارآبمیکشیدندتابعدرویبندآویزانکنند.به
یاددارمکهدرسال۱۳۳۷شهرداریکوشیدخزینهرادرحمامهاممنوعکند؛فریادُعلما
برخاستکه“ایوایاسالمازدسترفت!”البتهدرشهرهایدیگرهموضعبهداشت
بسیارعقبماندهبودولیاحتمالمیدهمکهدرقم،نهتنهابدتربودبلکهازطرفعلمای

اسالمنیزازآندفاعمیشد.

مهربان خویشاوندانی باکمک نفری سه قم، به ورود  از پس روز چند باری،
ازمسجد درگوشهای بعد روز دو یعنییکی بالفاصله، اجارهکردیم. اتاقه دو خانهای
امامحسنعسکری،درسسیوطی)درنحوعربی(وپسازآندرگوشهایازصحن
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مدرسهفیضیه،درسحاشیه)منطق(راشروعکردم.منباکتوشلواربودموپسرعمویم
برای داشت. عمامه )سیدمهدی( سوم نفر و میانداخت دوش بر عبایی )سیداحمد(
نداشت؛منحتیعباهم آخوندیضرورت لباس و بستن ادامۀدرس،عمامه و شروع
نپوشیدمولیحضورمدردرسهاعادیوبالمانعبود؛اینکهکسیعمامهبرسربگذارد
یانه،بهمیلخوداوبودوحتیزمانیکهفردمیخواستبهلباسروحانیدرآید،معمواًل
طیتشریفاتیخودمانیوباحضوریکاستادیاروحانیمورداحتراموبهدستاواین
امرانجاممیگرفت؛اگرسیدبودعمامۀسیاهمیبستواگرسیدنبودعمامهایسفید
میگرفتوبهشیخملقبمیشد.طرزبستنعمامههمهمهجایکساننیستومثلانواع
کالهوسرپوشمعانیاجتماعیخاصخودراداردکهدراینجاواردآننمیشویم.در
اینموردکهداشتنعمامهامریضرورینبودهکافیستاشارهکنمبهموردیکمجتهد
برجستهبهنامحاجآقارحیماربابکهدراصفهانمیزیستوپیشنمازهمبود،بیآنکه

عمامهویالباسمعمولیروحانیبهتنداشتهباشد.

حلقههایدرسیحوزهدرچندینجا)مساجدبزرگونیزمدارسکهدرواقعنوعی
کویدانشگاهبودند(برپامیشد.روالاینبودکهمیشنیدیمکهفالنجا،فالنکس،در
فالنساعت“سیوطی”درسمیدهد،همگیبهآنجامیرفتیم.گوشۀیکمسجد،دهیا
بیستشاگردرامیدیدیکهبرخیمعّممبودندوبرخیمثلخوِدمنکتوشلواری،حلقه
زدهاندویکنفربرایآنانتدریسمیکند.میرفتیومینشستی،لزومیبهاجازهگرفتن
نبود،اگرازدرساوخوشتمیآمدوآنرامناسبمیدیدی،فرداهممیرفتیوگرنهسراغ
شخصدیگریرامیگرفتیوآزمایشمیکردی.آموزشآزادبود؛درسبرایآموختنو
فهمیدنبود؛نهمدرکیمیخواستندونهمدرکیمیدادند.درسهاغالبًابهصورتحلقه
تشکیلمیشدواستادمشخصۀویژهایازنظرلباسیاجاینشستننداشت.تدریسبرای
کسبمزدوحقوقنبود؛ُمدرسچونمیدانست،بهدیگرانیادمیداد.شاگردبایدپیش
ازدرِسفردا،همدرسامروزرابایکهمدورهاِیخودمروروبازگویی،یعنیمباحثه
میکردوهمدرِسفردارانگاهیمیانداختوآمادهفراگرفتندرسجدیدمیشد؛این
روش“درس-مباحثه-آمادگی”باعثمیشدکهدرسفرداراباعالقهدنبالکنی،
بتوانیمشکالتونکاتگرهییاانتقادیآنراشناساییکنیوازاستادبپرسیودربارۀ
صحتنظراویاحتیمؤلفکتابتردیدرواداری.آیااینمیزانازآزادیآموزشوامکان
“ِانُقلت”)یعنیایرادواشکالگرفتن(درچارچوببستۀاالهیات،جالبتوجهنیست؟
ایرادهاو انواع امثالهمبود درحاشیۀصفحاتکتابدرسیکهمعمواًلچاپسنگیو
پاسخبهآنهادرجشدهبودواینخودازتنوعنظریوآزادیبحثدرونی،هرچندحول
محورهایجزمی،حکایتمیکردکهازچندقرنپیشدوامدارد.شاگردگاهیکدرس
راچندبارباهمدورهایهایخودمباحثهمیکردوزمانیکهدرسالبعدبهپایۀدیگری

ارتقاءمییافت،ممکنبودخودشدرسسالگذشتهراتدریسکند.
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درسهاسرساعتشروعمیشدواتالفوقتوسرگردانیوگریززدنبهاینو
آنمسئلۀخارجازدرسوجودنداشت.آذربایجانیهادرسشانرابهترکیمیگفتندو
میشنیدندوجالباینکهدرزمانیکهدرتماممدارسکشورزبانفارسیاجباریبود،
درقمزبانترکیهممثلزبانفارسیمورداستفادهقرارمیگرفت.گاهیککتابرادر
گوشهایبهزبانفارسیتدریسمیکردندودرگوشۀدیگریازمسجدیاصحنمدرسهبه
زبانترکی.الزمبهتوضیحاستکهاینرویکردُپرانعطافدرشیوۀآموزشبهحوزۀشیعی
اختصاصنداشتودرمکتبسنیهمصادقبود.ایننرمشوانعطافدرچارچوب
آموزشمذهبیهمیشهبرایمجالبوسؤالبرانگیزبودوهنوزفکرمیکنمقابلبحثاست

ومجالبیشتریبرایتحقیقمیطلبد.

میخواستند وقتی مثاًل مییافت؛ معینیضرورت شرایط در تنها امتحانگرفتن
تأییدکنندکهیکفرددرسمیخواندوبهایندلیلمیتواندازسربازیمعافباشد،
یادردرِسخارجکهدرِساجتهاداستشاگردبایدرسالهایبهزبانعربیمینوشتو
قدرتاستنباطاحکامراکهفراگرفتهبهاستادانممتحنثابتمیکرد.مواردیهمبود

کهامتحانصورتمیگرفتتابهطلبهمستمریبیشتریتعلقگیرد.

نکتۀدیگراینکه،آنچهآخوندهابرسرمنبرمیگویندازدرسهایحوزهناشی
تفسیر و قرآن درحوزهکسی میآید. دست به برنامه خارج مطالعات از بلکه نمیشود
و ازدرک داردکهعبارتاست تنهایکهدف نمیآموزد؛دروسحوزههایطلبگی
استنباطاحکاماسالمشیعیازمنابعمعتبرچهارگانه:قرآن،سّنت،ِاجماعوعقل؛بنابراین،
کلمسائلیکهبهحوزۀاخالقوتبلیغبرمیگردد،خارجازدروسرسمیمحسوبمیشود
حتیتفسیرقرآنونهجالبالغهواحادیثوزندگیمعصومین،همهراخارجازچارچوب

رسمیتلقیمیکنند.

طلبهایکهمیخواهد“منبری”شوددرمجالسدوستانه،تمرینموعظهوسخنوری
میآموزدکه میشود، بهصحبتشمطرح نسبت ایرادیکه یا تأیید از وعمومًاً میکند
ِرندیاودرشناخت چگونهمطالبرابرمنبرعرضهکند.باقیماجراهمهبهزیرکیو
فنونسخنوری، از استفاده دارد؛ بستگی مردممیگیرد با ارتباطیکه نحوۀ و موقعیت
بازیگریوتحتتأثیرقراردادنعواطفمردموحتیبهکارگیریدستگاههایمختلف
موسیقیدرنوحهسراییوبیاناشعاْرهمگیبستگیبهذوقوموقعشناسیویدارد؛ضمنًا
برایجلبتوجهمردم،لباسوقیافهوکیفیتصدایفرِدمنبری،همهدرپیشرفتکاراو
مؤثراستوالبتهبندوبستهاوپارتیبازیهاوروابطیکهدراینجاازتفصیلبیشترآن

خودداریمیکنیم.)۱(

۱-برایاطالعبیشترمراجعهشودبهمقالۀمرتضیمطهریتحتعنوان“مشکلاساسیدرسازمانروحانیت”
درکتاب“مرجعیتوروحانیت”شرکتانتشار۱۳۴۱ص۱۶۵.همچنین:

 Fischer Michael M.J, “Iran from Religious Dispute to Revolution”, Harvard University Press 1980
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اشارهایبهوضعیتروحانیتوحوزۀقم

سال۱۳۳۶ازسالهایاوِجقدرتروحانیتبهمرجعیتآیتاللهحاجسیدحسین
و پاکستان و عراق و لبنان و ایران در شیعه دنیای کل بر او بود، طباطباییبروجردی
مقایسۀ یک در بود. مسلط داشتند شیعیانحضور دنیاکه دیگر هرجای و افغانستان
فرضیشایدبتوانگفتکهدرباربروجردیازدربارشاهموفقتربود؛شاهبرایاستقرار
مجددخودپسازکودتانیازبهکمکمنتبارآمریکاییهاداشت،درحالیکهبروجردی
پایشرادرخارجازمحدودۀشیعیانبازکردهبود؛بادانشگاِهروحانیاالزهرمصررابطه
برقرارکردهوباعثشدهبودکهمذهبشیعهدرردیفچهارمذهبتسننبهرسمیت
شناختهشود.سیدمحمودطالقانیوحاجمیرزاخلیلکمرهایجزوهیئتیبودندکهازطرف
بروجردیبهدیداررئیسدانشگاهاالزهریعنیشیخمحمودشلتوتبهمصررفتندواین
امرباعثنزدیکشدندومذهبشیعهوسنیگردید.تأسیسمرکزیبهنام“دارالتقریب
بینالمذاهباالسالمیه”بیانچنینقرابتیبود.بروجردیدرهامبورگمسجدیساخت
از پس بعدها میکرد. نمایندگی را او محققیالهیجی محمد نام به فردی آنجا در که
درگذشتبروجردیباتأییدآیتاللهسیدمحمدکاظمشریعتمداری،بهترتیبسیدمحمد
سیدمحمد و )۱۳۴۹-۵۶( مجتهدشبستری محمد ،)۱۳۴۳-۴۹( حسینیبهشتی
به همچنین بروجردی شدند. هامبورگ اسالمی مرکز سرپرست )۵۹ـ۱۳۵۷( خاتمی

انواعاقداماتدیگردراینگوشهوآنگوشۀجهاندستزد.

منزلیادفترآیتاللهبروجردینوعیدرباروشریکحاکمیتسیاسیشاهبود،
نفع به یکی گاه و داشتند مشورت و همکاری یکدیگر با آنها موازی، قدرت یک
دیگریامتیازاتیمیداد.بهیاددارمکهبهدفعاتازدیدارشاهوبروجردیصحبتدر
میانبودوقائممقامالملکرفیعبهنمایندگیازدرباربهقمسفرمیکرد.قدرتونفوذ
فراموش بود. بیشتر ایتالیا نفوذپاپدردولت از بهگمانم ایران بروجردیدرسیاست
نکنیمکهبروجردیکودتای۲۸مردادراتأییدکردهوبهشاهتبریکگفتهبود.آنطور
کهشنیدهامشاهنیزچنانکهبعدًاتوضیحخواهمداد،اجرایقانوناصالحاتارضیرا
کهدر۱۳۳۸بهتصویبمجلسشورایملیرسیدهبودبهخاطرمخالفتبروجردیتا
پسازدرگذشتاو)فروردین۱۳۴۰(بهتعویقانداخت.درسال۱۳۳۷یعنی۱۹۵۸
میالدیدرعراقرژیمسلطنتیباکودتایعبدالکریمقاسمبرچیدهشدورژیمجدیدکه
درابتداموردحمایتحزببعث،ناصریستهاوحزبکمونیستعراقبودازجملهبه
اصالحاتارضیدستزد.بازتاباقداماخیردولتعراقباعثتظاهراتیدرکرمانشاه
شدکهمردمخواستاراصالحاتارضیشدند؛بخشیازطبقۀحاکمۀایرانخواستارخروج
ازمناسباتپیشاسرمایهدارییا“فئودالی”وانتقالبهاستقرارمناسباتسرمایهداریبود
ودراینراهازحمایتآمریکابرخوردار.امپریالیسمآمریکاکهماهیتًاخواهانگسترش
مناسباتسرمایهداریبود،درعینحالمنافعخودرادربسیاریازکشورهایدنیادرخطر



سهسالطلبگیدرقم       ۵۵

نیزاصالحاتارضیدر ایران نفوذکمونیسممیدید.جنگسرددراوجخودبود.در
دستورقرارداشت،امازمیندارانبزرگوروحانیتدرکنارسیاستهایسنتیانگلیس
اینتحولرانمیخواستند.دولتبرایاینکهزمینهرابرایانجامایناصالحاتارضِی
ازباالآمادهکند،دستبهاقداماتیمیزد؛درتماسیمیاننمایندگاندولتوبروجردی
دراینبارهصحبتشدهواوکاماًلمخالفتکردهبود،گویابهاوگفتهبودند:“آقا!در
عراقهماصالحاتارضیشدهاست”.جوابدادهبود:“درعراقکارهایدیگرهم
شدهاست”)یعنیجمعشدنبساطسلطنت!(.روزنامۀاطالعاتجهتآمادهکردنجو
برایاصالحاتارضیشاهانه،دوستوننظرخواهیموافقومخالفراهانداختهبودبا
تیتر“اقتراح”)پیشنهاد،همهُپرسی(کهدربینطالبقمخوانندگانزیادیداشت؛بهیاد
دارمکهطالببرایخریدروزنامۀعصر،کهسِرشببهقممیرسیدوپخشمیشد،چطور

صفمیکشیدند.اینامرنشانازاهمیتمسئلهارضیبرایروحانیتداشت.

درآنزمانروحانیتشیعهدومرکزمهمداشتیکیدرقم)ایران(ودیگری
درنجف)عراق(؛مهمترینمراجعتقلیددرایندوشهرمیزیستندوبودجه،دستگاه،
تعدد سیستم این در داشتند. را خودشان جانبدار فضالی و طالب علمیه، حوزههای
مجتهدانوجودداشت،هرفردشیعیاگرخودشمجتهدنیستبایدازمجتهدی)یعنی
کسیکهقادربهاستنباطاحکامازمتونمذهبیاست(تقلیدوپیرویکند،اماهیچکس
توضیحالمسائل در برگزیند. را او خودش باید و نیست معینی فرد از تقلید به مجبور
خمینینوشتهشده:“مجتهدواعلمراازسهراهمیتوانشناخت:اولآنکهخوِدانسان
یقینکند،مثلآنکهازاهلعلمباشدوبتواندمجتهدواعلمرابشناسد.دومآنکهدو
نفرعالمعادلکهمیتوانندمجتهدواعلمراتشخیصدهند،مجتهدبودنیااعلمبودن
کسیراتصدیقکنند،بهشرطآنکهدونفرعالمعادلدیگرباگفتۀآنانمخالفتننمایند.
سومآنکهعدهایازاهلعلمکهمیتوانندمجتهدواعلمراتشخیصدهندوازگفتۀآنان
اطمینانپیدامیشود،مجتهدبودنیااعلمبودنکسیراتصدیقکنند”)احکامتقلید،
مسئله۲(.معمواًلازبینچندیننفرکههمهمدارجسنتیعلمیحوزههایدینیراطی
کردهوسالهاتدریسکردهبودند،یکیمهمترازبقیهمیشدواینامردالیلگوناگونی
داشتمثاًلبهخاطرامکاناتمالییاارتباطشباطبقاتحاکمکهاورامناسباینمقام
تشخیصمیدادند)مانندآیتاللهبروجردی(،یااهمیتقبیلهاش)مانندآیتاللهحکیمدر
عراق(یابهعلتنفوذاجتماعیوسیاسیاش)مانندآیتاللهخمینیکهازطریقمخالفت
صریحباشاهوکاپیتوالسیون،یعنیباالرفتنازنردبانسیاستبهمرجعیتومقبولیت

رسیدوبراینخستینباردرتاریخشیعه،خودراامامنامید(.

تقلیدتکیست؟” میپرسند“مرجع طلبه ازیک میگفتندکه بهشوخی زمانی
جوابمیدهد:“تاماهگذشتهشهریهرافالنیپرداخته،ماهبعدرانمیدانم!”.
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مراجع بروجردی، مرجعیت تا اصفهانی سیدابوالحسن آیتالله فوت فاصلۀ در
اویکمدرسهدرقم نام به درجهاولمتعددیوجودداشتند:یکیآیتاللهحجتکه
وجودداردونیزشخصدیگریبهنامآیتاللهصدر،پدرموسیصدرکهدراصلاصفهانی
)با خوانساری محمدتقی آیتالله ُمرد؛همچنین فاصله همین در و بود قم ساکن ولی
خوانساریکهدرتهرانبوداشتباهنشود(کهازلحاظسیاسیازکاشانیومصدقپشتیبانی
میکردوحکمملیشدننفترادادهبودکهاینخودازفتوامهمتراست؛فتوارایک
مجتهدمیدهدوبرایمجتهددیگرالزماالجرانیستولیاگرمجتهدیبهخودشاجازه
بدهدکهدرموردیحکمدهد،مجتهدیندیگرهمحتیاگرآننظرراقبولنداشتهباشند،
موظفبهرعایتآنهستند،یعنیحکمبرایبقیههمالزماالجراست.خوانساریبهنفع
مصدقحکمملیشدننفتراداد،ازهمینجاستکهاهمیت“حکمجهادونهفتوای
جهاد”روشنمیشود.آیتاللهصدرعالقۀزیادیبهایجادارتباطبادنیایخارجازایران
وروابطبینالمللیداشتوشایدبههمیندلیلبودهکهفرزندشموسیصدربعدهابنابه
وصیتسیدعبدالحسینشرفالدین،رهبرشیعیانلبنانبدانجارفتورئیسرسمیاین

طایفهشد.

قبلازصفویههمکهایرانملوکالطوایفیبودهوغالبایرانیانسنیمذهببودهاند،
دستگاهروحانیتوجودداشتهونمونۀمعروفشوجودروحانیونمتنفذدرزمانحافظ
ونیزامامفخررازیوبهاءالدینمحمد)پدرمولوی(درزمانسلطانمحمدخوارزمشاه
بایدقدرت اینکه بهدلیل درعهدصفویه دولتی وقدرت دین است.همکاریعلمای
شیعهراتئوریزهمیکردند،اهمیتیویژهمییابدونخستین“رسالۀَعَملیه”بهنام“جامع
عباسی”رابهزبانفارسیشیخبهاءالدینعاملی)البتهبهفارسیبسیارُمغَلق(مینویسد.
کسانیمانندمجلسیومیردامادنیزمعاصرصفویهاند.بااینکهعلمایبزرگیمانندشیخ
مرتضیانصارییامیرزایقمی)میرزاابوالقاسمگیالنی(وجودداشتند،تازمانتأسیس
“حوزهعلمیهقم”بهدستشیخعبدالکریمحائری)۱۳۰۱ش(روحانیتشیعه،دارای
مؤسسهواحدوسازمانیافتهاینبود.دردورۀرضاشاهمؤسسهروحانیتتقریبًاتحتکنترل
دولتقرارمیگیردوهردوطرفمحدودهاختیاراتخودرانسبتًامحترممیشمارند،مثاًل
برایآنکهکسیلباسآخوندیبهتنکنداجازهدولتالزمبودهاست.درشهرماجهرم
دایی ودیگری داشتند،یکیعمویمسیدابراهیمحقشناس اجازهای نفرچنین دو تنها
مادرمعلیاکبرآیتالّلهی.برگزاریمراسمروضهخوانیوسینهزنیهمممنوعبودکهالبته
اینهمهپسازشهریور۱۳۲۰وبرکناریرضاخانبههمخورد.شنیدهامکهرضاخاندر
آغازقدرتگیریخوددرمراسمعزاداریمحرمشرکتمیکردهوحتیطبقبرخیسنتها
کاهبرسرمیریختهاستامادرعینحالدربازدیدیازقم،زمانیکهبرایزیارتبه“حرم
حضرتمعصومه”واردشدهچکمهازپابیروننیاوردهاست؛اینامردرکشمکشبا
قدرتروحانیتکاماًلمعناداربودهاست.بدونشکنوعیرقابتونیزهمکاریمتناوب
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بینروحانیونوقدرتدولتیهموارهوجودداشتهاست.ازآنجاکههردوطرفبهطبقۀ
حاکمۀزمینداروتجاربزرگتعلقداشتهاند،اعضایبرخیخانوادههادرقدرتروحانی
بهخوبی را میتوانندیکدیگر اینطریق از و دولتی قدرت در دیگر برخی و شریکند
نگهدارندیعنیهمحفظوحراستکنندوهمتحتمراقبتونظارتقراردهند)دربارۀ
نقشهزارفامیلوحضورتاریخیشاندردستهبندیهایمختلفسیاسیواجتماعیجای
تحقیقبازاست(.ازطرفدیگرشایدبتوانگفتکهتأسیسحوزۀعلمیۀقمونهادینه
شدننسبیروحانیت)۱۳۰۱(رابایدتحتتأثیرانقالبمشروطیت)۱۲۸۵(دانستو
واردشدننوعیمدرنیزاسیوندرسیستمتحصیلیبابرقراریامتحاناتوحداقلیازسلسله
مراتب.اینامردرحوزۀنجفرخندادهبودوبهخوبیبهیاددارمکهوقتیفکِربرقراری
نظامامتحاناتمطرحشدهبودروزنامههایعراقخبرمیدادندکه“علماءالشیعهحّرموا
االمتحانات”)علمایشیعهامتحاناتراتحریمکردند(.شیخعبدالکریمحائرییزدیدر

۱۳۱۵درگذشت.

چنانکهپیشازایناشارهکردم،اولینرسالۀعملیهبهزبانفارسی“جامععباسی”
راشیخبهائیدردورۀصفویهمینویسدوتازمانبروجردیاینتنهارسالۀعملیهاست.از
بروجردیدرابتداکتابیبهاسم“جامعالفروع”منتشرشدکهآنهمفارسیسلیسینداشت.
نوشتنرسالۀعملیهبهفارسیبیانتمایلقدرتمذهبیدرنزدیکشدنبهمردمعادی
جهتگسترشتبلیغونفوذخوداستوبعدازشهریور۱۳۲۰شاهدکوششمراجعتقلید
درنگارشونشررسالههایعملیههستیم.ازآنجاکهدستروحانیتدردورۀرضاشاهاز
قضاوتکوتاهشدهبودرسالههاعمدتًاتنهابهعبادات،طهارت،نجاسات،حجودیگر
فروعدینیمیپردازند.باگسترشنفوذبروجردیوافزایشافرادباسواد،براساسرسالۀاو
توضیحالمسائلیبهزبانسادهترمنتشرشد.پسازاومجتهدیندیگررسالههایخودرابا
همینعنوانمنتشرکردند.درواقعهمانرسالهایکهدردورۀبروجردینوشتهشدهبودبا
تغییراتیبهنامخمینیهممنتشرشد.بهاینکاریعنیحاشیهنویسییاپاورقیزدنبرمتون
َمرجعکهدرتاریخشیعهبسیاررواجداشتهاستَتحشِیهمیگویند؛یکیازنمونههایآْن
تحشیهبرکتاب“العروةالوثقی”نوشتۀمحمدکاظمخراسانیازعلمایمشروطهطلببوده
کهبهزبانعربیست.دفترتبلیغاتیهریکازمراجعتقلیدوظیفۀپخشوتوزیعرسالۀ
عملیهشخصاورابرعهدهداشت.طالبیکهبرایروضهخوانیبهاطرافواکنافایران
سفرمیکردندعمومًاًرسالهیکیازاینمراجعراباخودمیبردندوبدینترتیبمروجاو
میشدندوالبتهازاینکارسودیهمنصیبشانمیشد.پسربچۀ۱۵سالهایرامیشناختم
کهازهمدانبهدفترآیتاللهحکیمدرنجفنامهنوشتهوخواستاریکنسخهازرسالۀ
آقاشدهبود،درجوابنامهایدریافتکردکهبهاولقبحجتاالسالمدادهبودندهمراه

بادههارسالهتاایشانبینمؤمنینپخشکند.
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بروجردیومرجعیتمطلقاو

تردیدهایی بزرگترها زبان از بروجردی شدن مرجع چگونگی دربارۀ قم در
میشنیدم؛اینکهدرفاصلۀزمانِینسبتًاکوتاهیسهآیتاللهکهپیشترازآناننامبردم،
فقط و بود کرده ایجاد او اعتبار به نسبت ظن نوعی درگذشتند غیرمنتظره بهنحوی
بهتدریجوبهواسطۀسخنوریهایواعظیمشهوربهناممیرزامحمدتقیاشراقی،مرجعیت
بروجردیحدوداًازسال۱۳۲۵جاافتاد.گرایشبهمحافظهکاریدردستگاهبروجردی
ومقبولیتورابطۀحسنۀاوباشاهچنانبودکهبرایبسیاریازطالبرابطهنداشتن
بادستگاهبروجردینوعیاعتبارمحسوبمیشد،مثاًلمعروفبودکهخمینی“ِگردآن
دستگاهنمیگشته”یابرخیازتحصیلکردگانحوزهمانندمرتضیمطهریوسیدحسن
شریعتمدارجهرمیناگزیربهخروجازقمشدهودرتهرانبهسرمیبردند،چنانکهفرِددوم
و بروجردیسخنرانیکرده علیه فیضیه مدرسۀ در واحدی عبدالحسین اسالم، فداییان

مجبوربهفرارازقمشدهبود.

روحانیوِنمعروف،دررقابتبایکدیگربودندوچندانتمایلیبهروبهروشدنبا
همنداشتند.منشاهدبودهامیکبارکهخمینیبهمنزلعالمهطباطباییآمدهبود،آقای
آقا)خمینی( ازشاگردانبرجستۀحاج ازدردیگرمجلسراترککرد. شریعتمداری
بارهاشنیدهامکهایشانبهبروجردینزدیکنمیشدهومیگفتهاست:“منفقطدرحمام،
آقایبروجردیراقبولدارم،یعنیزمانیکهلباسبهتنشنیست”.باوجوداینبرای
حفظظاهرهزاردعاوثنانثاریکدیگرمیکردند.نفاقودورویی،درظاهردوستو
درباطندشمنبودندربینروحانیونریشهداراستودررقابتیکهبینآنهاجریاندارد،

امریبسیارعادیوروزمرهاست.

سنتهای حفظ و محافظهکاری و جمود دورۀ بروجردی حاکمیت دورۀ
قدیمیست.مطالعۀفلسفه)حتیهمانفلسفۀمالصدرا(رانکبتبارمیدانستند؛خمینی
کهزمانیکتاب“َاسفار”مالصدرارادرسمیدادهمجبورشدهبودازآندستبکشدچون
برخیاوراخارجازدینپنداشتهوعلیهاوتبلیغمیکردند.خمینیخودمیگوید“لیوانی

راکهفرزندمدرآنآبخوردهبودآبمیکشیدند”.

بهخاطردارمکهعالمهطباطباییآشکارادرانزوامیزیستودریکدورهدست
بهحاشیهنویسیانتقادیبرکتاب“بحاراالنوار”اثرعالمهمجلسیزدکهبهمرورمنتشر
میشد؛)بحاراالنواردرچاپجدیدبالغبرصدجلدمیشد(باوجودآنکهاینتفسیر
ازهمانچارچوباصولوقواعدخودشانفراترنمیرفت،ازجلدهفتمدیگرنشرآناز

جانبمقاماتممنوعشد.

از و مییافت اوحضور در“درسخارج” مرتب شاگردانخمینیکه از یکی
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آشنایانمابودیکروزگفت:“امروز“حاجآقا”صحبترااینطورشروعکردکهبحث
آیاطاهرشدنووضو نمازواجباست اگر امروزبحث“مقدمۀواجب”است)مثاًل
یااگرحجواجباستخریدبلیتهواپیماهمواجب یانه؟ گرفتنهمواجباست
استیانه؟(اینبحثنهبهدرددنیامیخوردنهبهدردآخرت،اماچونقدمابهاین
بحثپرداختهاندماهمایندرسراشروعمیکنیم”)نقلبهمضمون(؛ایندرسیست
باسنتاهمیتداشت. کهدستکمدوسهماهطولمیکشیدولیبرایخمینیتطابق
ازآن بتواند تا اوسعیمیکردچارچوبمحافظهکارانۀروحانیترامصوننگاهدارد
موقعیتوابزاراستفادهکندودیدیمکهمسندمرجعیتدراستقرارحکومتموردنظرش
چقدراهمیتداشت.آقاسیدرضاصدر)فرزندآیتاللهصدرکهازاویادشد(کهاعتبار
حوزویوخانوادگیمهمیداشتبرضرورتاصالحاتدرنظامآموزشیحوزهپافشاری
باروشهایجدید آموزشطالب وهماهنگکردن تغییرکتابها وخواستار میکرد
و انتقادات برساند. انجام به مدرن ابزارهای با را بتواند“وظایف”خود تاحوزه بود
مزاحمت داشت وزنهایکه و بهخاطرجایگاه اگرچه مخالفخوانیهایسیدرضاصدر
مهمیبرایشپیشنیاورد،اماحرفهایشهمنتوانستبهعملدربیاید.آقاسیدرضاصدر
هرهفتهشبهایپنجشنبهدرمنزلش)قسمتبیرونی(جلسهایداشتوخودشسخنرانی
اینجلساتحضورمییافتند.موضوع ازطالبدر نفر تا۲۰۰ میکرد.حدود۱۵۰
سخنرانیغالبًااموراخالقیمانندَحَسدوتقویواینگونهمعانیبود،امابهانتقادازتحجر
مُتدهایدرسیهممیکشید.کاًلعقبماندگیحوزهدرپاسخگوییبهنیازهایجامعۀمدرن

ومبارزهبا“انحرافاتمادیون”وضرورتانطباقحوزه
باشرایطزمان،خودنوعیانتقادضمنیبهنظاممدیریت
محافظهکارانۀآیتاللهبروجردیمحسوبمیشد.جالب
اینکهدرعینحالمدامازتأییداتامامزمانوستایشاز

“ولیعصر”مثلتکیهکالمسخنمیگفت.

سیدرضاصدردرشهرقمشخصیتمعتبریبود
باعباوعمامههیکلیعظیم بلندوچاقکه قامتی با
بههممیزد.ازخانهکهبهسمتمسجدیامجلسیبهراه
میافتادباچندتنازطالبجوانهمراهیمیشد.در
کوچهکهبااوروبهرومیشدیکافیبودکهچشمتدر
چشماوبیافتدتاازدور،بلندوبالحنوصدایخاص
خودبهتوسالمکندوتوچارهاینداشتیجزآنکهخود
رابهگوشۀدیواربچسبانیتاآقاوموکباوردشوند.من
درآنزمانجوانکی۱۷سالهبودمکهدراینجلسات
باردر براینخستین چیزیبهحسابنمیآمدم.شاید

سیدحسینطباطباییبروجردی
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زندگی،نامهایباناممستعاربهاونوشتموخواهشکردمکهویدرسخنرانیخوددربارۀ
اثباتوجودامامزمانهمصحبتکندونامهراپستکردم.درجلسۀبعد،صحبتشرا
باذکردریافتآننامهشروعکردوگفتکهیقینًافرستندۀنامهدرمجلسحضوردارد.
منآنقدرکمتجربهبودمکهمیترسیدممبادامراشناختهباشدوهمانجامرابهعنوانکسی
کهدروجودامامزمانتردیدکردهنشاندهد!باری،طبعًااوحرفینداشتکهدراثبات
وجودحضرتبگویدجزتکرارستایشوتقدیساووپناهبردنبهخداومصونماندن

ازافتادندرانحرافات!

و استانهاهموجودداشت:شیراز،مشهد،اصفهان حوزههایعلمیهدرمراکز
تبریزودرمقیاسکوچکترکمابیشدرخیلیازشهرستانها.

وجوهات و بود اوقاف مذهب، سپاهیان عظیم خیِل این مخارج تأمینکنندۀ
شرعییعنیُخمسوزکاتورّدمظالم)درواقعغرامتوجریمهایکهمؤمنینبابت
خالفکاریهایشرعیخودمیپردازندتابارگناهانشانسبکشود(وانواعصدقاتو
نذرهاوهبهها)بخششها(.هیچنوعکنترلویامحاسبهرسمیبرانتقالصحیحاین
وجوهات)یعنیاموالمنقولوغیرمنقول(نبودهونیست،چونازطرقرسمیصورت
از تومان نیممیلیون مبلغ کویت در خمینی مقلد ایرانی تاجر یک بار یک نمیگیرد.
از شهرستانهاکه علمای را شرعی وجوهات بود)۱(. آورده خمینی برای وجوه همین
میکردند. دریافت داشتند ِحسبیه( امور )اجازۀ جمعآوری اجازۀ مجتهد یک طرف
بنابهسلیقهودرکومنافعخودحسابراباپرداختکنندهصافوراستمیکردند.
مقداریرابرایمخارجیکهممکناستالزمشودنگهمیداشتند.براینیازهایخودو
خانوادهشاننیز“برحسبشأنخود”کهمحدودیتینداشتبرمیداشتندوآنچهراباقی
میماندبرایمجتهداعلمکهچنیناجازهایبهآناندادهبودمیفرستادند.بهاینترتیب
تنهادستگاهروحانیتشهرستانها نه مالیاتاسالمی( تعبیری به وجوهاتشرعی)و
بهدرباربروجردیومجتهدیندیگر را اموالفراوانی بلکه واستانهارامیچرخاند،
سرازیرمیکرد.صدهامجتهددرجهدوموجودداشتکههرکدامباخانوادههایپراوالد
با تاگوش، ازچندگاه،گوش ادارهمیشدندوهر بهنحویمرفه)برحسبشأنشان!(
هیکلهاییکهبهسختیجابهجامیشدنددرداراالفتاء)شورایفتوا(گردمیآمدندودر
نزدیکترنشستنبهمحلیکهبروجردیبرآنتکیهمیدادبریکدیگرسبقتمیگرفتند
وبههمفشارمیآوردند!ُمستمریواموالیکهبهایناندادهمیشدازهمانبودجۀدربار
بروجردیمیآمدکهکلیدشدردستفردیبانفوذبهنامحاجاحمداحسنبود.هرچند
نمیتوانست آن ازکموکیف اماهیچکس بود زبانزدهمه فروشهایکالنش و خرید
به وگوشهایش بود ۸۰گذشته از سنش بروجردیکه آیتالله باشد. داشته خبری
راهم آقا بودکه اینسیستم اماخود قرارداشت اینسیستم سختیمیشنیددررأس

۱-نک.به:گاهنامۀچشماندازشماره۵و۶.
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ادارهمیکرد.طبقاتحاکمبرایادامهدادنبهسرکردگیاقتصادیوسیاسیخودبه
اینسیستمنیازداشتند؛چنانکهمردمزحمتکشوعقبماندهنیزبرایقورتدادنو
پذیرشوضعیتنکبتبارخودوراضیبودنبهرضایالهی،بهسیستمروحانیتودین
کهترسازعذابجهنمووعدۀبهشتدردنیایدیگرجزوجداییناپذیرآناست،نیاز

داشتهوبدانمعتادبودند.

شایدبیموردنباشداینخاطرهراهمبنویسمکهدراوایلورودمانبهقمیکروز
یکیازخویشانمابهنامآقایفخر،مارابهمحلیبردکهآقایبروجردیدرآنجاجلوس
یابارعامداشت.درمحوطهایبزرگوسرپوشیدهبرمسندیمینشستوصدهاوهزاران
نفرازمردمبهدیدنش)زیارتش(میرفتند،تبرکمییافتندوغالبًادستشرامیبوسیدند.
پسازدیدنچنینصحنهای،علیرغمهمۀاحتراموتقدسیکهبرایاوقائلبودم،نوعی
احساسانزجاربهمندستداد.دیدنآندستهایمتکامانندوُتپِلاوکهمردمبدبخت
درمقابلآنسرخمکردهومیبوسیدند…اینتصویرراهروقتبهیادمیآوردمنفرتم

میگرفت.هنوزهمازدستهایکارنکردهونرمبدممیآید.

بهدرستینمیدانمکهدرآنزمانچندهزارطلبهدرقمدرسمیخواندند،شنیده
بودمبین۱۵تا۲۰هزارنفر.طالبازدستگاهبروجردیوگاهازدفترمجتهدینمعروف
دیگر)شریعتمداری،نجفیمرعشی،گلپایگانی(نیزشهریهایدریافتمیکردند.معمواًل
هرکدامازایندفاترمستمریبگیرانخاصخودشانراداشتند.ماسهنفربهاصطالحاز
خانوادۀروحانیجهرمبودیمویکیازعلمایآشنا)شیخغالمحسینشرعیدارابی(هم
معرفماشدهبود.برایهریکازمامبلغسیتومانازدفتربروجردیمستمریماهانه
مقررکردهبودند.امروزبرایمجالباستکهبهرغموضعدشوارمادیکهدرآنبودم،
اینکمکرانپذیرفتم.درپیشخوداستداللمیکردمکهچونتصمیمنگرفتهامکهدر
آیندهشغلروحانیداشتهباشم،حِقمننیستکهازاینمستمریبرخوردارباشموتوصیۀ
مصرانۀدوستانمرانیزبرایپذیرشآنقبولنکردم.شایدعاملاینواکنِشخودبهخودی

تربیتپدرومادرمبودهاست.

باری،زندگیطالبعمومًاًفقیرانهبودچهآنهاکهدرمدارسفیضیه،دارالّشفاء،
حجتیهیارضویوغیرهحجرهداشتندودرآنجازندگیمیکردندوچهآنهاکهمتأهل
بازنوفرزندبهسرمیبردند.طلبهایرامیشناختمکهبرای ازمدرسه بودندوخارج
صرفهجوییدرخریدنفت،درسرماراهیطوالنیمیپیمودتایکیدولیترنفتراازیک
پمپبنزینیکریالارزانتربخرد.یکُپرسچلوخورشت۲۲ریالبودکهاگرنصف
آنرامیخواستیمیگفتند“تکی”به۱۱ریال.همینتکیرادونفربانانمیخوردند
یاکسانیکهخانوادههای بودند استثنا قموشهرستانها آقازادههای تنها تاسیرشوند.
ثروتمندداشتندومخارجشانبهخوبیتأمینمیشد.طالبیهمبودندکهازهمانموقع
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بهکسبوکارمیپرداختند.)۱(

زنیزحمتکشاهلرشترادرهمسایگیمدرسۀدارالشفاءمیشناختمکهباچه
جانکندنیلباسشوییمیکرد.لباسهارامیبردکناررودخانه،درهوایسردزمستانصابون
میزدوآبمیکشید.اتاقکیسردونموردرکنارخیابانداشتکههمچوندخمهایدر
آنبهسرمیبرد؛بهقدریمحقربودکهمنپسازدههاسالدرحیرتمکهچگونهدرآنزنده

ماندهبودوعجیبتراینکهبرایماکهاورامیدیدیموضعیتشعادیبهنظرمیرسید!

طالب اکثریت میدانمکه بعید و داشت مبهم سخت آیندهای طلبگی زندگی
انگیزهشاندسترسیبهرفاهمادیبودهاست،هرچنداحتمالشبود.بهنظرمانگیزۀطلبگی
رابایدبیشتردراعتقاداتدینی،حفظسنتخانوادگیونوعیاعتباراجتماعیجستجو
البتهباخودشیکزندگینسبتًاتأمینشدههمبههمراهداشت.زندگیطلبهاز کردکه
طرقمختلفیتأمینمیشدازشهریۀاندکیکهمیگرفت،کمکیکهاحیانًاازخانوادهیا
فردیمتمکنازهمشهریانوآشنایانشمیرسیدیاپولیکهازروضهخوانیومنبررفتندر
ماههایمحرموصفرورمضانگردآوریمیکرد.گهگاهکمکهایدیگریهممیرسید،
مانندیکیاچندژتونغذاکهبهعنواننذریابنابهوصیتبزرِگیکخانوادهکهتابوتش
رامثاًلازتهرانبهقمآوردهبودندتادفنکنندبینطالبپخشمیشد.گاههمپیشمیآمد
کهکسیوصیتمیکردپسازمرگش۵۰۰نسخهازیککتابیاتفسیرقرآنرابین
طالبپخشکنند.طالبعمومًاًپسازچندسالتحصیلخودراواردبازارکارآخوندی
یعنیروضهخوانیومنبررفتنمیکردندودورۀکارآموزیشانرایادرشهرخودشانوبین
خویشانوآشنایانشانیادرشهرستانهاوروستاهایدورونزدیکمیگذراندند.برخیکه
تجربهیاپارتیقابلتوجهینداشتند،ازرویگمانوبرپایهشنیدههاراهیشهریکوچک
یاروستاییمیشدندتادرآنجاروضهبخوانند.دوستیطلبهازهمیندستمیگفت:“پیش
ازماهمحرمچشمهایمرامیبندموانگشتمراروینقشۀایرانفرودمیآورم،هرجاکهشد
میروم!”گاهپیشمیآمدکهقیافه،رفتار،صدایخوبیاطرزروضهخوانیآنهامقبول
مستمعینقرارمیگرفت؛دراینحالتبهخصوصاگرفردیازروحانیونمحلازآنها
حمایتمیکرددرهمانمحلجامیافتادندوآنوقتهرسالدرماههایمحرموصفربه
آنجامیرفتند.درآنجابرایخودمریدهاییپیدامیکردند،احیانًاهمانجاازدواجمیکردند
وماندگارمیشدند.پسازآن،بازهمچندسالیبهقمبرمیگشتندومجموعًا“امورات”
بهخوبیمیگذشت.اگرهمشهرتیبههممیزدندودرشهرهایبزرگتریاثروتمندترمانند
حسینیههایکویتودبیوغیرهازآنهادعوتمیشدکهدیگر“نورعلینور”بود.اینها
رامنبریمیگفتندنهروضهخوان.روضهخوانبهذکرمصیبتکربالبسندهمیکندوحکم

۱-مانندشیخعلیاکبرهاشمیرفسنجانی،تاآنجاکهدرقمشنیدهبودمبهمعاملۀفرشوپستههممشغول
بود.یکباردراتاقنشیمنخانۀویدرقم)احتمااًلدرنزدیکیخانۀعالمهطباطبائی(چندقالیدیدمکه

رویهمانداختهشدهبود،بهطوریکهاولبهنظرمرسیدعینُتشکاست.



سهسالطلبگیدرقم       ۶۳

مداحوپامنبریداردکهبرایگرمکردنمجلسوخالینماندنوقتذکِرمصیبتمیکند،
اماچرابهاینکارروضهخوانیمیگویند؟مجالسیکهشیعیانبراییادبودشهیدانکربال
برپامیکردندواززمانحکمرانیآلبویه)۳۲۰–۴۴۷ق/۹۳۲–۱۰۵۵م(آغازشده
بوددردورۀصفویهرونقگرفتزیراابزارایدئولوژیکدولتبودوشدیدًاموردحمایت
الشهدا”)باغ “روضة نام به میکردند روخوانی را مجالسکتابی این در داشت. قرار
شهیدان(.ازاینجاستعبارتروضهخوانی.اینکتابرامالحسینواعظکاشفی)متولد
سبزوار۸۴۰ه.قوفاتدرهرات۹۱۰ه.ق(کهخودسنیمذهببوددربازگوییوقایع
کربالبهنظمنوشتهبودهومردمازسنیوشیعیدرمجلساوحاضرمیشدندومیگریستند.
شیعیاناینمراسمراکهسینهزنیوقمهزنیوتعزیهوغیره)گاهبهتقلیدازمسیحیان(به
آنافزودهشدازآنخودکردندوبهرغمانتقاداتشدیدیکهبهآنشدههمچنانادامهدارد،

چونعمومًاًبرایصاحبانقدرتازهردستهکهباشندسودمنداست.

در“شغِل”آخوندیعملکردهایمختلفوجودداشتازروضهخوانی،طلبگی،
منبریبودن،پیشنمازبودنوُمدرسبودنگرفتهتااجتهادومجتهداعلم.ضمنًاالقابیمانند
حجتاالسالموآیتاللهوغیرهناشیازوجودسلسلهمراتبرسمینبود.اینالقاببرحسب
اینکهگویندهومخاطبکیستوهرکدامدرچهموقعیتِسنیواجتماعیقراردارندفرق
میکرد.یکجوانهرقدرهمبهاصطالح“علمش”باالبود،آیتاللهلقبنمیگرفت.هرچه
موقعیتاجتماعیآخوندیباالترمیرفتوبهتدریجعمامهبزرگتروریشبلندترمیشد،
بهداشتنلقبآیتاللههمنزدیکترمیگشت.خمینیهرگزبهطالقانیبیشازحجةاالسالم
نگفت.حجةاالسالموالمسلمینرابرایکسیمثلرفسنجانیدرستکردند.منتظریتا
زمانیکهموردرضایترژیمبود،آیتاللهالعظمیهملقبمیگرفتولیبعدًاخیلیچیزها

راازاوگرفتند.کارُبرداینالقاب،بامقامهایارتشیودانشگاهییکینیست.

پر از یکی قمکه محیط به جهرم بستۀ محیط از رفتن سالها آن در باری،
تحرکترینشهرهایایرانازنظردرسومطالعهوبحثبودبرایماهمیتداشت.در
حکمچشمگشودنبهکتابخانهبود.درجهرمکتابخانۀعمومیوجودنداشتحالآنکهدر
مدارسفیضیه،حجتیهوجاهایدیگرکتابخانههایکاماًلغنیومجهزوجودداشتکه
مراجعهکنندهبهراحتیمیتوانستدرآنهابهانواعروزنامهها،نشریاتوکتبدسترسی
امر برجدیت اینکتابخانههاشاهدی در مراعاتسکوت و تنوعمطالب باشد. داشته
مطالعۀعمومیبود.تاپیشازرفتنبهقمکتابخانۀبزرگندیدهبودم.اکنونکتابخانههایی
میدیدمکهدرآنهاحتیکتابهایالئیک،ادبیاتمدرنوغیرمذهبیراهممیتوانستمدر
اختیارداشتهباشم.خاطراتزیادیازآندورهدارم.کتابخانۀمدرسۀفیضیهوحجتیهاز
صبحزودتاساعت۱۰شببازبود.نظموسکوت،خدماتکتابدارانوتعددکتابهای
درسیوفرهنگهاجایگلهباقینمیگذاشت.بهیاددارمکهبرباممسجدآیینهکهدر
گوشهایازصحن“حضرتمعصومه”قرارداشت،کتابخانهایبودبامیزونیمکتدر
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دوطرفشوکتابهادرقفسههاتاسقف.وقتیواردمیشدی،رئیسکتابخانهکهسیدی
بودباعمامۀکوچکبهتوخوشآمدمیگفتومیتوانستیازکارمندجوانیکهبالفاصله
برایتچایمیآورد،کتابیراکهمیخواستییااطالعیراکهدرجستوجویشبودی
بخواهی.دراینکتابخانهبودکهبرخینشریاتقدیمیادبیمانندمجلههاییغما،ارمغان
وآیندهرامیدیدموبرخیازقصههایهدایترا)کهبانامآقامیرزاصادقخانهدایت
امضاشدهبود(میخواندم؛همچنیننوشتههاییازعلیدشتی،محمدحجازی،محمدعلی
جمالزادهومقاالتصادقرضازادهشفقودیگرانراکهدرنشریاتانجمنمبارزهبا
خرافات)دردورۀرضاشاه(چاپمیشد،البتهاینطورمقاالتجزودرسطلبگیمانبود
ولیخودتاگرکنجکاوبودیومیخواستی،میتوانستیبیابیوبخوانیالبتهنههمهچیز
را!فراموشنکنیمکهدردهۀ۱۳۳۰کهمنسالهایآخرشدرحوزهبودم،کودتای۲۸
مرداد۱۳۳۲رخدادهبود؛زمینهچهبهلحاظسیاسیوچهایدئولوژیکبرای“مبارزه”با

ماتریالیسموکمونیسمآمادهبودواینخِطنظریزیرضربهبود.

میدانیمکهآیتاللهبروجردیازکودتای۲۸مرداد۱۳۳۲حمایتکردوروابط
خوباوبادرباریکباردیگرهمکاریدینوبساطپادشاهیراکهدرتاریخایران
فیضیه در درهمانسهسالیکهمن نمایشمیگذاشت. به قرنهامیرسد به سابقهاش
یاد به بهخوبی را دربار فرستادگان آمدورفت و بروجردی آیتالله از شاه دیدار بودم،
عاّلمه برسد. همگان بهگوش تا میکردند پخش افتخار با را خبرش چطور دارمکه
پاورقیهای و باشرح بود نوشته را رئالیسم” “روش طباطباییکتاب سیدمحمدحسین
و مینامیدند رئالیسم را خود فلسفی و مذهبی تفکر آنها مطهری، مرتضی مفصِل

“مادیگری”ماتریالیستهارا“رد”میکردند.

شخصیتطباطباییوموقعیتاومتناقضنمابود.اوازیکطرفبهعنواناستاد
فلسفه با مخالفت در دیرباز از فقهاییکه میگرفت، قرار فقها مقابل نقطۀ در فلسفه
پافشاریمیکردندودرسفلسفهرانکبتبارولغزشگاهیبرایایمانتلقیمیکردند،از
طرفدیگردستگاهدینبرایپاسخگوییمستدلبهافکاروایدههایماتریالیستیوارائه
تفسیرهایقابلقبولازدین،بهیکفیلسوفمتبحرنیازداشتوطباطباییچنینکسی
بود،مفسرقرآنومؤلفتفسیربیستجلدی“المیزان”بهزبانعربی.متدیکهاودراین
تفسیربهکاربرده،تفسیرقرآنبهقرآناستیعنیبهسراغاحادیثکهممکناستمحل

شکوتردیدباشندنمیرودوبهخودقرآنارجاعمیدهد.

رافلسفهوعلممیدانستمورد اندیشۀخود و اوعرصۀفعالیت آنجاییکه از
عالقۀبرخیازمستشرقینازجملههانریکوربنفرانسوینیزبود.هانریکوربنبارها
همراهباداریوششایگانازطباطباییدیدارکردهوبااوجلساتمفصلیداشتهاست.
و بسیارخوب فارسِی نثر به دیدهشده، فقها از آنچه برخالف ضمنًاعالمهطباطبایی
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سلیسیمینوشت.ازجملهمقالهایبااینعنوانازاوبهخاطرمماندهکه“آیااسالمبه
احتیاجاتواقعیهرعصریپاسخمیدهد؟”.داوریدربارۀارزشکاراوچهدرتفسیر
چهموارددیگردریکیدوکلمهنمیگنجد.مردیادیببودودرموجعربیزداییاز
زبانفارسیکهدرزمانرضاشاههمراهباموجناسیونالیسمایرانیبرفضایفرهنگیایران

حاکمشدهبوداوهمدستبهنوشتنمطالبیبهفارسیَسرهزد.

ناصرمکارمشیرازییکازفضال،یعنیتحصیلکردگانحوزه،کتابیبهشکل
رمانبهنام“فیلسوفنماها”نوشتهبودکهعلیهاندیشههایمدرنمانند“تکاملانواع”
چارچوب در بهخوبی که او میکرد.کتاب بحث مارکسیسم و مادیگری و داروین
برنامههایضدکمونیستیرژیمشاهپساز۲۸مردادمیگنجید،برندۀجایزۀسلطنتیشده
بود.برخیازروشنفکرانیهمکهازآموزشهایفلسفیوسیاسیحزبتودهبریدهبودند،
یاددارم به آنهاراکه از برآمدند.یکی بهجستجویجنبههای“مثبت”مذهب دربهدر
مهدیقائنیستکهکتابیبهنام“مذهبدرآزمایشگاههاورویدادهایزندگی”ترجمه
وچاپکردهبود.مناوراچندبارهمراهباآقاسیدرضاصدردیدهبودم)دربارۀصدر
درسطورپیشیناشارهایکردم(.بههرحال،اگرحوزۀقموروحانیتعمومًاًدردستگاه
قضائیومؤسساتآموزشیودانشگاهیومدیریتاوقاف،نصیبیآنچنانینبردهبود
ونفوذمستقیمینداشتامادرمبارزهباِالحادوکمونیسمکهدردورۀجنگسردبسیار
حیاتیشدهبودنقشبسیارمؤثریدرهمسوییایدئولوژیکبارژیمایفامیکرد.گفتم
نفوذمستقیمزیرابههرحالنفوذغیرمستقیموبهرهمندیازدرآمدهایاوقافوجودداشت،
کمااینکهبا“انقالبسفیِد”شاههمیننفوذدرمعرضتهدیدقرارگرفتهبودوخود
یکیازانگیزههایهمآواییزمیندارانبزرگومتولیاناوقافدرمناطقمختلفایران
بااعتراضهایخمینیدراوایلسالهایچهلبود.چنانکهمیدانیمآقایسیدابوالفضل
تولیت،متولیآستانۀ“حضرتمعصومه”مدتهابهدلیلحمایتازخمینیدرزندانقصر

)تهران(بهسربرد.

واقع ودر برپامیکرد برایبحثعقاید ناصرمکارمجلساتی درهمیندوره،
الحاد، بهاصطالحآنروزدرسمیگفت.مضموناینگفتارهااثباتمعتقداتدینی،رّدِ
یادداشت و میشدم درسحاضر اینجلساِت در هم من بود. مارکسیسم و مادیگری
و تفصیل به بود آمده “فیلسوفنماها” کتاب در که را مطالبی همان او برمیداشتم.
گاهبااضافاتبیانمیکرد.ناموشرححالداروینونظریۀتکاملانواعرادرآنجاو
براینخستینبارازاوشنیدم،البتههمراهبابرخیازتفسیرهاییکهضدماتریالیستهاو
ضدمارکسیستهامایلندبهماتریالیسمومارکسیسمنسبتدهند،مثاًلاینکهبنابرنظریۀ
تکامل،انسانومیموننیاکانمشترکیدارندرابهتمسخرگرفتهوبرایردآنبدینگونه
او انسانشود؟! بریزدو تابهحالکسیدیدهکهمیمونپشمش آیا استداللمیکنندکه
همچنینازفقرفاحشیمیگفتکهمارکسدرزندگیباآندستوپنجهنرممیکردهو
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اصاًلآنراسببنوشتنکاپیتالونوعیدشمنیوانتقامگیریازثروتمندانمیدانست!او
ازتالشهاییکهدرمبارزهبابیدینیوالحاددرمصرودیگرکشورهایمسلمانصورت
گرفتهسخنمیگفت.مننامِشبلیُشمّیل)۱(وکتاباو“فلسفۀپیدایشوتکامل”رااز
مکارمشنیدهامونیزمطالبیدربارۀدائرةالمعارفقرنچهاردهوبیستمنوشتۀمحمدفرید

َوجدی)۲(وکتابهاوشخصیتهایدیگر.

ایندرسهادرمسجدمدرسۀحجتیهبرپامیشدکهآیتاللهشریعتمداریدرآن
نمازجماعتمیخواند.بعدهاایننوعجلساتونگارِشبرخیازاینمباحثوباالخره
انطباق اقداماتیبودکهبرای از آنهابهصورتجزوهگسترشبیشتریپیداکردو چاپ
حوزهبانیازهاییکهدرجامعهدرمقابلروحانیتمطرحشدهبودعملیمیشد.پیشاز
اینهااصولعقایدیعنیتوحیدونبّوتومعادرابا“استدالل”هایخیلیسادهوعوامانه
توجیهو“اثبات”میکردندونیازیبهبحثوقلمورزینبود؛اصولوعقایدبهنحو
سنتیمانندآنچهدرکتاب“کفایةالموحدین”نوشتۀاسماعیلطبرسینوری)سالهایقبل
ازمشروطیت(آمدهبودوطالبآنراگاهبهعنوانکتابخارجازبرنامۀدرسیمطالعه
میکردندکاماًلکافیمیبود،اماپیشرفتعلوموجامعهوبهتبعآننظریاتماتریالیستیو
ترقیخواهانهضرورتهاینوینیرامطرحمیساختکهدستگاهحوزهوروحانیتبهطور
کلیبایدبهآنمیپرداخت؛حوزهنیازبهمؤسساتوکسانیداشتکهبهفنونتبلیغمدرن
آشناباشند.تأسیسمؤسساتیازنوعمکتباسالمومکتبتشیعوتدریسکسانیمثل
ناصرمکارمونشرآثاریازنوع“روشرئالیسم”یا“فیلسوفنماها”،همهدرچارچوب

اینسیاستارتجاعیوضدکمونیستیقابلبررسیاست.

به آشناکردنطالب درجهت بودندکه دیگریهم ناصرمکارمکسان از غیر
فهمودرکضرورتتبلیغاسالمباروشهایامروزینفعالیتداشتند،مانندسیدهادی
خسروشاهیوعلیحجتیکرمانیکهبهطالبعالقهمند،مقالهنویسییادمیدادند.مجلۀ
علی موسویاردبیلی، عبدالکریم همکاری با مکارمشیرازی ناصر را اسالم” “مکتب
دوانی،مرتضیجزایری،جعفرسبحانیتبریزی،حسیننوریوبعدهاعلیحجتیکرمانیو
دیگراندائرکردکههمموردحمایتشریعتمداریبودوهمبروجردی.تحتتأثیرهمین
فعالیتهاچندسالبعد،دردهه۱۳۴۰آیتاللهشریعتمداریاقدامبهخریداریهتلِاَرم

فارغالتحصیل عرب، نواندیشی نهضت پیشگامان از لبنانی مسیحی ،۱۸۵۰ ـ ۱۹۱۷ شمیل شبلی -۱
دانشکدۀپروتستاندردانشگاهآمریکاییبیروتبود.اوسپسدرپاریسپزشکیخواند،بهمصررفتودر
اسکندریهوسپسدرقاهرهاقامتگزید.در۱۸۸۶مجلۀ“شفا”راتأسیسکردونخستینکسیستکهطی
مقاالتیکهدرمجلۀ“المقتطف”مینوشت،داروینیسمرابهجهانعربشناساند.ویطرفدارنظامسیاسی
الئیکبود،بااینباورکهبرایتحققخواستهایتودۀمردمبایدوحدتاجتماعیوجودداشتهباشدولذا

بایددینراازحوزۀزندگیسیاسیجداکردزیرادینعاملتفرقهاست.
۲-نویسندۀمصری،تولد۱۸۷۸دراسکندریه،فوت۱۹۵۴درقاهره.
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کردکهبهترینهتللوکسقممحسوبمیشدوآنرابهمرکزیبهنام“دارالتبلیغ”تبدیل
نمود.طالبیکهشانسآوردهوبهاینمرکزانتقالیافتند،زندگیشانباآنچهدرحجرههای
مدرسۀفیضیهوغیرهدیدهبودندبسیارتفاوتداشت.روشتدریس“دارالتبلیغ”مدرنبود
چنانکهمدتیدکترامیرحسینآریانپوردرآنجازبانانگلیسیتدریسمیکرد.طرفداران
روش“دارالتبلیغ”وطرفدارانروشخمینیبایکدیگرمخالفتزیادیداشتندوبهیاد
دارمکهیکیازطالبطرفدارشریعتمداریبهخمینی“عصبانیسید”میگفت)آنطور

کهبهشوخی،پپسیراعصبانیچایمیگفت(!

ازجملهفعالیتهاییکهدرایندورهانجامگرفت،میتوانبهمواردیاشارهکرد
مثلدائرکردنکالسدرسزبانانگلیسیبهابتکارمحمدحسینبهشتی)کهبعدهاملقب
بهدکتروآیتاللهشد(،انتشارفصلنامۀمکتبتشیعبهمدیریترفسنجانیومحمدجواد
به اسالم تبیین برای لبنان و عراق و درمصر ترجمۀکتابهاییکه وهمینطور باهنر
زبانروزصورتمیگرفتازجملهآثارسیدقطبازرهبراناخوانالمسلمین)کهخود
تحصیلکردۀآمریکابود(.نکتۀجالبایناستکهدراینکارگذشتهازافرادمعمم،
مانندسیدهادیخسروشاهیوشیخعلیگرامیوغیرهکساندیگرینیزفعالیتمیکردند
ماننداحمدآرامکهچنداثرمهمترجمهکردازجملهدهجلدازتفسیریراکهسیدقطب
تحتعنوان“فیظاللالقرآن”)درسایۀقرآن(نوشتهبودویاکتاب“احیایفکردینی
دراسالم”نوشتۀمحمداقبالالهوریپاکستانی،همچنینسیدغالمرضاسعیدی)کارمند
قدیمیبانک،دوستمهندسبازرگانومعلمودوستاسداللهعلمدربیرجند(کهدست
باید زد. )پاکستانی( مودودی ابواالعال اثر اسالمی” انقالب “برنامۀ ترجمۀکتاب به
بهخوبیدرککردکهدرتالشبرایاحیایاسالموارائهآنبهعنوانآلترناتیوبهویژهپس
از۲۸مردادوبرزمینهوفضایمناسبیکهجنگسردوکمونیسمستیزِیرژیمشاهونیز
ناکامیرژیمهایمدعیسوسیالیسمیابرآمدهازنهضتهایضداستعماریبرایمذهب
پیشآوردهبودیکفعالیتگستردهازجانبروحانیتانجاممیگیردکهچهدرزمینۀکار
نظریوچهدرسطحعملییعنیبهلحاظتبلیغیوسازمانیصورتمیگرفت.هیئتهای
دینیبسیاریباصندوقهایکمکبهفقراتشکیلشدوهمچنینتأسیسمدارسرسمی
زیرنظرانجمنهایمذهبیمانندانجمنتعلیماتاسالمیکهصدهامدرسهرادرتهرانو
شهرستانهاادارهمیکرد.همینطورمدارسیکهبازاریانوروحانیوِنبهاصطالح“روشن”
هنرستانکمال و دبیرستان رفاه، فرهنگی بنیاد علوی، مدرسۀ مانند میکردند تأسیس
نارمکیامدرسهقدس…وبهاینهمهبایدشبکههایروحانیتومساجدرانیزافزود.
دراینجاجزاشاراتیکهشدومستقیمًاًبهتجربۀشخصیامبازمیگرددمجالپرداختن
بهفعالیتهاینظریبرخیروشنفکرانمخالفماتریالیسم،ماننددکترعبدالحسینکافی
ومهندسجاللالدینآشتیانیودیگرانراکهدرراستایفعالیتهایمهندسبازرگان

میگنجند،ندارم.
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محیطقمُپربودازکتابخانه،مؤسساتانتشاراتی،کتابفروشیوبساطفروشکتاب
درکنارپیادهروها.طبیعیستکهاغلبمطالبمذهبیبودولیدرمیانآنهامیشدچیزهای
دیگریهمیافت.درستاستکهدرقمبهواسطۀمخالفتروحانیتسینماوتئاتروجود
نداشت،امازندگیغیرمذهبیهمبهخوبیدرجریانبودوازاینلحاظچندانچیزیاز
دیگرشهرهاکمنداشت.زیارت)یاصنعتتوریسممذهبی(یکیازمنابعمهمدرآمدشهر
واقتصادآنبود.حتیسنتدفنمردگانیکهازشهرستانهامیآوردندتادر“مدینۀطیبه”
قمبهخاکسپردهشوندوتمامآدابومراسمیکهبهاینخاکسپاریعجیناستمثل
طوافتابوتدورحرمحضرتمعصومهودعاسردادنکه“الالهاالالله”وهزارآیینو
تشریفاتدیگرهمهبرایشهرداریوبخشهاییکهدراینرابطهکارشانمیچرخیدفایده
مستقیماقتصادیداشت.بادیدیسطحیممکنبودعبارتطعنهآمیزیبهذهنبیایدکه
“قموارداتشمردهاستوصادراتشآخوند”یابازهمدریکنگاهانتقادیوشایدکمی

همتحقیرآمیز،اینشعرنادرپورکهدروصفقممیگوید:

“چندین هزار زن 
چندین هزار مرد

زن ها لَچک به سر 
مردان عبا به دوش

یک گنبد طال 
با لَک لکان پیر 

یک باغ بی صفا 
با چند تک درخت 

از خنده ها تُهی 
وز گفته ها خموش 

یک حوِض نیمه پُر 
با آِب سبز رنگ 
چندین کالغ پیر 

بر توده های سنگ 
انبوه سائالن 

در هر قدم به راه 
عمامه ها سفید 

رخساره ها سیاه.”       
)ازدفتر“چشمهاودستها”(

امانبایداجازهدادکهاینبرداشتهایتقلیلگرایانه،اهمیتحوزهوقمرادر
تدارکآنچهرخدادبپوشاند.زمانیکهشرایطتاریخیتحولدرجامعهایرانازجهات
متعددفراهمآمد،روحانیتبهمثابۀآلترناتیوحاکمیتیافتوجامعۀایرانکهدرانقالب
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مشروطیتسردستۀاستبدادیانمشروعهطلب،آیتاللهشیخفضلاللهنوریرااعدامکرده
بود،بهاسارتجانشیناودرآمدتامصالحطبقاتاستثمارگرحاکمدرایرانوجهاناین

بارمستقیمًاًباتوجیهاتدینیتأمینگردد.

قبال در تقلید مراجع مواضع از چند مواردی به میکنم اشارهای اینجا در
مخالفتهاییکهبارژیمصورتمیگرفت.برگردیمبهدهۀسوم.

موضعآیتاللهبروجردیدرقبالسرکوبفداییاناسالمواعدامرهبرانآن

جمعیتفداییاناسالمبهرهبریسیدمجتبینوابصفویپسازشهریور۱۳۲۰
فعالشدندوماهیتوعملکردیارتجاعیداشتندکهنمونهاشقتلاحمدکسرویدر
۱۳۲۴است.آنهادرعرصۀسیاسینیزنقشداشتهاندکهدربافتپیچیدۀتحوالتآن
اواخردهۀ۱۳۲۰کهموضوعملیشدنصنایع سالهاگاهازدیدههاپنهانمیماند.در
نفتدردستورکارفراکسیونجبهۀملیمجلسبود،کاشانیومصدقدریکصفقرار
داشتندومیتوانگفتکهبدونحمایتکاشانیملیشدننفتامکانپذیرنبود.مهمترین
مانعدراجرایملیشدننفتوجودسرلشکرحاجیعلیرزمآرانخستوزیروقتبود.
اینکاشانیستکهازفداییاناسالممیخواهدتارزمآراراترورکنندتاازاینطریقراه
براینخستوزیریمصدقبازشودکهچنینهمشد.جالباینکهمجلِسایران،رزمآرا
رامهدورالدم)کسیکهریختنخونشمجازاستودربرابرآنقصاصیادیهایالزم
نیست(شناختوخلیلطهماسبیازاعضافداییاناسالموقاتلاوراتبرئهکرد.معروف
استکهوقتیخبرتروررزمآرابهکاشانیمیرسدمشغولوضوگرفتنبوده،همانجابه
سجدهمیافتدتاخداراشکرگوید.شاههمکهازرزمآرادلِخوشینداشتوحتیاورا
رقیبخودمیدانستآزادیقاتلراتأییدکرد.ازواکنشمصدقویاراناواطالعیندارم.

فداییاناسالم،بروجردیرافردیمحافظهکارمیدانستندواوراموردانتقادو
افشاگریقرارمیدادند.گفتمکهعبدالحسینواحدی،فرددومفداییاناسالمحدودسال
بروجردیپرداخت.زمانیکهفعالیتهای از انتقاد به ۱۳۲۷درمدرسۀفیضیهآشکارا
بروجردیکوچکترین شد، آنها اعدام و محاکمه دستگیری، باعث اسالم فداییان
عکسالعملینشاننداد.شنیدهامکهتنهابرایخالینبودنعریضهازدولتخواستهبود
قبلازاعدام،عمامهازسرمعممبرداشتهشود.البدمنظوراینبودهکهعمامهاعدامنشود!
برخیاساتیدحوزههمکهمانندخمینیگویابافداییاناسالمسروسّریداشتهاند،بههیچرو

بهمصلحتخودندیدندکهدربارۀسرکوبآنهاسخنیبگویند.

بهاءالدینمحالتیدرشیراز آیتالله نمونۀدیگِرفرصتطلبیروحانیت،موضع
استدررابطهباسرکوبعشایرفارسوایلقشقاییکهدربهترینحالتازحدالتماس
دعا،آنهمدرمجالسخصوصیفراترنرفت.سالیاندرازاستکهمراجعتقلیدتالش
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دارندازتنشهایجامعهبهنفعتحکیمموقعیتومنافعخودسودجویند،مثاًلدربرخورد
باشورشها،مترقییاارتجاعیاگربهنفعشانبودهباآنهمگامشدهانداماهمینکهپای

بهاصطالحضرریجانییامالیبهمیانآمده،الحولگویانازکنارشردشدهاند.

ملیستکه اپوزیسیون با میالنی سیدمحمدهادی آیتالله برخورد دیگر مورد
او منفصل” “عقل بهقولخودش زمانیکه چه بودند. احترامآمیز متقابل روابط دارای
راکهسیدمرتضیجزایرینامداشتبهزندانانداختند)درارتباطباکودتایسرلشکر
محمدولیقرنی(وچهزمانیکهکسانیمثلطاهراحمدزادهرازیرفشارمیگذاشتندو

فرزندانشرااعداممیکردند،بازازآیتاللهمیالنیهیچاعتراضیبرنخاست.

برخوردبامجاهدینهمنمونۀدیگریستکهبهرغمحمایتاولیهووسیعیکهبههنگام
دستگیریمجاهدیندرنیمۀسال۵۰ازطرفروحانیونبهعملآمدهبودوقتیمجاهدینرابه

زندانهایطوالنیوهمچنیناعداممحکومکردندصداییازمراجعتقلیدبرنخاست.

اختالفاتبینروحانیون

بهرغمظاهرریاکارانهایکهمعمواًلبینروحانیونازصدرتاذیلوجودداردوآنها
راقدیسانیجامیزندکهبههیچرویدربندمادیاتنیستند،اختالفبرسرمنافعیکههر
یکبنابرجایگاهوموقعیتخوددارندواقعیتیستکهپردهازفریبکاریآنانبرمیدارد.
درهمینیادداشتهااشارهکردهامکهشخصًادرقمشاهدبودهامکهچطوربالفاصلهکه
خمینیواردخانۀعالمهطباطباییشد،شریعتمداریازدردیگرخارجشدهاستمبادابا
یکدیگرروبهروشوند.همچنیندررابطهبارویکارآمدنآیتاللهبروجردیدردهۀ۲۰
اشارهکردهامکهمرگمراجعتقلیدیکهرقیباوبودندبرایطالبقممشکوکجلوه
میکرد.اینکهیکروحانیعلیهدیگریبهسبکیبسیارپیچیدهومزورانهپاپوشبسازد،
اوراکافرجلوهدهد،مریدشراازاوبقاپدوامثالآن،امریعادیست،مثاًلدرشیراز
دعوابینسیدنورالدینحسینیوروحانیدیگریبهنامسیدحسامالدینفالاسیریبرسر
برخوردبهدولتمصدقباالگرفتویااختالفمیانمنبریمشهوریبهناممصباحو
مجتهدیبهنامسیدعبدالحسیندستغیبدردهۀ۳۰خورشیدیزبانزدمردمکوچهوبازار
بود.اصطالحاتیمانند“یکمریدخر،بهیکدِهششدانگمیارزد”ریشهدرواقعیت
پدیدۀجدیدی این دارد. مردم سرکیسهکردن و دین نام به روحانیون کالهبرداریهای
نبودهونیست.اززبانسعدیمیخوانیمکه:“ترکدنیابهمردمآموزند/خویشتنسیم
وغلهاندوزند”.موضوعفساددستگاهروحانیتبهطورکلیحتیدرقرآنهمآمدهاست
وبنیانگذاراسالمبهافشاگریروحانیونیهودیومسیحیمیپردازدوآنهارابهخوردن
مالمردمبیگناهمتهممینماید.اساسکارناشیازآناستکهجماعتیُمَرّجح،تودهبینوا
ونادانرابابهشتوجهنممیفریبندوخودسواربرُگردۀمردماززندگیانگلیمرفهی
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برخوردارند.رویکارآمدنجمهوریاسالمیوامکاندستاندازیبیحساببهمالو
جانوسرنوشتمردم،مفاسدناشیازطمعورزیهایروحانیونراصدچندانکردهاست.
شایدهیچنیازینباشدکهمابهنکاتیکهگفتهشدحتیاشارهایبکنیم.باوجوداین،
این داشته انگلهایجامعهوجود از دسته این بین اختالفاتخصمانهایکه یادآوری
ُحسنراداردکهایناختالفاتوشاخوشانهکشیهاراامریعارضیوموقتنپنداریم
بهاعتبارموقعیتاجتماعیخودو ببینیمکهروحانیت آنهارادراستثماری بلکهریشۀ
شراکتشدرقدرتسیاسیازدیرزمانتاکنونعلیهستمدیدگانواستثمارشدگاناعمال
کردهاست.بههمینخاطرهرجاانقالبیمردمیبهپاشده،یکیازنخستینآماجحمالت

انقالبی،دستگاهدینبودهوکارگزارانآنرازیرضربهبردهاست.

دیگر روحانیون ِغبطۀ مورد آن مالی ریختوپاشهایکالن و بروجردی دربار
و انتقاد جرأت آنکه عین در نمیرسید، اینگوشت به خودشان دست چون و بود
افشاگریبهخودنمیدادند،بهشایعهسازیوبدگوییهایرایجآخوندیمیپرداختندو
ازروحانیونیستایشمیکردندکهبهآندربارنزدیکنبودهیاتظاهرمیکردندکهبه

آننزدیکنیستند.

دربینطالبهمرایجبودکهتالششودازایننوعفسادوتباهیدوریگزینند.اگر
خودخمینیمیگفتهکهبروجردیراتنهادرحمامقبولدارد،همۀطالبپشتسرُمعممی
نمازمیخواندندبهنامآیتاللهاراکیکهپیرمردینابیناوناتوانبودکهمهمترینویژگیاشاین
بودکهبههیچکاریدستنمیزندودرنتیجهدرمقایسهبابقیهروحانیونبهتباهینیفتادهبود.

فسادوشبههناکبودن،امریبودکهبهدستگاهمراجعتقلیدهموارهچسبیدهبود
امااینامررازیبودکهازمحدودۀخودیهابیروننمیرفت،حتیکسانیکهبیشترین
اتهاماترانسبتبهشخصیتیروحانیبرزبانمیآوردند،نزددیگرانازتقواوعلمو

فضیلتهمانآقاتعریفوتمجیدمیکردند.

محمدمنتظریدراوایلدهۀ۱۳۵۰زمانیکهبهنجفآمدهبودعلیهروحانیونی
بودکهنشان فتوکپیکرده را اوراقی ازجمله افشاگریمیکرد بود آنانمخالف با که
میدادناصرمکارمشیرازیکهامروزآیتاللهاستچگونهچاپخانهمکتباسالمرابهنفع
خودباالکشیدهاست.منتظرینیزعلیهحزبالدعوهبهعنواناینکهحزبیانگلیسیست
افشاگریمیکرد.اینحزبدرعراقپایهگرفتهبودورهبرانآنپسازسال۱۳۵۷در
ایرانبهمناصبعالیمانندریاستقوهقضائیهرسیدند.درمالقاتیکهماباخمینیدر
نجفداشتیم)بهمنسال۱۳۵۰(زمانیکهعقبماندگیوخرافاتزدگیبیِتمراجع،
ازجملهبیتآیتاللهخوییراباویمطرحکردیموآنرانشانیازفسادیکهدستگاه
دینرافراگرفتهبرشمردیم،اوباصراحتجوابداد:“آقاشماکجایشرادیدهاید!”.
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درسهایحوزه

تحصیل بدهم؛ توضیح سطری چند هم حوزه آموزشهای دربارۀ بهجاستکه
درحوزهسهمرحلۀکلیداشت:دورۀمقدمات،دورۀسطحودورۀخارج.منتنهادورۀ

مقدماتراتقریبًاتاآخربهپایانبردم.درایندوره،درسمتمرکزاستبر:
الف(دستورزبانعربی)صرفونحوومعانیبیان(؛

ب(منطقارسطو،فقه)یعنیحقوق(؛
ج(اصول)یعنیمبانیاستداللیفقه(؛

د(فلسفه)فلسفۀارسطو،فلسفۀاسالمی(اگرکسیبخواهد؛

پیشازآنکهبهقمبروم،کتاب“جامعالمقدمات”راخواندهبودمکهباچاپ
سنگیشامل۱۵رسالهاستومجموعًا۳۳۱صفحهمیشود.اینجزوههاکهتعدادیبه
فارسیمغلقوغالبًابهعربینوشتهشده،همۀآنچهراکهدردورۀآغازینبایدازدستور
زبانعربیدانستبهشاگردمیآموزد.برخالفمدارسجدید،محلخاصیوجودنداشت
کهبرایثبتنامدرکالسیبهآنجامراجعهکنیبایدازطریقکسانیکهآشنابودندخودت
از یکی راجاللالدینسیوطی اینکتاب راخواند. بایدکتابسیوطی میفهمیدیکه
بر شرحیست اینکتاب واقع در است. نوشته میالدی قرن۱۶ در دانشمندانمصری
کتابکوچکیکهبهنظمدرموردنحوزبانعربیتوسطابنمالکاندلسیسرودهشدهبه
نام“الفّیه”)چونهزاربیتاستالفیهنامدارد(کهکتابیستاساسی.مناینکتابرا
دردرسشیخرحمتاللهفشارکیآموختم.همانطورکهگفتم،جلسهدرسهاهمگیدر

گوشهایازیکمسجدیاصحنمدرسهبرگزارمیشد.

نخستینکتاب فلسفیست، استدالل و علمکالم پایۀ که ارسطو منطق برای
“حاشیه”نامداردکهآنراشخصیبهناممالعبداللهبهابادییزدیدرشرحوبسطکتابی
موجزبهنام“تهذیبالمنطق”اثرسعدالدینتفتازانینوشتهاست.کتابتهذیبدرایجاز
از واژه توانستیک اگرکسی میبستهکه مؤلفشرط است. فشردهنویسیشاهکار و
متنکسرکندبدونآنکهبنیانسخنازهمبپاشد،برندهاعالمشود.اینکتابرانزد
شیخمحمدعلیشرعیآموختم.بعدهاهمینمطالببودکهاستادمحمودشهابی،استاد
البتهگستردهتروبافارسیزیبابرای دانشکدۀحقوقتهرانتحتعنوان“رهبرخرد”،

دانشجویانتدوینکردهبود.

اللبیب”نوشتۀ درسالدوم،درنحوعربیچندفصل)باب(ازکتاب“مغنی
ابنهشامانصاریاندلسیراخواندم.کتابیدرنحوومعانیبیاندرسطحبسیارخوب،

اماناممعلمرابهیادندارم.

کتابدیگریبازهمدرمنطق،“شرحرسالۀشمسیه”بودکهشیخغالمحسین
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خرمآبادیبرایمادرسمیگفت.مفاهیمکلوجزءوفرقآنهاباکلیوجزئیراازاین
درسهنوزبهیاددارم.

درسالسومکتاب“شرحلمعه”درفقهو“معالماالصول”)مبانیاستنباطاحکام
شرعیوحقوقی(بودکهمندردرسدوروحانیجوان،شیخعلیگرامیوسیدیبهنام
نورالدینحسینیاشکوریحاضرمیشدموباالخره“شرحمنظومۀسبزواری”درفلسفهکه
درواقعفشردۀ“اسفار”مالصدراستوآنراشیخیگیالنیبهنامامینیتدریسمیکرد؛
متأسفانهنتوانستیماینکتابراتمامکنیموتنهابخشهاییازآنراخواندیمودرسگرفتیم.

دورۀمقدماتباخواندنایندروسپایانمیگرفتوسپسنوبتبهدورۀسطح
عالیتحصیالت واقعسطح در دورۀخارجکه در میرسید. دورۀخارج آن از پس و
محسوبمیشود،بحثهامبنیبرتحقیقطلبهاستونهخواندنکتابیمعین.ایندورۀ
خارج،درصورتموفقیتبهدریافتدرجۀاجتهادختممیشودبدینمعنیکهشاگردبه
حدکافیقدرتاستنباطاحکامراازمنابعآنها)قرآن،سنت،اجماعوعقل(بهدست

آوردهاست.

درطلبگیهمیشههمهراههابازبود.برخیبهعنوانمدرسدرقمیاشهرستانها
باقیمیماندند،برخیبهدانشکدۀمعقولومنقولمیرفتندوباگرفتنمدرکلیسانس
دانشگاه به متوسطه دیپلم باگرفتن برخی میشدند، آموزشیمشغول یا اداری بهکاری
مجدالدین مانند میماندند، روحانی لباس در هم، تحصیل اتمام از پس و میرفتند
محالتیوسیدمحمدبهشتیوسیدمحمدخامنهای)یکیازبرادرانعلیخامنهای(.برخی
لباسروحانیراکنارمیگذاشتندودردانشگاهتهرانیاشهرستانهاتدریسمیکردند،
بودند فراوان هم اینها از پیش دکترشفیعیکدکنی. و زریابخویی عباس دکتر مانند
موسی دکتر مانند بودند ومجتهد رسیده دانشگاه استادی به تحصیلکردگانحوزهکه
دیگر. بسیاری و همائی جاللالدین شهابی، محمود حقوق(، دانشکده )استاد عمید
جالباینبودکهکسانیمسیرعکسرامیپیمودندیعنیپسازتحصیالتجدیدبهقم
میآمدندودورۀطلبگیراطیمیکردند.یکیازآنهادکترمهدیحائرییزدیبود،از
آقازادههایقمکهچندینسالازمنبزرگتربودوبررویکتوشلوارشیکخود،عبائی
انگلیس“پی. از آقاییهمبودکه اورادرمدرسهفیضیهمیدیدم. نازکمیانداخت؛
اچ.دی”داشت،بهنامخلیلیکهدرسال۱۳۳۸بهقمآمدهبودتادرسبخواند.شنیدهام
دکترعبدالکریمسروشهمدرسالهایپسازقیامهمینکارراکردهاست.بدینترتیب

میبینیمکهتنوعزیادیدرترکیبطالبوجوددارد.

اساسًاروحانیتهرگزیکدستنبودهومیتوانانعکاستحوالتاجتماعیرادر
مواضعیکهروحانیونمتعددیگرفتهاندنشانداد.ازجانبدارانمشروطهومشروعهگرفتهتا
جانبدارانمصدقوکاشانیویاروحانیونیکهباحزبتودههمکارییارابطهایداشتهاند
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مانندسیدعلیاکبربرقعی)۱(،یاسیدابوالقاسمانجویشیرازیکهبهگفتۀآقایرضامرزبان:
“درمشهدطلبهومعممبودهوبسیارنزدیکبهفکرواندیشهصادقهدایت.اودرسالهای
۱۳۲۷ـ۱۳۲۶مجلۀآتشباررامنتشرمیکندکهروزنامهایچپگراوضدسلطنتبودو
داستان“توپمرواری”اثرهدایترادرروزنامهاشمنتشرکرد.جالباینکهپساز۲۸

مردادنیمایوشیجرابهایندلیلبازداشتمیکنندکههمکارآتشباربودهاست”.

انجویدرجمعآوریفولکلورایرانازطریقبرنامهایفرهنگیدررادیوایرانکاری
تحقیقیوبسیارماندگارانجامدادهاست.چنانکهدرسالهایپنجاههمکمنبودنداز
روحانیونمخالفرژیمشاهکهازمجاهدینپشتیبانیمیکردندیاکسانیمانندرفسنجانی
کهطینامهایکهدراوایلدهه۱۳۵۰بهخمینینوشتهبود-منشخصًاآنراخواندهام
-ازمسعوداحمدزادههمدفاعکردهبودومثالهایفراواندیگر.بایدسادهاندیشبودتا
همۀقضایاراسروتهیککرباسفرضکردوبهاصطالحهمهچیزرابایکچوبراند.

درقمازکسانیهمبایدگفتکهدرعینآنکهمسلماِندوآتشهبودند،بادستگاه
مطرح ضمنی بهصورت را خود انتقادات اجبارًا آنها بودند. مخالف هم روحانیت
میکردند،مثاًلآموزگاریبودبهنامحیدرعلیقلمدارانکهباترجمۀکتابهاییازعربی
)بهویژهازیکروحانیعراقیبهنامشیخمحمدخالصی(بهانتقاداتیعلیهجمودوتحجر
روحانیتدستمیزد.منیکیدوباراورادیدهبودم.اوهمیناعتقاداتاصالحطلبانه
علیهروحانیتراتابهآخرحفظکردوپسازقیامبامشکالتیمواجهشدوچندبارهم

موردحملۀپاسدارانقرارگرفت.اودرسال۱۳۶۸درگذشت.

باری،طیسهسالیکهدرقمدرسمیخواندمتوانستمکالسهایچهارموپنجم
وششمادبیراهمبهصورتمتفرقهدرخردادماهسالهای۱۳۳۷و۳۸و۳۹امتحان
بدهم.چهارمرادرجهرمامتحاندادم،پنجمرادرقموششمرادرتهران.ازبهمنو
اسفندهرسالشروعبهمطالعۀکتابهایدرسیمیکردمودرخردادامتحانمیدادم.
همۀدرسهارابدونمعلموازرویکتابهابهتنهاییحاضرمیکردم،حتیانگلیسی
راباکمکدیکشنریواحیانًاکتابراهنمایادمیگرفتم.آنچهازدرسطلبگییاد
گرفتهبودم،دراینکارالبتهازجهاتیبهکمکممیآمدولیحکمًاهمهکتابهاراتابهآخر

میخواندمامریکهمعمواًلدرمدارسامکانپذیرنیست.

موفق آن در و دانشسرایعالیشرکتکردم درکنکور تابستان۱۳۳۹ همان
شدم.دانشسرادربرابرتعهدبهخدمتآتیکمیکمکهزینۀتحصیلیهممیداد،ماهانه

مبلغ۱۵۰تومان.

۱-مؤلفراهنمایدانشورانکهپساز۲۸مرداد۱۳۳۲بهشیرازوسپسبهیزدتبعیدشد.کنگرۀجهانی
صلحازویدعوتکردهبودکهدراجالسپاریسووینشرکتکندواودرآنجاسخنرانیکرد.گویاوقت

بازگشِتاوبهقمبودکهمنمیشنیدمفعالینحزبتودهباهزاراندوچرخهسوارازویاستقبالکردهبودند.
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روحانیونیکه از برخی منفی نظر با البته دانشگاه، به ازحوزه مسیر تغییر این
از مثبتشان ارزیابی و ازسِرمحبت آنها ندارمکهموضع میشناختممواجهشد.شک
ادامۀتحصیلمندرقمبود.آقایمحترمیاظهارتعجبکردهبودکهعجب،پسایشان
از نیز میخواهدبه“آتشگاه”برود!آقایجعفرسبحانیتبریزیکهمدرسبودواکنون
جامعۀمدرسینحوزهوآیتاللهاست،گفت:“اینکهدردانشگاههرروزآدمچشمشبه
نامحرممیافتدبهتدریجازهدایتالهیدورمیشود”.یکیدیگرهمازمنمیخواست
“حاالکهمیروی،سعیکناسرارروحانیترانگهداری…”،اماپدرومادرمواکنشی

منفینشانندادند.

رابطهامباقمبههمینجاخاتمهنیافتودرسالهایبعدهمادامهپیداکردکهبه
جایخودبهآناشارهخواهمکرد.





فصلسوم:

دورۀدانشجوییوآغازفعالیتسیاسی





کنکوردانشسرایعالیدراواخرتابستان۱۳۳۹درتهرانبرگزارشدوازمهر
همانسالدانشجویرشتهزبانانگلیسیشدم.بایدتعهدمیدادیمکهپسازپایاناین
و برویم دارد، نیاز پرورش و آموزش وزارت هرکجاکه به دبیر بهعنوان ساله سه دورۀ
مدتپنجسالبهکارمشغولشویمدرغیراینصورتمیبایستمبلغ۱۵هزارتومانبه
دولتبرمیگرداندیم،البتهفقطتعهدماکافینبودوبایدیکنفررابهعنوانضامنمعرفی
میکردیمکهاگرسرکارنرویمآنمبلغبهدولتپسدادهشود.پسرعمویمکهپزشکبود
محبتکردهومراضمانتکرد.گفتمکهماهانهکمکهزینهایمعادل۱۵۰تومانهم
میدادندکهآنچناننسبتبهسطحزندگیاندکبودکهدرهمانماههایاوْلاعتصاب
این پایین سطح وجود با دادند. افزایش تومان ۲۰۰ به را آن مبلغ مقامات و کردیم
کمک،اوضاعدانشجویانطوریبودکهبدونآن،بسیاریازمانمیتوانستیمبهتحصیل
ادامهدهیم.بماندکهپنجاهتومانازاینمبلغراهمخوِددستگاهدانشسرابابتاجاره
مسکنکسرمیکرد.محلدانشسرایعالیدرجادهقدیمشمیران،ایستگاهسیدخندان،
ما مسکن داشت. اختصاص اینترکنتینانتال هتل به سابقًا بودکه باتمانقلیچ ساختمان
ساختمانیبودواقعدردوایستگاهپایینتریعنیچهارراهقصر.اتاقهاعمومًاًبیندوتا

سهنفرمشترکبود.دررستورانآنجاغذاهمنسبتًاارزانبود.

مجلهسخن همکاران از صناعی محمود دکتر عالی، دانشسرای جدید رئیس
)بهسردبیریدکترپرویزناتلخانلری(بودکهبامقاالتشکمابیشآشناییداشتم.اوبه
گمانمگرایشسوسیالدموکراتیکداشت،چونزمانیدرمجلۀسخنمقالهاینوشتهبود
از یادی ِلسکی، انگلیستحتعنوان“هارولد ازچهرههایچپ بزرگداشتیکی در
استاد”.صناعیکتاب“درآزادی”اثرجاناستوارتمیلراهمترجمهکردهبود.درآن
سال،غیرازبازکردنرشتههایجدید،یکسلسلهدرسهایخارجازبرنامههمگذاشته
استادانیچونمحمدجعفر دارم یاد به آنجاکه تا بود. مغتنم و بودندکهخیلیجالب
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یغمائی،دکترمهدیشیرازی،دکترمحمود زرینکوب،حبیب محجوب،عبدالحسین
بهزاد،حسینعلیراشد،سعیدنفیسی،امیرحسینآریانپوروبرخیدیگرهفتهایدوساعت
درساختیاریبدوننمرهوامتحانداشتند.بیشازهمهازکالسمحجوبکهگلستان
و تشریحمیکرد را دیوانشمس و مولوی زرینکوبکهعرفان میداد، سعدیدرس
محمودبهزادکهتکاملانواعداروینراترجمهکردهبودوزیستشناسیبهمامیآموخت،
استفادهکردم.اینکالسهاباآنکهاختیاریبود،همهپرمیشدوکسیغیبتنمیکرد.
یاداینمعلمانجدیوپرمعلوماتراهمیشهگرامیداشتهام.محجوبکهمیدیدباچه
عالقهوکوششیمجالتیراکهدیگرمنتشرنمیشدازپستویکتابفروشیهایاکتابخانهها

پیداکردهومطالعهمیکنم)۱(،بامحبتبهسؤاالتمپاسخمیدادوراهنماییمیکرد.

سهنفرازاستادانماانگلیسیبودند:آقاوخانموولفوآقایگرین.اگرکسی
میخواستمیتوانستدرسطحخوبی،بسیاربهترازآنچهبرایدبیرزبانشدنالزمبود
اینزبانخارجیرابیاموزد،امابرخیدیگرازدانشجویانازجملهمن،توجهمانبیشتربه

تحوالتسیاسیواجتماعیآنسالهامعطوفبود.
فعالیت به شاه رژیم علیه و شکلگرفته سیاسی جریان چند سال سه این طی

پرداختندکهعبارتنداز:

جبهۀملیدوم
نهضتآزادیایران
نهضتروحانیت

مروریبراوضاعاجتماعیوروحیۀحاکمبرمردمپساز۲۸مرداد۱۳۳۲

دیکتاتوری، تاریخی زمینههای به توجه مرداد۱۳۳۲با از۲۸ وخفقاِنپس سرکوب
جویازترسوارعابدرجامعهپدیدآوردهبود.شنیدهبودمکهپاسبانیجلویاتوبوسی
پرازمسافررادرخیابانناصرخسرومیگیرد،سوارشدهوبهرانندهمیگویدکهبهسمت
ولی بوده )شرق( ری خیابان سمت به برعکس، اتوبوس مسیر برود. )غرب( امیریه
رانندهناگزیرمیشوداولپاسبانرابهمقصدشبرساندوبعدمسیرخودرادرپیشگیرد.
ایننوعترس،یادآوردورانمغولاستکهدرفرهنگمازبانزدهمگانبود.برایمثال
میگویندیکجنگجویمغولچندنفررابهقصدکشتندرنیشابورتوقیفمیکندولی
ناگهانمیبیندشمشیرشرابههمراهندارد،خطاببهآنهامیگویدهمینجابایستیدبروم

۱-مانندمجلۀصدفبهسردبیریم.الف.بهآذینکهمحجوبدرآنپنبۀدوافسانۀدینی“طوفاننوح”
ایرانیان استکه باغجمشید افسانۀ دومیهمان و بوده ُفرات اولیطغیان بود، زده را شّداد” و“بهشت
“َورَجمکرد”میگفتهاند.مندرجاییدیگرایننوعفعالیتروشنفکرانراادامۀجنبشچپپسازکودتای

۲۸مردادبهشمارآوردهامکهچوندرعرصۀسیاسیممکننبودهدرعرصۀفرهنگیادامهیافتهاست.
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شمشیرمرابیاورم؛آنچندنفرمانندگنجشکیکهافسونمارشدهباشد،میایستندتااو
باشمشیربرگرددوآنهارابکشد.اینترسووحشتکهچندیبعدباتأسیسساواکو
سرکوبهایمستمرشدتگرفت،باعثشدهبودکهمردمباآخرینابزارهاییکهدردست
داشتندمانندشعروترانهیاجوکولطیفهازاینوضعبهنحویانتقادکنندودرواقعنوعی
مقاومتمعنویرادرخویشتقویتنمایند.ازاینجاستمثاًلشایعۀمربوطبهترانۀ“مرا
ببوس”باصدایحسنگلنراقیکهگفتهمیشدشعرآنکهرسمًامنسوببهحیدررقابی
است،دراصلتوسطسرهنگعزتاللهسیامکیاسرهنگمحمدعلیمبشری)هردو
ازافسرانوابستهبهحزبتوده(سرودهشدهاست.بههرحالمردمدرهرچیزردپاییاز
مقاومتمیجستند.شایعۀقتلتختی،صمدبهرنگیوحتیجاللآلاحمدوعلیشریعتی

وغیرهازهمینمایهاست.

حریف تا میزدند هرخسوخاشاکیچنگ به که بودند غریقی همچون مردم
سالهای طی دست، این از فراوان نمونههای بیاندازند. سکه از را خود َقَدرقدرت
دیکتاتوریپهلویسراغداریموازآنجاکههمینجوسرکوبپسازقیامنیزشدیدتراز
پیشادامهیافت،همیننوعمقاومتدرابعادیگستردهتررواجداشت.یکیازابزارهایی
کهبرایچنینامریوجودداشتازدلسنتهایمذهبیبهعاریتگرفتهمیشد؛باتشبیه
رژیمشاهبهدستگاهیزیدهمۀاسطورههاوسمبلهایرایجدرتاریخشیعهوایراندرابعاد
وسیعمورداستفادهقرارگرفتیاگوشهوکنایههاییکهاززبانبرخیواعظانوروحانیون

درمساجدشنیدهمیشدودهانبهدهانمیگشت.

واعظانازیکسوبهخاطرسیاستضدکمونیستیشاهازنوعیمصونیتوآزادی
تأمین واقع در و خود محبوبیت حفظ برای باید دیگر سوی از ولی بودند برخوردار
معیشتخویشحرفهایبابدلمردمهممیزدند.کسانیکهچنینخطریمیکردند،
چهبساخودشاننیزجزءمخالفانرژیمبودندولیتفاوتشانبادیگرمخالفاناینبودکه
بازدنبرخیحرفهایگوشهداربرمنبر،اگرهمدستگیرمیشدندوبهزندانمیافتادند
بهسیاستضدکمونیستیشاهکنند،چندانمورد بهدلیلخدمتیکهمیتوانستند معمواًل
مجازاتقرارنمیگرفتندوزندانشانکوتاهمدتبود.پسازآزادیهمبااستقبالگرم
مریدانروبهروشدهوازکلیۀجهاتمادیتأمینوازاعتباراجتماعیبرخوردارمیشدند.
در میکنند یاد خود مبارزاتی” “دوران از اسالمیکه جمهوری رژیم سران از برخی
شرایطمشابهیقرارداشتند،مانندهاشمیرفسنجانیودیگران،درواقعدورۀمبارزهای
کهآنهاازسرگذراندندبرایشانشهرتوثروتوسرانجامشرایطکسبقدرتسیاسی

رابهبارآورد.

آنحقوق از دستگاهحاکمهاند؛ از رسمی روحانیونجزئی اهلسنت، بین در
میگیرندووظیفهشانتأییدقدرتحاکماست،حالآنکهدربینشیعیانظاهِرکاراین
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استکهدستگاهروحانیتازقدرتحاکممستقلبودهوبودجۀآنازطریقوجوهات
شرعیکهمقلدانمیپردازندتأمینمیشود.اینبهاصطالحاستقاللمالیالبتهمانعازآن
نبودهکهروحانیتعماًلپایدیگرقدرتسیاسیباشد،گاهدروحدتوگاهدررقابت
باآن.مطالعۀتاریخایرانازدورۀقاجارتاکنون،هردوحالترابهوضوحنشانمیدهد.
ازآنجاکهبودجۀروحانیتازطریقمردمتأمینمیشدهطبیعیستکهدنبالهرویازاین
مردم)یعنیتکیهگاهطبقاتیوایدئولوژیکروحانیت(خصلتاصلیروحانیتباشد.
حمایتازمالکان،رعایتبازاریهاوتوجیهاحکامدینبنابرمنافعآنانعملکردعادی
آناناست.چنانکهدرجریاناصالحاتارضیوبعددرتمامدورانجمهوریاسالمی
شاهدشبودهایم،میتوانگفتبرخالفعنوانپیشواوامامکهروحانیتبرایخودقائل
است،نهتنهاپیشاپیشمردمحرکتنکردهوهرگزپیشرونبودهبلکهبهدنبالتوجیهمنافع
آن است؛ پیرویکرده اجتماعیاش پایههای وخواستههای الزامات از همواره خویش
رادرتمامتندپیچهایتاریخمعاصرایرانمشاهدهمیکنیم،چهدرحمایتازمشروطه
یامشروعهوچهدردورانشاهدرموافقتیامخالفتباآن.مرتضیمطهریدرکتاب
“مرجعیتوروحانیت”)۱۳۴۱(همیندنبالهرویروحانیتراالبتهبهمنظوریدیگربه
تفصیلشرحمیدهدومیتوانبهآنمراجعهکرد.خودخمینیهمبهنظرمبیشازآنکه
دردورۀقیامپیشاپیشمردمحرکتکند،کوششداشتبفهمدکهمردمچهمیخواهندتا

آنراتکرارکند.

مردمبرعکسجریاناتمحافظهکارمثلجبهۀملیودیگرانخواستارسقوطشاه
بودند.خمینیاینخواستۀرادیکالرابهخوبیفهمیدوتوانستدرمواضعخودانعکاس
دهد.بسیاریازفعالیتهاییکهدرقیام۱۳۵۷بهوقوعپیوست،نتیجۀخودپوییمبارزات
تودهایبود.اعتصابهایکارگرینفتبهدستورخمینینبود،فرارازسربازیبهدستور
خمینینبود،موجفراربسیاریقبلازاینکهخمینیچیزیبگویدآغازشدهبود،مبارزۀ
مسلحانهدرجریانقیامموردرضایتخمینینبود.درسالهایپیشازآنخودشاهد
بودهامکهبسیاریازکسانیکهمذهبیبودندوازخمینیتقلیدمیکردندبرایکمکبه
مبارزانانقالبیمسلحوپرداختوجوهاتشرعیشانبهمبارزینیازندانیان)بهجای
پرداختبهمجتهد(،نیازینمیدیدندکهازخمینیوامثالاواجازهبگیرند.آنهاترجیح
میدادندکهاینامکاناتَصرفکمکبهزندانیانسیاسییاحمایتازعملمسلحانه
از حمایت در متعددی نامههای آنکه از پس سرانجام خمینی اینکه شود. چریکها
چنین شرعی وجوهات دادکه اجازه دریافتکرد، معتبر روحانیون ازسوی مجاهدین
مصرفیداشتهباشدامریبودکهازقبلوبدوناجازۀاوعملیمیشدوبنابراینفتوایاو

چیزینبودمگرتأییِدیکعملانجامشده.

جومتغیرمبارزاتاجتماعیدرهردوره،سبککارمبارزانراتعیینمیکردبرای
مثالدراواخردهۀ۴۰کهدرگیریمسلحانهبارژیمبهعنوانیکمسئلۀمهمذهنمبارزان
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رااشغالمیکرد،برایاخذتجربهویاریگرفتنازفکروعملپیشگامانمشیمسلحانه،
کسیمانعورادعینمیشناختوازهرآموزشونظریهایسودمیجستوبهیککالم،
کسیمنتظرتأییِدآقانمینشست.تصورکنیدکهگروهیبااندیشۀمذهبیدربازارتهران
شکلگرفتهبودکهوقتیدستگیرشدند،معلومشد“جرمشان”چاپخاطراتچهگوارا
ناممحمدعلی به بود فردی اینان بین میکنم است!حتیگمان بوده بولیوی ازجنگ

هاشمبیکلشکریکهبهاسداللهالجوردینزدیکبود.

فعالیتدرجبهۀملی

مرداد ۲۸ کودتای از سال هفت میشدم، وارد عالی دانشسرای به من وقتی
۱۳۳۲گذشتهبود.اوضاعسیاسیدرحالتغییربود.خفقانوحشتناکپسازکودتا
یا نمونهدرشعر“نادر برای نومیدیهایشکه و زندانها اعدامها، تمامشکنجهها، با
میشد. رفتهشکسته رفته است، یافته بازتاب اخوانثالث مهدی زندهیاد اثر اسکندر”
مناسبات تکامل میگشت.ضرورت نزدیک خود پایان به ضربه از پس نقاهت دورۀ
بهویژه آمریکا امپریالیسم آنچه با بهسرمایهداری پیشاسرمایهداری از ایران، در تولیدی
درچارچوبجنگسردبرایتغییراتدرونیکشورهایینظیرایرانطرحریزیمیکرد

همآواییداشت.

با آزاد انتخابات برپایی برای شاه بر فشار آمریکا در آمدنِکندی رویکار با
شرکتاپوزیسیونافزایشیافت.همکارانویارانمصدقکهسابقًادرفراکسیونجبهۀ
ملیمجلسویادرحمایتسیاسیازآنفعالیتداشتند،درسال۱۳۳۹جبهۀملیدوم
راتشکیلدادند.کسانیهمکهازفردای۲۸مرداد“نهضتمقاومتملی”رادراعتراض
بهکودتاتشکیلدادهوبارهاطیاین۷سالبهزندانافتادهبودند،دراینجبههشرکت
داشتند.جبههعمدتًامتشکلازشخصیتهایدورانمصدقبود؛ریاستشورایمرکزی
جبههراباقرکاظمیبهعهدهداشت.مضمونتراکتهاواعالمیههایجبههبرضرورت
هم حکومتی دستگاه از انتقاداتی به که هرچند بود، متمرکز قانونی حکومت استقرار
میپرداختالبتههمیشهمراقببودکهدرآنهاهیچاشارهایبهنقششاهمطرحنشود.

علیرغم۱۸سالسن،منآنقدرسادهوخامبودمکهوقتیتراکتیدیدمباامضای
“خادموطن،اللهیارصالح”اشکدرچشممحلقهزد؛“خادِموطن”بودنبرایمطنین

خاصیداشتواصاًلچیزکوچکینبود.
میتینگهایجبهۀملیدرخیابانفخرآباد،پالک۱۴۳برپامیشد؛زمینیبود
نسبتًاوسیعباشماریدرختسپیداردرمجاورتخانۀدکتریداللهسحابیوگویااصاًل
بهایشانتعلقداشتوآنرادراختیارجبهۀملیگذاشتهبود.منباشوروعالقهبهآنجا
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میرفتموپایسخنرانیدکترکریمسنجابی،دکترغالمحسینصدیقی،مهدیبازرگان
وغیرهمینشستمبهویژهسخنانتهییجیمحمدعلیکشاورِزصدرکهباصدایغّرایشاین

شعرملکالشعرایبهارراتکرارمیکرد:
“ای آزادی، خجسته آزادی 
از وصل تو روی برنگردانم  

تا آن که مرا به سوی خود خوانی 
یا آن که تو را به سوی خود خوانم”.

سخنرانیهاعمدتًابهبررسیحوادثروزوموضعجبههدربرابرآنهااختصاص
داشت.درعینحالبهمفاسددستگاهحاکمیتوسوءادارهکشورهمبالحنیانتقادی
برخوردمیشداماهرگزموضعگیریهاازچارچوبقانونفراترنمیرفتوکاماًلرفرمیستی
بود،مثاًلیکیازمواضعخیلیتندیکهاتخاذشدتحریمخریدروزنامۀاطالعاتبود!

درهمانسال۱۳۳۹انتخاباتمجلسبرپاشدوبهرغمتالشهایجبهۀملیتنها
الّلهیارصالحازکاشانبهنمایندگیانتخابگردید،امادرنتیجۀاعتراضاتیکهصورت
منحلکرد. را مجلس ناگزیر و پردهپوشیکند بیشتر را تقلبها نتوانست شاه گرفت
انتخاباتمجدداًبرگزارگردیدومجلسدوبارهدراسفندهمانسال۱۳۳۹افتتاحشد.

آنچهبرایجنبشمردمیمهمبود،نهراهیافتننمایندگانجبهۀملیبهمجلس،بلکه
پیداشدنفضایآزادینسبیومحدودیبودکهبهویژهبراینسلماحکممدرسهداشت؛
اینحکمدربارۀهمۀجنبشهادرستاست.دانشجوییکهدردورۀدبیرستان چنانکه
هیچازمسائلاجتماعیوسیاسیوتاریخمعاصرنیاموختهبودوچهبساتصورمیکرد
کهشاهوزیردستراستودستچپدارد)!(دسِتکمدرجریاناینبرخوردهای
سیاسی،خواستهیاناخواسته،چیزهاییازوقایعوآنچهاززمانانقالبمشروطیتبهبعد
گذشتهبودبهگوششمیخوردواگرکنجکاویمیکردخفقانمیتوانستآنهارادنبال
ازلحظاتحادمبارزۀطبقاتاست:تاریخمشروطیت،به کند.تاریخمعاصرمامملو
توپبستنمجلسوآغازاستبدادصغیر،قیامتبریزوپیروزیمشروطهخواهان،بعددورۀ
از خفقانبیستسالۀرضاشاه،حوادثشهریور۱۳۲۰وباالخرهیکدورۀ۱۲ساله
آنچهنصیبمردممااز“دموکراسی”ست)زیراحکومتمرکزیآنقدرضعیفاستکهبه
اندازۀکافیقدرتسرکوبنداردومردممیتوانندکمیتکانبخورند(.چنانکهخواهیم
دیددرفاصله۱۳۳۹تا۴۲نیزوضعبرهمینمنوالبودوبهماامکانمیدادازمصدقو
جنبشملیشدنصنایعنفتوارزشآنکمیسردرآوریم،ازاعتصاباتکارگریوجنبش
دانشجوییکهباحادثۀ۱۶آذر۱۳۳۲رقمخوردهبودچیزهاییبشنویم،درسخنرانیها
وجلساتیشرکتکنیمکههریکمطلبیآموزندهداشت،شاعرانمبارزمانمانندفرخیو
الهوتیوعشقیونسیمشمالوافراختهوغیرهرابشناسیم.دریکیازهمینمیتینگها
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بودکهیکیازدانشجویاندرآغازسخنرانیخودشعریخواندکههنوزطنینآندرگوشم
صدامیکند:

“سنگین نمی شد این همه خواب ستمگران  
گر می شد از شکستن دل ها صدا بلند…”.     

بود خورده زیرزمینهاگردوخاک و قفسهها در سالها مقاالتیکه و کتابها
ازهمهنوع)ازبرخیآثاردورانمشروطیتوبرداشتهایظلمستیزازاسالمگرفتهتا
رمانهاوکتابهایچپیوتودهای(علنًایابهطورمخفیانهچاپمیشدومثلورِقزر
و زنده را فضا معلمان و دانشآموزان دانشجویان، اعتصابات میگشت. دستبهدست
چالشگرورزمندهمیساخت.دیگرفقطدرسخنرانیهاومیتینگهانبودکهازمبارزات
ضداستعماریسهقارۀآسیا،آفریقاوآمریکایالتینصحبتبهمیانمیآمد،اینمضامین
مقاومت از ستایش در شعرهایی و میشد جاری جوانان زندگی در ملموس بهصورتی
مبارزانازکشورهایمختلفطنینمیافکندوبینماجوانهادستبهدستمیچرخید.

ماحسمیکردیمکهجومبارزهدرحالپیشرویاست.

واقعیتایناستکهسطحآمالوآرزوهایجبهۀملیبسیارعاموابتداییوحتی
کهنهبود.یکروزهنگامغروبهمراهبا۷یا۸نفرازهمدانشکدهایهابرایپخش
تراکتجبهۀملیرفتم؛اولینباریبودکهدرچنینآکسیونیشرکتمیکردم؛بههرکدام
ازماچندصدتراکتدادهشدهبودتادرکوچههاوخیابانهایبینُپلچوبیوسهراهژاله
پخشکنیم،اگرتوانستیمبهدستمردمبدهیموگرنهدرونخانههاومغازههابیاندازیم.با
تمامبیتجربگییکسؤالتاکتیکیبرایمانمطرحشدهبودوآناینکهاگرساواکیها
بهماحملهکردندچهکنیم؟یعنیرهبریحتیبهاینصرافتنیفتادهبودکهتاکتیکیاز
قبلبرایاینمواقعتدبیرکند.خودمانراهحلبچهگانهاییافتهبودیم:مقادیرینمک
درجیبخودریختیمتااگرمزاحممانشدنددرچشمشانبپاشیموفرارکنیم!امامیدانید
همۀاینترفندهاوتمهیداتبرایچهبود؟برایاینکهمتنیحاویدومادهیاتبصرهاز

قانوناساسیراکهجبهۀملیخواستاراجرایآنهابودپخشکنیم!

شرکتدراینآکسیونهاازهرجهتبرایمامدرسهبودوآموزش؛آموزشیکهما
راگاهبهنقدمحتوایمطالباتیاروشهایتبلیغمانرهنمونمیشدواینامکانرافراهم
میآوردکهاگرمیخواستیم،خودراارتقاءدهیم.درعینحالفراوانبودندکسانیکهاز
همانقدماولبهبهانهایازاینفعالیتهاکنارهمیگرفتند.دوستیداشتمکهدانشجوی
پلیتکنیکبود؛یکبارکهدراتوبوسدوطبقهتراکتیپخشمیکردهآقاییبهشماتت
آنروز ازفردای او تا بود بود؛همینکافی نثارشکرده بدوبیراه پرداختهوعاقبت او
همکاریاشراباماقطعکندباایناستداللکه“مردملیاقتفداکاریماراندارند!”.

ارزشفضایباز)یابگویمفضاییکهحداقلکمیسوراخسوراخباشد!(این
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استکهجامعهبهمدرسهبدلمیشودوازحالتگورستانبیرونمیآید.دسِتکممیتوانی
بفهمیچهنبایدکرد.همینکهاندکیفضابازشدهبود،غالبکسانیکهطی۷سالگذشته

امکانتحرکینداشتندزیرپوششجبهۀملیشروعبهفعالیتکردند.

اینراهمبایدگفتکهدرفاصلۀسالهای۴۲-۱۳۳۹،هیچتراکتیااثریاز
فعالیتحزبتودهندیدم،شایدهمفعالیتداشتهولیمنتوجهنکردهام،امافعاالنسابق
درسازمانجوانانحزبتودهرادرمیتینگهایجبهۀملیمیدیدم؛زندهیادبیژنجزنیرا
درحالسخنرانیرویکاپوتاتومبیلیدریکراهپیماییبهیاددارم.درمیتینگهاییکه
دردانشگاهتهرانبرپامیشدنامداریوشفروهر،پروانهاسکندری،عباسشیبانی،مهرداد
ارفعزاده،احمدسالمتیان،هاشمصباغیان،سیاگزاربرلیانبهگوشمیرسید.همینطور

نامابوالحسنبنیصدروهوشنگکشاورزصدررامیشنیدم.

پیشازپرداختنبهجبهۀملیدوم،بهجبهۀملیدرزماندکترمصدقاشارهای
میکنم؛جبهۀملییکفراکسیونپارلمانیبودونهیکسازمانسیاسی.جبهۀملیبرای
حلمسئلهنفتشکلگرفتهبودوشاملبسیاریازکسانیهممیشدکهبامصدقهمراه
نشدهوسرانجامعلیهویموضعگرفتند،کسانیمانندآیتاللهکاشانی،مظفربقاییویا

حسینمکی.

ظهورجبهۀملیدومدرعرصهسیاسیرامیتوانمعلولشرایطزیردانست:نخست
وسپس توده علیهحزب اول درجۀ در مرداد۱۳۳۲که از۲۸ پس سرکوب، اینکه
مصدقیهااعمالشدهبود،نهایتزورخودرازدهودیگرکارایینداشت،بنابراینالزم
بودکهدستگاهقدرتسیاسیفضارااگرنهبرایچپ،دسِتکمبرایِملّیوناصالحطلب
وقانونگراکمیبازبگذارد.اینُبعدداخلیقضیهبود.اززاویۀخارجیهمرویکارآمدن
حزبدمکراتدرآمریکابهرهبریِکندی)چنانکهپیشازایناشارهشد(شاهودیگر
رژیمهایمشابهراتحتفشارمیگذاشتکهیوغرابرگردنمردمکمیسبکترکنندتا

مبادابهانفجاریبیانجامدکهبهنفعرقیبیعنیاتحادشورویتمامشود.

رژیمشاهدرجهتایجاداینفضایکمیمالیمتربهتالشهایمکرریدست
انداختننوعیخیمهشببازیدموکراتیک؛دوحزبملیونومردم راه به ازجمله زد
ایجادشدکهقراربودیکیبهعنوانپوزیسیونودیگریاپوزیسیوننقشایفاکنند؛اما
هیچکدامازاینتاکتیکهاجزبیآبروییبرایرژیمبهبارنیاورد.درنتیجه،باالجبار
فضارااندکیبازکردندتاشخصیتهایهمکارمصدقکهطیهفتسالگذشتهدر
تازهوبیضرری بنمایانندودرعرصۀسیاسیحرفهای بودند،خودی بهسربرده انزوا

مطرحکنند.

اینبارجبهۀملیبهصورتیکجبهۀسازمانیافتهتشکیلشداماازانسجامیحزبی
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برخوردارنبود،بلکههمکاریعدهایبودکههرکدامبرایخودسنِگپنجمنیبودندو
بهندرتدربرابریکدیگرکوتاهمیآمدند؛هیچکدامگذشتۀخودرادرهمکاریبامصدق
ونقشیکهدرآندورانوپسازآنبرعهدهداشتهبودندموردانتقادقرارنمیداد؛همهخود
رامنزهوپاک،دارایگذشتهایبیعیبونقصتصویرمیکردند.وقوعکودتای۲۸مرداد
۱۳۳۲وشکستنهضتملی،همهبرعهدۀحزبتودهگذاشتهمیشدواگرهمازنقش
آمریکاوانگلیس)براساساسنادیکهدرخارجازکشورچاپشدهبود(سخنیبهمیان

میآمدبااحتیاطتماممطرحمیشدتامباداآمریکاوانگلیسرابرنجاند.

رهبر را مصدق دکتر نبودند حاضر حتی بودکه بهحدی آنان در محافظهکاری
معنویجبهۀملیاعالمکنند.جبهۀملی،تجمعشخصیتهایمحافظهکاروعصابهدست
مسائل مبرمترین به پرداختن در بلکه دیپلماتیک، و سیاسی عرصۀ در تنها نه بودکه
بهفرض نداشتند؛ برایعنوانکردن تازهای نیزهیچحرف اقتصادیواجتماعیکشور
صحبتازاصالحاتارضیدرایرانموضوعیبودکهبهوفورموردبحثقرارگرفتهو
قدمتشبهدورۀاولیۀحزبکمونیستوآثارسلطانزادهبرمیگشتوحتیشاههمپساز
۲۸مرداد۱۳۳۲ادعامیکردکهزمینهایخالصهرابهدهقانانبرمیگرداند،درعینحال
اینموضوعیبودکهجریاننیرویسوم،بهرهبریخلیلملکیهمبارهاضرورتآنرا
گوشزدکردهبود،اماجبهۀملیدررابطهباآناللوبیزبانبود)دربارۀموضعحزب
که بودند جبهه به وابسته دانشجویان این سرانجام هستم(. بیاطالع دوره آن در توده
شعار“اصالحاتآری،دیکتاتورینه”رادربرابررفراندومششمبهمن۱۳۴۱مطرح
کردند)۱(،اماعلیرغمتماماینسکوتها،کتمانهاوکوششهاییکهجبهۀملیدرسازش
بارژیمبهکارُبرد،نهدردستگاهدولتونهدرمجلسامتیازیبهاودادهنشد.باوجود
همۀاینمسائل،شکینیستکهنفِسبهمیدانآمدنجبهۀملیدرهمینچارچوبقانونی
وتالشیکهآنهامذبوحانهبرایوادارکردندولت)ونهشاه(بهرعایتموادقانوناساسی
بهکارمیبردند،تأثیرسازندهایدرجوکشورداشتومنگمانمیکنمکههمینتجربۀ
سهسالۀپاییز۱۳۳۹تاخرداد۴۲مدرسۀاجتماعیوسیاسیسازندهایبراینسلمابود
کهسرانجامتوانستگامهایجسورانۀخودرابادرهمشکستنجوسیاسیکشورازطریق

عملیاتمسلحانهبردارد.

یکیازمهمترینحوادثآنسالهااعتصابسراسریمعلمانکشوربود.رهبری
ایناعتصاباتراباشگاهمهرگانبهریاستمحمددرخششبهعهدهداشت.اعتصابات
امریکاماًلبرحقبودومعلمانراکهازنظردرآمد،درمقایسهبادیگرکارمنداندولت
این بهطورجدیوعمیقبهحرکتواداشتهبود. بهشمارآورد، بهنوعیمیتوانپرولتر

۱-همچنینقابلیادآوریستکهدرانتقادوحتیبهسخرهگرفتِناینرفراندوم،اشعارینیزسرودهشدهبود
کهزبانزدمخالفانبودازجملهشعر“باچشمها”اثرشاملو،شعر“مردوَمرکب”اثراخوانثالثوشعری

منسوببهنعمتآزرمتحتعنوان“تندیس”.
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اعتصاباتبامطالباتدیگریکهدرعرصۀسیاسیازجملهآزادیهایعمومی،آزادی
تشکلوآزادیبیانگرهمیخورد،دانشآموزان،دانشجویانودانشگاهیانرانیزباشور
تمامبهمیدانمیآورد.روز۱۲اردیبهشت۱۳۴۰پلیسبهرویتظاهرکنندگانآتشگشود
ودکترابوالحسنخانعلیدرخیاباناکباتان،مجاورمیدانبهارستانکشتهشد.ازآنسال

بهبعداینروزراروزمعلمنامیدند.

باری،مهمترینوآخرینتظاهراتجبهۀملیدر۲۸اردیبهشت۱۳۴۰درمیدان
اسبدوانیجاللیهکهحاالپارکاللهنامداردبرگزارشد.ازقراریکهبعدهاشنیدم،گویا
بینسخنرانانیعنیکریمسنجابیوغالمحسینصدیقیازیکطرفوشاپوربختیاراز
طرفدیگردررابطهباموضعگیریدرقبالدولتامینیهماهنگیوجودنداشتهاست.
پایان به خیابانها در پراکنده درگیریهای و انتظامی نیروهای حملۀ با تظاهرات این
رسید.دربارۀکنگرۀنارمک)۱(هممطالبیدراینجاوآنجاآمدهکهلزومیبهپرداختنبه
آندراینجانیست.زندهیادمصطفیشعاعیانکهدرآنزماندانشجویهنرسرایعالی
فنیتهران)دانشگاهعلموصنعتکنونی(بودنقدیبراهدافوعملکردجبهۀملیبااسم
مستعارنوشتهبودکههمزمانباکنگرهپخششد.متناینجزوهرادردستندارمولی

حاویانتقاداتسختیبهرهبریجبهۀملیبود.)۲(

فعالیتهمزماندرانجمناسالمیدانشجویانودرجبهۀملی

غیرازفعالیتدرجبهۀملی،عضوانجمناسالمیدانشجویانهمبودموهمینطور
مسئولیتانجمندردانشسرایعالیهمبهعهدۀمنبود.شبهایجمعهبهمسجدهدایت
درخیاباناستانبولمیرفتمکهطالقانیپیشنمازشبودودرآنجاتفسیرقرآنمیگفت.
تفسیرهایاوکهغالبًاباتفسیرهایسنتیازقرآنتفاوتداشت،بعدهادر۶جلدتحت
عنوان“پرتویازقرآن”منتشرشد.اوکهازمصدقیهامحسوبمیشد،بالفاصلهپس
از۲۸مرداد۱۳۳۲همراهباآقاسیدرضازنجانی،مهندسبازرگان،دکتریداللهسحابی
وعدهایدیگر“نهضتمقاومتملی”راتشکیلدادهبود.)۳(درصحبتهایشهمیشه
گوشهایبهاستبدادمیزد.مسجدهدایتپاتوقماجوانانیشدهبودکههمبهیکاسالم

ُشستهُرفتهباورداشتیموهممصدقیبودیم.

۱-منظورکنگرۀاولجبهۀملیدوماستکهدردیماه۱۳۴۱برگزارشد.
۲-“نسلجوانوجبهۀملی”بهقلممصطفیشعاعیان.ایننوشتهرابرخیازجواناننهضتآزادیتکثیر

کردهبودندباامضایچ.ن.آ)چاپنهضتآزادی(.
به:“نیمقرنخاطرهوتجربه:خاطراتمهندسعّزتالله ۳-دربارۀتشکیل“نهضتمقاومتملی”نک.
سحابی)ازدورانکودکیتاانقالب۵۷(”تهران،فرهنگصبا،چاپدوم:۱۳۸۸،ج۱،صص۱۶۰و۱۶۱.



دورۀدانشجوییوآغازفعالیتسیاسی  ۸۹

کساندیگریهمبودندکهازماسنشانبیشتربودوازاصحابمسجدهدایتو
انجمناسالمیدانشجویانیامهندسین)۱(بهشمارمیآمدندمانندمهندسعلیاکبرمعینفر،
مهندسمصطفیکتیرایی،مهندسیوسفطاهری،دکترکاظمسامی،محمدتوسلیونیز
محمدعلیرجاییوخیلیهاکهبعدهادر۱۳۵۷درکابینۀبازرگانبودندیادرمناصب
دیگرقرارگرفتند.شرحکاملیازعضویتوفعالیتمدرانجمناسالمیدانشجویانرادر

مقالهایجداگانهشرحدادهام.)۲(

مابهیکمعنیملیـمذهبیبودیم،امابهنظرمباملیـمذهبیهایپسازقیام
حاکمیت و خودشان بین تمایزی میخواهندخط اینها داشتیم. اساسی فرقی ۱۳۵۷
مامیکوشیدیموجه بنیانگذارانهمینرژیمهستندولی از بکشنددرحالیکهخودشان
تمایزمانراازیکطرفباطرفدارانکاشانیـبقائیوازطرفدیگرباکسانیکهاز
نظرفلسفیبهالحادقائلبودندروشنکنیم،حالچهمتشکلدرحزبیسیاسیبودندچه
نبودند.نکتۀمهمدیگریکهدرچنینمقایسهایبایددرنظرداشتفضاییستکهمادر
آنتنفسمیکردیمیعنیفضایجهانضداستعماریسالهای۱۹۶۰کهدرادامۀهمین
متمایل احادیْث و قرآن از ما تفسیرهای حتی پرداخت؛ خواهم مفصلتر آن به فصل
امروز مذهبیهای ـ ملی درحالیکهگفتمان بود ضداستعماری مبارزات این و بهچپ
بههیچرویچنیننیست.مسلمًاتوضیحدقیقاینتمایزاتباتوجهبهتفاوتهایموجود
دربینطیفهایملیمذهبیمجالبیشتریمیطلبد.آنچهدراینجافهمآنازنظرمن
اهمیتحیاتیداردایناستکهماتوانستیمآنمرحلهراچهبهلحاظنظریوچهعملی

نقدکردهوپشتسربگذاریم.ایندستاوردیبودبسیارارزشمند.

ازهمانپاییز۱۳۳۹فعالیتدیگریهمدرزمرۀکارهایمقرارگرفتهبود.هرهفته
عصرجمعهبهکتابخانهایدرخیابانامیریهتهرانمیرفتمکهبهابتکاروهزینۀخانوادۀ
دکترعباسشیبانیتأسیسشدهبود.گویادرابتدااینکتابخانهایشخصیبودهکهبعدًا
تعداد که میشد برگزار جلساتی اینجا در بودند. نامیده شیبانی بونصر کتابخانۀ را آن
نسبتًاکمیدرآنحاضرمیشدندشاید۱۵-۱۰نفر،هرجلسهبهموضوعیاختصاص
مییافتکهازقبلکسیحولآنتحقیقوبررسیکردهبود.بهیاددارمکهمثاًلابوالحسن
بنیصدروهمینطورمهندسمعینفروجوادفالطوریسخنرانیهاییکردندامابرایمن

۱-مهندسبازرگانکهمعتقدبودایرانیهاروحیۀتکرویدارندتالشکردباایجادتعدادیانجمن“روحیۀ
انجمنمهندسین)کهدرواقعسندیکایمهندسین اونخستین تبلیغکند.شنیدهامکه راتشویقو جمعی”
است(راپایهگذاریکردکهسالهادوامداشت.انجمنمهندسینمجلهایصنفیهممنتشرمیکرد.درادامۀ
همیننظروعمل،انجمناسالمیدانشجویان،انجمناسالمیمهندسین،انجمناسالمیپزشکان،انجمن
اسالمیمعلمینراهمپایهگذارییاتشویقوحمایتکرد.الهامبخشوتغذیهکنندۀهمۀاینانجمنهاخودش

بودکههموارهازهمکاریدکتریداللهسحابیوسیدمحمودطالقانیبرخورداربود.
۲-نک.به:مقالۀ“زمانیکهمنعضوانجمناسالمیدانشجویانبودم”.

 http://www.peykar.org/articles/498-anjomaneslami.html
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ازهمهجذابترصحبتهایکسیبودکهفهمیدممحمد
دانشکدهکشاورزی دانشجوی او دارد. نام حنیفنژاد
نهقرائت(قرآنصحبت کرجبودودربارۀمطالعه)و
کرد.برخورداوبهقرآنبرعکسروالمعمولبودوآن
رامثلیکجزوۀراهنماوخودآموزدرنظرگرفتهوتنها
منبعمعتبربرایدرکاسالمتلقیمیکرد؛اونهاحادیث
رامورداتکاقرارمیدادونهگفتاردیگرروحانیونرا؛
ترجمۀ فهمیدم )بعدًا جیبی قطع با قرآنی دستش در
مهدیالهیقمشهای(بودکهمثلیکدفترمعمولیورق
میزدوبهآنارجاعمیداد.صراحتوصداقتوعمق
برمیانگیخت. را همه توجه و بود آشکار مطالعهاش
درپایانجلسهسِرصحبترابازکردموباهمشروع
ایستگاه تا آنجا از و پارکشهر تا زدنکردیم، قدم به
اتوبوسهایکرج)بهنظرممیدانمجسمه،میدانانقالب
و فساد از مشخصًا او زدیم. وگپ رفتیم راه فعلی(
زمانکتاب آن در زد. حرف روحانیون عقبماندگی
به بود عراق در که را اصالحطلبی روحانیون از یکی
نامشیخمحمدخالصیخواندهوازآندرنقداینرفتار
نزدیکی نوعی همانجا از من میآورد. مثال روحانیت
ایدئولوژیکونظریبهاواحساسکردمکهبعدهاهم

تقویتشد.

سعید با انجمن هفتگی جلسات جریان در
محسنهمآشناشدمکهدردانشکدهفنیتهراندررشتۀ
مهندسیتحصیلمیکرد.دراینجلساتغیرازبحث
دربارۀتبیینوتوضیحمفاهیماسالمیبهبرخیتجارب
سیاسیهمپرداختهمیشد.درآنزمان،اوایلدهۀ۱۹۶۰
و بود عرب کشورهای در التهاب سالهای میالدی،
همینطورجنگالجزایر،کنفرانسباندونگ)۱۹۵۵(
وکشورهایغیرمتعهد…فکرمیکنمدریکیازهمین
جلساتبودکهبادوستمشترکحنیفوسعیدهمآشنا
شدمکهاوراعبدی)عبدالرضانیکبینرودسری(صدا
مجاهدین سازمان تشکیل در بعد چندی او میزدیم.

نقشبهسزاییایفاکرد. عبدالرضانیکبین)عبدی(

محمدحنیفنژاد

سعیدمحسن
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فهم و بادرک بهکلی ازاسالم بودکهدرکمان ماواضح برای زمان درهمان
انجمن از جلسهای بعد سال یک حدود بهگمانم است. بیگانه آخوندیسم و آخوندها
اسالمیدانشجویاندرمنزللطفاللهمیثمی)دانشجویدانشکدهفنیوعضوانجمن(
بهاصطالحروشِنآنروزهادر ازروحانیون پاشدهبودوسیدمرتضیجزایرییکی بر
آنسخنمیگفت؛آنروزبیشاز۵۰نفربودیم؛وقتیصحبتجزایریبهپایانرسید
حنیفنژادصریحًاگفت:“همهبالهاییکهمسلمانهامیکشندازدستهملباسیهای
شماست”)یعنیآخوندها(وجزایریهممجبورشداینگفتهراتأییدکند.ایندرکیبود
کهدرانجمناسالمینسبتبهروحانیتوجودداشت.درواقعنوعیاسالمبدونروحانیت.

انجمناسالمیتحتتأثیرجوسیاسیداخلکشور)آزادیفعالیتجبههملیو
دیگراحزابطیایندوسهسال(ونیزجوسیاسیمبارزاتیدرکشورهایجهانسومو
هیجانناسیونالیستیوضداستعماریکشورهایعربوبهویژهجنگاستقاللدرالجزایر
قرارداشت.مااخباراینمبارزاترادنبالمیکردیمکهدرمجلۀانجمنبهنام“پیکار
اندیشه”منتشرمیشد.بهیاددارمکهدرشمارۀاولمقالهایدربارۀجنگالجزایرودولت
موقتآنبهرهبری“فرحتعباس”آمدهبودومابهطوریابتکاریعکسرنگیبزرگ

اورابهخریدارهدیهمیکردیم.

مناسبت به برخیمراسم برگزاری فعالیتهاییکهدردانشسراداشتیم ازجمله
اعیادمذهبیهمبودمانندسومشعبانتولدامامحسین،پانزدهمشعبانتولدامامزمان
یا۲۷رجببعثت.جشنبزرگیدررستوراندانشسرایعالیبهمناسبتسومشعبان
بازرگان، مهندس محمودصناعی، دکتر دانشسرا رئیس آن در برپاکردیمکه ۱۳۴۱
مرتضیمطهریسخنرانیکردند.محورصحبتهااحیایاسالمبودوتأکیدبرکارآیی
آندرروزگارکنونی.عنوانسخنرانیمهندسبازرگان“اسالمجوان”بودکهانجمنما
آنرابهصورتجزوهایمنتشرکرد)باهمکاریشرکتانتشار(.چاپونشراینجزوه
نخستینتجربۀمندرکارانتشاراتیمحسوبمیشدکهدرعینحالامکانتماسمکرر
بابازرگانراهمبرایمفراهمکرد؛تماسهاییکهبرایمبسیارآموزندهبودودرمقالهای
بهمناسبتدرگذشتبازرگانازآنیادکردهام)۱(.درآنمراسممنبهنمایندگیازطرف
دختراندانشجو)!(مطلبیدربارۀاهمیتجایگاهزندراسالمقرائتکردمکهروزنامۀ
کیهاندرگزارشخودبهآناشارهکرد.مطلبراباهمکاریمحمدتوسلی)کهپساز
قیامشهردارتهرانشد(نوشتهبودیم.جالباینکهبهرغمادعایجمعیدائربراینکهما
مسلمانانروشنفکر،جایگاهزنانرابهحقمحترممیشماریمبرایهیچیکازدختران
دانشجویهمفکرخودماناینلیاقتراقائلنبودیمکهخودشانبیایندوصحبتکنند.
فکرارتجاعِیفرودستبودِنزنانکهپشتوانۀمذهبیهمداشتدرهمیناقدامبهاصطالح
و واهی اسالمچقدر در مرد و زن برابری ادعای بگذریمکه میشد. دیده ما متمدنانۀ

۱-نک.به:پیوستسه:مهندسمهدیبازرگان:آیینۀاوجوافول“بورژوازیملیایران”.
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تاکنونتحوالت آنروز از به۵۰سالپیشاستو فریبکارانهاست؛موضوعمربوط
زیادیبهبرکتمبارزاتزناندرجامعهصورتگرفتهولیهنوزراهدرازیدرپیشاست.

َنْفِستجمعدانشجویان،مقاماتدانشگاهیراکهبایدپاسخگویساواکمیبودند
دربارۀفعالیتماحساسمیکردامامذهبیبودِنماباعثمیشدکهبرخوردشانفارغاز
آنسختگیریهمیشگیایباشدکهنسبتبهتجمعاتیکهبویچپمیدادروامیداشتند.
درستاستکهجلساتیکهمابرگزارمیکردیمرنگمصدقیداشتوبرایشانخوشایند

نبود،اماشایددرمبارزهایکهباکمونیسمداشتنداینحداقلراتحملمیکردند.

همینسیاسِتتحمِلنسبیمذهبیهاازجانبرژیمامکانمیدادکهبابرخیاز
مقاماتدانشسراروابطخوبیداشتهباشیم.بهیاددارمیکبارباحنیفنژادبرایگرفتن
اجازۀبرگزاریمراسمیدرکویدانشگاهبهمالقاتدکتراحمدفرهادرئیسدانشگاهرفتیم.
همچنینبایدبرگزاریمراسمرابادکتربهمنیسرپرستکویدانشگاههماهنگمیکردیمو

خوببهخاطردارمکهشبانهقرارمالقاتیبااودرخانهاشواقعدرشمیرانگذاشتیم.

دراینجاازاستادانیناممیبرمکههمیشهازماحمایتمیکردندمانندمهندس
ما مراسم در حتی شخصیتهاییکه و ناظرزادهکرمانی دکتر سحابی، دکتر بازرگان،
سخنرانیمیکردندمانندحسنصدر)وکیلوحقوقدانمعروفمصدقی(ونیزروحانیونی
مانندمرتضیمطهری،محمدبهشتی،مکارمشیرازیوبرخیطالبدیگرمانندسیدهادی

خسروشاهیوعلیحجتیکرمانی…

فعالیتدرنهضتآزادیایران

برای میگردد. باز ۱۳۴۰ سال اردیبهشت از پیش به آزادی نهضت تشکیل
مهندسمهدیبازرگانودکتریداللهسحابیبیمعنابودکهدرجمعیارانمصدقوجبهۀ
ملیازویژگیباورهایاسالمیشانکهسالهادرتوجیهوتدویناشکارکردهبودنددر
فضایالئیکجبهۀملیچشمپوشیکنند.بهایندلیلبودکههمراهباآقایطالقانیو
عدهایدیگرازفعاالنسابقدرنهضتمقاومتملیپایۀجمعیتیراریختندکهخودرا

ایرانی،مصدقیومسلمانتعریفمیکرد.

بازرگان بهواسطۀشرکتدرجلساتسخنرانی آن، از ازدوسهسالپیش من
درمسجدهدایتیادرکویدانشگاهباافکاراووتعریفیکهازدینداریداشتآشنا
شدهوآنرامیپسندیدم.اینشناخِتپیشینیازبازرگانوهمفکرانشباعثشدکهدر
پیوستنبهنهضتآزادیتردیدنکردمودرروزهایاولیکهباشگاهنهضتدرخیابانکاخ

)خیابانفلسطین(افتتاحشددرآننامنویسیکردم.
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نه ملی جبهۀ در عضویتشان که داشتند نظر در آزادی نهضت بنیانگذاران
بهعنوانافراد،بلکهبهعنوانیکهویتحزبیدرچارچوبجبههتلقیشود.مانهضتیها
نیزپافشاریمیکندو میگفتیمبینایجادیکسازمانکهبراصولاعتقاداتمذهبی
بنابهنظردکترمصدق،جبهْهائتالِف عضویتدرجبهۀملیتضادیوجودندارد،زیرا
احزابوگروههاستنهتجمعیازافراد؛درحالیکهشخصیتهاییمتنفذدرجبهۀملی
بودندکهچنیننظرینداشتندماننددکترمحمدعلیُخنجی.بههرحالنهضتیهاخودرا
جبههایمیدانستندوکسیمثلحسننزیه)۱(کهازمؤسسیننهضتبوددریکسخنرانی
درباشگاهنهضتتصریحکردکهاینجاخانۀدومجبهۀملیایراناست.باوجوداین،
جبههایهاخواهبهایندلیلکهنمیخواستندبازرگانبانیروییمتشکلخواستارورودبه
جبههشودیابهاینخاطرکهرهبرانجبههبهویژهدکترغالمحسینصدیقی،مذهبیبودِن
یکجریانرادردروِنجبههمناسبنمیدانستند،تقاضایعضویتنهضتدرجبهۀملی

رادرکنگرۀنارمک)۱۳۴۱(ردکردند.

تفاوتچشمگیرنهضتآزادیوجبهۀملیدرنحوۀبرخوردشانبهقدرتسیاسی
بود.نهضتصریحًاازشاهومداخلۀاودرامورحکومتیانتقادمیکردوآنراخالف
حکومت” نه سلطنتکند باید “شاه اینکه بر دائر مصدق پرنسیپ و اساسی قانون
میدانستوهمینطورازتصریححمایتخودازمصدقِابایینداشتواورارهبرنهضت
ملیمینامید؛درحالیکهسرانجبهۀملیدرافشایاقداماتدولتهرگزنامیازشاهبه
میاننمیآوردندآنهادرکاِرچانهزنیخودبادولتبرایآنکهُپسِتوزارتیبهدستآورند
بهتأییدشاهنیازداشتندودرنتیجهنمیبایستخودراتندرونشاندهند.همچنینشاید
برایاجتنابازرنجشرژیمیابهایندلیلکهبرخیازآنانبرسررهبریجبههبامصدق
رقابتداشتند،ازرهبریاوسخنینمیگفتند.مصدقدرآنزمانزندهوتحتنظربودو

دراحمدآبادبهسرمیبرد.

من عملی و ذهنی مشغولیات به هم آزادی نهضت در فعالیت بعد، به آن از
حزبی مرامنامۀ آزادی نهضت بدلگردید.جمعیت فعالیتم عمدۀ جنبۀ به و شد اضافه
وایدئولوژیکروشنینداشت.ازمهندسبازرگانشنیدهامکهمیگفت:“مانهضترا
درستکردیم،سفرهایبودکهانداختیم،یکیباخودشچلوکبابسرسفرهآوردهیکیهم
آبگوشت”.وجوددوجریان،یکیمذهبیودیگریغیرمذهبیدرنهضتآزادیآشکار
بود.دررأسجریانمذهبیبازرگان،سحابی،طالقانی)بههمینترتیب!(قرارداشتند.در
مقابل،جریانیکهبرمذهبوتوجیهدینیتکیهاینداشتوکارنهضتراصرفًاسیاسی
تلقیمیکردبارحیمعطائی،عباسرادنیا،عباسسمیعیوحسننزیهنمایندگیمیشد.
عطائیکارمندراهآهنبودودراعتصاباتراهآهنکهبهدورۀحمایتازمصدقدرآغاز

۱-حسننزیهوکیلمعتبردادگستریدرآنسالها،فعالدرنهضتمقاومتملی،ازجملهنویسندۀنامۀ
سرگشادۀافشاگرانهایبهشاهبودکهدرضمیمۀنشریۀ“راهمصدق”بهگمانمدرسال۱۳۳۷منتشرشدهبود.
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سالهای۳۰بازمیگشت،نقشفعالیایفاکردهبود.اودرکالسهایآموزشسیاسیهم
مردکارآمدیبود.عالوهبرایندرنهضتآزادیکسانیهمبودندکهبهمذهباعتقادی
نداشتهوبهکلیچپبودندمانندآقاییبهنامفروغی.برایخودمنبااینکهدرانجام
وظایفدینیکاماًلمتعهدبودمعلتپیوستنبهنهضتبیشترصراحتآندراعالمرهبری
مصدقوانتقادوافشاگریعلیهشاهبودتااعتقاداتمذهبی.برایمغیرقابلقبولبودکهبه
نخستوزیرانتقادشوداماشاهکههرکسیمیدانستعاملاصلیستازانتقادومسئولیت
فسادهامصونبماند.اظهاراتدائمینخستوزیرانشاه،یعنیدکترمنوچهراقبالواسدالله
َعَلمکهخودراجاننثاروغالمخانهزادشاهمعرفیمیکردندازیادکسینمیرودوبیان

همینفضایچاپلوسی،َتمُلقوُکرنشوبهخصوصدفعمسئولیتازشاهبود.

بود. تفکیک قابل بهخوبی هم نهضت سیاسی وجه و مذهبی وجه درعینحال
نوشتههایسراننهضتیعنیبازرگان،طالقانیوسحابیهمهدرتبیینوتوجیهباورهای
اسالمیشانبودواگربهطورمشخصدرجستجوینوشتهایسیاسیمیبودی،آنرادر
روزنامهونشریه“باحاشیهوبیحاشیه”)باتوزیعمحدود(مییافتیکهدیگراناحتمااًل
عزتاللهسحابی،رحیمعطائییاحسامانتظاریمینوشتند.نهضتآزادیبهاستثنای
دوتمایزیکهباجبهۀملیداشتوبهآناشارهکردم،حتیدربارۀاصالحاتارضیشاه
بود)۱(. نداده نه!” دیکتاتوری آری، ملی:“اصالحات ازهمانشعارجبهۀ بهتر نظری
تالشنهضتبرایسودجستنازنفوذروحانیتبهقیمتچشمپوشیآنهاازاختالفدید
علمگرایخودنسبتبهخشکاندیشیوَجْزمیتیکهروحانیونداشتند،سرانجامنتیجهای
برعکِستصوراتشانبهبارآوردودرزمانقیام۱۳۵۷دیدیمکهچگونهُکلاینطیف
ابزاردستروحانیتشد؛اینمسیرسیاستیبودکهنهضتنسبتبهروحانیوندرپیش
گرفتهبود.سیاسِتنهضتمبنیبراستفادهازنفوذوقدرِتبسیجیکهروحانیونداشتند
نهضت از هرگز روحانیون درحالیکه میگشت. آنان از بیدریغ حمایت اعالم باعث
بهعنوانیکجریانسیاسیمصدقیجانبدارینکردندوحمایتحسابگرانهشانعمدتًا
بهنامبردنازطالقانیوبازرگانبهعنوانشخصیتهایُمتدینمنحصرمیشد.روحانیت
تفسیر زیرا بدهد نمیتوانست و نداد نهضت به َاخص بهطور و ملیون به امتیازی هیچ
ازاسالمرامنحصربهخودمیدانست.ازدیدآنهاهرکسکهازاسالمسخنمیگفت
میبایستدرمقابلرهبریروحانیتسرخمکندوگرنهاورارقیبخویشمیدانستند.
درزمینۀتالشنهضتبرایاستفادهازنفوذروحانیت،موردخاصیبهیاددارمکهخالی
ازآموزشنیست:یکبارنهضتاعالمیهایدرتشریحاوضاعسیاسیواجتماعینوشت
وآنرابهنامحوزۀعلمیۀقمامضاوانتشارداد.اینکارکهنسبتدادنحرفخودبه

۱-برایتوضیحبیشترنک.به:نقدمرامنامۀنهضتدرکتاب“بیانیۀاعالممواضعایدئولوژیکسازمان
مجاهدینخلقایران”بخشپاورقیهاص۶۱.

http://www.peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Se-Bayaniyeh-Mojahedin.pdf
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دیگرانبودنوعیجنگروانیرایجبهقصدتبلیغوترویجحرفهایخودمحسوبمیشد
ودرواقعهدفیدوگانهداشت،ازیکطرففریبدادنطالبقموازطرفدیگرمثاًل

ترساندنرژیم!

و نیست عجیب امری سیاسی رقابتهای در نشان و بینام اقدامات اینگونه
سابقۀتاریخیهمدارد.یکنمونۀدیگررامربوطبهچندسالبعدهمبهیاددارمکه
ازَحدپیشنهادتجاوزنکردوبرایمندرسیماندگارباقیگذاشت.ماجراازاینقرار
بودکهوقتیدراواخرمرداد۱۳۴۸یعنیدراوت۱۹۶۹،جناحشرقیمسجداقصی
دربیتالمقدسبهدستاسرائیلیهابهآتشکشیدهشدوخشمواعتراضاتفراوانیدر
دنیابرانگیخت،شاههمخواستازفرصتُبلبگیردواعالمکردکهحاضراستویرانی
ناشیازآتشسوزیراتعمیرکند.باچندنفردیگرازاعضایاولیۀسازمانمجاهدین
سیدمحمدهادی آیتالله طرف از فتوایی ترتیبکه این به رسید بهنظرمان پیشنهادی
میالنی)مقیممشهد(بنویسیمدائربراینکهاینویرانینبایدتعمیرشودوخرابیهاباید
بهعنوانسندجنایتاسرائیلپیشچشمجهانیانباقیبماند.متنرامنبهزبانآخوندِی
آقایمیالنینوشتموبرخیازتکیهکالمهایایشاننسبتبه“حضرتولیعصر)عج(
ارواحنافداه”راهمدرآنگنجاندم!تصورمااینبودکهاگرچنینفتواییبهنامآقای
هم میالنی آقای اینکه مهمتر و میشود آب بر نقش شاه پیشنهاد منتشرشود، میالنی
نمیتواندمنکرآنگرددواین“موضعمترقی”راکهبرایشاعتبارمیآوردازآنخود
نداند!اماپسازتأمِلالزمیکهرویاینکارکردیمیکیازرفقاگفت:“چرامابااین
ُمردهچوب نیروییکهخودچنینموضعینداردکمکدهیم؟چرامازیربغل به کار
بزنیموآنرابرپانگاهداریم؟”نتیجهآنکه،آنپیشنهادبهکلیکنارگذاشتهشدوتنها
درسشبرایمانباقیماند.نیروییراکهدرمبارزۀطبقاتیوتکاملاجتماعیغیربالنده
ومیراستنبایدبهضرباحساساتومنافعفوریکوتهنظرانهزندهجلوهداد،رنگکرد

وبهتاریخفروخت!

اصالحات با خمینی بهویژه روحانیون وقتی آزادی نهضت فعالیت دورۀ در
و پافشاریکردند انتخابات در زنان شرکت تحریم بر و برخاستند مخالفت به ارضی
سیدحسن آیتالله نمونه )برای دادند نشان بهوضوح را خود عقبماندگی اینکار با
طباطباییقمیتاسالهابعدهمهمینمخالفتبااصالحاتارضیراتکرارمیکرد(
ایننهضتآزادیوبهخصوصطالقانیبودکهبامراجعهبهخمینیاوراازایننوع
مخالفتبرحذرداشتوبهجایآنشعارمخالفتباگسترشنفوذاسرائیلوآمریکارا
مطرحکرد.خمینیهمبهسرعتایننکتهرافهمیدودیگرمواضعوحرفهایروزهای

اولشراتکرارنکرد.

واضحاستکهفعالیتمندراینسالهابهلحاظایدئولوژیکنقاطمشترکیبا
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بودندداشت.نشریۀمکتباسالم)۱(درقممنتشرمیشد “روشنفکراندینی”کهدرقم
ومننهتنهاخوانندهآنبلکهمبلغآننیزبودهوباعثشدهبودمکهحدودچهلنفراز
دانشجویانآنرامشترکشوند!نزدیکیمنبهاینجریانتاجاییبودکهیکبارهماز
منبرایحضوردرجلسۀهیئتتحریریهشانکهدرتهرانتشکیلمیشددعوتکردند.

موضوعبحثچگونگیانطباقسیاستمجلهبانیازهایجواناندانشجووروشنفکربود.

درفاصلۀاینچندسال،بارهابهقمسرمیزدمودرروندتغییروتحوالتیکهدرجریان
بودقرارمیگرفتم.گاهبرایسخنرانیدرجلساتانجمناسالمیازبرخیشخصیتهای
فعالدعوتمیکردیمبهتهرانبیایندیامادرچارچوبفعالیتیبهقممیرفتیم.بهیاددارم
کهیکبارازناصرمکارمویکبارهمازبهشتیدعوتکردیمکهبهتهرانآمدند.دوستِی
شخصیامباسیدهادیخسروشاهیوعلیحجتیکرمانیگرمترازآنبودکهنیازیبهدعوت
وقرارمالقاتداشتهباشد.اینروابطتاسالهای۱۳۴۷-۱۳۴۶همادامهداشت.گاه
بهرفتارروحانیونانتقاداتیداشتیمکهصریحًاباآنهامطرحمیکردیم،براینمونهمشخصًا
یکباربرخیازروحانیوننزدیکبهرژیمباموافقتوپشتیبانیمالیکاملدربار،ضریح
نقرهازاصفهانبهکربالمیبردندکهابتداآنرادرچندینشهرایرانچرخاندهوبرایدستگاه
سلطنتتبلیغاتمیکردند.ماشدیدًاانتقادداشتیمکهچراروحانیونمخالفشاه،نهفقطبا
ایناقداممخالفتنکردهبلکهتادروازهقمازآناستقبالهمکردهبودند.خوببهیاددارم
کهوقتیاینانتقادرابهناصرمکارمدرخانهاشگفتم،جوابدادکهنبایدباهمۀکارهای
رژیممخالفتکرد!مابههرحالدرآندورهادامهدادنبهاینارتباطهاراازنظراهدافمان
مفیدارزیابیمیکردیم؛مثاًلازهمینطریقبودکهتوانستیمدرپشتیبانیازسراننهضت
آزادیکهدردادگاهنظامیمحاکمهمیشدندچندیننفرازمراجعتقلیدرامتقاعدکنیمکه
درحمایتازآنهابیانیهبنویسند.ماهمۀاینبیانیههارادریکدفتربامقدمهایُتند)کهدر
آنعبارت“یاوهگوییهایشاه”آمدهبود(جمعآوریکرده،درتهرانچاپکردیمواینکار

تأثیرمناسبیدرافشایرژیموتبلیغاهدافنهضتآزادیداشت.

بهخاطرهایهماشارهمیکنمازدورانیکهبهعنواندانشجودرنهضتآزادیفعالیت
میکردم:نخستینسخنرانیعمومیمندرمجلسترحیمیکروحانیجانبدارمصدقدر
سال۱۳۴۱بود.آقاضیاحاجسیدجوادییکروحانیوشخصیتملیودرزمانمصدق
وکیلمجلسازقزوینبود.اوچندروزپسازخروجاززنداندرگذشت.مجلسترحیمی
درمسجدَارگبرپاشد.برادرشپیشنمازمسجدحسنآبادبودوگرایشیبهمخالفتبارژیم

۱-نشریۀ“درسهاییازمکتباسالم”کهبعدهابه“مکتباسالم”مشهورشد،درسال۱۳۳۷توسط
برخیازروحانیون“روشنفکر”حوزهعلمیهمثلناصرمکارمشیرازی،موسیصدر،جعفرسبحانی،محمد
واعظزادهخراسانی،سیدمرتضیجزائریو…پایهگذاریگردید.ایننشریهزیرنظرشریعتمداریوباکمک

مالی“بازرگانانخیراندیشوروشندلتهران”تهیهمیشد.
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نداشت.باوجوداینیکنفربهنمایندگیازدانشجویانجبهۀملی)حسنحبیبی(ویک
نفرهمبهنمایندگیازدانشجویاننهضتآزادی)من(دراینمراسمسخنگفتند.حبیبی
تحتتأثیراستادشدکترغالمحسینصدیقیبهجایآنکهدرآغازسخننامخداراببرد،
بانقلقولیازابوالفالسفهُسقراطآغازکرد.مطلبمنهمکهبنابهدرکوفهمیکهدرآن
زمانداشتموتحتتأثیرجورادیکالترنهضتنوشتهشدهبود،نسبتًاتندمحسوبمیشد
بهطوریکهباعکسالعملیکهبرانگیختبهسختیتوانستمتقریبًاتااواخرشرابخوانم؛
صحبتمدرعینحالکهباحمایتجمعوسیعیازحضارهمراهشد،همزمانمخالفتبرخی
بهویژهبرادرُمتوفیراهمبرانگیختکهباازجابرخاستنتهدیدبهترکجلسهکرد.سرانجام
سخنانمقطعشدومجلسبههمخورد.مندرآننوشتهنابسامانیهایجامعهرابرشمردهو
گفتهبودمکهدرچنینروزگاریوجودکسیمانندآقاضیاچقدراهمیتداشتهاست.آقای
حسامانتظاری،عضوکمیتۀاجرایینهضتنوشتهراهمانجاقبلازتشکیلمجلسدیده
وتأییدکردهبودومنپسازاینتأییدبودکهبرایخواندنآنآمادهشدهبودم.ایناولین
وازمعدودسخنرانیهایمندرمجامععمومیبود!وقتیخواستمازمسجدخارجشومبا
تعجبمتوجهشدمکهجمعیازجوانانمرادورهکردهاندتاساواکیهانتواننددستگیرمکنند.

بهبرکتهمینبرخوردبودکهسالمازاینتجمعَجستم.

ازدیگرفعالیتهایعملی،بایدبهدوسفردرسالهای۱۳۴۱و۴۲اشارهکنم
کهدرقمبهدیدارخمینیرفتیم.دریکیازایندیدارهاهمراهباشماریازدانشجویان
دانشگاهتهرانبودیموبهگمانمخمینیبهتازگیازبازداشتیکوتاهمدتآزادشدهبود.
جمعیتفراوانیحیاطبیرونیخانهاووکوچهراپرکردهبودومردمبرایادایاحترام
تا بود ُمتکاگذاشته اتاق،روی ازپنجرۀ بیرون را رامیبوسیدند.دستش اودستش به
زیاد نسبتًا ما تعداد بیَعتمحسوبمیشد. نوعی ببوسندکهخود را آن دیدارکنندگان
بودورویهمرفتهجمعیتیمیشدیموباشعاروپالکارددراینبزرگداشتشرکتکرده
بودیم.متنیهمازقبلبرایسخنرانیتهیهکردهبودیمکهمنآنراپشتبلندگوخواندم.
درآنمتنبرضرورتعدمسازشبارژیمتأکیدشدهبودومعتقدبودیمکهدشمنانحق
وعدالتراکهبهزبانقرآن،کافروپوشانندهحقیقتمیگویندبایدبابرخوردیبسیار
قاطعمجازاتکرد.حاالکهپسازسالهاتجربهوازجملهپسازقدرتگیریخمینی
وجنایاتهولانگیزیکهآنهامرتکبشدهاندبهحرفهاییکهدرسال۱۳۴۲خطاب
بهخمینیگفتهایمفکرمیکنم،رعشهبراندامممیافتد.درآنزماننقطۀمشترکطبقاتی
وایدئولوژیکماباروحانیونمخالفشاهوادارمانمیکردبهآنهاصرفًاتوصیهوگوشزد
کنیمکهبنابهتعبیرقرآننبایدنسبتبهُکفاررحمرواداشت؛بماندکهبهوضوحدرک

واحدیازمعنایآنباروحانیوننداشتیم.

ی الْأَرِْض فََسادًا  َویَْسعَْوَن فِ َّهَ َورَُسولَهُ  بُوَن الل یَن یَُحارِ َّذِ ال ََّما َجزَاءُ  قرآنمیگفت:“ِان
ْن ِخلَاٍف اَْو یُنفَْوا ِمَن الْأَرِْض ذَِٰلَک لَهُمْ  َواَرُْجلُهُم مِّ مْ  یهِ اَیْدِ َّبُوا اَْو تُقَطَّعَ  َّلُوا اَْو یَُصل اَن یُقَت
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ی الْآِخرَِة َعذَاٌب َعِظیمٌ”)سورهمائدهآیه۳۳(.یعنی“همانا جزای  ُّنْیَا َولَهُمْ فِ ی الد ِخزٌْی فِ
کسانی که با خداوند و پیامبر او به محاربه برمی خیزند و در زمین به فتنه و فساد می کوشند 
این است که کشته شوند یا بر دار شوند یا دست ها و پاهای شان در خالف جهت یک دیگر 
بریده شود یا از سرزمین خویش تبعید شوند؛ این خواری و زاری دُنیوی شان است و در 
آخرت هم عذاب بزرگی خواهند داشت”)ترجمۀخرمشاهی(.حالآنکهرفتارروحانیت

گواهچنینبرخوردینبود.

سخنرانیدرجمعانبوهیکهدرآنخانۀبزرگگردآمدهبودندصورتمیگرفت.
تالشمااینبودکهخمینیوکاًلروحانیوِنمخالفرژیمبرخواستهایمردمتکیهکنند.
واعظیجوانبهنامسیدعبدالرضاحجازیکهآنروزهادردستگاهخمینیآبروییداشتدر
کنارمیکروفونایستادهبود.اورااززمانیکهدرقمبودممیشناختم.بعدهادراواخردهۀ
۱۳۴۰کهاوراتصادفًادرتهراندیدمبهمنگفتکهدرزندانازاومیپرسیدهاند“کسی
کهازطرفدانشجویانسخنرانیکردکیبود؟”وخوداومیگفتکهمرالوندادهاست.
حجازیباجاهطلبیهایشفرازونشیبهایفراوانداشت.دردورۀجمهوریاسالمیمتهم
بهارتباطباساواکشد.اوطیسالهاهموارهازجریانیبهسویجریانیدیگرمیرفت،از
فداییاناسالمِنوابصفویگرفتهتاآیتاللهبروجردی،سیدجعفربهبهانیودراوایلدهۀ

۱۳۴۰بهسمتخمینی…اوسرانجامدراوایلدهۀ۱۳۶۰اعدامشد.

آنتیکمونیستنمیدانستمزیرامفهومکمونیسمرا را باری،مندرآندورهخود
یادنگرفتهبودم،اماتصورمیکردمکهباماتریالیسمنمیتوانپدیدههایطبیعیواجتماعی
را درکی بیآنکه بودم تازه راهحلهای درجستجوی نتیجههمواره در و داد توضیح را
کهازفرهنگسنتیمانبهمارسیدهبودبیدلیلرهاکنم.ماایننگرانیهایخودرادر
اشکالگفتوگو،نوشته،شعاروغیرهبهگوشروحانیونیکهخودرا“روشن”نشانمیدادند
میرساندیموبرضرورتتغییرروشهایتبلیغولزومتدویناعتقاداتاسالمیبهزبانروز
تأکیدمیکردیمتااسالمبتوانددربرابرمکاتبمختلفچهراستوچهچپعرضاندامکند.

ازنظرسیاسینیزباهرگونهسازشبادولتمخالفتکردهوخواهانافشایآن
بودیم.درجلساتآموزشیکهدرانجمناسالمیبرگزارمیکردیم،ازمعدودشخصیتهای
روحانیکهبهنظرمانروشنبینبودنددعوتمیکردیمتامباحثیرامطرحکنند،ازجمله
امور اقتصاداسالمی، نفردیگر. دو ویکی ازمطهری،علیغفوری،مرتضیجزایری
اجتماعی،مسائلفلسفیموردبحثومطالعهقرارمیگرفت.چهنسبتبهعقایدسنتی
متمدن دنیای در میکردندکه ارائه اسالم از روحانیون درکیکه به نسبت وچه رایج
انتقادیداشت؛ معاصرایدههاییغیرقابلدفاعبودپرسشهاییمطرحمیشدکهجنبه
مسائلیمانندبردهداری،اجرایحدودوقصاص،حقوقبرابرزنانومردانوغیره،به

سیاستهمگاهگوشههاییزدهمیشدکهبرایشرکتکنندگانجالبتوجهبود.
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درسفریبهقمکهازآنیادشدگزارشیازاینجلساتبهخمینیدادیموخواستار
نیرو دهد پاسخ روز مسائل به میتواند ایدهایکه بهعنوان اسالم تبیین برای شدیمکه
بگذارندتابهقولخودماناسالمازمکاتبدیگرعقبنماند.خمینیضمنتأییدتالش
ماگفت:“منآقایمطهریرامیشناسمومورداعتماداست”ولیازاینکهگفتهبودیم
درمقایسهبامکاتبدیگررویاسالمبهحدکافیکارنشدهانتقادکردوگفت:“حتیبه
شماجوانانمسلمانهماینطورتلقینکردهاندکهنظراسالمدرهمۀمسائلروشننیست
درحالیکهاسالمهمهچیزدارد”.اواینپاسخرادرحضورقریب۴۰نفرکهدرمجلس
نشستهبودند)ازجملهخلخالیکهیکیازشاگرداناوبود(بهزبانآورد،امادهسالبعد
ازرویکارآمدنجمهوریاسالمیبهخوبیبهیاددارمکهرئیسسازمانبرنامهبهنام
محمدتقیبانکیاعالمکردکه“برنامۀاقتصاداسالمیروشننیست”)قریببهمضمون(.
رفسنجانیهمزمانیکهبرسرکارآمدگفتکه“دوتاخطمهمازلحاظاقتصادیوجود
داردیکیدخالتدولت،یکیعدمدخالتدولت،اماهنوزجمهوریاسالمینتوانسته

مسئلهراحلوفصلکند”)قریببهمضمون(.

عدم میکردیم پافشاری آن بر و بوده تأکیدمان مورد همواره دیگریکه نکتۀ
برابررژیمسازشکنند. نبایدروحانیوندر بارژیمشاهبود.مامعتقدبودیمکه سازش
واکنشخمینیرادربرابرایننکتهبهیادندارم.قدرمسلمایناستکهاوپراگماتیستتر
ازاینبودکهازپیشجوابیدراینبارهمهیاداشتهباشد.اگرشرایطایجابمیکرداو
میتوانستخودرامثلگذشتهدعاگویشاهبداندویاهمانکسیباشدکهبرشعار“شاه

بایدبرود”پافشاریمیکرد.

جهان و ایران در روز مسائل و اسالم از آنچه حول بحث و قم با ما ارتباط
عربمیفهمیدیمباعثمیشدکهکتابهاییهمردوبدلشود.بهیاددارمکهسیدهادی
خسروشاهیسفریبهکشورهایعربیکردهودههاجلدکتابباخودآوردهبودکهدر
ایرانیافتنمیشد.گونیکتابهاراساواکدرفرودگاهنگهداشتهبودواوبااینَمحمل
کههمهمتعلقبهآیتاللهشریعتمداریستپسازچندروزآنهارابهدستآورد.دربین
اینکتابهاخاطراتجنگچریکیدربولیویاثرچهگواراکهبهعربیترجمهشدهبود
نصیبمنشدکهباولعمطالعهکردم.درهمینایامبابرخیازروحانیونوطالبمخالف
باهنروسیدمحموددعاییوغیره مانندهاشمیرفسنجانیوجواد تهران شاهدرقمو
دیدارهایمکررداشتیم.تماسهایماباآیتاللهشریعتمداریومیالنیزمانیکهبهتهران
آمدهبودندوبعدهاتماسماباخمینیدرنجفرشتهایبههمپیوستهاست.درکِلاین
مسیرتصورمااینبودکهبهرغماختالفبرداشتهاییکهبینماوروحانیتازمفهومو
نقشاسالموجوددارد،ماهمهدرزیرچترگستردهایهستیمکهاسالمنامیدهمیشودو
میتوانیمبرایپیشبرداهدافمبارزاتیماننهتنهاازآنانکمکبگیریمبلکهبردرکو
بینشآنهانیزتأثیربگذاریم،اماتجربۀفعالیتمبارزاتیدرعمْلماراهرچهبیشترازآنها
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دورکردوآشکارشدکهگرایشهایطبقاتیوایدئولوژیکمتناقضکهبیانمنافعطبقاتی
متضادهستندنمیتوانندبایکدیگرسازگاریداشتهباشند.ماهرچهبیشترمیدیدیمکه

درکآنهاازاسالمصرفًاتوجیهگرمنافعطبقاتیآنهاست.

مجموعًابهنظرمنمبارزۀروحانیتیکنوعویکدستنیست.روحانیتدر
از درسطحجامعهتشکیلمیدهد،جدا ویژه قشر اینکهیک کلیتخویشعلیرغم
از داردودرالیههایی نیستکهدرکلجامعهوجود ایدئولوژیکطبقاتیای تأثیرات
اینقشرتأثیرگذاشتهومیگذارد؛بههمینجهتدرآندورهبرخیازاینافرادمعتقدبه
بعضیشعارهایمترقیمثلآزادیودموکراسیبودند؛مثاًلبهیاددارمدربسیاریازآثار
مطهریاصاًلصحبتازایننیستکهمامبارزاناسالمبودهوبرایآنفعالیتمیکنیم،
بلکهصحبتازآزادیوعدلوضدیتباجهلوایننوعمضامیناست؛البتهبماندکه
شخصمطهرینمونۀبارزیازاینتمایلنیست.بودندکسانیکهبهدفاعازستمدیدگانو
حمایتازنیروهایمترقیجامعهتمایلداشتهوبدونآنکهچشمداشتیداشتهباشندحاضر
بهمبارزهبودند،یعنیهمۀاینافرادیکدستنبودهوجهتگیریهایطبقاتیگوناگونی
میانآنهاوجودداشتهاست؛همۀشعارهاییهمکهمیدادند،ارتجاعینبودهاست،برخی
عدم مثل تحریککند میتوانست را عقبمانده مردم که میکردند تکیه چیزهایی بر
رعایتحجابو…ولیازطرفدیگرمابامفاسدحاصلازآننوعتمدنیکهشاهنشاه
میخواستبیاوردهمطرفبودیمکهواقعًاازدیدگاهانتقادینیزمبارزهکردنباآنمعنی
میداد،یعنیتمامآنچیزهاییکهدرواقعبهمعنیتحقیرهرچهبیشترمردمبود.درمیان
نیروهای که میدادند جامعه سطح در را شعارهایی همان که بودند عدهای روحانیت
ارتجاعی ازموضع ازکسانیکه میانطیفی دارد اساسیوجود فرقی بهنظرمن مترقی.
صحبتمیکنندمثلآیتاللهُقمیکهازموضعدفاعاززمیندارانومالکینبااصالحات
ارضیمخالفتمیکندتاکسیمثلحبیباللهآشوریکهمبارزهمیکند،بهزندانمیافتدو

شعاراولوآخرشهمکهبهاعدامکشیدبرسرخواستههایدموکراتیکاست.

تغییر قابل و نمانده باقی افراد با ثابتی و بهطرزیکسان مواضعدرعینحال این
هستند،میتواندتکاملپیداکندویابرعکسبهعقببازگردد.بهعنوانمثالخوِدشخص
وجریانخمینیرادرنظربگیریم.منخودمچونایندورهرازندگیکردهامازابتدادر
ازموضعی اوایلمیدهد در بودهام.اعالمیههاییکهخمینی جریاناعالمیههایخمینی
بسیارارتجاعیبهمسائلمینگرد،ازایننوعکه“مگرمردهاحقرایدارندکهحاالزنها
رایبدهند؟!”یااینکه“باحقرأیمیخواهندزنانرابهفحشابکشند”.اینبهمروروبا
گذشتزماناستکهمواضعاورفتهرفتهخودشرابهمسائلدیگروصلشدهوخصومت
باآمریکارامطرحمیکندوغیرهومیدانمکهچقدرتحتتأثیرفعالیتروشنفکرانیکهاز
تهرانبهقممیرفتندوبااوصحبتمیکردندبودکهاوتغییرموضعداد.آنهابهاوفهماندند
کهچهشعارهاییبرایمردمجذابتراست:شعارهاییبرضداسرائیل،دخالتونفوذ
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اقتصادی–سیاسیونفوذامنیتیایندولتوهمینطورنفوذوسلطۀآمریکابرمنطقه.
بههمیندلیلشایدبتوانگفتکهشعارهاییکهخمینیعلیهآمریکابهزبانمیآوردبیشاز

آنکهضدامپریالیستیباشد،ضدخارجیوضداجنبیستوالزامًاجنبۀمترقیندارد.

بهیکنکتۀدیگرهمبایداشارهکنمکهبیشتربیانروحیۀفردیمناست،عالوه
برفعالیتهمزماندرانجمناسالمیدانشجویان،جبهۀملیونهضتآزادیوارتباطبا
فعالیتمخالفتآمیزروحانیتکهاینهمهدرمجموعباتربیتوباورهایدینیامتضادی
نداشت،مجلۀعلموزندگیراهمکهنیرویسومبهرهبریخلیلملکیمنتشرمیکرد
میخواندموحتیاگرنوشتهایرامفیدمییافتمپخشهممیکردم.منحدود۳۰یا۴۰
نسخهاز“غربزدگی”جاللآلاحمدرادربیندانشجویانتوزیعکردم.ازحضوردر
مجالسافرادیهمکهالزامًانظرشانراتأییدنمیکردمامابهنظرمجالبمیرسیدندِابایی
ازدرسهایفلسفیمحمدتقیجعفریتبریزیکهمردیپرمطالعه نداشتم،مثاًلاستفاده
ودانشمندبود.گهگاهدرمجلساوحاضرمیشدمدرحالیکههیچنزدیکیسیاسیبااو
نداشتم.اواصاًلشخصیسیاسینبود.پسازقیامهمازنظرسیاسیمورداستفادهرژیم
قرارنگرفت،هرچندبهلحاظایدئولوژیکازنظریهپردازانباورهاییمحسوبمیشدکه
اینرژیممنافعوحاکمیتخودرابرآنهابناکردهودرتوجیهخودازآنهابهرهمیگیرد.

به و بودم عالقهمند فرهنگی فعالیتهای و ادبیات و هنر به همواره باری،
انجمنهایادبی،نمایشگاههایهنریوتئاتررفتوآمدداشتم.ازفعالیتهایانجمنهای
از اینهاراغنیمتمیشمردمو بریتانیاوشورویاستفادهمیکردم. آمریکاو فرهنگی
دستنمیدادم.درانجمنراهنمایکتابکهمجلهایبههمینناممنتشرمیکردعضویت
داشتموازخواندنوپیگیریمجالتروشنفکریمانندنگینوفردوسیونقدکتاب

)انتشاراتنیل(کوتاهینمیکردم.

امروزکهبهآندورانمینگرم،بهنظرمجالبمیرسدکهبرخیازفعالیتهایمدرقالب
فکریوعملیانجمنونهضتنمیگنجیدولیچونآنهارامفیدتشخیصمیدادمدنبالشان
میکردم.درتماممراحلزندگیودرهرتشکیالتیکهبودهام،هموارهباریکهایبرایتحرک
خودباقیگذاشتهامکههرچندبااصولنظریوعملیسازماندرهرمرحلهتضادنداشت،
گاهموردانتقادرفقایمبود،اماهمینفعالیتهایحاشیهایآشناییهاییبهوجودمیآوردو

امکاناتیفراهممیکردکهدرشرایطبحرانیوسختبهدردسازمانهممیخورد!

حادثۀاولبهمن۱۳۴۰

دربارۀاینحادثهمطالبزیادینوشتهشدهومنبهاشارهایبسندهمیکنم.پس
از۲۸مرداد۱۳۳۲وسلباستقاللدانشگاهوسپسحادثه۱۶آذرهمانسال،دیگر
حادثهایبهاهمیتاولبهمن۱۳۴۰رخندادهبود.ریاستدانشگاهرادکتراحمدفرهاد
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بهعهدهداشتوتاحدودزیادیپرنسیپهایرایجاستقاللدانشگاهراکهدرکشورهای
خارجیمرسوماستمراعاتمیکرد؛ازانتخاباترؤسایدانشکدههاگرفتهتاممنوعیت
ورودنیروهایانتظامیونظامیبهدانشگاه،امامخالفتمستمردانشجویانوجوعمومی
کشورعلیهسیاستهایشاهصبررژیمرابهپایانرساندهبودوتالشداشتدانشگاهرا
درسکوتیمرگبارفروبرد.اینبودکهدراولبهمن۱۳۴۰نیروهایپلیسونظامیبه
دانشگاهتهرانحملهکردند.آنهانهفقطدانشجویانراموردَضْربوَجْرحقراردادندو
عدهایازآنانرادستگیرکردندبلکهکالسهاوآزمایشگاههانیزازصدمهدراماننماند.
دکتراحمدفرهاددراینارتباطاعالمیهایدادوایناقدامرامحکومکردکهاینکار
درنوعخودبینظیربود.بیمناسبتنیستکهبهمتناعالمیۀدکتراحمدفرهادمورخ۱

بهمن۱۳۴۰نگاهیبیاندازیم:

اعالمیۀدانشگاهتهران

“امروز یکشنبه اول بهمن ماه ساعت یازده و ربع عده ]ای[ نظامی 
بدون آ  ن که اتفاقی مداخلۀ آنان را ایجاب نماید به محوطۀ دانشگاه وارد 

شده و جمعی از دانشجویان را مضروب و مجروح نموده اند.
دانشگاه نسبت به این عمل رسماً 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 دانشکده ها از ادامۀ 

خدمت در دانشگاه معذور خواهیم بود.
رئیس دانشگاه تهران، دکتر فرهاد”.)۱)

مامخالفانرژیم،ایناعالمیهراکهدرحکمتراکتیعلیهرژیمبودوسیعًاپخش
کردیم.طبعاًاینآخریندورۀریاستفرهادبردانشگاهبود.درسالهایاخیرازآقایخسرو
شاکریشنیدمکهدکترفرهاددردورۀدانشجوییدرآلمانازدوستانوهمکارانتقیارانی
بودهاستامریکهیقینًادرنحوۀبرخورداوبهاینحادثهنمیتوانستبیتأثیربودهباشد.

سرکوب مورد و شد  آشوبکشیده به دانشگاههایکشور واقعه، این از پس
وحشیانهرژیمقرارگرفت.خشونتاینموجسرکوبنشاندادکهرژیمشاهدرپیادهکردن

رفرمهایضروریامپریالیسممصمماستوهیچِاباییازآنندارد.

موج و ۱۳۴۱ بهمن ششم رفراندوم با همزمان آزادی نهضت فعالیتهای
دستگیریپسازآنبهپایانخودنزدیکمیشد.رژیمتماممسئولیننهضترادستگیر
کردهوچنانکهخواهیمدیدروانۀدادگاهنظامیکرد.درآنمقطعزمانی،ازمیانملیون

تنهابانهضتیهاچنینبرخوردیشد.

۱-بهنقلازاسنادنهضتآزادیجلدیکم۱۳۴۴-۱۳۴۰.
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دادگاهدرپاییز۱۳۴۲درپادگانعشرتآبادبرپامیشدوازچندینماهپیشاز
برگزاریآنهفتهاییکیدوبارزندانیانرابهپادگانمیآوردندتادرآنجاباوکالیخود
بهبررسیپروندهپرداختهودفاعیاتخودراآمادهکنند.حضورآنهادرعشرتآبادموقعیت
مناسبیبرایمالقاتنیزبود.زندانیانعبارتبودندازمهندسمهدیبازرگان،آیتالله
بابایی، احمدعلی مهندسعزتاللهسحابی، یداللهسحابی، طالقانی،دکتر سیدمحمود
ابوالفضلحکیمی،محمدمهدیجعفریُبرازجانیودکترعباسشیبانی.محاکمۀکسان

دیگریکهازنهضتدستگیرشدهبودنددرزماندیگریصورتگرفت.

آقایاحمدصدرحاجسیدجوادیکهشغلقضاوتداشتوزمانیدادستانتهران
مسند به تعلق بهدلیل ولیگویا میشد آزادیمحسوب نهضت سران از هرچند بود نیز
افسران از آنها متهمانسازماندهیکرد؛ از دفاع برای هیئتی او نشد. قضاوتدستگیر
پیشنهاد بههمیندلیل و داشته ارادت مصدق به عمومًاً که بودند شاغلی یا بازنشسته
بودند. پذیرفته متهمین از نظامی دادگاه در دفاع برای را صدرحاجسیدجوادی آقای
افراد این نام بگیرند. بهعهده را متهمان نظامیوکالت دادگاههای در آنهامیتوانستند
بهیاددارم:سرهنگغالمرضانجاتی،تیمسارعلیاصغرمسعودی، را ازوکالیمدافع
سرهنگ بود(، شاغل )که علمیه اسماعیل دکتر سرهنگ رحیمی، عزیزالله سرهنگ
علیاکبرغفاریوتیمساراحمدبهارمست.غالباینافسران،بازنشستهودارایگرایش

ملیمصدقیبودند.

دفاعیات نهضت، دانشجویان از معدودی ما
تایپ زندانیانگرفته از آقایصدر نظر با را زندانیان
به برایوکال را آنها از تعدادی میکردیم. ُپلیُکپی و
سرهنگنجاتیمیدادیموبخشیرانیزبینطرفداران
آن در میکردیم. پخش دانشگاه و بازار در نهضت
دستگیری خطر طبعًا و نبود سادهای اینکار شرایط
هموارهوجودداشت،بهعنوانمثاللطفاللهمیثمیدر

همینارتباطدستگیرشد.

باری،پسازبازگشتسعیدمحسنازسربازی،
پرداختیم کارهایی همان ادامۀ به دوره یک برای
تکثیر و تایپ جمله آن از بود، نهضت به مربوط که
متن نظامی. دادگاه در بازرگان دفاعیات )پلیکپی(
اصغر و میگرفتیم زندانیان از مخفیانه را دفاعیات
تایپ استنسیل روی را آن )علیاصغر( بدیعزادگان
میکرد.یکدستگاهپلیکپیهمبامدارکجعلیوبا

علیاصغربدیعزادگان
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اینمَحملکهبراییکمدرسهاستبهدشواریخریدهودرخانهسعیدمحسنگذاشته
بودیم؛آنرادرطبقۀهمکفوحتیکمیگودترجادادهبودیمتاصاحبخانۀسعیدکه
درطبقۀباالمینشستوجوانیبودتحصیلکردۀآلمانکهروزهایتعطیلوگاهشبها
بهخانهمیآمد،سروصدایآنرانشنود.اودربارۀمابنابهتربیتاروپایی،کنجکاوی
خاصینمیکرد.بااستفادهازیونولیتامکاناتیفراهمکردهبودیمکهسروصدابهخانۀ
را دیگر وسایل و ُمرکب منکاغذ، میزدیم. پلیکپی ترتیب این به و نرود همسایهها
میخریدموسعیدپلیکپیمیزد.حجمکاغذهابسیارزیادبود،جمعًا۱۰۰ًبستهکاغذ
این برای اجارهکنم. انبار بهعنوان اتاقکی شدم ناگزیر بهطوریکه میشد ورقی ۵۰۰
کارخودمراکتابفروشجازدموحتیتوانستیمبدونهیچشناسنامهایاینهزارنسخه
پلیکپیراآنجاجابدهیمضمنًابرایمرتبکردنصفحاتومنگنهزدن،ازیککارگاه
نجاریدربازاراستفادهکردیمکهمتعلقبهاسداللهالجوردیبود،همانکهبعدهاجالد
اوینشد.یادمهستکهبامهندسمهدیفیروزیانبهآنکارگاهمیرفتیم.اوسالهابا
سازمانمجاهدینبهرهبریرجویدرعراقبهسرمیبرد.دوستدیگریکهدرپلیکپی
کردِندفاعیاتبهماکمکمیکردجوانیبودبهنامحمیدایَپکچیکهخانهایدربازار
داشت.اودرسال۱۳۴۴درارتباطباپروندۀسوءقصدبهشاهتوسطیکسربازگاردبه
نامرضاشمسآبادیکهدرجریانآنچندیننفرازجملهپرویزنیکخواهدستگیرشدند

بهزندانافتاد.

کتاب از نسخه سه دو
دفاعیاتبازرگانازطریقدوستانی
البالی داشتیم، تهران بازار در که
ارسال خارج به صادراتی فرش
توسط خرداد۱۳۴۳ در گشتکه
)قطب خارجکشور آزادی نهضت

زاده،یزدی،چمران(چاپشد)۱(.

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

دادگاه دربارۀ بیشتر اطالع برای -۱
بازرگانو…بهاسنادنهضتآزادیرجوع

شود.تاریخلینک۲۰۱۳/۰۱/۱۰.
http://www.mizankhabar.net/asnad/
archive/archive.htm



دورۀدانشجوییوآغازفعالیتسیاسی  ۱۰۵

مالقاتمهندسبازرگاندرزندانقصررفتهبودمازوضعیکهدرآنقرارداشتیم،طبعًا
بهزبانغیرصریح)چونیکپاسبانهمیشهایستادهبودتابهحرفهایمالقاتکنندگان
ازشکل را نارضایتیخودمان مراتب ارائۀگزارش، از انتقادکردم.پس بدهد( گوش
فعالیتجاللفارسیمطرحکردم؛اوسرخودهرکاریمیخواستبهنامنهضتمیکرد.
اینانتقادباعثشدبازرگانسفارشکندتاجاللراازکمیتۀموقتیکهبهتازگیبرایاداره
نهضتآزادیبامشارکتهاشمصباغیانوزیرنظراحمدصدرحاجسیدجوادیتشکیل
شدهبوداخراجکنند.جاللهرگزایناقداممراازیادنبردهودرکتابیکهپسازقیام
تحتعنوان“زوایایتاریک”چاپکردهبامبالغیدشنامبهمنازآنیادکردهاست.

نهضتروحانیت

ماازسالهاپیشیعنیحتیدردورانمجاهدیناولیهمعتقدنبودیمکهروحانیت
مواضعشانگفتند، در یا تئوری در قیام از پس عدهای آنطورکه است؛ یککاست
بلکهقشریستکهبهرغمامتیازاتیکهداردوکوششیکهطبیعتًابرایحفظآنامتیازات
و زیربنایی تحوالت از متأثر جامعه سطح در دیگری قشر هر مثل میآورد، عمل به
بهعنوان ازبهشتیورفسنجانی اینهم، از بهعنواننمونهماسالهاپیش روبناییست؛

روشنفکرانبورژوازینامبردهایم.

درتحوالت روحانیت نقش به مربوط معادالت از دسته فهمیک برای اساسًا
میان رابطه بر باید ارضی اصالحات با ارتباط در بهخصوص و سالها این اجتماعی
روحانیتومالکانارضیتعمقداشت.اینواضحاستکهاتحادیسنتیبینروحانیتو
زمیندارانکهطبقۀحاکمۀدورانقبلهستندوجودداشت،اماتحوالتجامعهالزامًامیان
آنهامنعکسشدهوتضادهاییایجادمیکرد؛آنهاباتحوالتجامعهوضرورترفرمهای
را اوقاف متولیان و مالکان از بعضی قرارمیگیرند.من درمعرضفشار سرمایهدارانه
میشناختمکهقباًلبهطوررسمیدرکلوپهاییکهرژیمراهمیانداخت،مثلکلوپالینز
)کهدرفارسیشیرمردانترجمهکردهاند(یادرشورایشهرداریشرکتمیکردندوبه
اشکالمختلفوابستهبهرژیمبودند،حتیعکسشاهبهدرودیوارخانهشاننصببود.

اینان بودهامکه ارضی،منخودشاهد بااصالحات آغازمخالفتروحانیون با
عکسشاهرابرداشتهوعکسخمینیراگذاشتهبودند.دراینجاازروحانیتسنتیصحبت
میکنم،یعنیروحانیتدرقالبگذشته،ادامۀبروجردیومناسباتنزدیکیکهاینهابا
زمینداران از هم یعنی بودند چنین شهرستانها روحانیوِن از خیلی داشتند؛ زمینداران
دفاعمیکردندوهمخودشانزمینداربودند.روحانیتهنوزآنقدر“مدرن”نشدهبود
کهدرمالکیتشرکتهایاشاخههایدیگرتولیدیحضورداشتهباشد.اینبعدهاستکه
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روحانیونییادمیگیرندبهتأسیسشرکتبپردازند،سهامداشتهباشند،دراداراتفعال
باشندیامغازهبزنندوتجارتکنند.فرایندتحوِلبخشیازروحانیونبهنیروییبورژوایی
ازهمینسالهاشروعشدوسرانجامدرسال۱۳۵۷بهنتیجهنشست.روحانیونسنتی
دردورۀقبلزمینرامیخریدندیابهآنهاهدیهمیشدیاموقوفهایبودکهبهآنها۹۹ساله
واگذارشدهبود.آنهابهتبعاینمناسبات،بهیکنوعاتحاداقتصادیبازمیندارانرسیده
بودندکهازنظرسیاسیواجتماعیآنهارامحتاطومحافظهکارنگهمیداشت.بسیاری
ازروحانیونکهعلنًاخودراطرفداریامخالفدربارنشاننمیدادند،درواقعدراتحادبا
رژیمشاهبودند،رژیمهمهوایاینهاراداشت.درهرشهریهم،یکیدوآخونددرباری
داشتیم،نیازینبودکهبقیهرابهمالقاتباشاهمجبورکنند.زمانیکهشاهبهشیرازمیآمد
ومثالًبهزیارتشاهچراغمیرفتکافیبودتعدادمعینیازآخوندهادرحرمبهاستقبالش
بایستند؛اینهامعمواًلآخوندهاییبودندکهاعتباریدربینمردمنداشتند،اگرهمداشتندبا
چنیناقدامیازبینمیرفت.افکارعمومیشیعیان،آخوندهایدرباری)وعاظالسالطین(
رابرنمیتافت.بههمیندلیلآخوندهاییکهنوعیفاصلهبامقاماترسمیراحفظکردهیا

علنًامخالفبودندازاعتبارویژهایبینمردمبرخوردارمیشدند.

منمعتقدنیستمکهبتوانهمهروحانیتسنتیرابهیکنحوارزیابیکرد.در
با زورآزمایی نوعی برای را زمینه روحانیتکه این از بخشی ارضی، مقطعاصالحات
راه برای مقاومتکند؛ اصالحات مقابل در میکوشد میبیند، مناسب سیاسی قدرت
میگیرد. شهرستانها با تماسهایی و میزند سازماندهی به دست مقاومت انداختن
محافظهکارترینعناصراینبخشمثلآیتاللهسیدمحمدبهبهانی)فرزندبهبهانیدورۀ
مشروطه(کهدردستگاههایدولتیهمنفوذداشتنددراینمخالفتجلوافتادند.خانۀ
بهبهانیدرخیابانبوذرجمهریتهراننزدیکبازارآهنگرانبودکهمرکزروضهخوانیو
سینهزنیوولیمهدرایامعاشورامحسوبمیشد؛پسازاینتماسها،اینخانهبهمرکز
تجمعومشورتروحانیونیکهازشهرستانهاآمدهتابهصفمخالفاناصالحاتارضی
بپیوندندتبدیلشد.حدود۴۰نفرازاینگونهروحانیونجلسهایدرضدیتبااصالحات
ارضیبرگزارمیکنندکهمناعالمیهشانرادیدهبودم.بردرودیوارشهرپوسترهایبزرگ
زدهبودندوازمردمدعوتمیکردندکهدرتجمعمسجدُترکها)مسجدآذربایجانیها،
مسجدسیدعزیزالله(واقعدرمرکزبازارتهرانشرکتکنند.فلسفیکهباخمینیهمدر
ارتباطبودمستقیمًاازقمبهایناجتماعآمدوسخنرانیکرد.مضموناصلیگفتاراوبه
نمایندگیازمراجع،اینبودکه“مگرمیشودزمینمردمراازآنهاگرفت؟!”اینموضع
علی مسّلطون “الناس که میشد مستدل مشهور فقهی قاعدۀ بهیک اتکا با مخالفین،
أموالهم”)مردماختیارداراموالخویشهستند(؛همینطورازعباراتیکمکمیگرفتند
را روستاییان میشود. ُمستفاد مالکیتخصوصی تقدس آنها از اسالمی حقوق در که
تحریکمیکردندکهاگردراصالحاتزمینیبهآنهارسیدآنرانپذیرندبااینتوجیه
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اینکه“با یا نمازخواند” َغْصبینمیشود قبولنیستچونرویزمین که“نمازشان
آِبقناِتآننمیشودوضوگرفت”؛“زندرخانهحراممیشود”وازایننوعاراجیف؛
درحالیکهبرخیدیگرازروحانیونمیکوشیدندبراینمسئلهزیادتأکیدنکنندوخودشان
راباشرایطجدیدانطباقدهند.اینانعبارت“الناسمسّلطونعلیأموالهم”رابهنحو
دیگریتفسیرمیکردندومیگفتند:“مردماختیارداراموالخودشانهستندنهاموالیکه
بهزورازدیگرانگرفتهاند؛اراضِیتقسیمشدهتوسطدولتشاملاینحکمنمیشود”.

بههررو،مهمترینحادثۀاوایلدهه۱۳۴۰مخالفتروحانیونبااصالحاتشاه
قانونیکشیدهمیشود. اقتصادی،سیاسیو بهکلیۀعرصههایزندگی بهتدریج استکه
“نهضتروحانیت”درمخالفتبا“اصالحاتشاه”پایهگذاریشدودرآغاز،مشخصًا
انتخابات، در زنان شرکت با ارضی، اصالحات با مخالفت بود: مبتنی موضع چند بر
با آن جایگزینی و ملی شورای مجلس نمایندگان سوگند مراسم در قرآن نام حذف با
کتابآسمانی)۱(و…برخیازآنانمانندخمینیبهسرعتفهمیدندکهاگربرمخالفتبا
اصالحاتارضیپافشاریکنندقافیهراپیشتودههایزحمتکشخواهندباخت،لذا
موضعخودراعلیهرژیم)چنانکهدرسطورپیشاشارهکردیم(چرخاندهوآنرابرپایه
مخالفتبافسادووابستگیحکومتبهآمریکاواسرائیلقراردادند.اینانآنقدردرک
چنین دهند. تشخیص را تاریخ تغییرجهت و بفهمند را نکته این که داشتند سیاسی
بودکهخمینیدرزمانیکهسیاسْتحلقۀاصلیوهمهچیزبود،توانستازآننردبانی
برایارتقاءخودازیکُکرسیاستادیحوزۀعلمیهبهمرجعتقلیدیبالمعارضبسازد،
طوریکهآیتاللهشریعتمداریودیگرانیکیدوسالپسازشروع“نهضتروحانیت”
یعنیدرسال۱۳۴۲ودستگیریخمینیچارهایندیدندجزآنکهاوراهمردیفخود
بهشمارآورندتابااتکابهمتممقانوناساسیونظارتعالیهمجتهدینبرقانون،مانعاز
محکومیتاوبهزندانیااحیانًااعدامویشوند.بگذریمکهشاهدرفضایجنگسردو
وحشتدائمیشازکمونیسمامکاننداشتکهعلیهروحانیت،شریکاستراتژیکرژیم

درمبارزهباکمونیسم،دستبهچنانخشونتیبزند.

درونی رقابت نوعی در نداشت واحدی رهبرِی بروجردی از پس روحانیتکه
دائمیبهسرمیبرد.هریکازُعلماباابرازوجودواظهارلحیهایمیکوشیدخودرامهم
نشاندهدودرمقابلمردمناراضیازحکومت،اعتباردستوپانماید.روحانیتازنفوذ
ومنافعخود،ازبازاردینوازاوقافدفاعمیکرد.همانطورکهاشارهشد،هرآخوندی
کهمدتیکمیابیشبهزندانمیافتادبااستقبالیکهبازاریهاومریدانازویبهعمل
میآوردندوهدیههاییکهتقدیممیکردندحسابیبارشرامیبست.خیلیتفاوتبودبین
زندانیشدناینانوزندانیشدنفردیازاقشاروطبقاتدیگر.کاربهجاییکشیدهبود

۱-مجموعایناصالحاتبهنام“تصویبنامۀانجمنهایایالتیووالیتی”درمهرماه۱۳۴۱ازتصویب
کابینۀدولتگذشتامابامخالفتشدیدروحانیت،درآذرماههمانساللغوشد.
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کهبعضیمنبریها“خطرمیکردند”وحرفیبهانتقادازرژیمیایکیازدستگاههایش
برمنبربهزبانمیآوردندوباایناقدام،کلیُپزمترقیانهمیدادند.

مهاجرتمراجعدرسال۱۳۴۲بهتهراندراعتراضبهرفرمهایشاه

چنینبودکهپسازاصالحاتارضیورفرمهایشاه،روحانیونازردههایباال
یاپایینازشهرستانهاحرکتمیکردندوبهتهرانمیآمدندتامثاًلهمراهباحضرات
علمایَاعالمدستبهموضعگیریمؤثریعلیهدستگاهبزنند،البتهبارعایتتمامجوانب
آیتاللهسیدهادی آمدن نفِس باشد! برایشانمتضمنخطری مبادا تا “شرعِی”مسئله
میالنیازمشهدبهتهرانوآیتاللهشریعتمداریازقمبهتهرانبهعنوانیک“هجرت!”
قلمدادمیشد.یکآشیخحسیننامیرادرمدرسهَمرویتهرانمیشناختمکهدرهمین
حیصوبیصکهتلگرافهایعلمایاعالمبهشاهونخستوزیر،برایضرورترعایت
قوانیناسالمپخشمیشد،اوهمتلگرافیزدهبود.وقتیباتعجببهاوگفتمکهشما
)منظور بزنه؟” تلگراف باید آسیدمحمود فقط “مگر زدهاید؟گفت: تلگراف چرا
باچندعضو آیتاللهی آیتاللهسیدعبدالعلی ازعلمایالرستان، یکی طالقانیست!(.
خانوادهوبامخارجقابلتوجه،چندماهدرتهرانماندوچونکارینداشتانجامدهد،
طیسفریتابستانیبهزیارتمشهدهمرفتومنازخودشانشنیدهامکهمیگفت:“به

تهرانآمدیمندانستیمچراوحاالهمبهالربرمیگردیمنمیدانیمچرا!”.

محمدتقی و میرزاعبداللهچهلستونی بهبهانی، سیدمحمد عظام آیات تهران در
خوانسارینیزکهسالیاندرازبادرباردر“آشتیواحتراممتقابل”بهسربردهبودندبا
نمودند. تحریم را شاه رفراندوم بودهمصداشده، بلندشده قم از اعتراضیکه صدای
واعظوسخنورمعروفمحمدتقیفلسفیکهپساز۲۸مرداددرتبلیغعلیهکمونیسمو
تودهایهابسیارفعالبودوسپسبهکینهتوزیعلیهبهائیانودامنزدنبهتعصباتکور
مذهبیمشغولشد،درسال۱۳۴۱درمجلسبزرگیکهدرمسجدآذربایجانیها،چنانکه
گفتم،دراعتراضبهاصالحاتارضیبرپاشدهبوداینموضعفشردهوصریحرابرسر
زبانهاانداختکه“مگرِملکمردمرامیشودازآنانگرفت؟”اینبودموضعروحانیون
قموحمایتیکهازجانبروحانیونمختلفشهرستانهادریافتمیکردند.اینمجلس
راشیخعباسعلیاسالمیبهراهانداختهبودکهخوددررأسمؤسسهتعلیماتاسالمیقرار

داشتُمرکبازصدهادبستانودبیرستانخصوصیاسالمی.

گفتمکهاغلبروحانیونوقتیدیدندزورشانبهدولتنمیرسدوشعارمخالفت
بااصالحاتارضیوعلیهحقرأیزناندیگرخریداریندارد،ایننوعمخالفترارها
کردهوزرنگترهاشانمانندخمینیبرشعارهایضدآمریکاواسرائیلپافشارینمودند

کهخودآغازیکَخلطمبحثمهمدرتاریخسیاسیایراناست.
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بایدگفتکهدرعینحالبرخیازشعارهایروحانیونباخواستهایرادیکال
زحمتکشانهمسوییداشت،مانندخمینیکهمیگفت:“شاهپرستییعنیخیانت”یا
“امروزتقّیهحراماستواظهارحقایقواجبولوبلغمابلغ”)یعنیاتمامحجت،هر
پیامدیکهداشتهباشد(یازمانیکهاوباکاپیتوالسیونواستقرارحقوقکنسولی)معافیت
آمریکایهاازپیگردقضائی(مخالفتمیکرد،ازنظرطرحشعارهایدرسِتمرحلهایروی
خالمیزدوازجایگاهسنتیمرجعیتونفوذدینی،سخنانشگسترشوسیعیمییافت،
امااینحقیقتراهمگاننمیدیدندکهسرانروحانیتبهلحاظطبقاتیوایدئولوژیک
دستدردستمالکانوزمیندارانواستثمارگرانداشتندوچشماندازآیندهشانشرکتدر
حاکمیتویادربهترینحالحکومتیدینیبودوصرفًابرخیشعارهایضدآمریکاییباعث
میشدکهجزواردویضدامپریالیسمقلمدادشوند.میتوانیقینداشتکهمخالفتبخش
وسیعیازروحانیونباآمریکاواسرائیل،ازموضعیضدامپریالیستیوضدصهیونیستینبود
بلکهاساسًامایۀخارجیستیزیویهودستیزیداشت.درعینحالبودندکسانیازردههای
مختلفروحانیونکهبراساسجایگاهطبقاتیشانمواضعیدموکراتیکوضدامپریالیستی
داشتند.خالصۀکالم،قدرتونفوذروحانیترانهدرکاردانیوایمانوتقدسوغیره
کهپسازرسیدنبهقدرتحکومتیباتبلیغاتگوبلزیشانبهمردموتاریخایرانومنطقه
ُحقنهمیکنند،بلکهدرمجموعۀاوضاعتاریخیارتجاعیوعقبماندهایبایددیدکهبه

مذهبامکانمیدهددرفردوجامعۀماسختجانیکند.

وجود تاریخیایکه درخأل و مردمی و انقالبی نیروهای غیاب در روحانیت
آنهاهمبهخوداجازهمیدادند ازمردمشدهبود، َملجأوپناهگاهطیفوسیعی داشت
دربارۀانواعمسائلیکههیچتخصصیدرآننداشتنداظهارنظرکنند.همانسال۱۳۴۲
باآبوتاِبتمامازیکیازملیـمذهبیهایامروزخطاببهآیتاللهمیالنیشنیدهام.
برخیازعلماکهتاحدیمحدودۀتواناییخویشرارعایتمیکردندُمصرانهدربرابراین
خواستقرارمیگرفتندکه“آقااینکهشماراهنماییکنیدکافینیست،شمابایدرهبری
کنید!”آنراخودمهمانسال۱۳۴۲باآبوتاِبتمامازیکیازملیـمذهبیهایامروز

خطاببهآیتاللهمیالنیشنیدهام.

مشکلمانهضتیها،ملیـمذهبیهایآنروزاینبودکهدرعینحالیکهآخوندیسم
راقبولنداشتیمومثاًلتقلیدازمجتهدبهنظرمانبیمعنابود،بهلحاظایدئولوژیکوطبقاتی

نقاطمشترکیباآنانداشتیموظاهرًاهمکاریباآنهابهسودهردوطرفمیبود!)۱(

چراییرابطۀما)نهضتیها،جوانانمسلمان(باروحانیتدالیلمتعددیداشت:
یکیاینکهنفساعتقاداتدینی،مارادرزیریکچترقرارمیدادهرچندکهمابهطور
کاملودربستُمقلدوتابعآنهانبودیم.دیگراینکهنفوذروحانیتدرجامعهباعثمیشد

۱-نک.به:نهضتآزادیدراعالمیۀآبان۱۳۴۱،جلداولاسنادنهضتآزادی،ص۱۱۱.
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هرکسکهبهتغییروتحولاجتماعیوسیاسیمیاندیشید،ناگزیربایدموضعیمثبتیا
منفیدربرابرایننیرومیداشت.نفوذروحانیتدرجامعۀشیعیایرانازصفویهبهبعد
وابعادفردیواجتماعی،مادیومعنویآنرانمیتواننادیدهگرفت.امروزهماگردر
تحلیلمسائل،نقشاینقشررابهحسابنیاوریمبدونشکبهبیراههخواهیمافتاد.رابطۀ
خودمنباسیاستازاینمسیرمذهبیمیگذشت.غیرازرابطۀخانوادگیباروحانیتو
نفوذونقشیکهدرجامعهداشت،سهسالیکهقمبودموهمانپیوندهایمذهبیبودکهبعد

بهگرایشطبقاتیامرنگوبویمذهبیدادوفعالیتسیاسیامرارقمزد.

جریاناتیکهبهپانزدهخرداد۱۳۴۲منجرشدومخالفخوانیروحانیونبهویژه
خمینیبارژیموبرنامههایآنماننداصالحاتارضی…اینهاتجربهایبودکهماراهرچه
بیشتربهضعفهاونقشواقعیروحانیوندرتحوالتجامعهآگاهکردوپیوندماراکه
گمانمیبردیمهردوطرفدربرابررژیمشاهزیرچتراسالمقرارداریمهرچهسستترنمود.

پسازفوتبروجردی)۱۰فروردین۱۳۴۰(کهریاستشیعیانرانهتنهادر
ایرانبلکهدرعراق،پاکستانوکشورهایدیگرنیزبرعهدهداشت،رژیمشاهکهایران
راپایگاهعالمتشیعمیدانستوخودراحافظونگهبانآن،تالشکردکسیرابرای
باشد؛ داشته رژیم با بیشتری قراردهدکههماهنگی موردحمایت بروجردی جانشینی
درعینحالترجیحًاساکنقمیااصاًلایراننباشدیعنینتوانددرکشورنفوذمستقیمی
ِاعمالکندومخالفتاحتمالیاشدربرابرتحولیکهقراربوددرایرانرخدهد،یعنی
اصالحاتارضیمانعیبهوجودنیاورد.کسیکهازنظررژیمبهاینشروطپاسخمیگفت
بهآیتاللهسیدمحسن بهایندلیل،شاهفوتآیتاللهبروجردیرا آیتاللهحکیمبود.

حکیمکهدرنجفمیزیستتسلیتگفت.

حکیمعنصریبودشدیداًضدکمونیستکهدرعینحالبابعثیهاهمکهقدرت
سیاسیرادرعراقدردستداشتندروابطخوبینداشتیعنییکمرجعتقلیدکامالً
محافظهکاربودورژیمایرانمیتوانستبااوبهنحویکناربیاید.اومزاحمتیهمبرای
نمیتوانست میکرد، هم مخالفتی ایران اقدامات با احیانًا اگر زیراحتی نداشت رژیم

مستقیمًاًبرمردمایرانتأثیربگذارد.

درعینحالرژیمسعیکردباآیتاللهسیدکاظمشریعتمداریهمکهدرقممرجع
بورژوازی و آذربایجان شریعتمداری عمدۀ پایگاه بخشد. رابهبود روابطش بود تقلید
تجاریتهرانوتبریزبود.اوبههمینلحاظتاحدودیباطیفجبهۀملیروابطخوبی
با رژیمکوشید دلیل بههمین بود؛ نداده نشان رژیمهممخالفتی به نسبت ولی داشت
شریعتمداریرابطۀخوبیداشتهباشد،ولیمثاًلباآیتاللهسیدهادیمیالنی)مقیممشهد(
نمیتوانستکناربیاید،چونمیالنیبامصدقیهاوشخصیتهاییمانندطاهراحمدزاده،
محمدتقیشریعتی)مؤسسکانوننشرحقایقاسالمیوپدردکترعلیشریعتی(،مهندس
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مهدیبازرگانوانجمنهایاسالمیدانشجویانومهندسینارتباطداشت.اینهادائم
بامیالنیدرتماسبودندوتاحدودیافکارخودشانرابهمیالنیالقامیکردندویا
اگردرنظرداشتندفتواییازروحانیتبگیرندبهسراغاومیرفتند؛بهایندلیلبودکه
رژیمزیادسراغمیالنینمیرفت.سراغخمینیهمکهطبیعیبودنمیرفت،چونخمینی
نهمرجعتقلیدشناختهشدهایبودکهرسالۀَعَملیهداشتهباشدونهموردتوجهمردمبود.
اگربخواهیمازروحانیوِنطرازاولایندورهنامببریم،مهمترازهمهدرقمشریعتمداری،

گلپایگانیومرعشیبودند،درمشهدمیالنیودرشیرازبهاءالدینمحالتی.

مجتهدیندیگریهمبودندبانفوذمحدودترکهبارژیمسرسازشبیشتریداشتند
مانندآیتاللهخوانساریدرتهرانکهنهتنهامخالفتیباحکومتازاودیدهنشد،بلکه
زندانیانکمک اعدام از جلوگیری برای او از مجاهدینکه خانوادههای تجربۀ )بنابه
خواستهبودند(ازطریقپسرشحتیباساواکهمکاریمیکردوطبعًاهیچخطریبرای
رژیمنداشت.درمشهدهمآیتاللهسیدحسنطباطباییقمیبودکهدرجریاناصالحات
ارضیصریحترازدیگرانجانبزمیندارانراگرفتوبههمینخاطرچندینسالمجبور

بهخانهنشینیشد.

برخی با دیگران از صریحتر بودکه میالنی آیتالله تنها بتوانگفتکه شاید
سرلشکر بهکودتاییکه باید اینجا در مشخصًا داشت. تماس مذهبی عمدتًا مخالفان
محمدولیَقرَِنیدرپیسازماندهیآنبوداشارهکردواینکهمیالنیاگرنگوییمموافق
بود،یقینًاقباًلازآناطالعداشت،البتهپسازشکستایناقدامبامیالنیکارینکردند
ونمیتوانستندبکنندولیسهچهارنفرکهدراینکاردستداشتند،ِمنجملهشخصیبه

نامقّنادزادهوخوِدقرنیدستگیروزندانیشدند.

اینهدف با بودند افتاده بهتکاپو ازطرفدیگرعناصرروشنفکرمذهبیهم
از“اهداف اوبرخی با بهجایبروجردیمرجعتقلیدیقرارگیردکهحداقلبشود که
اسالمی”رابهپیشبرد.مرجعیکهکاماًلمحافظهکارنباشدوبتوانبراساسویژگیهای

روزونیازهاییکه“اسالم”درجهانکنونیداردازاواستفادهکرد.

برایاینکارمجمعیتشکیلشدوحاصلآنبعدًادرکتابیبهنام“مرجعیت
حاج طباطبایی، عالمه از مقاالتیست مجموعۀ گشت.کتاب منتشر روحانیت” و
سیدمحمد بازرگان، مهدی مهندس مطهری، مرتضی موسویزنجانی، سیدابوالفضل
بهشتی،سیدمحمودطالقانیوسیدمرتضیجزایری.جزایریازنزدیکانآیتاللهمیالنی
بود.یکبارکهباشماریازدانشجویانانجمناسالمیونهضتآزادیبهدیدارآیتالله
میالنیرفتهبودیمکهبرایپیگیریاعتراضاتروحانیونعلیهرژیمبهتهرانآمدهبود،پس
ازحدودیکربعساعتگفتوگوباما،ادامۀصحبترابهآقایجزایریسپردواضافه
کردکهآقایجزایریعقلُمْنفصلمناستیعنیاینقدرخودرابااونزدیکاحساس
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میکرد.هروقتهمخودشاحیانًانامهایمیفرستادویاپیامیداشت،معمواًلمیگفت
ایننامهیاپیامراباآقایجزایریهممطرحوبعدعملکنید.

جزایریبعدازمرگمیالنیوپسازاوجگیریجنبش،چهدراشکالمذهبیو
چهغیرمذهبیدراواخردورۀرژیمشاه،بهخاطریکسریموضعگیریهایخودخواهانهو
منفیبافانهازنظرکسانیکهبهاوتوجهیداشتندافتادوموردتنفرعناصرمبارزقرارگرفت.
بهخصوصبارویکارآمدنخمینیهمنتوانستکاریازپیشببردوخودراجزوحامیان
خمینیقراردهدوعاقبتازترساینکهبازهمموردغضبقرارگیرد،گوشهگیرشد.
اوهمانطورکهگفتمیکیازبنیانگذارانونویسندگانمجلۀ“مکتباسالم”بودوزمانی
بهعنوانیکیازچهرههایروشنفکریدینیشناختهمیشدوحرفهایجسورانهایهمعلیه
خودآخوندهامیزد.درپروندۀسرلشکرمحمدولیقرنیگویاناماوهمدرمیانبودهولیبهیاد
ندارمکهبهزندانافتادهباشدونمیدانمسرانجاماوچهشد.بعدازقیامنتوانستجاییبرای
خوددرحکومتبازکند،درحالیکهَقَرنینخستینرئیسستادمشترکارتشجمهوری

اسالمیشد.شایددرمیانکسانیکهبهقدرترسیدندازاعتمادکافیبرخوردارنبود.)۱(

یا بدعت این است. مرجعیت شورای روحانیت” و “مرجعیت محورکتاب
ابتکاریبودکهدرتاریخشیعهسابقهنداشتوکسانیکهآنراجسورانهمطرحکردنددر
واقعازخألموجوددررهبریتشیعاستفادهنمودند.بهنظرماینتالشیبودبرایمحدود
کردناختیاراتمرجعیتوپایینآوردنضریبخطایوی،قاعدهمندکردنروحانیتو
حوزههایعلمیه،کنترلدرآمدوهزینۀآن،برقراریسیستمامتحاناتبهسبکمدرنودر

۱-درتجربۀزندگیهنگامیکهمراحلیرابهیادمیآوریکهازآنهاگذشتهای،چهبساحیرتکنیکهدرچه
حماقتیدستوپازدهای.تصورکنیدکهماباوجودَسریُپرشورازآزادیخواهیوعدالتطلبی،پایدرزنجیر
اعتقاداتمذهبیداشتیموگاهبهیکروحانیمانندمرتضیجزایریکهحرفهایروشنفکرانهمیزدواز
روحانیتانتقاداتیمیکردمتوسلمیشدیمتادرکبهتریازاسالمداشتهباشیم.مثالیکههموارهبهذهنم
میآیدهمانباریاستکهنزدیک۵۰-۴۰نفرازدانشجویاندرخانۀلطفاللهمیثمیگردآمدهبودیمتابه
صحبتهایجزایریگوشدهیمواقعًامتأسفمیشوم.یادمهستدراینجمعوقتیخیلیازفضایلاسالم
دادسخندادوآنراکلیدرهاییجامعۀماازمفاسددانست،همانطورکهگفتممحمدحنیفنژادصریحًابه
اوگفتکه“نقشآخوندهارادراشاعهواستقرارمفاسدنادیدهگرفتهوهمۀبالهاییکهمسلمانهامیِکشند
بهدلیلهمان ما نداشت. بهحنیفنژادچارهایجزتصدیق پاسخ اودر ازدستهملباسیهایشماست”.
باورهایمشترکدینی،رابطهمانرابااینامامزادههایبیمعجزهنبریدهوحتیُمبلغآنهابودیم.حیرتانگیز
استکهبهتوصیۀمهندسبازرگان،جلسهایدردانشکدهفنیدانشگاهتهرانبهنامانجمناسالمیبرپاکنیم
وازجزایریبخواهیمکهدرآمفیتئاتردانشکدهدربارۀاهمیتظهورامامزمانسخنرانیکند!آخرینباری
کهاورادیدمزمانیبودکهبامیثمیبهخانۀاودرنزدیکیسهراهژالهرفتیمتاببینیمدربارۀاوضاعسیاسی
چهمیگوید.اوحرفهاییعلیهاطرافیانشاهزد،سرشرانزدیکگوشمانآوردوآهستهگفت:“سیدحسن
تقیزادهاُبنهایست!”منهنوزهمپساز۵۰سالازاینگونهمخالفخوانیهاچندشممیشودوبرعمر
تلفکردهام،هرچندزیادطولنکشید،تأسفمیخورموخودراشادومدیونفرایندیمیدانمکهمارادر
تحوالتسازمانمجاهدینازاندیشۀمذهبیوطبقاتیکهدراوایلدهۀ۴۰درآندستوپامیزدیم،رهانید.
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واقعاعمالنوعینظارتازجانب“عقال”بردستگاهروحانیت.هضماینکتاببرای
مجتهدینقمدشواربودوحتیآیتاللهگلپایگانیآنراتحریمکرد.بهیاددارمکهاتفاقًا
روزیدکترمحمدابراهیمآیتیراکهفردیروحانیواستاددانشگاهبودومطهریبهاو
احترامویژهایمیگذاشتدرخیاباندیدم؛باهمدربارۀاینکتابوتأثیراتآنصحبت
کردیم.اوبسیارخوشحالبودکهدرقمآنراتحریمکردهاندچونمعتقدبوداینتحریم
باعثرواجکتابوافزایشخوانندگانشمیشود!اینکتابمیتوانستمبنایرفرمیدر
نهادروحانیتباشدکهآنراباضرورتهایدیگرجامعههماهنگسازدوروحانیتی
متناسبتربارشدبورژوازیبسازد.پیشازآنهم،روحانیتپسازانقالبمشروطیت
آنزمانهماهنگکند.حتیتأسیسحوزه باتحوالتجاریدر را بودخود کوشیده
علمیۀقمدرسال۱۳۰۱بهدستآیتاللهشیخعبدالکریمحائرییزدیهم،پاسخینسبی

بودبهنهادینهکردنروحانیتورسمیتبخشیدنبهآن.

کتاب“مرجعیتوروحانیت”کتابجالبیاستکهقاعدتًامراجعهبهآنبرای
شناختتحوالتاجتماعیوسیاسیایراندررابطهبادستگاهدینمفیداست.شایداگر
پیشنهادمرجعیتشوراییپیادهمیشد،سنتتقلیدشیعیانازیکمجتهدکهغالبًاپیر
وفرتوتوبیاطالعازمسائلاجتماعیوسیاسیبودزیرسؤالمیرفتودستِکمدر
یکیازارگانهایتصمیمگیریجامعهکهنفوذیفوقالعادهدرامورشخصیواجتماعی
داشتبهجایفتوایشخصی،تصمیمیجمعیمینشست،اماواقعۀ۱۵خرداد۱۳۴۲
وسرکوبخونینودیکتاتوریشاهبهصعودخمینیبرنردبانمرجعیتورهبریکمک
کرد.همهچیزدرشخصاوخالصهشدودرسال۱۳۵۷کهاوبهعنواننمایندۀامامزمان
ورهبرسیاسیظاهرگشت،شکلدیگریازمرجعیتفردیبااتوریتهایبسیارقویتر
پدیدآمدکهنهتنهاخودراامامنامیدبلکهوالیتفقیهرامستقرساخت.جالباینکه
نویسندگانکتاب،هریکبهنحویدربرابرفرایندیکهدرستبرخالفپیشنهاداتشان
بودتسلیمشدند.بازرگانبهدستورمرجعتقلیِدواحد)نهشورایی(دولتتشکیلداد
وعماًلبیآنکهازتِهدلبهآناعتقادداشتهباشد،اسبرابرایوالیتفقیهزینکرد.
مطهریکهدرمقالۀخوداز“عوامزدگیروحانیت”فریادشبلندشدهبودبهتوجیهگرهمین
نظامبدلشدوبهعضویتشورایانقالبدرآمدوبهشتیکهبهگفتۀاحمدعلیبابایی)از
مؤسسیننهضتآزادی(وقتیدراروپابودمیگفت:“اروپایی ها مسائل خود، از جمله 
مسئلۀ جوانان را به طریق معقولی حل کرده اند ولی ما چطور می خواهیم با توضیح المسائل 
زمانیکهخودشرئیسشورایعالی بهمضمون(، را حل کنیم؟”)نقل آقا مسائل مان 
قضاییجمهوریاسالمیشددرتوجیهقانونقصاصمیگفت:“این که دست یک آفتابه 
دزد را قطع باید کرد نه به خاطر برابر بودن دست یک آدم با آفتابه، بلکه قطع دست به خاطر 
یعنی “تحریرالوسیله” بهشتیستکه همین است”.)۱( مالکیت  تقدس  گذاشتن  پا   زیر 

۱-نک.به:سلسلهمقاالتدربارۀالیحۀقصاصدرنشریۀپیکارشمارههای۱۰۶تا۱۱۱.



۱۱۴ازفیضیهتاپیکار

توضیحالمسائلآقارامبنایقانوناساسیرژیمجدیدقرارداد.

همانطورکهگفتمروحانیتهیچگاهتافتهایجدابافتهازجامعهنبودهومنافع
اقشاروطبقاتگوناگونوهمینطورکشمکشمیانآنهادرآنانعکاسداشتهاستو
اینانعکاِسمبارزۀطبقاتیدربینروحانیونقطببندیهاییایجادمیکرد.بخشهای
فرودست،طالبجوانیکهجزواشرافیتروحانیتمحسوبنمیشدندطبعًاازامکانات
آناننیزبرخوردارنبودندوجانبمصالحطبقاتواقشاریرامیگرفتندکهخودازآنان
برخاستهبودند.تفسیریکهازمتونمذهبیمیکردندنیزهمینسمتوسوراداشت.بعدها
اینفکردراینقشرازروحانیتومبارزانمذهبیازنوعمجاهدینشکلمیگیردکهدر
حمایتاززحمتکشانمیشودقرآنراتفسیرکردومثاًلمیتوانزمینهاییرابهزوراز

مالکانمصادرهکردودراختیارکسانیقراردادکهرویزمینکارمیکنند.)۱(

اینواقعیتیستکهدربخشیازروحانیتوطالببهخصوصتحتتأثیرجو
رادیکالجامعه،اینرادیکالیسموجودداشتهوحتیبهآنجاکشیدهمیشودکهمقاالت
این نوشتهشود. ِربا علیه یا سرمایهداران علیه و اززحمتکشان بهحمایت گوناگونی
مضامیندرفرهنگاسالمیفراوانوجودداردکهباپیگیریمیتوانانواعابوذررادر
تاریخآنپیداکرد؛همانطورکهمجاهدینوامثالشریعتییاکسانیمانندطاهراحمدزاده
کردند.دربینروحانیتبهکسیمثلشیخحبیباللهآشوریازمذهبیونبرمیخوریمبه
کسانیکهآرمانمستضعفینرابنامیگذارندوصحبتهاییکهمیکنندومواضعیکهدر
روزهایاولقیاممیگیرندچندانازشعارهایچپمتمایزنیست؛ازآنجملهاستشعار
ضرورترهبریطبقهکارگردرانقالبدموکراتیک.اینهاگفتارهایرادیکالیستکهتا
مدتهابعدهم،برخیازافرادوابستهبهآرمانمستضعفینیاموّحدینتکرارمیکردند.
پسمیبینیمکهایننوعانعکاسمبارزۀطبقاتیدراسالمفقطبهمجاهدینمحدودنبود.

اصالحات اجرای با را پیشاسرمایهداری مناسبات داشتند تالش آمریکا و شاه
ارضیبرهمبزنندوبدیننحو،جورادیکالیکهجامعهرافراگرفتهبودشکستهوبااین
اصالحاتدرواقعخواستهایمردمیراازمحتواتهیکنند؛امااینجوباعثشدکه
نطفۀمبارزاتانقالبیومسلحانهبهتدریجشکلگیرد.درایندوره،ُفسیلهایاحزاب
سیاسیوبازیگراندوسهدهۀقبلهمهازاعتبارافتادند؛ازجریانبقاییوکاشانیگرفته
تاحزبتودهودربیننیروهایمذهبی،جریانهایمحافظهکارمانندآیتاللهگلپایگانی،
مرعشیوحتیامثالشریعتمداری.خواستهایمردمیرانمیتوانمبهسادگیوصرفًابا
یکصفتمشخصکنمکهمثاًلدموکراتیک،سوسیالیستییالیبرالیبودند؛باهمهنوع
خواستیروبهرومیشدیموانعکاسآنهارادرمقاالتروزنامهها،درآثارادبیوهنری

۱-نک.به:بیانیۀاعالممواضعایدئولوژیکسازمانمجاهدین)۱۳۵۴(،انتشاراینترنتی،ص۷۸.
 http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/bayaniyeh-1354.html 
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ودرجنبشهایاجتماعیمیدیدیمولیهیچکدامبهشکلیقوامگرفتهعرضهنمیشد.
اینسالها،سالهایپرسش،تالشهایگوناگون،زایمانوبحرانبود.مناسباتکهنکه
زیرضربههایموجبالندۀجنبشمتزلزلشدهبود،ازباالفرومیریختدرحالیکهموج
اعتراضاتوجنبشهادرپیپاسخهایخودبود؛امااستبدادشاهانهتحملچنینجو
ُپرتالطمیرانداشتبهویژهآنکهنهباحملهبهدانشگاه،نهبادستگیریفعالینسیاسیاز
کوچکوبزرگ،نهباحملهبهمدرسۀفیضیهقموزدنوبستنطالب،نهبادستگیری

روحانیونازجملهخمینیجوآرامنشده،بلکهداغترهمشدهبود.

مقطع۱۵خرداد۱۳۴۲ 

دربرابرچنینجویتنهاراهیکهرژیمبرگزیدسرکوببود.علیامینیکناررفت
واسداللهَعلمنخستوزیرشدتابهقولخودشاتحادارتجاعسرخوسیاهرادرهمبکوبد.
۱۵خرداد۱۳۴۲حاصلاینسیاستاست.درسالهایاخیرشنیدهامکهتوطئهایدرآن
روزبرایرویکارآوردنخمینیدرجریانبودهاستولیمنچیزیدراینبارهنمیدانم.
آنچهازتحلیلفعاالنسیاسیدرآنسالهامیدانمایناستکه۱۵خردادراروزسرکوب
جنبشهایاعتراضیازهرنوعمیدانستندوآنرانقطۀعطفیدرتاریخسیاسیایرانبه
حسابمیآوردند.تحلیلدوسازمانچریکهایفداییخلقومجاهدیننیزهمینبود.
ازاینتاریخبهبعداستکهفاتحۀانواعرفرمیسمخواندهشدوهرکسبهمخالفتبا

رژیماندیشیدسرنگونیآنرادردستورکارقرارداد.

گفتنیاستکهدراینزمانروابطبیندانشگاهوبازاربسیارقویبودوخودرا
بهاشکالمختلفنشانمیداد.مبارزاتدانشجوییونیزبازارزیربالجبهۀملیبود.
۱۵خرداد۱۳۴۲مصادفبودبا۱۲محرم.دوروزقبلازآن،تظاهراتوراهپیمایی
بزرگیدرروزعاشوراازبازارتهرانتادانشگاهصورتگرفت.هوابسیارگرمبود.عماًل
عبورومروردرتمامطولمسیرمتوقفبودواینخودنشانیبودازوسعتوُبرداتحاد
بازارودانشگاه.مهمترینشعارهابهنفعمصدقوخمینیبودازجمله:“خمینیبتشکن
مّلتتورامیخواهد”.تراکتهاییکهما،چندتنازدانشجویانبهنامنهضتآزادی
نوشتهوپخشکردیم)درحالیکهسراننهضتدرزندانبودند(همراهباتالشهاییکه

برایسازماندهیانجامدادهبودیمماراکاماًلبااینحادثهدرگیرمیکرد.

بردند.خبر زندان به اینتظاهراتدرخانهاشدستگیرکرده از راپس خمینی
از باعثشورشوراهپیمایی تهرانرسیدو به دستگیریخمینیصبحروز۱۵خرداد
میدانَترهبارونیزازورامینبهسمتمرکزشهرشد.دولِتَعلمباخشونتهرچهتمامتربه
سرکوبتظاهراتپرداخت.آمارکشتههاراکسیبهدقتنمیداند؛آنچهشایعبودسربه
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چندهزارمیزد.دوستانیرامیشناختمکههمانروزبهجمعآوریاجسادکشتگانپرداخته
بودند.ملیهاراازچندماهقبلبهزندانانداختهبودندوزندانقزلقلعهازعناصرجبهۀملی
ونهضتآزادیپربود.بسیاریازکسانیکهبهسودخمینیدربازاریاقمیاجاهایدیگر
فعالبودنددستگیرشدند.برخیطالبرابهسربازیفرستادند)ازجملهرفسنجانی(واز
واعظان،مطهریوفلسفیرامدتیبهزندانانداختند.وضعیتدرشهرستانهاهمبههمین
منوالبودودرمجموعجویازارعابوترسجامعهرافراگرفت.کسانیراهمبهاتهام
سرکردگیتظاهرات۱۵خرداددستگیر،محاکمهواعدامکردند،مانندطیبحاجرضایی
واسماعیلرضایی.دراینکهواقعیتحوادث۱۵خردادچهبودهودستاندرکارانش
اماچنانکهگفتمُعموم چههدفهاییداشتهاند،هنوزجایجستجووبحثباقیست؛
جریانهایسیاسیآنرانقطۀعطفیدرتاریخجنبشسیاسیایرانتلقیکردهاند.بااین
سرکوبدفتر“اصالحاتازدرونرژیم”وبهطرقپارلمانیبستهشدومخالفانرژیم
بهخصوصجوانانخودراآمادۀفعالیتهایانقالبیوبراندازانهکردندکهدامنهاشبهرغم
بگیروببندهابهسیاهکلوموجمبارزاتمسلحانهدرسالهای۱۳۵۰رسید.تایکسال
بعدازآنهنوزجوکامالًمتالطمبودودیدیمکهدر۱۵خرداد۱۳۴۳تظاهراتیازمسجد
راطرفداران اینتظاهرات افتاد. راه بهسمتدانشگاه ابوالفتحدرخیابانشاپور حاج
نهضتآزادیسازماندادهبودندبدونآنکهرسمًانامآناعالمشود.یکیازتراکتهاکه
بهنظرمامضانداشتمیگفت:“آیامیدانیدکسانیکهدر۱۵خردادکشتهشدنددرآخرین
َدمچهمیگفتند؟میگفتندایکاشاسلحهمیداشتیم”)نقلبهمضمون(.متأسفانهمن
هیچخاطرهایازموضعگیرییکنیرویچپدراینروزندارم.حزبتودهکهاصالحات
ارضیشاهرابهبهانۀرشدنیروهایموّلدهتأییدکردهبود،حادثۀ۱۵خردادرابهگمانم
ارتجاعیمیدانست.آنرادرسالهایبعدشنیدم.حالکهبهحوادثآنسالهابازمیگردم
ازخودمیپرسمازدرونچنینملغمهایکهَرّدیازیکنیرویمترقیچپوکارگریو

دموکراتیکدرآنپیدانیستچهمیتوانستبیرونبیاید؟

و مجلس در زیادی صوری تغییرات شاه ارضی، اصالحات از پس باری،
تقیزاده سیدحسن امثال رژیم غار” “یاران آورد. عمل به مختلف وزارتخانههای
وقائممقامالملکرفیعازمجلسسناحذفشدندوبرخیازکسانیکهظاهرًاازهزار
فامیلنبودند،مانندمجیدمحسنی،بهعنواناینکهایناننمایندۀکارگرانوزحمتکشانو
روشنفکرانهستندبهمجلسشورافراخواندهشدند؛دروزارتخانههانیزشاهاشخاصجدید
تحصیلکردهآمریکاواروپارابهکارگماشت؛اوهرگونهمخالفتباسیاستهایجدیدرا
درهرجاکهبود،ازجملهبینعشایرفارسوبلوچستانبهشدتسرکوبکرد.اینتغییرات
بانیازهای هرچندازباالانجاممیگرفتولیازآنجاکهجامعۀایرانمیبایستمنطبق
سرمایهداریپیشبرودوسیاستنوینآمریکانیزچنینامریراایجابمیکرد،درسطح
جامعهمحققوعملیمیشدامریکهمنجربهسلطۀکاملمناسباتبورژواییدرایرانگردید.
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و نیرومندتر روزبهروز مردمی اعتراضات با مقابله برای ساواک آنکه بهرغم
گستردهترمیشد،رژیمناگزیربودعناصرواقشاریراکهاحتمالمیرفتسربهمخالفت
جزئییاکلیبردارند،بهنحویآرامورامکند.غیرازطرحهاییکههمراهبااصالحات
رأی حق و ترویجوآبادانی سپاه و بهداشت سپاه دانش، سپاه مانند شد، مطرح ارضی
زنانو…رژیمکوشیدتحصیلکردههایدانشگاهراباتکیهبرکمکهاییکهازغرب
دریافتمیکردبهکارگمارد.بهوضوحمواردیوجودداشتکهاستخدامافرادناشیاز
نیازنبودبلکهبرایمشغولکردنکارمندصورتمیگرفت.کسانیهمبودندکهبهخاطر
فعالیتهایسیاسیشاندردورۀدانشجویییاعضویتدراحزابمخالف،معمواًلکاری
من میگمارد. بهکار ُپستی در هم را اینها دولت دوره، این در ولی نمیکردند پیدا
دوستانمتعددیداشتمکهدرشهرداریتهرانیادرپروژههایدولتیاستخدامشدهبودند
نظر در اطمینان سوپاپ نوعی باید احتمااًل )اینرا وزارتخانهها برخی در همینطور و
گرفت(.تصورکنیدکهدرهمیندورهاستکهباتشکیل“کانونپرورشفکریکودکان
ونوجوانان”)دردیماه۱۳۴۴(برایدههانفرازکسانیکهبهنحویدراپوزیسیونقرار
داشتندکارفراهمشدوگفتنیستکهکارهایمفیدیهمازهمینطریقصورتگرفت

مانندچاپکتاب“ماهیسیاهکوچولو”اثرصمدبهرنگیوبسیارکارهایدیگر.

مخفیشدندرتبریز

طییکسالازتابستان۱۳۴۲تا۴۳درابتدابالطفاللهمیثمیوپسازدستگیری
اوبهتنهاییبهفعالیتهاییپرداختمکهدرواقعادامهکارینهضتبود:حفظارتباطبا
زندان،باوکالازجملهسرهنگعزیزاللهرحیمی،باعالقهمندانبهنهضتوجمعآوری

کمکمالیبرایهزینههاییکهالزمۀادامهکاریبودوتماسباخانوادههایزندانیان.

طبقنامهایکهمیثمیدرزنداننوشتهوبهوکیلمعروف،نصرتاللهامینیداده
بودوآقایصدرآنرابهمننشانداد،نامیازمندرجریاناینفعالیتهالورفتهبود.
اینامرمراناگزیربهمخفیشدنمیکرد؛بدینترتیبدرزمستان۱۳۴۲تاآبهااز
آسیاببیافتدازتهرانبهتبریزرفتم.بهیاددارمکهزمستانآنسالچنانسردبودکهراه

تهرانوتبریزبستهشدونفتجیرهبندیگردید.

غیرازآقایصدردونفردیگرازدوستاننهضتدرجریاِنسفرمنبودندوبرای
اقامتمدرتبریزیاریدادند.یکیدکترمحمدمیالنیبودودیگریغالمرضااصالنی،اما
ایندورۀ“تبعیداجباری”بهمعنیقطعفعالیتنبود.درهمینتبریزبودکهتوانستمدو
جزوه،نوشتۀمهندسبازرگانراکهدرزندانقزلقلعهبهمنسپردهبوددرکتابفروشیو
چاپخانۀسروشچاپکنمکهبعدهاباخودبهتهرانبردموپخشکردم.یکیکتاب“اسالم
مکتبمبارزومولد”بودکهدرآنمیگفت“مسیحیتهمکهبهدینمحبتمعروفاستبا
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جنگوشمشیرگسترشیافتهاست”)قریببهمضمون(ودیگریکتابیکهخالصۀکتاب
“جنگشکردرکوبا”اثرژانپلسارتر،ترجمۀجهانگیرافکاریبود.بازرگانمضموناین
کتابرادریکسخنرانیبرایزندانیانقزلقلعهروایتکردهودرپایاناضافهکردهبود
“اگردراینکتاببهجاینیشکرنفتبگذاریدوبهجایباتیستا)دیکتاتورکوبا(کس
دیگریرا)اشارهبهشاه(خواهیددیدکهبههرکجاکهَرویآسمانهمینرنگاست”.

)نقلبهمضمون(هرکدامازاینکتبرادرهزارنسخهچاپکردهوبهتهرانبردم.

دراینسهماهتبعیداجباریدرتبریز،روزهابهکتابخانۀشهرمیرفتم.درآنجا
“نگاهیبهتاریخجهان”اثرجواهرَلعلنهرو،ترجمۀمحمودَتفُضلیوچندکتابدیگر
راخواندم.خیلیازاوقاتدرشهرمیگشتمودردستفروشیهایکنارخیابانکتابپیدا
میکردم.چندینداستانکوتاهازچخوفبهزبانانگلیسیازفروشندهایدرکنارخیابان
خریدموکوشیدمبرخیراترجمهکنم.درمسافرخانهایسطحپایینباکرایۀ۲۵ریالدر
شباقامتداشتم.مدتکوتاهیهمبهکمکدکترمحمدمیالنیاتاقیاجارهکردم.گاه
بهکتابفروشیسروشسرمیزدمکهبهراهوروشمهندسبازرگانآشناوعالقهمندبود.

درتبریزباسیدهادیخسروشاهیهمکهازقمآشنابودمدیدارداشتموبهیاددارم
کهمبلغ۵۰تومانتوسطکتابفروشیسروشبهمنکمکداد.خرجچاپدوکتابچۀ
فوقراکههزارتومانشدهبودباقرضیپرداختمکهازبرخیدوستاننهضتیگرفتهبودم

وسرانجامبدهیامرابهآنهاپسدادم.

یکنکتههمدربارۀپخشاوراقمربوطبهدادگاهبگویمکهواقعًاکارسادهای
نبود.دراینکاربهمواردیازرفتاربازاریانبرخوردکردهامکهبرایممشمئزکنندهبود.
ازخود، اندکیمایهگذاشتن برای بهاصطالحمبارزینبودند از آنهاکهمدعیحمایت
حتیدرحدچندریال،ناخنُخشکیبهخرجدادهوخّستنشانمیدادند.ازهمهبدتر
ادامۀ خواستار نهضتکه جوانان ما بین بود. مضحکشان و ابلهانه بهانههای تحمل
مبارزهایجدیبارژیمبودیمواختالفاتطبقاتیورنجبیحسابزحمتکشانمارا
اندیشههای میآزردوجریانهایسیاسیملیکهحتمًامیخواستندمرزبندیخودشانو
چپراحفظکنند،نوعیدرگیریوجودداشت.امریکهسرانجامبهجداییماازجریان
ملیناسیونالیستیورفرمیسمبهطورکلیمنجرشدوراهبرایآنچهبعدهاجنبشمسلحانۀ

انقالبیایراننامیدهشدهموارگردید.

خرداد ۱۵ سرکوب بعد، ماه چند و ۱۳۴۱ بهمن ششم رفراندوم برگزاری با
۱۳۴۲طیفهایمتعددیازافراددرزندانبودندکههرکداممحکومیتهایمتفاوتی
امثال آزادشدنددرحالیکه ازهمه بهجبهۀملیزودتر وابستگان میان این داشتند.در
سراننهضتآزادیتاپنجسالبعددرزندانبودند.ماطیاینسالهااندیشهوخطمشی
دیگریبرگزیدیم.زمانیکهآنهاسرانجاماززندانآزادشدند،باوجودهمۀاحترامیکه
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برایسراننهضتقائلبودیمناگزیرشدیمازمالقاتبادوستانمانخودداریکنیم.این
امرازحفظضوابطامنیتِیضروردرمشیسیاسیآنروزمانناشیمیشدوچهبسابرای
آنهادرابتداقابلفهمنبودوآنراحملبرنوعیبیوفاییوبیاعتناییجوانانبهخودشان

میکردند،اماواقعیتبهگونۀدیگریبود.)۱(

برخیتحوالتدرعرصۀاقتصادیاجتماعیپسازاصالحاتارضی

مناطقمختلف زراعیدر بهتشکیلشرکتهایسهامی ارضی ادامۀاصالحات
کشورانجامیدومناسباتسرمایهداریبهتدریجبرروستاهایکشورنیزحاکمشد.قبل
ازایندوره،هنوزمناطقیدوردستدرایرانوجودداشتکهدرآنهاحتیمناسباتپولی

رایجنشدهبودیعنیدرمعامالتاقتصادی،پولبهکارنمیرفت.

پسازاصالحاتومحققشدننتایجواقعیآن،نهتنهادیگرچنینامرییافت
نمیشود،بلکهمناسباتاستثماریسرمایهداریهرچهبیشترجامیافتد.)۲(

اوضاعاقتصادیایرانکهباافزایشدرآمدنفتازورشکستگیاوایلدهۀچهل
فاصلهگرفتهبود،درچارچوبروابطیکهباآمریکاواروپاداشتدراستقرارسرمایهداری
پیشمیرفتوازجملهدربخشصنایعمونتاژونیزبخشخدماتتغییراتیپدیدآورد،
تغییراتیکهممکنبودبرخیازاقشارزحمتکشراازضرورتمبارزۀروزمرهدورکند؛
کمااینکهبهخاطردارمچندسالبعد،درجایی،پویانبهنوعیگفتهاستکهطبقۀکارگر
تحتتأثیرفرهنگخردهبورژواییحاضرازمبارزهدورشدهوبهُلمپنشدنمیگراید.)۳(

بودکه مدرن زیربنای یک ایجاد نیازمند ایران در سرمایهداری مناسبات رشد
انرژی…بدینترتیبطرحهای تا ازترابریوحملونقل شاملهمۀعرصههامیشد
تعاونوتوسعهدرهمۀزمینههابهاجرادرمیآمدوبرنامههایتوسعهوآبادانی،سدسازی

وراهسازی…نیزدرچارگوشۀکشوربهراهافتاد.

مناسباتباشورویوخریدگازطبیعیازایرانوایجادکارخانۀذوبآهناصفهان،

۱-دربارۀخاطراتیکهازمهندسبازرگانودیگرسراننهضتداشتهام،نک.“بازرگانآیینهاوجوافول
بورژوازیملیایران”،پیوست۳.

۲-دربارۀنقشاصالحاتارضینک.به:کتاب“روستاوانقالبسفید،بررسیشرایطانقالبیروستاهای
ایران”نوشتۀسازمانمجاهدینخلقایران.

http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/Rusta-va-Enghelabe-Sefid.pdf
وهمینطور“دربارۀاصالحاتارضیونتایجمستقیمآن”ازرفقایسازمانچریکهایفداییخلقایران.
https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/natayej-eslahate-arzi.pdf

۳-نک.به:کتاب“خواندنباگلویخونین”،مجموعهآثارامیرپرویزپویان،نشرآلترناتیو،ص۴۴.
 http://www.peykar.org/files/pdf/safAzad/pooyan.pdf
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ماشینسازیاراکوتراکتورسازیتبریزجنبۀدیگریازتحوالتاینسالهابود.باامضای
موافقتنامۀبازرگانی۱۳۴۵بیندوکشور،صادراتایرانبهشورویافزایشیافتویکیاز
مهمترینصادراتهمگازطبیعیبودکهبهجمهوریهایآسیاییاینکشورفرستادهمیشد.

واضحاستکهحزبتودهباتوجهبهسرسپردگیخودبهشورویبهتوجیهسیاست
شاهبراینزدیکشدنبهشورویمیپرداخت.اگربهدرستیبهیادداشتهباشمدربرخیآثار
ودفاعیاتمجاهدیندرآنسالهابحثهاومثالهایخوبیازاینمواردمیتوانیافت.
درچارچوبهمینبهبودروابطرژیمباشورویبرخیروشنفکرانازجملهامیرحسین
آریانپوروجاللآلاحمدبهشورویرفتند.منچنداندراینسالهایچهلبافعالین
تودههمکاری باحزب پیشینیکه مبارزان از نبودند نداشتم.کم برخوردی توده حزب
کرده،پساز۲۸مرداد۱۳۳۲بهزندانوشکنجهگرفتارآمدندامازمانیکهآزادشدند
سیاسترابوسیدندوآنراکنارگذاشتند.رژیمهمباهشیاریآنهارااستخدامکردوبه
کارگرفت.شایدآنهاکاماًلبرخطابودند،شایدهمفکرمیکردندکهدرشرایطاختناق
تنهاراهبرایادامۀحیاتودرعینحالمفیدومؤثربودن،رویآوردنبهعرصۀزندگی
اجتماعیوفرهنگیست.داوریدربارۀاینموضعگیریهاواینکهآیاراههایدیگریهم

برایماندنوتسلیمنشدنوجودداشتهیانه،شایستۀتأملوبحثاست.

فعالیتحزبتودهظاهرًابهخارجازکشورانتقالیافتهبود.رادیوپیکایران
)۱۳۳۶(ازآلمانشرقیپخشمیشدوفعالیتحزبدرتالشبرایایجادکمیتۀتهران

همبانفوذعناصرساواکدرآنبهجایینرسید.

فارس در عشایر سوی از هم مقاومتهایی سفید” “انقالب ارضی رفرم
)قشقاییها(ودرکردستانبرانگیختاماتماماینمقاومتهاتوسطرژیمکهخواهان
اجراینقشجدیدخوددرتقسیمکاربینالمللیبودسرکوبشد؛هرچنددامنۀآنگهگاه
دراینجاوآنجادیدهمیشدمثلایرجکشکویی)ازاعضایسازمانانقالبیحزبتوده(
درفارسومالآواره)مالاحمدشلماشی(،سلیمانمعینی)فایق(،اسماعیلشریفزاده

وعبداللهمعینیدرکردستان.

اوضاعاجتماعیوسلطۀاندیشۀچپدرجهان

آمد پیش سالها این در اقتصادی-اجتماعی عرصۀ در تحوالتیکه و تغییر
نمیتوانستبرمجموعۀجریانهایسیاسیوجوعمومیجامعهتأثیرنگذارد.نیمهدوم
دهه۴۰مصادفبااواسطدهه۱۹۶۰میالدیستیعنیدهۀشورشهایاجتماعیو
انقالبیدرسراسردنیا.درایرانبخشناراضِیجامعهدرتالشاستکهدرچارچوب
درکومصالحطبقاتیخود،تغییراتموردنظررادرجامعهپدیدآوردوازآنجاکهاندیشه
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وعملچپبرسراسردنیامسلطاست،جریانهایسنتیومذهبیایراننیزمیکوشند
خودراباآنهماهنگکنند.عقایددینیچهدرکشورهایاسالمیوچهدرآمریکای
التینتفسیرهایمادیومبارزهجویانهجستجومیکنند.بههمیندلیلنهتنهادرمحیطهای
روشنفکریماننددانشگاهومطبوعات،بلکهدرمحیطبازارومساجدنیزدینبهنحوی
تعبیروتفسیرمیشودکهبهاصطالحُمدروزبودهوتضادیبااندیشۀغالبچپنداشته
بازارمیدیدیم. باشد.نمونههایچنینبرخوردیراخودماحتیدرمحافلروحانیو
حزبی حوزۀ یک مانند و نداشت مذهبی هیئتهای رنگ بههیچرو آموزشی جلسات
عملمیکرد.چنینبودجلساتیکهازجملههاشمیرفسنجانی،محمدجوادباهنر،جالل
فارسیودیگراندرمحیطبازاریانبرپامیکردندودرایجادشبکههایفرهنگیمانند
دبیرستاندخترانهرفاه،دبستانقدسوغیرهشرکتداشتند.بینمصدقیهاوطرفداران
خمینی،بینکسانیکهپایبندتعهداتدینیبودندوآنانکهبهسیاستومسائلجامعه
نگرشیُعرفیداشتند،نوعیتفاهمولوموقتبرقرارمیشد.فعالیتهایمشترکباعث
میشدکههدفهاوبینشهایمتفاوتتاحدودیبههمنزدیکترشوند.فرزندانوابسته
بهخانوادههایدوطرفممکنبودبهدرکیرادیکالازاسالمیاحتیچپبپیوندندواز
اینرهگذرنیزنوعیاحترامبهمبارزانازهرجناحکهبودنددرجامعهشکلمیگرفت.
اینکهچندیبعد،رفسنجانیدرنامهبهخمینیازفرزندانطاهراحمدزاده)چریکهای
فدایی،رفقامسعودومجید(دفاعکردهبودنشانازوجودهمینتفاهمونزدیکیموقتی
است.نزدیکیحوزهودانشگاههمتابعیازهمهگیرشدنچنینجویبود.توگوییبرای
واژگونیرژیمشاهتوافقینانوشتهبینطبقاتواقشارمختلفیکهدیگرتابتحملرژیم

رانداشتندالزمشدهوخودبهخودپدیدمیآمد.

ازکشورهم ایرانیدرخارج وجودکنفدراسیونجهانیمحصلینودانشجویان
ناشیازهمینجووفضابود.اتحادوائتالفنیروهایحتیمتضادبراییکامرسترگ
یعنیانقالباجتنابناپذیربهنظرمیرسید،امااتحادنیروهارانمیتوانزورکیوبهمیل
خودپدیدآورد.ِگلهوشکایتهاییکهبرخینسبتبهپراکندگینیروهاابرازمیدارندو
گاهآنراَحملبرتنگنظرییاسکتاریسماینوآنمیکنندگرهیرانمیگشاید.اگر
شرایطتاریخِیاتحاِدعمومیفراهمباشد،ایناتحادبهنحویخودجوششکلمیگیرد؛
خودجوشالبتهبهمعنیایننیستکهمداخلهوپیشنهادوبحثومبارزۀایدئولوژیکالزم
نیست،بلکههمۀاینکوششهایانسانیجزئیازهمانپروسهایستکهشرایطتاریخی
مینامیم.هماهنگیغالبنیروهادرجریانملیشدنصنعتنفت)همکاریمصدقو
کاشانی(ونیزهماهنگینیروهارادرضرورتسقوطشاهمیتوانبهعنواننمونهذکرکرد.

درهمیندورهچنانکهذکرشدبااوجگیریورونقبیسابقۀفعالیتادبیروبهرو
در دورهایکه فرخزاد… فروغ شاملو، احمد مانند چهرههایی شدن مطرح و میشویم
غیابسازمانهایسیاسی،شاعران،نویسندگانوُکاًلروشنفکرانبهزبانگویایدردهاو
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امیدهایبرنیامدۀمردمتبدیلمیشوند.مقاومتبرخیروشنفکراندربرابراستبدادحاکم
وتالشچندسالۀآنهابرایحفظموضعیمستقلسرانجامدراردیبهشت۱۳۴۷بهتشکیل
“کانوننویسندگانایران”انجامید.نقشجاللآلاحمدبهعنوانیکروشنفکرمعترض
قابلذکراستوانتشار“رسالۀپولسرسولبهکاتبان”)۱(کهبهنظرمیرسدپاسخیست
بهتسلیمبرخیازروشنفکراندربرابرامتیازاتمالیوُپستدولتیکهرژیمدراختیار
آنانمیگذاشت.درآنزمانهرگونهکوتاهآمدندربرابررژیمخیانتتلقیمیشد.نگاهی
گذرابهلیستاعضایاولیۀکانونخبرازسطحادبی،فرهنگیوهنریآنمیدهدازجمله
سیاوش آشوری، داریوش خوئی، اسماعیل نادرپور، نادر بهآذین، م.ا. دانشور، سیمین

کسرایی،غالمحسینساعدی،بهرامبیضایی…

درهمینجاوپیشاپیشاینراهمبگویمکهدرنیمۀدومدهۀ۴۰کهامیرعباس
او از شنیدهامکه و برگزید معاونتخود به را وزیری هوشنگ بود، نخستوزیر هویدا
خواستهبودسهکتابتروتسکی)انقالبناتمام،زندگیمن…(راترجمهکندکهانتشارات
خوارزمیمنتشرکرد.بهیاددارمکهنظرما،مجاهدین،درزمانانتشارکتابهااینبود
کههدفرژیمنهطبعًاانتشارکتبمارکسیستیدرایرانبلکهایجادتشتتوسردرگمی
بینمبارزانچپاست.بهرغمارزشمندبودنآثاریکهنویسندگانایندوره،درمقاومت
نسبتبهفضایاختناقورژیمشاهبهطورکلیتولیدکردندبایدگوشزدکردکهنیروهای
انقالبیجوانبهایننویسندگانانتقاداتیداشتند؛مانندآنچهامیرپرویزپویاندربارۀآلاحمد
نوشت.)۲(همچنیندرعرصۀهنروتئاتر،نمایشنامههای“دیکتهوزاویه”،“آیباکالهو
آیبیکاله”)غالمحسینساعدی(،نمایشنامۀ“آموزگاران”)یلفانی(و“چهارصندوق”
)بهرامبیضایی(،تئاتربیژنمفید…بهفعالیتهایفرهنگیدیگرنیزمیتواناشارهکرد؛
ازانتشاراتگرفتهتافیلمومطبوعات:کتابماهوکتابهفته،صفحه۶کیهانوبازتاب
جنگویتنامومسائلجهانعربوآمریکایالتین،مجلۀنگینوفردوسی…اینهامنابعی

بودنددردسترسماوامثالمابرایباالبردنآگاهیسیاسیواجتماعی…

درهمیننیمۀدومسالهای۱۳۴۰استکهشاهدجوشیدنگروههایمبارزهستیم
کهعمومًاًتحتتأثیرشرایطداخلیونیزجوبینالمللی)مه۱۹۶۸وجریاناتانقالبی
درمنطقۀخاورمیانهوجهان(بهمبارزۀسیاسیانقالبیمیاندیشیدندوجسورانهبارژیم

دیکتاتوریودستگاهجهنمیساواکدرمیافتادند.

روحانیونهمطبعًابااینتحوالتبیگانهنبودند.غیراز“دارالتبلیغ”)یادشده(

۱-برایمثال:“…زنهارتاکالمرابهخاطرناننفروشیوروحرابهخدمتجسمدرنیاوری.۱۳-بههر
قیمتی،گرچهبهگرانیگنجقارون،زرخریدانسانمشو!۱۴-اگرمیفروشیهمانِبهکهبازویخودرا،اماقلم
راهرگز!۱۵-حتیتنخودراونههرگزکالمخودرا…”)جاللآلاحمد:رسالۀپولسرسولبهکاتبان(.

۲-“خشمگینازامپریالیسم،ترسانازانقالب”،امیرپرویزپویان.تاریخلینک:۱۹آوریل۲۰۱۵.
http://www.ashrafdehghani.com/pdf/Tarsan-az-enghelab.pdf
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قمکه وتحصیلکردههای بودندطالب فراوان داشت، را رفرمحوزه کهسمتوسوی
میکوشیدنددرکمبارزهجویانهایازاسالمدرمخالفتبارژیمداشتهباشندوبهلحاظ
معنویخمینیراپشتوانۀخودمیدانستند.همینهاهستندکهسرانجامباافتوخیزهایی
ُمفتح، باهنر، )رفسنجانی، یافتند دست قدرت به سال۱۳۵۷ در گذراندند  سر از که
مطهری،بهشتیوبسیاریدیگر(.ایناناگردردستگاههایدولتیامکانیبرایاعمال
نفوذوگسترشافکارشانمییافتندازآناستقبالمیکردند.محمدجوادباهنروبهشتیدر
تدوینشرعیاتکتابهایدرسیباوزارتآموزشوپرورش)فرخروپارسا(همکاری
داشتند.مفتحدبیردبیرستانهایقمبودومطهریسخنراندررادیوایرانواستاددانشکدۀ
الهیات؛چنانکهبهشتیپیشازخاتمیوباپشتیبانیآیتاللهشریعتمداریرئیسمرکز

فرهنگیاسالمیدرهامبورگآلمانبود.

دوحادثۀمهمدراینبرهۀزمانیرویدادکهبیانگروضعیتجنبشاجتماعی
بود:یکیدرمحدودۀروشنفکران“غرقشدن”صمدبهرنگیدررودارسودیگریدر
سطحوسیعتودهای“مرگتختی”.مجلۀآرشبهسردبیریسیروسطاهبازدربارۀهردو

نفرویژهنامۀخوبیمنتشرکرد.

لیستیازکتابها،مجالتوفعالیتهایفرهنگیمهمدهۀچهل:

شایدمناسبباشدکهدراینجابهکتب،مجالتوفعالیتهاییاشارهکنمکهدر
شکلگیریمضامینذهنیکسانیکهبهمسائلاجتماعیوسیاسیکشیدهمیشدندنقش

داشتند.

نویسندگان و محققین آثار از عمدتًا اجتماعی و اقتصادی تاریخی، زمینۀ در
روساستفادهمیشدکهمکتبماتریالیسمتاریخیرایجدرشورویراتولیدمیکردندو
مترجمینوابستهیانزدیکبهحزبتودهآنآثاررادراختیارفارسیزبانانقرارمیدادند.
ایرادیکهعمومًاًبهبرخیازاینکتابهاگرفتهمیشد،التزامنویسندگاناینآثاربهرعایت
درکرایجازماتریالیسمتاریخیبودکهنمیدانماینامرتاچهحدبهتحلیلآنهاصدمه
واردآوردهویااحیانًاکتابهاییکهباچنیندرکینوشتهنشدهاند،مانندآثارمحققین
غربی،دربرابراینهاازچهمزیتیبرخورداربودهاند.بههرحال،صرفنظرازتأییدیانقد،

کتبزیرعمومًاًمرجعتلقیمیشد:

تاریخقرونوسطی:یوگنی.آ.کاسمینسکی،ترجمۀباقرمؤمنی،ناصرانصاری،نشر
اندیشه،۱۳۴۲؛

تاریخماد:ایلیا.پ.پطروشفسکی،ترجمۀکریمکشاورز،انتشاراتبنگاهترجمه
ونشر،۱۳۴۵؛
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تاریخاسالمدرایران:پطروشفسکی،ترجمۀکریمکشاورز،انتشاراتپیام،۱۳۵۰؛
تاریخنوینایران:میخائیل.س.ایوانف،ترجمۀهوشنگتیزابی،حسنقائمپناه،

۱۳۵۳؛
تاریخاجتماعیایران:مرتضیراوندی،نشرامیرکبیر،۱۳۴۰؛

میراثخواراستعمار:دکترمهدیبهار،۱۳۴۴؛
ناهماهنگیرشداقتصادیواجتماعیدردنیایمعاصر:عبدالرحیماحمدی،نشر

اندیشه،۱۳۴۴؛
کتابسیاهگرسنگی:خوزوئهدوکاسترو،ترجمۀخلیلملکی،۱۳۴۲؛

جهانیمیانترسوامید:تیبورمند،ترجمۀخلیلملکی،۱۳۴۳؛
انسانگرسنه:خوزوئهدوکاسترو،ترجمۀمنیرجزنی،نشرامیرکبیر،۱۳۴۱؛
انسانهاوخرچنگها:خوزوئهدوکاسترو،ترجمۀمحمدقاضی،۱۳۴۶؛
بنیادانواع:چارلزداروین،ترجمۀعباسشوقی،نشرابنسینا،۱۳۵۱؛

محمودبهزادکتاب“داروینچهمیگوید؟”رادر۱۳۲۳تألیفوسالهابعد
خالصهایازترجمۀ“اصلانواع”و“نسبانسان”رابهآناضافهکرد،۱۳۵۳؛

دربارۀتاریختکاملانسانبهاینکتابهامیتواناشارهکرد:
چگونهانسانغولشد؟:م.ایلین–الناسگال،ترجمۀآذرآریانپور،نشرامیرکبیر،

تجدیدچاپ۱۳۵۴؛
آیابهراستیانسانزادۀمیموناست؟:دکترمحمودبهزاد،نشرجیبی،۱۳۴۳؛

حیات،طبیعت،منشأوتکاملآن:الکساندراوپارین،ترجمۀهاشمبنیُطرفی،نشر
امیرکبیر،۱۳۴۹؛

ازکهکشانتاانسان:جانففر،ترجمۀفریدونبدرهای،نشراندیشه،۱۳۴۲.

ازآثارادبی:

ُدنآرام:شولوخوف،ترجمۀم.الف.بهآذین،نشرنیل،۱۳۴۴؛
زمیننوآباد:شولوخوف،ترجمۀم.الف.بهآذین،نشرنیل،۱۳۴۸؛

ژانکریستف:رومنروالن،ترجمۀبهآذین،نشرنیل،۱۳۳۶؛ونیزآثاردیگری
ازبالزاکودیگرانازهمینمترجم؛

کتابهایچاپبنگاهترجمهونشرکتابمانند:
ایلیادواودیسه:اثرهومر،ترجمۀسعیدنفیسی،۱۳۳۴؛

مقدمهابنخلدون:ترجمۀمحمدپروینگنابادی،۱۳۴۵وکتابهایبسیاردیگر.
همچنینانتشاراتبنیادفرهنگایرانبهسرپرستیپرویزناتلخانلری،بنیادشاهنامه
بهسرپرستیمجتبیمینویوانتشاراتفرانکلینبهویژهتدویندائرةالمعارففارسی.
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درعرصۀشعر:

اوجکارهایشاملو،اخوان،فروغدرایندورهاست،همینطورشاعراندیگرمانند
شفیعیکدکنی،نعمتآزرم،اسماعیلخوئی،سهرابسپهری،حمیدمصدقودیگران.

درزمینهتئاتر:

کارهایبیژنمفید،غالمحسینساعدی،اکبررادی،محسنیلفانی،سعیدسلطانپور
و…عالوهبراینهانمایشنامههاینویسندگانبزرگجهانینیزترجمهوکارگردانیمیشد

ورویصحنهمیرفت.مانندکارهایچخوف،شکسپیر،برشت،بکتو…

مجالت:

مجلههاینقدوبررسیکتاب،شاملراهنمایکتاببههمتاحسانیارشاطرو
ایرجافشارکهبسیارمهمبودومیتوانگفتکهبهطیفمحققینونویسندگانمحافظهکار
تعلقداشت.هرچندمقاالتمفصلمصطفیرحیمیدربارۀاگزیستانسیالیسمهمدرآن

چاپمیشد؛

مجلۀنقِدکتابکهنشرنیلمنتشرمیکرد؛

سهامی شرکتهای نیز و عشایر دربارۀ مقاالتش اقتصادیکه تحقیقات مجلۀ
زراعیبسیارپراهمیتبود؛

مجلۀجهاننوبهسردبیریآلاحمدوبراهنی؛

مجلۀنگینبهسردبیریمحمودعنایت؛

مجلۀسخنادبیوسخنعلمیبهسرپرستیپرویزناتلخانلری؛

کتابهفتهکههرهفتهروزنامۀکیهانمنتشرمیکرد؛

نشریۀالفبابهمدیریتغالمحسینساعدی؛

نشریۀآرشبهمدیریتسیروسطاهباز.

دررابطهبااینحرکتهایفکریوادبیکهمیتوانآنهارابرآمدموجیازادب
وهنرتلقیکردکهطلیعۀطوفانبودند،درچارچوبتجربۀشخصینکاتیبهنظرممیرسد
کهشایدگفتنیباشد.همیشهبهحرکتهایفکریوادبیبسیارعالقهمندبودموهمواره
آنانسروکار با آنهارابینمحافلوفعالینمذهبیسیاسیکهدرآنموقع سعیداشتم

داشتیم،مطرحکنم.
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یکنکتهکهعمومًاًازیادمیرودایناستکهخودرژیمپهلویپسازتغییرات
اقتصادی-اجتماعیپدیدآمدهمیخواستانتقالازشرایطپیشاسرمایهداریبهسرمایهداری
به برآنمیداشتکه امررژیمرا باحداقلدردسربرایخودشعملیسازد.همین را
سیاستجدیدیبرای“مدرنیزهکردن”جامعهورایجکردنفرهنگغربیسرمایهدارانه
دستبزنددرعینآنکهمخالفینراهممشغولکردهوشعارهاوبرنامههایشانرااز
محتوایانقالبیتهیکند،ولیاینسیاستسوراخهاییراهمبازمیکردکهاپوزیسیون
بالندۀآنروزهامیتوانستازالبالیتورهایآنگذرکردهودسِتکمآمالوآرزوهای

خودراهرچندبازبانیُگنگ،زندهنگهدارد.

درچنینوضعیتُپرتناقضیاستکهشاهدتولیدبرخیفیلمهایروشنفکرانهیا
مجالتیهستیمکهدرآنهابااحتیاطفراوانقلمزدهمیشدوازاینطریقغذایاندکی
نام۲۵ به تئاترسنگلج)سابقًا نمایشنامههاییکهدر فراهممیآمد. ناراضیان برای هم
شهریور(یادرسالنهایدیگربهنمایشدرمیآمدمانندکارهایغالمحسینساعدی،

اکبررادی،محسنیلفانی،سعیدسلطانپورو…ازایننمونهبودند.

بهطورکلیمیتوانگفتدهۀ۱۳۴۰کهباحذففعالیتهایسیاسیاززندگی
اجتماعیایرانرقمخورد،شاهدشکوفاییادبیاتوهنردرعرصههایمختلفآنبود.
جالباینکههمۀاینفعالیتهاکهعرصههاینگارش،ترجمه،نقدکتاب،شعروفیلم
رادربرمیگرفتباتشدیدسانسورهمراهبودولیاینجوششازپانیفتادکههیچ،بلکه

تأثیرتعیینکنندهایدرحیاتفرهنگیایرانداشت.

دهۀبیستباسقوطرضاشاهوبرداشتهشدنیوغاستبدادوسانسوررژیم،همراهبا
پیروزیاتحادشورویبرفاشیسم،جویازامیدوتالشرادربینانواعگرایشهایفکری،
اجتماعیوسیاسیبهویژهملیوچپبهدنبالداشت.دهۀسی،بالعکسپْسلرزههای
کودتایبیستوهشتمردادراتاسال۱۳۳۹تحملمیکردوعماًلزمینههایکاماًلباز
ومستعدیرادراختیارکوشندگانفرهنگیوسیاسیقرارنمیداد،امادهۀچهلپسازسه
سالفعالیتعلنِیسیاسیوفضاینسبتًابازکههمناشیازضرورتهایداخلیبودوهم
هماهنگباسیاستهایآمریکادرایرانوکشورهایمشابه،فضاییمتفاوترابهروی
تالشهایفرهنگیگشود.یکباردیگرنشاندادهشدکهدرغیابفعالیتهایسیاسی
وممنوعیتاحزابوتشکلها،هنروادبیاتچگونهمیتواندبازتاباعتراضاتونیز
آرمانهایمردمیباشد.دردهۀچهلنهتنهاشعروادبیاترونقچشمگیرودورانسازی
یافتوزمینهرابرایفعالیتهایسیاسیازنوعدیگر،یعنیمشیمسلحانهوبازتابو
بودکه انقالبی زمینهساز بلکهحتیمیتوانگفت فراهمکرد، رادرجامعه آن تأثیرات
رژیمشاهرانیزواژگونکرد.ادامۀشکوفاییشعرفارسیدراینوضعیتاستکهمنجربه
دورهایمیشودکهاستادشفیعیکدکنیآنراذیلعنوان“شعرسیاهکل”طبقهبندیکرده
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استومنفکرمیکنمکهمجموعۀ“درکوچهباغهاینیشابور”اثرخوداونیزنمونهای
ازهمینشعرسیاهکلباشد.آثاریکهدررابطهبازندگیتهیدستانجامعهنوشتهمیشد،
ازکارهایصمدبهرنگیگرفتهتاامینفقیریوعلیاشرفدرویشیانوبسیاریدیگربه
غنایفرهنگمردمیکهالزمۀتحرکسیاسیانقالبیستکمککرد.اگربخواهمتعبیر
کاتْبیاسیننویسندۀالجزایریرابهکارببرم،جامعۀمادرغیابفعالیتهایسیاسی،
به“نویسندۀمردم”احتیاجداشت:تودرکوچهراهمیروی،یکیآستینترامیگیردو
دهۀچهل،سالهایپیشازطوفاناست.دورۀ

)۱(
میگویدتونویسندهای؟پسبنویس!

ادبیاتمتعهدوهشداردهنده.چهفراوانندنمونههایشعرونوشتۀمتعهدسیاسیکهفرا
رسیدنطوفانراپیشبینیمیکنند.براینمونه،“عروسککوکی”ازفروغفرخزاد:

“بیش از این ها، آه ، آری
بیش از این ها می توان خاموش ماند

می توان ساعات طوالنی…”)۲(

نکتۀشایانبحثیکهدربارۀایندورهمیتوانگفتایناستکهآنچهبهاصطالح
“روشنفکریدینی”میگویندنیزدرایندورهشکوفاگشت.گرایشبهروشنفکریدینی
یعنیکوششبرایارائهتعبیرینوینازدینکهازدوسهدههقبلشروعشدهبودوعمدتًا
رنگمخالفتباماتریالیسموکمونیسمداشت،پساز۲۸مرداد۱۳۳۲رنگسیاسی
همبهخودگرفتوبازیگرانیازنوعبازرگانوطالقانیبهخوددیدکهکارشانهمجنبۀ
عموم برای بهتدریج شاه دیکتاتوری مصدقی. سیاسی هم و داشت دینی ایدئولوژیک
طبقاتی تمایزات و اختالفات آید. در پا از باید تنهادشمنیکه به تبدیلشد مخالفان
وایدئولوژیککمرنگشدوبیاندردهاودرمانهابهیکدیگرهرچهشبیهترگشت.
جستجویرهاییازشرایطحاکمازطریقاحیایدیننیزممکنتصورگشت.احیای
دین،شمشیِردولبهایبودکههمبهدردآنتیکمونیسممیخوردوهممبارزۀبرخیاقشار

متوسطوسنتیجامعهراتوجیهمیکرد.

نتیجهگیریکلیحولروحانیت

عملکردجمهوریاسالمیدرطولحیاتننگینخود،ماراازهرتوضیحبیشتری
بینیازمیسازدونشانمیدهدکهسوداگراندینبنابرماهیتطبقاتیخودجزدرخدمت
استثمارگراننیستند.تصفیههاوتوطئههایقتلکهدامنآیتاللهمنتظریوحتیاحمد

۱-نک.به:طاهربنجلون:نقشنویسندهدرجهانسوم.
http://www.peykar.org/old/article/arti.pdf/Ben-Jelloun.pdf

۲-نک.به:“فروغفرخزاد:شاعریکهصدایانفجاررامیشنید”اندیشهوپیکارشماره۳خرداد۱۳۷۰.
http://peykar.org/books/368-andeeshevapeykar3.html
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خمینیراهمگرفتمشتیستنمونۀخروارازاینکهدستگاهروحانیتچقدرباتبلیغات
دروغینشقرنهاستزحمتکشانرابهاسارتکشیدهاست.اگرتجربۀدردناکوسیاه
ُخرافیکه اندیشههای به که باشد داشته را فایده این تنها اسالمی حاکمیتجمهوری
هموارهجزئیاززرادخانۀطبقاتستمگربوده،تیرخالصزدهباشد،شایدبتوانآنرا
درمسیرتکاملتاریخهمچونداغکردنیدانستکهدرطبقدیمآنرا“آخریندوا”

بهشمارمیآوردند.بهقولحافظ:
عالج کی کنمت؟ آخر الدواء الْکی”)۱( “به بانگ مطرب و ساقی اگر ننوشی می  

حرفهایسستوبیپشتوانهایکهدربارۀکارآییاسالمازسویروحانیونو
کسانیامثالبازرگانطیسالهاشنیدیم،مارابهتدریجآگاهکردکهدرمبارزهباامپریالیسم
نباید این از آوردوبیش ایدههاوروشهایدیگریروی به باید وارتجاعواستبداد
خودرادربندتوهماتمذهبینگهداشت؛توهماتیکهبامصالحنیروهایبالندۀجامعه

خواناییندارد.

نکتهایکهبایدبدانتوجهداشتایناستکهاگرازاینبینشمذهبیگسست
صورتنگیرد،حتیبیآنکهبخواهی،آثاراندیشههایکهنهوارتجاعیباتوزندهوفعال
خواهدماندودرعملمرتکبخطاهایسنگینیخواهیشدکهانتظارشرانمیکشیدی.
برخیازشعارهاوایدههاکهمادرقالباسالممطرحمیکردیم،ازهماننوعبودکهپس
ازرویکارآمدنخمینیچهخونهاکهبهراهانداخت.آنچهمابدانمشغولبودیماز
رابطۀحوزهودانشگاهوپیچیدناحکامدینیدرلفافعلموتجددبههمانجامیرسید
کهجلوههاییازآنراپسازقیامدیدیم.فکرنمیکردیمکهاینقدرمرتجعباشیمولیدر
واقعمبنایاندیشهمانیاخطیکهتعقیبمیکردیم،آخرشبههمینجمهوریاسالمیویا
دربهترینحالتبهبرداشتیمیانجامیدکهبازرگانحاملآنبودیامسیریکهمصطفی
چمرانپیمود.روابطمابابازاریاننیزهمینطوربودوبدونگسستکاملازآنها،گسست
ازایناندیشههاناممکنبود.گسستماازاینطبقاتواقشاروایدههاوآرزوهاشانیکی

ازمهمتریندستاوردهایعمرماست.

هرچنداعتقاداتعمومیاسالمیدرنظرماباخرافاتوبرخوردهایارتجاعی
تداعیمیشدامادچاراینتوهمبودیمکهاگرُمجهزبهدرکیازاسالمباشیمکهخودرا
باعلموفقداده،میتوانیمازسنتهایعقبماندهایکهوجودداشتفاصلهبگیریمولی
تجربهبهمانشاندادکهازاینطرفراهینیست.ماچارهاینداشتیمجزقطعامیداز
آنان،یعنیکسانیکهحاملایندرکازاسالمبودندوتکیهبرآنچهخودماندرپرتوی
بودکهسازمان آوریم.چنین بهدست ایرانوجهانمیتوانستیم از مطالعهوتجربهمان
مجاهدینچندسالبعد،بدوناتکابهراهحلهایگذشتهشکلگرفتوکوشیدبینشو

۱-الکیبهمعنیداغکردن.
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ایدئولوژیخودراتدوینکندامریکهدرُکنهوباطنخویشبااسالمرایجهرچهبیشتر
فاصلهمیگرفتوازآنگسستمیکرد.

دربارۀتأثیرپذیریماازانقالبالجزایر

انقالبالجزایریکیازمنابعالهامماومصادفباتغییروتحوالتذهنیمانبود.
الجزایرکهسرزمینیحاصلخیزودارایتنوعجغرافیاییواقلیمیازکوهودریاگرفتهتا
صحراومعادنوثروتهایزیرزمینیازجملهگازطبیعیست،ازاوایلقرننوزدهمدر
معرضآزمندیاستعمارگرانفرانسویقرارگرفت.در۱۸۳۰ارتشفرانسهاینسرزمینرا
تسخیرکردومقاومتهایجانانهایراکهدربرابرآنصورتگرفتدرهمکوبید.جالب
اینکه،اینسرزمینآنقدرهوسانگیزبودکهفرانسویانازابتداآنراازآِنخوددانستندو
شعار“الجزایرماِلفرانسهاست”هنوزهمدرذهندستراستیهایفرانسهنمردهاستو
گاهباحسرتوزمانیباتأسفازآنیادمیکنند.ایندورۀاستعماریتاسال۱۹۶۲یعنی
حدود۱۳۲سالادامهیافتوسرانجامپسازهفتسالجنگخونینومیتوانمبگویم
دورانسازبودکهاستعمارفرانسهظاهرًاازآنجااخراجشد،هرچندبهشکلنواستعماریدر
آنجاباقیماند.اینکهفرانسویانبرایجنگهایاستعماریخودازجملهدرهندوچینو
یادرجنگهایاولودومجهانیازالجزایرسربازبگیرند،امریبسیارعادیبودهوتاریخ

مردمالجزایروتحوالتسیاسیفرانسهبسیاردرهمآمیختهاست.

فرهنگالروس را اینکشور اشغال اشارهکنمکهعملیات درضمن نیست بد
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چاپ۱۹۲۵چنینمعنامیکند:“کوششفرانسهبرایآرامسازیمنطقهازدستراهزنان
دریایی”!)قریببهمضمون(.

تالشمردمالجزایربرایرهاییازاستعمارفرانسهتجربههایمتعددرفرمیستیوغیره
راازسرگذراندولیباشرایطآمادهایکهپسازجنگجهانیدومواستعمارزداییفراهم
شدهبوددرنخستینروزنوامبرسال۱۹۵۴)۱۰آبان۱۳۳۳(انقالبمسلحانۀتودهای
درالجزایرآغازگشت.تخمیرتجاربیکهباشرکتجوانانالجزایردرهمۀجنگهاییکه
فرانسهدرآنهادرگیربوده،راهبهتشکیلایجادجبهۀآزادیبخشملیالجزایرFLNبرد.ابعاد
وسیعاینجنبش،تأثیربسیاریدرزندگیاقتصادیوسیاسیواجتماعیمردمفرانسهبرجای
گذاشتوشدتسرکوبباعثبیداریوجدانهایبسیاریدردرونفرانسهگشت؛جامعهای
کهخودنیزازسنتیدموکراتیکورزمندهبرخورداربود.اگرارتشاستعماریدرالجزایربه
شکنجههایوحشتناکدستمیزدودولتدرداخلفرانسهافشایاینشکنجهگریهارا
ممنوعکردهبودولیتالشعدالتطلبانفرانسویسرانجامسرنیزۀسرکوبرادرهمشکست.
حزبسوسیالیستفرانسهکهمدتهاکارگزاریبورژوازیرابرعهدهداشتودرقدرت
سیاسیسهیمبود،کوشیددرسرکوبآزادیخواهانالجزایریبیشتریننقشراایفاکند)۱(.
شخصمیِتراندراینسرکوبهانقشبسزاییداشتبهطوریکهدرمه۱۹۸۱زمانیکهچپ
ومیترانپسازدههاسالبهقدرترسیدند،برعکسعموممردمکهخوشحالبودهوپایکوبی
میکردند،بسیاریازالجزایریهایمهاجربرسرخودزدهومیگفتهاند:“بیچارهشدیم!”.

بلکه نبودند، فرانسویها فقط آن در جنگیکه ادامۀ و الجزایر مردم مقاومت
و غرور احساس مسلمان، دنیای و مردمعرب دل در داشتند نیزشرکت ناتو نیروهای
همبستگیفراوانایجادکرد.درهمهجاکمیتههایهمبستگیبرپاشدواینانقالببرای

مبارزانمناطقدیگرهمچونالگوییبهحسابآمد.

درایرانکهرژیمشاه،بنابرماهیتشبرخوردیکینهتوزانهنسبتبهانواعانقالبها
داشتدرموردالجزایرنمیتوانستجلویهمبستگیمردمرابگیرد.حمایتازانقالب
الجزایرباالگرفتهبود،بهویژهتحتتأثیرمطبوعاتفرانسهکهنظرروشنفکراناینکشور
راکمابیشمنعکسمیکردوسیاستنیمبندشاهدررابطهباعدماعمالسانسورشدید
حولمطالبمربوطبهالجزایر.نزدیکیشاهبهسیاستدوُگلکهپساز۱۹۵۸برسرکار
آمدهبودومیخواستمسئلۀالجزایررا“حل”کند،شاهراناگزیرکردهبودکهتاحدودی

اجازۀانعکاساخبارانقالبرادرروزنامههاومطبوعاتبدهد.

مأنوس، الجزایرچهرهای انقالب بودیم،چهرۀ دانشجو آندوره ماکهدر برای
برپامیشد،درپارکشهرنمایشگاه خودیوبسیارشورانگیزبود؛دردانشگاهمراسم

۱-دردورۀنخستوزیرسوسیالیستفرانسهگیمولهبینسالهای۱۹۵۶و۱۹۵۷حزبسوسیالیست
.)PierreVidalNaquetفرانسهبیاعتباریتاریخیخودرابهاوجرساند.)بهنقلاز
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وجلساتسخنرانی نمایشگاه به را اجتماعاتخود نیزسالن روزنامۀکیهان و عکس
پیرامونانقالبالجزایراختصاصدادهبود.کتابهاییکهحاصلکارژورنالیستیبوددر
ایرانمنتشرمیشدویکیازدوستدارانمصدقبهنامحسنصدرکهنویسندۀپاسخدولت
ایرانبهدادخواستانگلستاندردادگاهالههنیزبود،کتابیتحتعنوان“الجزایرومردان
مجاهد”نوشت.درمقدمهایازدکترمحمدمصدقبراینکتابچنینآمدهبودکه“مردم
ایرانهماگرمیخواهندآزادشوند،بایدراهالجزایررابروند”.سفرآیتشعاللیکیاز
نمایندگانجبهۀآزادیبخشالجزایربهایرانکهبرایتماسبامحافلدوستدارانقالب
الجزایرواحتمااًلتماسرسمیبامقاماتدولتیآمدهبود،جلوۀدیگریازهمبستگیبین

مردمایرانوانقالبالجزایربود.

اوایل۱۹۶۰درفرانسهبراینجاتمبارِزمعروفالجزایری،جمیله باری،در
ژیزل خانم مشارکت با داشت،کمیتهای قرار ارتش وشکنجه تجاوز تحت بوپاشاکه
ِاِمهِسِزر…وباریاستخانمسیموندوبوواربرپا حلیمی،ژانپلسارتر،لوییآراگون،
شدهبود؛اینکمیتهگزارشیازفعالیتهایخودرادرکتابیگردآوردهبودباطرحیاز
نیست ترجمهوچاپشد.شکی ایران در پیکاسورویجلدکهعینًا اثر چهرۀجمیله
میان در الجزایریها با فرانسوی وهنرمندان ازهمبستگیروشنفکران ُبعدی کهچنین

روشنفکرانایرانیتأثیربهسزایی
برجایمیگذاشت.درسالهای
بعدکتابهاییازفرانتسفانون
مارتینیک اهل روانپزشکی که
وقف را خود زندگی و بود
الجزایر در انقالب پیروزی
“نفرین عنوان بود،تحت کرده
از مقدمهای با زمین” شدگان
ژانپلسارتربهفارسیترجمهو
روانپزشک این آثار شد. منتشر
استعمارگر روحیۀ تحلیل در
هم هنوز استعمارشده، و
خواندنیستوازآثارکالسیک
شمار به استعمار پدیدۀ حول
بعدها دیگریکه میآید.کتاب
اثر بود مجاهدین توجه مورد
جهاد” “برترین ُازگان، عّمار
سالها همان در داشتکه نام
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از برایمجاهدینقبل اینکتاب ایرانچاپشد. قیامدر از )۱۳۴۸(ترجمهوپس
سال۱۳۵۰،متنیآموزشیبود.عّمارُازگانیکیازکادرهایحزبکمونیستفرانسهدر
الجزایربودکهدرمرحلۀآزادیملیازاستعمارفرانسه،بهجبهۀملیآزادیبخشپیوسته
بود.کتابدیگریکهدرهمانسالهانوشتهوبعدتوسطمجاهدینمنتشرشد،زندگی
احمدبنبالنخستینرئیسجمهورالجزایرپسازآزادیبود.اینکتابنوشتۀروبرِمِرل
بوده)۱۹۶۵(وباترجمۀخلیلکوشامنتشرشد.چهبسیاراشعارکهبایادمقاومتدر
از اساس“نامهای بر بود.محمدکالنتری)پیروز( زبانها برسر و الجزایرسرودهشده

جمیلهدخترصحرا”اثرعبدالقادرحمدهچنینسرودهبود:

“به نام نامی مردم 
به نام آرزوهای طالیی رنگ و نورانی 
به تو ای دشمن خونخوار آزادی…”)۱(

دکترمظاهرُمصفااستاددانشگاهنیزدربارۀجمیلهشعریسرودهبودکهتنهاآغاز
وپایانشبهیادمماندهاست:

“به پروردگاه جمیله سالم
به آوردگاه جمیله سالم 

 سالم من با غم آموخته 
سالم من تشنۀ سوخته

…
ولی ننگ و نفرین بر آن دیو و دد 

ز نیکی گریزاِن جویای بد
که کردند نام المارتین تباه 

و زین ننگ شد روی روسو سیاه 
شکستند قانون منتسکیو 

سر افکنده کردند جاِن هوگو”.

۱-نک.به:پیوستشماره۴.



فصلچهارم:

دورۀمعلمیوشکلگیریمجاهدین
۱۳۴۳-۱۳۴۹





غنی بود دورهای ۴۳گذراندم پاییز تا ۱۳۳۹ پاییز از سالهایکه چهار دورۀ
به پرداختن برای آمادگی دانشگاهی، زندگی و دانشجویی معنای با آشنایی سازنده: و
در متشکل مذهبِی روشنفکری فعالیت جامعه، در شایسته یافتنکاری و معلمی حرفۀ
انجمناسالمیدانشجویانوچونوچراکردندرابعادمختلفمذهِبرایجوتالشبرای

دستیافتنبهآنچهاسالمراستینمینامیدیم.

روحیۀمبارزینپساز۱۵خرداد۱۳۴۲

سرکوبیکهدر۱۵خردادرژیمباشعارمقابلهباارتجاعسرخوسیاهوبابهخون
کشیدنشماریفراوان)کهتعدادقربانیانشهرگزدقیقًاًمعلومنشد(بهراهانداخت،نقطۀ
عطفیشدبرایمبارزۀمردمایرانعلیهدیکتاتوریووابستگیرژیمبهاستعماروامپریالیسم.
برعکِسآنچهتصورمیشودکهگویاشورش۱۵خردادازابتداُمهرخمینیبرخودداشته،
بایدگفتکهآنشورشنمایشگرخشمتودههایوسیعمردمازهردستهوجریانبودکه
دیگرراهحلهایسازشکارانهرابرنمیتافتندوبههربهانهایآمادۀانفجاربودند.سوءاستفادۀ
طرفدارانخمینیازاینروزبهعنوانآغاز“انقالباسالمی”جزتحریفتاریخینیست.
اگرالیۀبیرونییکحرکتاجتماعْیرنگیسنتی،مذهبییاملیداشتهباشد،نبایدمارااز

درکمایههایاصلیآنحرکتیعنیعللمادی،اجتماعیوسیاسیآنبازدارد.

دیوارهایزندانرژیمشاهپساز۱۵خردادطیفوسیعتریازمبارزینرادرخود
بهبعدبودند ازآن،محکومینعمدتًامبارزانتودهایاز۲۸مرداد۳۲ میفشرد.پیش
ونیزمبارزانُکردودیگراقلیتهایمبارزقومی؛اماپساز۱۵خردادفعالینمخالف
دولت،ازبازاریگرفتهتادانشجووروحانیبهزندانافتادند؛ازمذهبیهایسنتیگرفتهتا
روشنفکراندینیتاعناصرالئیکوحتیکسانیکهصرفًابهلحاظفرهنگیایدههایچپ
داشتند؛میگویمبهلحاظفرهنگی،ازایننظرکهدرآنُبرهههیچفعالیتسازمانیچپیرا
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سراغندارم.درآنزمانفعاالنسابقحزبتودهیاسازمانهایوابستهبهآن،زیرپوشش
جبهۀملیکارمیکردند.دردانشگاهدانشجویانمتعددیرامیشناختمکهبهلحاظفکری
چپبودندمانندبیژنجزنی،حسنضیاءظریفیوبسیاریدیگراماآنهاهم،درچارچوب
جبهۀملیفعالیتمیکردند.دررابطهبازندانیانبایداضافهکردکههمهدریکسطِحتعهد
نبودندوتحملهرکسییاهرجریانیبااهدافیکهبهخاطرآنبهزندانافتادهبودندتناسب
داشت.بههمیندلیلدرکنارمقاومتهایسرسخِتچندینساله،ناشکیباییوُسستینیز
ازرهبران بهچشممیخورد.گویادرسال۱۳۴۲درزندانقزلقلعهجمعقابلتوجهی
جبهۀملی)ماننداللهیارصالح،دکترمهدیآذرو…(،مهندسبازرگانونیزبسیاریاز
دانشجویانجبههایونهضتیدستبهاعتصابغذازدهبودند.درمقطعیاللهیارصالح
طرفدارقطعاعتصابغذامیشود.اومورداحترامهمهبودچهبهخاطررهبرجبهۀملی
بودنوزیروسفیربودندرزمانمصدقوچهطبقسنتفئودالیوُمسنبودن؛بنابراین
کسیقاعدتًارویحرفشحرفینمیزدهدرحالیکهدراینجاجوانترهاودانشجویانبااو
مخالفتمیکنند.صالحبسیارناراحتمیشودکهچراحرفشرانمیخوانندومیگوید:
“هرروزازبازارتهرانوجاهایدیگرمیآیندواظهاراطاعتوانقیادمیکنندولیمعلوم
نیستچرابرخینمیپذیرند!”.محمدحنیفنژادکهدرآنزمان،همدرجبهۀملیفعال
بودوهمدرنهضتآزادیوقتیاینسخنصالحرامیشنودومیفهمدکهاومیخواهد
اعتصابرابشکند،جلویهمهبرخاستهمیگوید:“آقایصالحشمااالنحرفهاییمیزنید
کهمعنایقطعاعتصابمیدهد.شمافکرمیکنیدمابرایشوخیاعتصابغذاکردهایم؟
مابهخاطراهدافمعینیاعتصابکردیموخیلیهمجدیهستیم.اینهموصیتنامۀ
من!”ووصیتنامهاشرادردستنشانمیدهد.برایرهبراننهضتغیرقابلباوربودکه

کسیوصیتنامهاشراهمنوشتهوواقعًابهپایمرگبرود.

دکترآذرهم،بهگفتۀدوستانیکهدرزندانقصرهمبنداوبودند،هرروزصبح
اظهارتأسفمیکردهکهبازهمیکروزدیگردرزنداناستودراینفاصلهمطباو
به۱۰سال بازرگان تومانضررخواهدکرد.حالآنکهوقتیمهندس دوبارهچندصد
زندانمحکومشد،یکیازهمبنداناومیگفتکهپسازبازگشتبهزندانرفتارشهیچ
فرقیباروزهایدیگرنکردهبود،درگوشهاینشستهوبهکاِرهرروزهخودمشغولشده
است.دربینزندانیانبرخیپزشکبودند،ازمیانآنهاکسانیمثلدکترکاظمسامیبرای
رسیدگیبههمبندانخودهیچدریغینداشتندامادرعینحالکساندیگریهمبودندکه
برعکس،بدونحقویزیتحاضربهرسیدگیبهزندانیانبیمارنمیشدند.حقایناستکه
درمورددکترکاظمسامیاضافهکنمکهحتیدرسالهایبسیارسختوپلیسیدهۀ۵۰،
رفقاییراکهدرفعالیتهایمسلحانهمجروحشدهبودندبهرغمخطراتیکهبرایشداشت
وقتوبیوقتمیپذیرفت.اوپسازقیام۵۷وزیربهداریکابینۀبازرگانشدودرسال
۱۳۶۷بهدستآدمکشانوزارتاطالعات)ساواما(درمطبخودباچاقوبهقتلرسید.
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رژیمشاهبرایاینکهکاماًلتسمهازُگردۀمردمبکشد،نهتنهاخبرسرکوبهارا
منتشرمیکردبلکهزدِنتیِرخالصبهجسداعدامیانیکهرویزمینافتادهبودندرابه
َاشکالمختلفبهنمایشمیگذاشتتارعبایجادکند؛چنانکهعکساینصحنههادر
روزنامههایوقتنیزمنتشرمیشدکهبهنظرمازسال۱۳۳۲تاآنزمانامریبیسابقهبود.
بهعنواننمونهچاپصحنۀاعدامطیبواسماعیلحاجرضاییرادرروزنامههابهیاددارم.

اینموجسرکوبدرمتنجریاناجتماعیآنزمان،پساز۱۵خرداد۱۳۴۲جو
خاصیازرکودنسبیدرجنبشپیشآورد.برخیازافرادبهزندانهایدرازمدتیاتبعید
محکومشدندوبسیاریتحتپیگردقرارگرفتند.ماباکسانیروبهرومیشدیمکهدیگر
توانادامۀفعالیتگذشتهرانداشتندوهریکتوجیهیبرایکنارکشیدنخودمیجستند.
یکدورۀسهسالهازوعدۀآزادیبهطورکاملبهسرآمدهبودوبرایکسانیکههنوزحاضربه
قبولشکستنبودند،نقدروندگذشتهوجستجویراهیکهبهشکستنیانجامددردستور
کارقرارداشت.دیگربرایهمهمحرزبودکهراهمسالمتآمیزوقانونیمبارزهبهپایانرسیده
است؛آنراهمانطورکهگفتممهندسبازرگانهمفهمیدهبود.اوبهخوبیحسکردهبود
کهازآنپس،اپوزیسیونرژیمراهیجزشورشوانقالبنخواهدداشت،هرچندخوِداو

ظرفیتطبقاتیوایدئولوژیکالزمبرایگامگذاردندرراهنوینرانداشت.

درموردهمسنوسالهایخودمانبایدبگویمکهتجربۀعینیماازسیاست،مربوط
بههمینسالهای۳۹تا۴۲بود.پیشازآنیعنیپساز۲۸مرداد۳۲،تمامتالشرژیم
بینشوروشیکههمۀ بود،همان ازسیاستمتمرکز بیشترمردم حولدورکردنهرچه
رژیمهایسرکوبگربهکارمیبرند.مشغولیتهاییکهبرایمردمدرمطبوعاتفراهممیشد
هرچهکمتررنگسیاسیداشت.جنجالهایفراوانبرسرکشفدارویسرطانتوسط
شخصیبهنامشیخحسن،قتلمرموزیکفاحشۀلوکس،انتشارمجالتیکهصرفًاشرح
احوالخصوصِیهنرپیشههایایرانیوخارجیبود)مثلمجلۀآتشکهآنراشمسالدین
قناتآبادیکهآخوندیبودنزدیکبهکاشانیمنتشرمیکرد(وداستانهایسکسیوروابط
هیجانانگیزدرمحیطیبستهوسنتیوامثالآن.رژیمشاهجوانانراباایننوعخوراکفکری
تغذیهمیکرد.بهایناوضاع،سانسورهمهجانبۀمطبوعاتورسانههاراهمبایداضافهکردتا
معلومشودکهچرایکجواندیپلمهسردرنمیآوردکهسرنوشتزندگیاشدردستکیست.

درکازاسالمآخوندیونقدآن

اسالِمرایجآخوندیچیزینبودکهبتوانبهداشتِنآنافتخارکرد،ُاملیبودو
بیانعقبماندگیومایۀتمسخر.ازقولنظامیگنجویمیخواندمکه:“بسکهببستندبر
اوبرگوساز/گرتوببینینشناسیشباز”،اماوابستگیتاریخی،طبقاتیوفرهنگیما
بهروحیه،فکر،زبانوبیانمذهبیچنانبودکهنمیگذاشتبهآسانیازآنناامیدشویم.
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همیشهگمانمیبردیمکهباغوردراعماقومعانیوُبطونآنمیتوانبهمرواریدنیزدست
یافتوبهدرکیازاسالمرسیدکهدرعصرعلموصنعتوپیشرفتخریداریداشتهباشد
وبهنیازهایمادی،معنوی،فردیواجتماعیماکهبهاشکالمختلفهرلحظهاحساس

وحتیلمسمیکردیم،پاسخیبههمراهبیاورد.

محوریبودنمتنقرآنونفوذبالمنازعآندربینجمیعمسلمانان،بسیاریاز
اندیشمنداناصالحدینیراواداشتهاستکهتفسیرهایجدیدیازقرآنارائهکردهوآنرا
درخورتحوالتمعاصرنشاندهند.اتکابرقرآنبهعنوانشالودۀآنچهمیخواستندبهمثابۀ
فکرنوعرضهکنندباعثشدهاستکهدربینبسیاریازملتهایمسلمانتفسیرهای
گوناگونومختلفنوشتهشود.اگرصرفًابهایرانتوجهکنیم،درهمینصدسالاخیریا
کمتر،مثاًلبهآثارشریعتَسنِگَلجیکهروحانیمعروفیدردورۀرضاشاهبودبرمیخوریم.
تفسیرهاییکهاوازقرآنارائهمیدادبهنحویبودکهخوانندگاِنمرددوکنجکاوراشایدتا
مدتیمیتوانستقانعکند؛یاجعفرویوسفِشعاردرتبریز،محمدتقیشریعتیدرمشهد
وسیدمحمودطالقانیدرتهرانومهمترازهمۀاینهاعالمهسیدمحمدحسینطباطباییدر
قمکه“تفسیرالمیزان”رانوشت.اینامرویژۀاسالموقرآننیستودرارتباطبادیگر
کتابهایبهاصطالحآسمانییامتوندینیهموجوددارد.میدانیمکهبرایکتاباوستا
دوتفسیرزندوپازندوجودداشتهوبودندکسانیکهطرفدارانتفسیرزندراکافربهشمار

آوردهو“زندیک”مینامیدند.همانواژهایکهبعدهابهصورت“زندیق”رایجشد.

حائز لحاظ این از موضوع این به پرداختن
رویکار بهچرایی را ما تاحدودی استکه اهمیت
غیر پدیدهایکه میکند. آشنا اسالمی آمدنجمهوری
ازشرایطتاریخیوفرهنگیباتدارکوسیعوطوالنی

همراهبودهاست.

اختالفاتنهضتآزادیوروحانیون

)از بود فعال آزادی نهضت که دورهای در
اردیبهشت۱۳۴۰تابهمن۴۱کهسرانآندستگیرو
از قبل مذهبیکه جلسات در وکاًل شدند( دادگاهی
ایندورهیاپسازآنبرپامیشد،مثلانجمنتوحید،
جلساتماهانۀدینیکهبحثهایشرابهصورتکتاب
از موجی شهرستانها و تهران در میکردند، منتشر
گسترش هرچند که میشد دیده دینی” “روشنفکری
زیادینداشتامامسلمًامؤثربود.اینتأثیررادرزمان

شریعتسنگلچی
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انقالببهنحویکاماًلآشکاردیدیمیعنیوقتیکهعماًلگردانندگانهمینموج،قدرترا
بهدستگرفتند.درایندوره)۴۱-۱۳۴۰(بودکهنمایندگیدینعماًلبهتدریجازدست
روحانیتخارجمیشد.روحانیتازاینکهتفسیردینازدستشخارجشودخوفداشت
زیرادراینروندمنافعمادیخودراازدستمیداد؛منظورازمنافعمادیهمانمشارکت
دیریندرقدرتسیاسیست.بهیاددارمحتیکسیمانندمطهریتالشمیکردزباندین
رابهزبانتحصیلکردههایدانشگاهینزدیککندوبهاصطالحتفسیریمدرنازاسالمو
قرآنارائهدهد؛اوخوددرجلساتیکهدوستانبازرگانبرپامیکردندحضورپیدامیکرد؛
درعینآنکهبهشدتازتفسیرهای“مادی”ازاسالممیهراسیدونسبتبهنوآوریهای
شریعتی،یاحتیبعدهابهبرخیازمطالبیکهمجاهدینپخشمیکردندحساسیتداشت
وشنوندگانخودراازآنهابرحذرمیداشت.اینبعدازقیامبودکهدیدیمروحانیتدیگر
بههیچوجهچنینرقیبیاحریفیرابرنمیتابدوشعارهای“مرگبرضدوالیتفقیه”و
محکومکردنتز“اسالممنهایروحانیت”نموِدبارزآنبود.برخوردیکهبابازرگانو

علیشریعتیوامثالآنهاشدادامۀهمینانحصارطلبیروحانیتدربازاردینبود.

سوابق روحانی برخیشخصیتهای و ملیون برخی سیاسی مشارکت و ائتالف
سیدمحمد بهبهانی، سیدعبدالله نائینی، )میرزای مشروطیتگرفته دورۀ از دارد. دیرین
نفت)سیدابوالقاسمکاشانی، ملیشدنصنعت دورۀ تا وغیره( ثقةاالسالم طباطبایی،
سیدمحمدتقیخوانساریوغیره(ونیزدرمبارزهبارژیمشاهپساز۲۸مرداد)سیدرضا
وسیدابوالفضلزنجانی،آیتاللهحاجسیدرضافیروزآبادی،سیدمحمودطالقانیوغیره(،
ادامۀهمینسنترا آزادی هموارهاینائتالفوهمکاریوجودداشتهاست.نهضت
پیمیگرفتوآنقدردراینرابطهجلورفتکهاسبحاکمیترابرایخمینیزینکرد.
بچههایمجاهدینکهازهمان۴۴-۴۳متشکلشدند،هرچندبادرکوعملنهضت
آزادیفاصلۀزیادیداشتند،امادرعملمیپنداشتندکهدرمبارزهبارژیمشاهبرخیاز
روحانیونمخالفمیتوانندباآنهاهمراهشوند.اینایدهکهدرواقعازسختجانیسنت
دربینماریشهمیگرفتتامدتهاوحتیمیتوانمبگویمبیشازحد،درمجاهدین
فعالبود.)۱(ایننکتهراهمگفتهباشمکهوضعایراناستثنانبودهونیست.ازآنجاکه
روحانیتازهردینی،کاستنیستکههویتواحدوتجزیهناپذیریداشتهباشد،برخی
یاآنجریان این تأثیرتحوالتاجتماعی،جانب بهآنمیتوانندتحت افرادوابسته از
سیاسی-اجتماعیرابگیرند؛دربسیاریازکشورهاشاهدنقشبرخیازشخصیتهای
روحانیدرهمراهیباجنبشهایمترقیاجتماعیدرزمانخودشانبودهایم؛ازتوماس
یان )کلمبیا(، تورز )روسیه(،کامیلو تاکشیشگئورگیگابون )آلمان(گرفته مونتِسر

کورتینا)السالوادور(،اسقفهیالریونکاپوچی)فلسطین(وغیره.

۱-برایاطالعبیشترازجزئیاترجوعشودبهفایلصوتی“رابطهمجاهدینباروحانیون”.
 http://peykar.org/files/voice/article/haghshenas_rohaniat.mp3
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خاطراتایندوره

هنگامنوشتناینسطوربهیادمراسمسینهزنیاخیر)۱۳۹۳(دریزدافتادمکه
ازخود نیست؛ تأملوتحلیلدربارۀاش به لزومی برایماحضراتمارکسیستهیچ
نمیپرسیمکهچرادرمخالفتبانتیجۀانتخاباترژیم،پساز۳۶سالاینهمهآدم،باز

ازطریقسینهزنی)۱(اقداممیکنند؟

آقای قرآن تفسیر پای جمعه دوره،شبهای این در همانطورکهگفتم، باری،
طالقانیبهمسجدهدایتدرخیاباناستانبولمیرفتمکهپاتوقیبودبرایبهاصطالحطیف
ملی-مذهبیها.اشارههایضمنیطالقانیعلیهحکومت،بااینکهمیدانستکسانیدر
مجلسهستندکهآنهارابهشهربانییاساواکگزارشکنند،برشوروعالقهشنوندگان
میافزود.تعبیراتیکهاوازفرهنگمبارزاتیمانندرهاییازقیدبندگیوبردگیوغیرهبه
واممیگرفتیاوقتیبراوهاموخرافاتوُبتهامیتاخت،اینتصوررادرشنوندهایجاد
میکردکهگویاباهمیندینوقرآنمیتوانازستمرهاشدوبهخوشبختیدستیافت.
خالصۀکالماینکهباشنیدناینصحبتهادررضایتخاطرونوعیخلسهفرومیرفتی
وباتوجیهاتیکهاززباناوپیرامونزندهوجاویدبودناسالممیشنیدیازمسلمانیخود
شادمیشدی.مثالهایفراوانیازمضامیناینصحبتهابهیاددارممثاًلوقتیاسالمو
قرآنخوانیرایجراکهموردسوءاستفادهحکومتبودبهتمسخرمیگرفتویاتعریف
میکردکهدرجنگجهانیدومزمانیکهایراندراشغالنیروهایبیگانهبودچطورمردمبه
جایشناختنموقعیتخویشومقابلهبادشمن،عزاداریعاشورابرپاکرده،برسروروی
خودمیکوفتندونتیجهگیریمیکردکهایننهبهسودمردمبلکهبهسودقدرتهایاشغالگر
پرورش را وسخنانشچیزی قرآن تفسیر با او دین. واقعی اهداف طبعًاخالف و بود
میدادکهبهروشنفکریدینیمعروفشدهاست.عمدتًاکسانیدرمجلساوحضورپیدا
میکردندکهتحصیلکردهدانشگاهبودند،چهاستادچهدانشجو.اینامرکهاوراگهگاه
دستگیرکردهبهزندانمیبردندنیزبرمحبوبیتشواعتمادمردمنسبتبهاومیافزود.مسجد

هدایتدرایندورهسرپوشیشدبرایفعاالننهضتآزادیونزدیکانبهآن.

جوانانیکهدرکانتقادیداشتند

درطیفجوانانیکهتجربۀیکدورهازفعالیتسیاسینسبتًاآزادرااز۳۹تا
۴۲پشتسرگذاشتهوتاحدودیبامبارزهآشناشدهبودند،عدهایازدیدنواقعیتشانه
خالینکردهوبهتحلیلاینشکستونقدآنپرداختند.آنهاتالشکردندسرخوردگی
خودراازمبارزۀپارلمانی،علنی،مسالمتآمیزورفرمیستیکهتابعملموساتواحساسات

۱-نوحهوسینهزنیاعتراضیدریزددراعتراضبهتقلبدرانتخابات.تاریخلینک:۱۹آوریل۲۰۱۵.
https://www.youtube.com/watch?v=VK8nydlF3tQ
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مستقیمخوددرمبارزۀسیاسیبودنقدکردهوبهدنبالراهیباشندکهپاسخگویمبارزهای
قاطعوپیروزاست،اماازکجابایدآغازکرد؟ازکجامیتوانآموخت؟درآندورهبرای
ماهیچگونهمکتبومدرسهایبرایاینکاروجودنداشت؛هیچگونهامکانشرکتدر
مبارزۀسیاسیمشخصینبودکهبتواندرآن،روندتحوالتاجتماعیراآموختویااز
آنباالتر،تدویننمود.الجرمهمهبهدنبالنوعیُمدلبودیمومدلآنروزرادرویتنام،
الجزایروکوبامییافتیم.درآنموقعجنگویتنامبهشدتجریانداشت.ادامۀاینجنگ
وانعکاسآندرروزنامههابهاحساساتوامیدهاییکهدرماوجودداشتدامنمیزد
وبهوضوحنشانمیدادکهسرکوبنمیتواندابدیباشد؛نیروییکهامروزمسلطاستتا
ابدمسلطنمیماند؛آنرادرمقاالت،دراشعار،درنمایشنامههاودراشکالمختلف

نثرمیدیدیم.

زندهتر و نزدیکتر همه از الجزایر جنبش تجربۀ ما، نظیر مذهبی طیف برای
بود،یعنیپیروزیجنبشالجزایرنهفقطبرارتشفرانسهبلکهبرچیزیکهباپشتیبانی
ناتوحکممیراند،برایمابسیارباارزشبودبهخصوصکهجنبشالجزایریکجنبش
کمونیستیهممحسوبنمیشد!جنبشیبودآزادیخواهانهوکاماًلملی؛آنهمنوعیملی
بودنکهمذهبصرفًاوجهیازآناست،یعنیدرقالبایدئولوژیکیمثلمانیستکه
برابر مذهباصلباشد،بلکهجزئیازهویتملیتلقیمیشود،جزئیازشناسنامهدر
استعمارفرانسه.شعاریکهجنبشالجزایرمطرحمیکرداینبود“عربْیزبانما،اسالْم
دینما،الجزایْروطنما”.اینشعاریبودکههویتیکالجزایریرادربرابرفرانسوی
مشخصمیکردوتقریبًاهمیناحساساستکهتاامروزدوامدارد؛مهاجرینالجزایری
ومغربیدرفرانسههنوزهماناحساسرانسبتبهاسالمبهعنوانجزئیازهویتملی
خوددارند.بههمیندلیلبرایفرانسویهاسختاستکهبفهمندمیتوانمسلمانبودولی
عربنبود)مثاًلترکیاایرانی(یاعرببودومسلماننبود)مثلاعرابمسیحی(؛آنها

درواقععربومسلمانرایکیمیدانند.

بود. امیدوارکننده برایماخیلی الجزایر انقالب به گفتمکهکتابهایمربوط
چندینکتابپیراموناینجنبشجزوکتابهایخواندنیوآموزشیوتبلیغِیمابود؛ما
بهاینکتببهخصوصازاینزاویهدسترسیداشتیمکهدراوایلدهۀ۶۰میالدی،ژنرال
دوگلرئیسجمهوریفرانسهمیخواستمسئلۀالجزایرراحلکندوازآنجاکهشاهبا
میکرد. پشتیبانی الجزایر برایصلح دوگل ازطرح ایران داشت، نزدیکی رابطۀ دوگل
مثبت( )بهنحو الجزایر جنبش به راجع که داشتند اجازه ایران مطبوعات بههمیندلیل
مطلببنویسند.چنانکهگفتم،یکیازنمایندگانجنبشالجزایرهمبهنامدکترآیتشعالل
بهایرانآمدتابهجلبحمایتمردموجمعآوریکمکمالیبپردازد؛اوهمبانیروهای
مردمیایرانتماسگرفتوهمبامقاماترسمییعنیبانظارتوقبولرژیمآمدهبود.
بهیاددارمکهبهدعوتآقایطالقانیدرمسجدهدایتسخنرانیکرد.جلساتومراسم
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دیگرینیزدردانشگاهوبرخیمساجددرحمایتازانقالبالجزایربرپامیشدکهعمدتًا
همفکرانمهندسبازرگانبرگزارمیکردند.

نیز بیشتراوجمیگرفتو بودوویتنامکههرچه الجزایر بنابراینسمبلهایما
عمدتًا فقیر، ملتی ویتنام در داشت. ما برای خاصی اهمیت اینها از کدام هر کوبا.
مرکبازدهقانانتوانستهبودابتداژاپنیهاوسپسفرانسویهارا)باشکستتاریخی
دِینبِینفو(ازکشوربیرونکندوحاالنوبتآمریکاییهارسیدهبود.جنبشضداستعماری
الجزایر،گذشتهازوجۀمذهبکهاشارهکردم،ازلحاظسازماندهیوتاکتیکهاینظامی
آموزشی و الهامبخش نیزجنبۀ وکوبا تجربۀچین بود. توجه بسیارجالب ما برای هم
ازاستقرارموشکهای ازبحرانبینآمریکاوشورویکهناشی داشت؛بهخصوصکه

اتمیدرکوبابود،۴-۳سالبیشترنمیگذشت.

توجهمابهاینکانونهایانقالبمانعازآننبودکهبهوضعانقالبیوپرهیجان
درکشورهایعربومسلمانهمتوجهداشتهباشیم.درعراقپسازسقوطسلطنتدر
۱۹۵۸مسائلیماننداصالحاتارضیوملیکردننفتواصالحاتدیگرمطرحبود
واینامردرایراننیزتأثیرمیگذاشت.درمصرنیزتحوالتزیادیرخدادهومیداد؛
سقوطسلطنتدر۱۹۵۲،ملیشدنکانالسوئزکهحملۀسهجانبۀانگلیس،فرانسهو
اسرائیلرابهدنبالداشتونیزتحوالتفراواندیگردرعرصۀاقتصادیوسیاسی،برای
ماایرانیهاالهامبخشبود.در۱۹۵۶برخیازمقالههاییکهدرمطبوعاتایرانمنتشر
میشد،بسیارباارزشبودهودریادهاماندهاستمثلمقاله:“آنچهدرکانالسوئزودر

قلبهایماگذشت”نوشتهمحمودتفضلیدرمجلهتهرانُمصور.

ادامهتحوالتدرکشورهایعربیدردهۀ۵۰و۶۰میالدیبهرغمهمهکاستیهای
آنکهماغالبًاچهبساازآنهاخبرهمنداشتیم،جنبههایمترقیانهورزمندهایداشتکه
و بهسویخودجلبمیکرد.تحوالتسیاسیوحرکتهایمردمی را ایرانی مبارزان
اندیشههاینودرکشورهایعربیزودترازایرانمطرحمیشدزیراکابوسسلطنتدر
ایرانسختجانتربود.تماماینوقایععالوهبرآنچهدرمناطقدیگردنیامیگذشت،نوید
تحولیمهمبرایمابود.اخبارآنهارادرهرسوراخُسنبهایدنبالمیکردیموتاآنجاکه

بهلحاظتاریخیبرایمانامکانپذیربودازآنهادرسمیگرفتیم.

درهمینفاصلهوبهُیمنایناوضاعپرتالطمبودکهبااوضاعکشورهایعربیبیشتر
آشناشدیم؛اینآشناییبرایماجنبۀحیاتیداشت،بهخصوصکهدرآیندۀنزدیکیبهیک
سریفعالیتهایعملیهممنجرگشت،اماشرایطذهنیدرکشورهایعربچگونهبود؟

جنبشکمونیستیدراینکشورهادربرهههایمعینتاریخیامکانرشدونمو
داشتهاست.نخستینحزبکمونیستدرفلسطینشکلگرفتآنهمبراساسمشارکت
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یهودیانواعراب.درعراقحزبکمونیستنیروییقویمحسوبمیشدوکسانیکهبا
کودتابهقدرترسیدندبهرغمادعاهایترقیخواهیبهسرکوبآنهاپرداختند؛چهدرزمان
عبدالکریمقاسموچهپسازاوکهبعثیهابهقدرترسیدند.مهمترینآن،کشتاروسیع
تأثیرکمونیستهادرجامعۀعراِقآنروز باوجوداین، کمونیستهادرموصلاست.
پایگاههایمهمکمونیستهانجفمحسوبمیشد. از بود.گفتنیستکهیکی مشهود
شعراونویسندگانمعاصریامدرنعراقعمومًاًوابستهبهاینجریانبودند.ازمحمدمهدی
جواهریگرفته)مشابهملکالشعرایبهار(تاالبیاتی،بدرشاکرالسیابودیگران.همزیستی
بینشیعهوسنیویهودیومسیحیامریعادیبوده؛درتاریخعراقکشتاریهودیانازآن
نوعکهدرغربسراغداریمپیشنیامده؛حضورمسیحیانومشارکتشاندرارگانهای
رسمی)حتیدرسطحوزارت(چشمگیربودهاست.)۱(حالآنکهدرایرانهیچنمونهای
ازایننوعسراغنداریم.درمصراتحادیههایکارگرینیرومندوجودداشتندوبیهودهنبود
کهعبدالناصربراینشاندادنقدرتخودوارعابمخالفین،درهمانآغازحکومت،
چهارتنازرهبرانجنبشکارگریرااعدامکرد.درواقعگربهراجلویحجلهکشت.بد
نیستبهرشدسرمایهداریدرمصروبهشهرکارگریحلوانوبهنفوذمزاحمکمونیستها
برایدولتمصرواهمیتآناشارهشود؛آنچنانکهناصرمجبورشدازخروشچفبخواهد
تاازنفوذخوداستفادهکرده،حزبکمونیستمصررابهانحاللوادغامدرحزبدولتی
“االتحاداالشتراکی”وادارسازد.دولتسودانکهبابزرگترینحزبکمونیستعربو
بزرگتریناتحادیههایکارگریروبهروبود،دراوائلسالهای۱۹۷۰بهانهایپیداکرد
تابهقتلعامکمونیستهاوکشتاروسیعفعالینسندیکاییدستزندازجملهاحمدشفیق

رهبرکارگریوخواهرشکهدررأسسازمانزنانبوداعدامشدند.)۲(

درسال۱۹۷۱کودتاییعلیهجعفرُنمیریرخدادکهگفتندرهبریآنراافسری
بهنامهاشمالعطابرعهدهداشتهونزدیکبهحزبکمونیستبودهاست.هاشمالعطادر
زمانوقوعکودتاحتیدرسوداننبود.اودرراهبازگشتبهسودانازآسمانلیبیگذر
میکردهکههواپیماهایجنگیلیبیهواپیمایغیرنظامیاورامجبوربهفرودکردندوپس
ازدستگیریویراتحویلسوداندادند.درآنزمان،مصر)انورسادات(،سودانولیبی
جمهوریمتحدعربراتشکیلمیدادند.اتحادیارتجاعیبرایمقابلهباجریاناتبالندۀ
چپکهدرآنروزهافضایسیاسیراتحتتأثیرخودداشتند.پسازدستگیریواعدام
هاشمالعطا،ساداتگفت:“همهبایدبدانندکهجمهوریمتحدعربدندانهمدارد”.)۳(

همچنینبایدبهمبارزاتاجتماعیازجملهفعالیتزناندرمصراشارهشودونقش

۱-برایاطالعبیشترنک.بهکتاب“ذاکرهالنخیل”نوشتهعزیزالحاج.
إنتحر؟”)حزبکمونیست أم نحروه السودانی الشیوعی “الحزب به:کتاب بیشترنک. اطالع برای -۲

سودان:“شکستیاخودکشی؟”نوشتۀفوادمطرروزنامهنگارمعروفلبنانی.
۳-نک.به:همانکتاب:“الحزبالشیوعیالسودانی،نحروهامانتحر؟”.
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هدیشعراویکهدردهۀ۱۹۳۰رهبریجنبشزنانرابرعهدهداشتهاست.قوانیننسبتًا
پیشرفتهدررابطهبازناندرتونسهمشایستۀیادآوریست.تاریخکشورهایعربسرشار
ازمبارزۀحادطبقاتیست.بهویژهبینکمونیستهاوضدکمونیستها)۱(.کمونیستهاو
کاًلمخالفاندولتهایایرانیاعراقبهکشورهمسایهفرارمیکردند.همانطورکهایرانیان
مخالفرژیمشاهدرعراقبودند،برخیازمخالفینعراقهمبهایرانفرارمیکردندوحتی
پیشمیآمدکهبهزندانهمبیافتند؛مثاًلکسانیکهدردهۀ۵۰درزندانهایایرانبودهاند

بابرخیاززندانیانعراقیازجملهشخصیبهنامعادلبرخوردکردهاند.

فارغالتحصیلیازدانشسرایعالی

حالبازمیگردمبهوضعخودم:در۱۳۴۲ازدانشسرایعالیبالیسانسزبان
انگلیسیفارغالتحصیلشدم.ازآنجاکهبرایادامۀفعالیتنهضتآزادیکارهایزیادی
و نرفتم سرکار سال یک ناگزیر داشت، وجود نظامی دادگاه با رابطه در بهخصوص
از باتشکیالت نهضت، معدودجوانان ما تماس پرداختم. فعالیتها این به تماموقت
وزارت در ازکار او دوره آن در برقرارمیشد. احمدصدرحاجسیدجوادی آقای طریق
دادگستریبرکنارشدهبودولیاندکیپسازآن،بهعنوانمشاورقضاییبهوزارتآبادانی
ومسکنمنتقلشد.اشارهکردهامکهپسازاصالحاتارضیدربهمن۱۳۴۱،سیاست
رژیمبراینبودکهعناصرناراضیراتاجایممکنبااستخدامشاندرنهادهایوابسته
بندکند،برایمثالکسی بهقولمعروفدستشانرابهکاری بهدولتسرگرمکردهو
مثلسیاوشکسراییدروزارتآبادانیومسکنپستمهمیداشت.باری،درروابطمان
باآقایصدرحاجسیدجوادیواقعًاتعجبمیکردمازاینکهمیدیدمبرایفعالیتهای
ماچهاهمیتزیادیقائلبود.درآنزمانوپسازدستگیریهادیگرفعالیتنهضت
تقریباًداشتبهصفرمیگرایید،باوجوداین،منسعیدمحسنرابهمحلکاراودرهمان
وزارتخانهبردمتادربارۀوضعیتنهضتواحتمالفعالیتمجددآن،باویگفتوگو
میشد. محسوب آزادی نهضت رهبری از بازمانده اتوریتۀ تنها ایشان ما برای کنیم.
برخورداحترامآمیزاوبرایمادلگرمکنندهبود؛نجابتوحوصلۀاوبرایماندرسبود.
اینخصلتهاراکهنزدافرادزیادیپیدانمیشودوبندرتدیدهام،غالبًاازدیددوستان
ورفقایمبارزماندرسالهایبعدپوشیدهمیماندوکمتردیدهامکسیکهبهرغماختالف

نظرسیاسی،اینمزیتهارا،بهجایخود،هموارهبهیادداشتهباشد.

منمدتهاستبانظراتآقایاحمدحاجسیدجوادیازبسیاریجهاتمخالفم،

۱-دررابطهبایکیازبزرگتریناحزابعربییعنیحزببعث)رستاخیز(کهحزبیالئیکولیبهشدت
ضدکمونیستبود،نک.به:نشریۀپیکارشماره۷۷.

http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-077.pdf
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همینطوردررابطهبامهندسبازرگان؛ولیاینمانعازآننیستکهنقاطقوتآنهارا
همببینم.میدانمکهبازرگانشایددستشدربسیاریازاقداماتیکهدررژیمجمهوری
اسالمیایرانرخدادهآلودهباشدوچهچیزفاجعهبارترازکمکبهاستقرارهمینرژیمولی
معتقدهستمکهاورابایددرجایگاهخودشسنجید.نمیتوانبهصورتیکجانبهباافراد
برخوردکرد؛مندربینرفقایخودمانهمدیدهام،چهدرتشکیالتپیکاروچهبعدازآن
دوره،مبارزانیکهبهنقدپیکارهممیپرداختند،زمانیکهبهکسانیمانندبازرگانبرخورد
میکنند،ازلحاظذهنیتومتدبرخورد،هیچدیالکتیکیبهکارنبردهوافرادرابهنحوی
مطلقمیسنجند.همینکافیستکهاقدامیانظریراازکسیقبولنداشتهباشندتابهکلی
اوراطردکردهوهیچتأثیرمثبتیدرچارچوبشرایطتاریخیمشخصبرایشقائلنباشند.

بهنظرمیرسدکهدرتاریخمعاصرایرانپسازمشروطیت،شخصیتهاییپدید
بهمناسباتماقبلسرمایهداری، ایدئولوژیکشان بهرغموابستگیطبقاتیو آمدهاندکه
توانستهانددارایچنانکیفیتیدراخالقومنشباشندکهدرکشاکشحوادثسترگ
مانندکوتاهکردندستاستعمارانگلیسازایرانوملیکردنصنایعنفت،نقشیمترقی
وملیدرچارچوبشرایطتاریخیایفاکنند.مصدقوپارهایازیاراناودارایچنین
کیفیتیبودهاندکهنبایدنادیدهگرفت.اینسخنبههیچرونافیتحلیلینیستکهمیتوان
آندرسرکوبکارگرانو ایرانداشتوجایگاهضدانقالبی نوپای بورژوازی ازنقش
زحمتکشانوهمدستیاشراباامپریالیسمبهخوبینشانداد.متأسفانهجنبشانقالبی
بافداکاریهایکمنظیرهمراهبود، ایرانپاگرفتو کهدرسالهای۱۳۴۰و۵۰در
نتوانستازخودسنتیمردمیکهریشهدراعماقجامعهوبهخصوصدربینزحمتکشان
باقیبگذارد.شکنیستکهاینمعلوِلشرایط کهاکثریتجامعهراتشکیلمیدهند
مادیوتاریخیجامعۀماست.سطحینگری،شتابزدگی،الگوبرداریوخامیاینجنبِش
انقالبیباعثشدنتوانداینهمهفداکاریوابتکاررابهثمررساندوآنتأثیریراکه
انتظارمیرفتبرجامعۀمابگذارد.ضعفاینجنبشدرتأثیرگذاریبرتاریخجامعۀما
رانمیتوانکاماًلبهحسابسرکوبیگذاشتکهچپباآنمواجهبودهاست،هرقدرهم

کهاینسرکوبفجیعوتحملناپذیربودهباشد.

بازگشتازتبریزبهتهران

محسن سعید با و بازگشتم تهران به بودم مخفی تبریز در دورهایکه از پس
فعالیتمانراادامهدادیم.حنیفنژادچندیپسازاوازسربازیبرگشت.درایناوضاع
آشکارمیشدمسئلهصرفًا اینمفهومکه به روبهروهستیم؛ بنبستی با بودکهمیدیدیم
تشکیالتینیست؛نهضتآزادیدیگرنمیتوانستفعالیتیداشتهباشد،حتیاگررهبران
از دیگری نوع و کرده تغییر اجتماعی شرایط نمیبودند؛ هم زندان در کادرهایش و
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بود: رژیمگفته به دادگاهخطاب در خود بازرگان میکرد. ایجاب را سیاسی فعالیت
“ماآخرینگروهیهستیمکهدرچارچوبقانوناساسیباشماحرفمیزنیم”)نقلبه
مضمون(؛چنانکهدرزندانقزلقلعهشرایطایرانراباکوبامقایسهکرده،دردودرمان

رادرهردوکشوریکسانتصویرکردهبود.)۱(

درهمیندورهچونبهزبانانگلیسیآشناییداشتم،کوششمیکردممطالبیراهم
ترجمهکنم.ازموضوعاتیکهدرآنزمانبرایمااهمیتداشتافشاگریهاییبودکهدر
خارجازکشورعلیهرژیمشاهمنتشرمیشد.نمونهایکهبهیاددارم،مقالۀبلندیبوددر
مجلۀ“نیشن”چاپآمریکانوشتۀشخصیبهنامخیبرخانگودرزیکهسابقًابادربارپهلوی
ارتباطداشتهوموردخشمرژیمشاهقرارگرفتهبود.درمقالهبهپولهاییاشارهمیشدکه
آمریکابعدازکودتای۲۸مردادبهمقاماتایرانیدادهبود،منجملهبهدکترعلیامینیو
دیگرانبالیستاسامیومیزانپولیکهبههرکسیدادهشده،همراهباسندبانکملی…
مبالغهنگفتدومیلیون،سهمیلیوندالرو…همهراباجزئیاتآوردهبود.بعدهاپس
ازچندسالکهامکانچاپونشربرایمانفراهمشد،آنرادرسازمانمجاهدینمنتشر
کردیم.)۲(اینکارهاحاصلمشورتباجمعرفقاوتحتتأثیرتفکرحاکمبرجریانما

بود،هرچندتاحدودیبهابتکارفردیانجاممیشد.

زمینه های تأسیسسازمان مجاهدین ۱۳۴۲-۱۳۴۳

دیدیمکهرژیمپهلویپساز۱۳۴۲شدیدًابهسرکوبادامهمیدهدوحسابیهم
هوشیاراست،البتهاینهوشیاریوحساسیتهرگزبهحدسال۴۹وحادثۀسیاهکلو
شروعمبارزۀمسلحانهوغیرهنمیرسید.رژیمبهخصوصدررابطهبامشاغلیکهدرارتباط
بافضایروشنفکریبودحساسیتبسیارینشانمیداد؛برخیازعناصرفعالجمعما
معلمبودند؛خیلیازافراددورۀسربازیراگذراندهوازآنتجربهاندوختهبودند.درآن
زمانماسعیمیکنیمبهاشکالمختلفازهرجاییکهمیتوانیمبرایتدارکمرحلهای
کهبعدًابهآنخواهیمرسید،تجربهذخیرهکنیم.چهماوچهرفقاییکهبعدها“فدایی”
شدند،تجربۀمشابهیداریم؛ضمنًاکسیازمطالعهوترجمۀمنابعخارجیهمغافلنیست.
درآنموقعماهنوزنمیدانیمکهجریانیاجریانهایزیرزمینیدیگریهمدرحالبهوجود
آمدنهستند.ماحدسمیزدیموتاحدودیمیدانستیمکهخیلیهاممکناستبهفکر
فعالیتهایینظیرماباشند.آنراازاینلحاظمیگویمکهمثاًلدربازارتهرانکسانیرا
میشناختیمکهبهفکرتروربرخیمقاماتدولتیافتادهبودند.ماکوششمیکردیمحرکتی

۱-نک.به:مقالۀ“زمانیکهمنعضوانجمناسالمیدانشجویانبودم”.
http://www.peykar.org/articles/498-anjomaneslami.html?start=1

۲-نک.به:“رازبیلیوندالر”،سازمانمجاهدینخلقایران،شهریور۱۳۵۳.
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/Raze_Bilyun_Dolar.pdf
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کهدرسطحجامعهبرایتدارکفعالیتانقالبیآیندهجریاندارددرنطفهخفهنشود.یعنی
کسیقبلازآنکهشرایطفراهمشدهباشد،دستبهاقدامینزندکهبهرژیمامکاندهدعدۀ
زیادیرادستگیرکند.همهغالبًاکوششمیکنندتاآنجاکهممکناستخودشانراحفظ
کردهوبهدامنیافتند.ازنظرمابرخیشایدبهخاطرمحدودیتبینشسیاسیشان،شتابزده
دستبهعملزدند،مانندگروهیکهحسنعلیمنصورنخستوزیررادر۱۳۴۳ترورکرد
کهازکارگرانبازارتهرانبودند)محمدبخاراییورضاصفارهرندی(.گروهیکهبهترور
منصوردستزدباهیئتمؤتلفهدرارتباطقرارداشتکهمجموعهایبودازهئیتهای
عزاداریدربازارتهران؛اینجریاندرابتداهیچجنبۀسیاسینداشتولیبعدهادرحمایت
ازخمینیخصلتسیاسیبهخودگرفتوپسازقیامباحضورکسانیمانندحبیبالله
عسگراوالدیبهیکیازستونهایجمهوریاسالمیتبدیلشد.اینجابدنیستگفتهشود
طرحترورمنصوردرارتباطبودباالیحۀاعطایمصونیتقضایی)کاپیتوالسیون(به
مستتشارانآمریکایی.دراینزمانتنهاصداییکهدرمخالفتبااینالیحهبلندشدصدای
خمینیبودکهبسیارمؤثرواقعشد.ویدرسخنرانیدرمدرسۀفیضیۀقمپسازنصیحت
بهشاه،خطاببهاوگفت:“گوَشترامیگیرموبیرونتمیکنم”)نقلبهمضمون(.این

سخنرانیبهلحاظتاریخیشنیدنیست.
درهمیندورهعدهایهم،حدود۵۰نفر،بهاتهامعضویتدرتشکلیبهنام“حزب
موسویبجنوردی سیدمحمدکاظم جریان این اصلی عنصر شدند. دستگیر مللاسالمی”
بود؛آنهابعدازخرداد۴۲بهایننتیجهمیرسندکهبایدبهمبارزۀمخفیوقهرآمیزروی
آوردوبرایاینکاردستبهتدارکنظامیوعضوگیریمخفیزدند.آنهادرحینفعالیت
بیرونی هرگونهعملیات از قبل و تدارکاتیخود
ضربهایکاریمیخورند؛اعضایاینگروهکاًل
مذهبیهستند،یعنیبهمراتبمذهبیترازما؛
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بیشترتحتتأثیرخمینیبودندوکمترتحتتأثیرافکارملیناسیونالیستیمصدق.آن
راهمبایدبگویمکههموارهبینماوپیروانخمینیمرزبندیوجودداشت؛آنهاییکه
بیشترطرفدارخمینیبودندوصحبتهایخمینیرابهعنوانمرجعتقلیدمیپذیرفتندبا
ماکاماًلفرقداشتند.مادردرجۀاولسیاسیبودیم.هیچوقتخمینیبرایماکسینبود
کهازویدستوربگیریمیامرجعماباشد.اینمرزبندیکهازهمانآغازوجودداشت،
دردورۀمجاهدینهمادامهپیداکردوحتیدقیقترومشخصترشد.درعینحالطیفی
وجودداشتازافرادیکهدردانشگاههمحضورداشتندوکارسیاسیمیکردند،امابنابه

اجازهوخواستمجتهدومرجعتقلیدشان.

کاًلطیفهایگوناگونیکهازجریانهایمبارزگذشتهباقیماندهبودندبهاین
نتیجهمیرسندکهبایدمخفیانهدرجهتبراندازیرژیمفعالیتکنند.آنهاعمومًادورۀ
درازمدتیرابهعنوانتدارکاتدرنظرمیگرفتندوفکرمیکردندابتداکارسیاسیتئوریک
ویژهایالزماستتاصالحیتدستزدنبهعملراپیداکنند؛هرچندبرخیهمبودندکه

میخواستندسریعًاواردعملشوند.

بههرحال،تالشمابرایبازسازینهضتآزادیبهجایینکشید.شرایطتاریخی
جامعهکهدرحالهضمکردنرفرمهایشاهبود،جویازرکودوافتمبارزاتراایجاد
چاره فکر به وشکست رکود شرایط همین در مصممکه مبارزانی بودند اما میکرد؛
ودستزدنبهنوعدیگریازمبارزهبودند.ایندرسیبودکهجامعهبهمادادهبودو
درسیکهخودمانگرفتهبودیم؛ازتجربۀمبارزاتگذشتهبهذهنمانرسیدهبودکهبایدبه
دنبالتشکیالتیازنوعدیگررفت.ویژگیهایچنینتشکیالتیبعدًاچنینتئوریزهشد:
میتوانکرد؟ چهکاری باشد. انقالبی نباشد، اصالحطلبانه باشد، مخفی نباشد، علنی
ازچهشرایطیمیتواندرسگرفت؟ماتحتتأثیرمجموعۀشرایطجهاِندوقطبیو
شرایطخودایرانبودیم.درآنزمانتجربۀکوباراداشتیم،تجربۀالجزایرراهمراهبا
امواجاستقاللطلبیدرکشورهایآسیا،آفریقاوآمریکایالتین.جنگویتنامهمبودو
مقاومتقهرمانانۀخلقآندربرابرتجاوزآمریکاوهمپیمانهایش.مبارزۀچیننیزبودو

گردنکشیآندربرابراتحادشوروی.)۱(

سازمانی، باید شدیمکه نزدیک نظر این به تجارب این همۀ داشتن نظر در با
تشکیالتْیمخفیوجودداشتهباشداستواربرایدئولوژیایکهخوِدمابایستفراهمکنیم
وبهآنباورداشتهباشیم.ماباتجربهوزمینۀتفکراسالمیکهازبازرگانالهاممیگرفتیم
اعتقادات میکوشیدیم بود، دینی اعتقادات پذیرش در علمی مداخلۀدرک بر مبتنی و

بیستمحزبکمونیستشوروی ازکنگرۀ به“بلوکسوسیالیستی” متعلق دوکشوِرظاهرًا اختالفات -۱
سیاست رویزیونیسم، با مبارزهاش در چین و گرفت باال ۶۰ سالهای در خروشچف برآمد و )۱۹۵۶(

مسالمتجوییاتحادشورویدرجنگسردرازیرسؤالبرد.
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اسالمیمانراتاحدودیکهمیتوانستیموامکانداشتباعللوعواملمادیتوضیحدهیم
وبرایقشرتحصیلکردهقابلقبولکنیم.برخیازصاحبنظراندینیمانندمحمدتقی
شریعتی)پدردکترعلیشریعتی(اینگرایشرابهعنوانخطریتلقیمیکردندکهایماِن
دینِیمبنیبروحیرازیرسؤالمیَبَرد.بهنظرممرتضیمطهریهمهمینهراسراداشت.

واقعیتایناستکهواردکردندانشنوینودخالتآندرایماندینیمایۀاصلی
ایمانراکهاعتقادبهغیبوعبودیتاست،دستکمخدشهدارمیکردوشایدبتوان
آنرابا“زیانی”مقایسهکردکهدرتاریخاسالم،نظرُمعتزلهدائربرحادث)نهقدیم(
بودنقرآنبهاسالمنخستینواردآوردکهبهتعبیربرخیازمورخین،نخستینمیخرادر
تابوتالهیاتاسالمیکوبید.زمانیاعتقادرابراینمبنامیگیریکهخداگفتهاست،اما
زمانیدیگرمیگویینه،اعتقادبراینمبناستکهاینامر)نماز،روزه…(فایدۀفردی
یااجتماعیدارد،مثاًلاگرازپرداختزکاتصحبتمیشود،اساسًابرایبهبوداوضاع
جامعهاستیعنیبایدازثروتمندگرفتهوبهفقیردادهشود؛بهعبارتدیگربرقرارکردن
تعادلیدرثروتوتوزیععادالنۀآن.ماتوزیععادالنۀثروتراقبولداشتیم،بهایندلیل
زکاتهمپذیرفتهمیشد،ولیکسیکهمذهبیستاصاًلکاریبهتوزیععادالنۀثروت
ماسعی بدهی. بایدزکات استکهخداگفته این مهم است؟ مربوط اوچه به ندارد.

میکردیمبرایاینهادلیلپیداکنیمیادلیلبتراشیم.

مهندسبازرگانازخودمیپرسدچراآبُکرطاهراست؟امایکآخوندهرگز
چنینسؤالیازخودنمیکند.مهمایناستکهمجتهدیآنراتصریحکرده؛جاییکه
مقداِرآبدرآن،سهونیموجبطولوسهونیموجبعرضوسهونیموجبارتفاعداشته
وآبصافباشدوبهاصطالحُمضافنباشد،یعنیرنگوبووطعمشازچیزخارجی
کهدرآنمیریزندتغییرنکردهباشد،اینآبنهتنهاطاهروپاکاستبلکهطاهرکننده
هممحسوبمیشود.بازرگانمیخواهدبراییکحکمشرعیدلیلعلمیبیاورد.این
درواقعبخشیستکهبهقولجاللآلاحمددرکتاب“خدمتوخیانتروشنفکران”،
روشنفکراگرچنانچهمیخواهدبهُکرهماعتقادداشتهباشد،اولبایدحسابکندکهاین
کرمجموعًاچقدرآبهستیعنیچهمقدارآبمیتواندباکترییامیکروِبواردشده
ازیکجسِمخارجیرادرخودمستحیلکند.روشنفکرمیکوشدبهجایاطاعتازیک

حکمشرعی،آنراباعلم،بافیزیک-شیمیثابتکند.

درواقعازنظرماراسیونالیسموعلمگراییخودیکاصلبود.مامعتقدبودیمکه
قرآنباعلمهیچتناقضیندارد،البتهاینیکدعوایدیریناستکهآیادینوعلمباهم
تناقضدارندیانهوقدمتشبهفلسفۀیونانباستانمیرسد.درکتاب“تاریخفلسفهدر
جهاناسالمی”)۱(کهدردوجلددرایرانمنتشرشدهبهایندعوایقدیموجدیداشاره

۱-“تاریخفلسفهدرجهاناسالمی”نوشتۀحنافاخوریوخلیلالجر،ترجمۀعبدالمحمدآیتی،نشرزمان۱۳۵۵.
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شدهاست.مامعتقدبودیمکهمیتوانازقرآنتبیینیارائهکردکهتضادیباعلمنداشته
باشد،البتهبهمواردیبرمیخوردیمکهچنینتبیینیامکاننداشت،اماازآنجاکهپرداختن
اجتماعیرابرایمانحلنمیکرد،ازآنمیگذشتیم،مثاًلزمانیکه بهآنمسئلهایسیاسیـ
درقرآنصحبتازهفتطبقۀآسمانوهفتطبقۀزمینمیشدوعلمچنینچیزیراثابت
نمیکرد،ماهمبهاینمبحثکارینداشتیم.میگفتیماینهابراساسبینشیستکهدر
گذشتهازکیهانشناسیوجودداشتهورایجبودهاست؛درواقعهیئتبطلمیوسیستکه
درقرونوسطیوحتیقبلازاسالمرواجداشته:یامثاًلدربرخوردبهموجودیبهنامِجن
)پریان(کهدرقرآنازآنیادشدهتوجیهیپیدامیشود؛جنیعنیناپیدا)واژۀجنینهم
ازهمینریشهاستزیرادرشکممادراستوناپیدا(.بازرگانکتابیداردبهنام“ذرۀ
بیانتها”کهدرآنمیکوشدخدارانوعیانرژیارزیابیکند،چنانکهفرشتهوجنرانیز
نوعیانرژیدانستهاست،یعنیکوششکرده“زبانعلمی”برایآنهابیابد.ازقدیمقاعده
براینبودکهمجهوالتبشردرحوزۀقدرتالهیقرارمیگرفتوعلمهرچهپیشرفت
داریم“ُهَو قرآن در بود. میکرد،دینیکسنگرعقبمینشست؛همهچیزکارخدا
ُرُکْمِفیاْلَاْرَحاِمَکْیَفَیَشاء”،یعنیخداوندکسیستکهچهرۀشمارادرَرِحم الَِّذیُیَصِوّ
مادرانآنطورکهبخواهدتصویرمیکند؛ازاینجاگرفتهتابرسیمبهمواردیکهاومثاًلابر
رامیفرستدوبارانبرشمامیبارد؛علمنشانمیدهدکهاینبخاراستکهباالمیرود
ودرنتیجۀکنشوواکنشهایَجویبهصورتقطراتبارانیابرفبهزمینمیریزد.
کسیمیپرسیدخدااینجاچهکارهاست؟یعنیدرجاییکهمیشودمانعتولیدفرزندشد
یاعمرکسیراباداروومداواطوالنیکرد؛وازطریقتنفسمصنوعیچهارروزبیشتر
زندهنگهداشت؛یاکسیرامثاًلازغرقشدننجاتداد،خدادیگرچهنقشیدارد؟!این
پرسشهامسائلیهستندکهاصل“مرگوحیاتدردستخداست”وقوانینیازاین
نوعرازیرسؤالمیُبرد.خداکهقراربودعاِلْمبههمهچیزباشد،قادربههمهچیزباشد،
بهحیطۀمجهوالتراندهمیشد،میرفتبهجاییکهتودیگرنمیتوانیبرایشعلتو
معلولیجستجوکنی؛خداسنگربهسنگرعقبمینشستتاجاییکهدرواقعخداوند
میشدمساویبامجهوالِتبشرییعنیبزرگیخداوندمیشدبهاندازۀبزرگیمجهوالت
بشر.وقتیمهندسبازرگانمیخواستوحیراثابتکند،آنرابهصورتپدیدهایخاص
تفسیرمیکردمثلنوعیدستگاهگیرنده.اومعتقدبودوحیدرطبیعتوجودداردوآدمی
)پیغمبری(وجودداشتهکهگیرندهاشقویبودهووحیرامیگرفتهاست!امااینچندان
معقولنبود،یعنیبایدپذیرفتکهبعدازاودیگرفردینبودهکهگیرندهاشقویباشدو
وحیرابگیرد!هرقدرمسئلهراجستجومیکردیبهجوابهایعلمینمیرسیدی،ولیما
فرهنگماندرآنموقعایجابمیکردکهازاینجلوترنرویموواردمقوالتینشویمکهما
راازمبارزۀسیاسیبازمیداشت؛یعنیصافوسادهوادارمیشدیمبهآنهانپردازیم.این
استکهتمامتالشمامتوجۀمبارزۀسیاسیبهعنوانیکاصلبود؛مبارزهایکهبراساس
ازشرایطاجتماعیبکنیمتعیینمیشد.ما تبیینیکهمیتوانستیم جایگاهطبقاتیمانو
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فقطتالشداشتیمجایگاهخودمانرادرمبارزهتعیینکنیم.فرهنگاسالمیراتاجایی
میپذیرفتیمکهمبارزۀانقالبیوضدامپریالیستِیماراتوجیهمیکرد.ماقرآنمیخواندیم
امانهبرایثواببردنازآن!ماقرآنمیخواندیمولیبهجزئیاتیکارنداشتیمکهبهفهم
وتصورهزارسالپیشبشرازجهانمربوطمیشد،امامواردیبودکهبهسادگینمیشد
ازآنهاطفرهرفتیانادیدهگرفت،بهطورمشخصبهلحاظفلسفیناگزیربودیممرزبندی
باماتریالیستهاراجدیبگیریم.بههرحالدرذهنمایکقدرتالهیوجودداشتکه
دربهترینحالتشممکنبودآنرانوعیایدۀمطلِقهگلیتصورکرد.خداییکهمورد
اعتقادمابود،درواقععاملیستکهاولینِاستارترازدهاست؛بقیهاشراخودطبیعت
تعیینمیکندباتکاملوقوانینخود.آنچهعملمیکندقوانیِنتضاِددرونیپدیدههاست.

تالش برای نقدبازرگان در تدوین ایدئولوژی

شد قرار مشخصًا ایدئولوژی تدوین چارچوب در ،۱۳۴۳-۴۴ سالهای در
کتابهایبازرگاننقدبشود؛امابرخیکتابهاییکهجنبۀایدئولوژیکداشتدستنخورده
ماند،چونماچیززیادینمیتوانستیمعلیهآنهابگوییم؛کتابهاییمثل“راهطیشده”و
“ذرۀبیانتها”.همانطورکهاشارهکردممؤلفدراینکتابهاوعمومآثارخودمیکوشید
عقایددینیراازطریقبرخیاستداللهاوشباهتهاییکهبادستاوردهایعلمیمییافت،
برایخوانندهمستدلکند.ازیکلحاظمیتوانگفتکهنگاهبهاعتقاداتدینیازدریچۀ
علم،گاممهمیبهسویشکستندگمهایمذهبیبودوبههمیندلیلهمبودکهروحانیت
نمیتوانستباافکاربازرگانسِرسازشداشتهباشدوآنراهمیشهرقیبخوددانستهو
درتخطئهاومیکوشید.دوکتاباخیر،کتابهایاصلیایدئولوژیکیبودکهنهتنهامورد
نقدرفقاقرارنگرفت،بلکهمبنایطرحسؤالهاییبرایکالسهایآموزشیبودومرتبدر
سازمانبهآنهاارجاعدادهمیشدوموردمطالعهقرارمیگرفت؛ولیبچههاهمۀکتابهای
سیاسیبازرگانرانقدکردند؛بههمینمنظورخودمنکتاب“آزادیهند”رامطالعهکردم؛
“آزادیهند”رابازرگانحدودیکسالبعدازدوکتابچۀ“کوبا”و“اسالممکتبمبارز
ومولد”نوشتهبودوبهنحوفاحشیتغییِرنظراورانشانمیداد.اوزمانیدرزندان،درنتیجۀ
شرایِطپساز۱۵خردادیعنیدرَجویکهمسالمتجوییوراهحلهایقانونیپیشینکاماًل
بیمعنیشدهبودراهکوباراتحسینمیکردواسالمرا“مکتبمبارزومولد”تبیینمینمود
ومیگفت:“حتیمسیحیتکهشعارمحبتمیدهدبدونجنگوخونریزیپیشنرفته
است”)نقلبهمضمون(.باگذشتحدودیکسال،زمانیکهبرایاووطالقانیدهسال
زندانبریدند)ششسالاحمدعلیبابائی،چهارسالجعفری،ششسالمهندسسحابی،
چهارسالدکترسحابی(،نظرشبهسویقانونگراییدیرینوراهحلیکهگاندیبرای
هنددرپیشگرفتهبودچرخید،البتهبازرگاندرزندانبهطورمستمرکارمیکردهاست؛
منظم،مرتب،بیتأخیروبدوناتالفوقتیکهدرزندانمعمولاست،بهوضوحمیبینیم
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کهایندواثر)راهحلکوباوهند(تاچهحدازیکدیگرمتمایزند!یکیالگویاعماِل
قهراست،دیگریالگویضداعمالقهر،ولیبههرحالاینانتخاباوبود.اتفاقًااین
کتاب“آزادیهند”کهدرآنبازرگانالگویگاندیرابرایایرانمناسبمیدانست،
رویدستناشرماند!کتابفروشیمحمدی)خیابانشاهآباد(بهحسابنامبازرگانآنرا
چاپکردهبود،اماکسیآنرانخرید.جوسیاسیچیزدیگریطلبمیکردزیراهمهجا

راهالهایازجنبشانقالبیفراگرفتهبود.

موردیرابهیاددارمکهبهآقایعلیاصغرحاجسیدجوادیمربوطمیشودوگویای
وضعیتآنروزهاست:اودرمقاالتشوهمینطورنامههایسرگشادهایکهخطاببه
بهاصطالح راهحلهای بههیچرو اما افشاگریصریحرژیممیپرداخت به شاهمینوشت
خشونتآمیزراتوصیهنمیکرد.یکروزدرسال۱۳۴۷کهدردفترکارشدرروزنامۀ
کیهانبودیمبهمنگفت:“جاللآلاحمددربارۀمقاالتیکهمنباامضایآگاهدرکیهان
مینویسممیگوید:“چهفایدهداردکهاینهارامینویسی؟”بهاوجوابدادم:“باباکی
زدهبهکوهکهمننزدمباهاش؟منآنرامیتوانمبنویسمکهمینویسم،ولیمیدانمکهمردم
تکاننمیخورندمگراینکهببینندپاسبانیاآنکسیکهسرکوبشانمیکند،فرداصبح

سِرکوچهجلویچشمشانافتادهزمین.””)نقلبهمضمون(.

معنایاینچیستغیرازمؤثربودنتروِرپاسبان؟اوبهیکمعنیکارچریکیرا
تجویزمیکردیعنیاینمأمورستمگردولترابزنولواینکهشاخۀپیشپاافتادهایست،

بزن.مردمتکانمیخورند.

خودمصدقهمدرنامهبهحسنصدر،نویسندۀکتاب“الجزایرومردانمجاهد”
مبارزۀالجزایرراسرمشقیبرایآزادیایرانتوصیهمیکند)۱(.

جوعمومیتنهاراهمبارزهبارژیمراشیوۀقهرآمیزمیدید.بهنظرمنبستهشدنهمۀ
راههادردیکتاتوریشاهرانبایددستکمگرفت.اینجوعمومیستورادیکالیسمیکه
بهاینامرجوابمیدادبرندهمیشد.چنینبودکهمجاهدینوگروههایدیگریکهپس
ازخرداد۴۲شکلمیگرفتندعمومًاًبهراهحلمسلحانهمیاندیشیدند؛ازگروهموسوم
بهحزبمللاسالمیگرفتهتاگروهجزنیوباالخرهفداییانومجاهدینهمهدرراستای

مبارزهمسلحانهبودند.

درعینحالهمیشهدربینبچههاتمایلبهمطالعۀآثارسایرجریانهاوجودداشت
وازاینجهتذهنیتماواقعًاآزادوبازبود؛اینامربهخصوصازاینواقعیتناشی
مبارزۀ ایدئولوژی فاقد هنوز شود پیریزی باید سازمانیکه بودیم معتقد ما که میشد
بهطورکلی فراهمگردد. و تدوین ما خود دست به باید ایدئولوژی این و انقالبیست

۱-“الجزایرومردانمجاهد”،نوشتۀحسنصدر،نشرمهرآیین۱۳۴۰.
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میخواهمبهایننکتهاشارهکنمکهبراینمونهاینگفتۀمیثمیکه“ماازروحانیونیمانند
بهشتیکمکفکریمیگرفتیم”بههیچوجهصحتندارد.منحتیبهیادمیآورمهنگامی
کهمطلبیتحتعنوان“چگونهقرآنرامطالعهکنیم”نوشتهبودموبههمراهسعیدمحسن
نزدآقایمطهریبردیم،ازطرفایشانبسیارتشویقشدیمولیازهمانهنگامیعنیتقریبًا
اوایلسال۴۴میدانستیمکهآنروحانیوندراینبارهچیزینداشتندکهبهمابیاموزند.
مادرصددبودیمکهبرایتدوینایدئولوژیانقالبیسازمان،مستقاًلبااستفادهازقرآنو
نهجالبالغه،متونسیاسی،تاریخی،علمیومارکسیستیتالشکنیم.مامدرسهاینداشتیم

کهدرآنعلممبارزۀانقالبیزمانرابیاموزیم.

درهمیندورهاستکهفعالیتبخشدیگریازجنبشکهگرایشمذهبینداشت،
سرانجامبهتشکیلسازمانچریکهایفداییخلقایرانانجامید.ازآنجاکهِمالکهمگان
اطالعی وجودیکدیگر از جریان دو طبیعیستکه است، بودن مخفی و مخفیکاری
ندارند.هرکسفکرمیکندکهبقیهپاسیوشدهوبهدنبالکارخودرفتهاند؛مثاًلدرهمین
فاصلهچندباررفیقامیرپرویزپویانرادرخیابانوجاهایدیگریدیدم.اوراازدورۀ
آزادی دبیرستانمیرفتهوادارنهضت به زمانیکهدرمشهد آزادیمیشناختم. نهضت
بودوبرایشاعالمیهونشریاتبردهبودم.طیسالهای۴۵-۱۳۴۴چندباربرایانجام
مأموریتتشکیالتیبهمشهدرفتم)ماهنوزناممجاهدیننداشتیمولیسازمانبودیم،روش
عمومیاینبودکهبایدبهشهرهاسرکشیکرد،میبایستیکاررفقارادیدوبرایشانبرنامه
دوماهه،سهماههریختوغیره(.بعدًاکهاوبهتهرانآمد،دردانشکدۀادبیاتنامنویسی
کرد،یکیدومرتبههمانجادیدمشولیدرهیچکدامازایندیدارهاازفعالیتهایمخفی
صحبتنمیکردیم.نهفقطما،هیچکسدرموردفکروفعالیتمخفیخودنمپسنمیداد.

جایگاهحنیفنژاد

دیدم، اسالمی انجمن در را حنیفنژاد محمد جلسهایکه اولین از گفتمکه
خصلتهاییدراویافتمکهفکرکردمخیلیازچیزهارامیشودبااودرمیانگذاشت؛
سیاسی، آموزشی، مسائل مثل بود مطرح روزها آن مسائلیکه با رابطه در بهخصوص

تاریخی،مذهبیوغیره.

برجستگیوقاطعیتحنیفنژادبینخودمازبانزدبود.دوستانهبهاولقببولدوزر
دادهبودیموایننوعیشوخیمیانمابود.یکباربهمنزلآقایحاجمحمدمدیرشانهچی
رفتهبودیم.شانهچیازمبارزانمصدقیوجبهۀملیبازارتهرانمحسوبمیشدکهبه
به را چاپخانههایی مثاًل میداد، ماکمکهایی به و داشت سمپاتی هم آزادی نهضت
مامعرفیمیکردکهاعالمیههاونشریاتمخفیرادرآنهاچاپمیکردیموغیره.در
باغچهشانیکدرختبود.شانهچیبهشوخیبهحنیفنژادگفت:“آقاایندرختیکه
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و انداخت بولدوزر باید “اینرا داد: نمیخورد”.حنیفنژادجواب بدرد اینجاکاشتی
صافکرد”.ازاینجابودکهاورابولدوزرخطابکردیمولیواقعًادرکارتشکیالتییک
بولدوزربود.طرحمیداد،نقشهمیریختوپیگیریواجرامیکرد.طوریرفتارمیکرد
کههمهخودراُملزمبهاجراکردنآنحسمیکردند،یعنیواقعًارهبربود.جادارددربارۀ
شانهچیهماشارهکنمکهپسازقیامنقشمهمیدردفترآیتاللهطالقانیداشتوازآنجا
کهچهارفرزندشعضوچریکهایفداییخلقبودندوخودشهمنظرمثبتیبهفداییان
ازسویسازمانچریکهایفداییخلق انتخاباتمجلسدرسال۱۳۵۸ داشت،در
کاندیداشد.ازفرزندانشرفیقزهرهدررژیمشاهوسهرفیقدیگرشهره،محسنوحسین
مدیرشانهچیدررژیمجمهوریاسالمیبهشهادترسیدند.خوداودرسال۶۰ازایران
فرارکردوسالهادرپاریسدرتبعیدبهسربرد.اصولوپرنسیپهاییداشتکهبامناعت
طبعبرآنهاپایمیفشرد.درروزگاریکهحتیبینمبارزانسابقکسانییافتمیشوندکه
برایکسبمالومقامبهانواعَپستیهاتنمیدهندووجدانخودرامیفروشند،فراموش
نمیکنمکهشانهچیدرقبالسکونتدریکاتاقکوچکزیرشیروانیدرمنطقۀپاریس
۱۷پذیرفتهبودکهازسگصاحبخانهنگهداریکندوروزیدوسهبارآنرابهگردش
میبرد.تصورکنیددشواریچنینکاریبراییکمردمؤمن.ازسویدیگربرحسب
عادتخریدوفروشکهدربازارتهرانداشت،درفرانسههممیکوشیدازطریقمعامالت
جزئیمانندخریدوفروشجورابوپوشاکزندگیخودراادارهکند.پسازرویکار
آمدنخاتمیبودکهبادشواریهاییبهایرانبازگشت.باری،رابطۀدوستیمابسیارقدیمی
بود.درپاریسباپورانبارهابهدیدنشرفتیم.بااینکهبهمااحتراممیگذاشتولیبابت
ترکمذهبوکمونیستشدنازمادلخوربودوهمانگونهکهذهنیتمذهبیایجاب

میکند،نصیحتمیکردومالمتگرانهمیپرسید:“مگراسالمچهاشکالیداشت؟”.

درفاصلۀتابستان۱۳۴۲تاتابستانسالبعدکههنوزسعیدمحسنوحنیفنژاد
دورۀنظاموظیفهراطیمیکردند،فعالیتهاینهضتآزادیکاًلتعطیلبودوسرکوب
جنبشمسئلۀچهبایدکردرابهنحویجدیمطرحمیکرد.منکهزندگیمخفیداشتم
ومیتوانستمتماموقتبرایفعالیتهایدفاعیضروریدررابطهبادادگاهنظامینیرو
بگذارمبااینشرایطجدیدکامالًآشنابودم؛درنتیجهزمانیکهسعیدومحمدبهتهران
بازگشتند،تماماطالعاتالزمرابرایازسرگرفتنفعالیتدراختیارشانگذاشتم.درپرتو
شناختیکهازافرادگوناگونداشتیمبهسراغشانمیرفتیمتااگرممکناستهمکاری
فکریوعملیآنهارادرشرایطجدیدجلبکنیم.اینافرادازفعالینسیاسیسابقگرفته
تادانشجویان،بازاریان،کارمندانوبرخیعناصرکارگریونیزبرخیروحانیونجوان
راشاملمیشد.طبیعیستکهدراینکارازهمهیکتوقعنداشتهوبرایهرکسیدر
چارچوبیمشخصتصورهمکاریداشتیم.براساسایناطالعاتومثبتیامنفیبودن

نتایجتماسهابودکهطرحیکسازماندهیدرگامهاینخستینشزادهشد.
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حنیفنژاددراینعرصهپیشگامومبتکروصاحبتخیلواندیشۀالزمبود.یک
بارمراصدازدتاآنچهبهفکرشرسیدهبودبامندرمیانبگذارد.رویکاغذچندستون
مشخصکردهبود:آموزش،تدارکات،تماستودهای،سازماندهی،داشتنروحیۀانقالبی
وجمعیوغیره.اینموردبهدورهایبرمیگرددکههنوزازمجاهدینخبرینیست.او
درامیرآباد،کویدانشگاهکهعماًلمسکنمابوداینهاراطرحریزیکردهبود،یادش
بهخیر.دردورۀنظاموظیفهکهدرپادگانتوپخانهاصفهانگذراندومنیکیدوباردر
آنجابهمالقاتشرفتم،هیچفکروذکریجزاستفادهازموقعیتنظامیاشبرایکسب
اطالعاترزمینداشت.اینکاررانهتنهادرعملوتمریناتنظامیانجاممیداد،بلکه
ازکتابخانۀارتشهمبهخوبیاستفادهمیکردودانشخودرادراینعرصهارتقاءمیداد.
خصلتهایضروریبرایکارنظامیرامیآموختوموبهمورعایتمیکردوخودرا
آموزشمیداد.درهمیندورهبودکهکارآییهایشبهعنوانیکافسرچنانچشمگیربوده
کهعکسشرارویجلدمجلۀارتشچاپکردهبودند.باچنینتجربهایبودکهاوخودرا
آمادهمیکردتاباکمکرفقاییدیگربنیانگذارسازمانیانقالبیشودکهبعدها“سازمان

مجاهدینخلقایران”نامگرفت.

منتقلمیکردم: او به را ماندهکهاطالعاتالزم بهخاطرم یکدیداردیگرهم
فکرکنمحدودده،دوازدهساعتطولکشیدتابتوانمتمامریزهکاریهایکاروکسانی
کهاحتمااًلتماسباآنهامفیدخواهدبودوامکاناتیکهتالشکردهبودیمنگهداریمرا
برایششرحدهم.بهنظرمتاصبحنشستیم.تابستانبود.دریکیازپشتبامهایهمان
کویدانشگاهامیرآباد.چقدرهواخوببود.میبایستاورادرجریانمیگذاشتمتاببینیم

نفراولایستادهسمتراست:محمدحنیفنژاد
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چکارمیخواهیمبکنیم.منمحمدراازهماناولبهعنوانرفیقیکهازمنَسراستوباید
ازاویادبگیرم،قبولداشتم.خوشبختانهاووچندتنامثالاوبودندکهقبولشانداشتم.

اوکاغذیازجیبدرآوردوطرحیراکهترسیمکردهبودنشانمداد.براساس
صحبتهاییکهازقبلبااوکردهبودممبنیبراینکهچهکسانیشایستۀتماسهستند
وضعیتشغلیوجایگاهاجتماعیهرکدامچیست،چگونهمیاندیشند،چهجنبههای
مثبتومنفیایدارندوهمچنینبرپایۀاطالعاتیکهخودشداشتیاازرفقایدیگر
کسبکردهبود،لیستیازافرادیکهشایدبتوانهمکاریآنهاراجلبکردتهیهکردهواز
آنهایکارزیابیمقدماتیارائهدادهبود،مثاًلفالنکسچهامکاناتوچهلیاقتیدارد.
فرضکنیداگرمطالعۀتئوریکشخوببود،نمرۀخوبیمیدادولیاگرنظمنداشت،
صفرمیداد.معیارهاییکهدراینارزیابیدرنظرمیگرفتازجملهجدیتدرامرمبارزه،
ابتکارداشتن،جسارتداشتن،ازخودمایهگذاشتنوغیرهبود.شناخت،دانشوتجربۀ
مجاهدینبرایاینکهبتوانندطرحتشکیالتیومبارزاتیخودراجلوببرند،ازپیشتعیین
نشدهبود.مدرسهاینبودکهمادرآنایناموررافرابگیریم.گامبهگامازتجارباولیهو
روبهتکاملخویشکمکمیگرفتیم.ازانواعمقاالتوکتابهایعلنیدانشگاهیو
غیردانشگاهیکهدردسترسبود،ازجملهکتابروانکاویاثرابراهیمخواجهنوریبرای
شناختروحیاتوخصلتهایفردیخودمان،یاکتابشناختروشعلومیافلسفۀ
تدوین و مطالعات منظمکردن برای دانشگاه استاد مهدوی یحیی دکتر ترجمۀ علمی
غالبًا آنهم میآمد. بهندرتگیرمان مخفی میکردیم.کتابهای استفاده نتیجهگیریها
کتابهایحزبتودهبودکهچهبهلحاظامنیتیوچهبهلحاظسیاسیوایدئولوژیک،در
آنموقعبااحتیاطباآنهابرخوردمیکردیم.باوجوداینمیکوشیدیمکهازهمانهاهم

چیزهایییادبگیریموکاریراکهمیخواهیمانجامبدهیم،تئوریزهکنیم.)۱(

بهاینترتیبباافرادیکهطیچندسالفعالیتسیاسیدرجبهۀملیونهضت
آزادیمیشناختیموبهوفاداریواعتقاداتاسالمیآنها،آنطورکهخودمانهمداشتیم،
مطمئنبودیمتماسگرفتهشد.برخیمثلخودماتازهازدانشگاهفارغالتحصیلشدهبودند
وبرخیدیگر،ازماچندینسالبزرگتروشاغلبودندوآرمانوافکارمشابهیداشتند.
نقطۀمشترکهمۀاینها،ازنظراعتقادیافکاراسالمیبازرگانبودوازنظرسیاسی
مصدقیبودن.طبیعیستکهمادرشرایطیازآنهاهمکاریفکریوعملیمیخواستیم
کهپاسخمثبتبهآنمستلزمخطراتیبرایشغلوزندگیشانبودواینبرایخیلیها
آساننبود.تنهاتعدادکمیازآنهابهتدریجباماهمداستانشدندوبهدرجاتمختلف

۱-بهعقیدۀمنعملکردحزبتودهآنطورکهمیگویند“فقطخیانت”نبود،بلکهحاویدستاوردهاییهم
درزمینههایمختلفتئوریک،تشکیالتی،اجتماعی،ادبیوفرهنگیمیشدکههنوزهمنمیتوانازتاریخ
معاصرایرانحذفکرد.نادیدهگرفتنآنها،حتیشکستهاواشتباهاتش،برایمبارزۀانقالبیوکمونیستی

ایرانزیانبارخواهدبود.
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همکاریکردند.انتظارماازآنانازنظرطبقاتینمیتوانستموجهباشد.روشنفکرانی
کهبارخودرادرمحدودۀهمانرژیمبهخوبیمیبستند،البتهبهصالحشاننبودکهکار
اداریخوبوپردرآمدخودرابهخطربیاندازندواحتمااًلدرمعرضدستگیریوزندان
قرارگیرند.ادامۀمبارزهپساز۱۵خردادودرجویأسآلودوپلیسیموجود،نیازبه
َسُبکباریوجسارتوفداکاریداشت.اینعبارتراکهدرمقدمۀکتاب“ُگلهای
بدی”اثرشارلبودلر،شاعرفرانسوی،ترجمهمحمدعلیاسالمیندوشن،خواندهبودمو
زبانحالمابود،هنوزهمبهیاددارم:“درراهیکهدرپیشداریمبایدَسُبکبارباشیم،
نهباکولهبارهایسنگینثروتوشهرتورفاه”.منگمانمیکنمکهاینتنهاوضعما
مجاهدیننبودبلکههمهگروههایانقالبیکهدردهۀ۱۳۴۰شکلگرفتندچهبادرک
مذهبیوچهمارکسیستیبازندگیخودوآیندۀشخصیشانهمینبرخوردراداشتهاند:
برایمبارزههمهچیز،برایمنافعفردیخودمانهیچچیز.چنینبودکهخانوادهوشغل
واعتباراتدلخوشُکنِکاجتماعیبهراحتیزیرپاگذاردهمیشدوافرادباآرمانخواهی
کمنظیریخودراآمادۀمبارزۀسرنوشتسازبارژیمیمیکردندکههیچمشروعیتینداشت

وامیدمیرفتکهباسقوطآنراهآزادیوعدالتاجتماعیگشودهشود.

مفاهیمینظیرخوبوبد،نسبیومطلقومباحثیمثلعلمیبودنمبارزه،جمعبندی
آنها ایرانونیزکشورهاییکهانقالبومبارزاتضداستعماریدر مبارزاتگذشتهدر
جریانداشت،درتماسهاییکهباآنافرادداشتیممطرحمیشد.همینطورنقدمبارزات
مردمایرانازمشروطیتبهبعدموردبحثقرارمیگرفتوکتابهاییکهدردسترسبود
برایمطالعهتوصیهمیشد.درادامهتوضیحمیدادیمکهآنچهانجامشدهبهخصوصدر
محافلملی،مبارزهایبودهعاطفیونهعلمیزیرامبارزۀعلمیبایدبرایناساسصورت
بگیردکههرتاکتیکواستراتژیایکهاتخاذمیشود،درچارچوبیجلوبرودکهامکان
موفقیتآنوجودداشتهباشدوبراینتحلیلاستوارباشدکهدرعرصۀجهانیوعرصۀ
ملیتضاداصلیچیست.تضاداصلیراامپریالیسممیدانستیم.چطورمیشدامپریالیسم
راباداشتنفرهنگوزبانمذهبیتوضیحداد؟نحوۀتوضیحماچنینبودکهمهمترین
حقیقت پوشانندۀ را آن ما )که بهعنوانُکفر قرآن در چیزیکه یعنی تکامل، راه مانع
معنامیکردیم(گفتهشده،امپریالیسماست.آنچهازامپریالیسمومناسباتظالمانۀآنبا
خلقهایستمدیدۀجهانمیفهمیدیمدرنظرمانواژۀکفرراکهدرقرآنمیخواندیمتداعی
میکردوبرآنانطباقداشت.درکمااینبودکهامپریالیسممهمترینمانعدرراهتکامل
انسانهاستوبهایندلیلبایدامپریالیسمراشناخت.بایدجوامعوابستهبهامپریالیسم
راشناختواینکهُعمالامپریالیسمچهنیروهاییهستند.درآنزمانتزهایمربوطبه
مبارزاتضدامپریالیستیامریجهانگیربود؛دورۀمبارزهباوابستگیبهامپریالیسمبود.
غالبنظریاتبهاینتزختممیشدوطبیعیستکهدوستانودشمنانانقالبوآرایش
نیروهایسیاسیواجتماعیدرپرتوهمینتْزدستهبندیمیشدند.اگربرخیمفاهیمقرآنی
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برایتوجیهآنچهدرعرصۀاقتصادیوسیاسیفهمیدهبودیمبهیاریمانمیآمد،ازکتاب
“نهجالبالغه”نیزاستفادهمیکردیمکهیکیازمنابعدینیشیعیان)ومورداحتراماهل
سنت(است.ماحتیتعابیررزمجویانهتریرادر“نهجالبالغه”مییافتیم.ازجمله،نامۀ
علیبهمالکَاشترباآنتفسیریکهازآنمیکردیم،خیلیجنبۀتودهایوآرمانخواهانه
علیهظلم،علیهنابرابریهایاجتماعیداشتیاهمچنینوظایفیکهیکحاکمدربرابر
مردمبرعهدهدارد:مسئلۀنظرمردم،رأیمردمووجودشورا،البتهاینتذکرالزماستکه
مفهومشوراکهدرقرآنواسناداسالمیبهآناشارهشدهربطیبهمفهوممدرنآنندارد.

خودمان ایدئولوژی تدوین قصد زمانیکه کوتاهی، بسیار دورۀ در باری،
ازاینمسائلممکناستبرخی )مجاهدین(راداشتیمفکرکردیمکهدرحلبعضی
ازروحانیونمترقیبتوانندکمکمؤثریباشند،مثاًلفکرمیکردیممطهریمیتواندبه
نوعیهمکاریکند.درطیچندتماسیکهبااینافرادگرفتیم،کهمننیزدرجریانآن
بودم،بهایننتیجهرسیدیمکهآنهانمیتواننددریاریرساندنبهایدئولوژیاسالمیای
کهمیبایستبدردمابخوردکمکیمحسوبشوند،چوناصاًلچنینچیزیدرتوانشان
نبود.جمعبندیمادرآنلحظهچنینبود.یکبارمطلبینوشتهبودمبااینمضمونکه
چگونهبایدقرآنرامطالعهکردوآموخت.باسعیدمحسنبهدیدنآقایمطهریرفتیمو
اومقالهراخواندوبسیارتعجبکرد؛ازمطلبخوششآمدوبعدًادریکسخنرانیهم
گفتکهیکیازجوانانپیشمنآمدهویکچیزینوشتهبودکهمنَحْظکردمو…ولی

همینتعجباوگویایدورینظریاونسبتبهمابود.

آنروزهاقرآنواسالمازنظرهمینروحانیوندرواقعدرحالَنزعواحتضار
با ازاسالم باورنداشتندکهعدهایجوانوروشنفکرپیداشوندو بودوخودشانهم
منطقینویندفاعکنند.بهایندلیلبودکهدرابتداازماحمایتمیکردند.مابهیک
معنیازایدئولوژیشاندفاعمیکردیم.بهعبارتدرستترماازایدئولوژیآنهابهطور
کاملدفاعنمیکردیمامابهتعبیرموالنااز“مغزقرآن”ومحتواییدفاعمیکردیمکهآنها
میتوانستندخودشانرابهآنبچسبانند.روحانیتکههیچجاذبهایبرایجوانانتحصیل
کردهنداشت،ازدهۀ۱۳۳۰کوشیدهبودبهنحویدرتبلیغاسالمزبانروزرابهکاربرد

ولیدراینکارکمترموفقیتیبهدستآوردهبود.

برگردیمبهدورهایکهسازمانمجاهدینشکلمیگرفت.اشارهکردیمکهجوانانی
بهاینکارهمتگماشتندکههمۀفعالیتهایسیاسیسالهای۱۳۳۹تا۴۲راازسر
گذراندهوآمادهبودندکهبانقدجوانبفکریوعملیآندوره،راهمناسبیبرایشکستن
بنبستسیاسیموجودجستجوکنند.همگیدورۀدانشگاهوخدمتنظاموظیفهراتمام
کردهبودند.نهتنهاحاضرنبودندمسیریرابپذیرندکهرژیموجامعهبرایامثالآنان
تعیینکردهبودبلکهباتماموجودمیکوشیدنددربرابرچنانسرنوشتیایستادگیکنند؛
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مسلم بودنش امْرخطرناک آغاِز از که پیشگیرند در را راهی قیمتکه این به حتی
بود.آنانهیچتجربۀسیاسیراازقلمنمیانداختند.ازانقالبمشروطیتوقیامتبریزو
انجمنهایمخفیآندورهگرفتهتامبارزاتمردمایرانبرایملیشدننفتتاحوادث
دهۀ۳۰و۴۰وتغییراتیکهدرعرصۀسیاسیواقتصادیرخدادهبود،همهمطالعهمیشد
وبانقدوبررسیدراختیارهمفکرانمعدودیکهداشتندقرارمیگرفت.تجربۀمبارزات
ضداستعماریدرکشورهایآفریقاوآمریکایالتینوهمچنینتجربۀانقالبهایبزرگ
دورانسازفرانسهوروسیهوچینبدونتوجهبهاینکهموافقیامخالفمذهببودهاند
مطالعهوبررسیمیشد.آزادبودنمطالعهبیهیچتعصبیویژگیارزشمندایندورهبود.

خصوصیتیکهدردورههایبعدتاایناندازهمشهودنبود.

درایندورۀاولتدارکات،جمعیکهبعدهامجاهدینشد،جزمطالعهوبرخورد
نظریوایدئولوژیک،بهوظایفدیگریهمتوجهمیکردازجمله:

-خودسازییعنیآموزشنظریوعملیوپرورشخودبرایتحملسختیها؛
-جامعهگردیبرایآشناشدنباوضعزندگیومعیشتتودهها؛

-تالشبرایشکستنروحیۀُحجبوحیاییکهزادۀتفکروفرهنگمذهبیست؛
برایمثالمجبورکردنبچههایمذهبیبهفروختنمدادولوازمالتحریربرایشکستن

َکمرویی،خجالتوازخودبیرونآمدنوبرخوردبامردم؛
خردهبورژوایی خصلتهای با مبارزه و خصوصی زندگی آیین نقد و توجه -
)انتقادازخود(بااستفادهازبرخیکتابهایدردسترس،ازرمانهایتودهای،آثارمائو

وکتابهایروانکاویگرفتهتابرسدبهبرخیمتونمذهبیبهویژهقرآنونهجالبالغه؛

درعینحالبایدیادآوریکردکهپسازیکدورهبهعملرساندناینرهنمودها
جوانبمنفیوانتقادیآنهاهمبروزمیکرد؛ازجمله:

-افراطهاییکهدررفتاربرخیرخمیدادوباعثنوعیدوروییمیشد؛
-برنامهخودسازیوانتقادازخودتازمانیکهجنبۀطبیعیداشتنوعیسازندگی
رادرفردایجادمیکردولیموقعیکهبهحالتافراطیوتصنعیدرمیآمدحالتمسخرهو
قابلانتقادپیدامیکرد؛مثاًلاینکهبهنحویتصنعینافیوجودمسئلۀجنسیبرایجوانان

شویموطوریوانمودکنیمکهگویامسئلۀجنسیبرایمانوجودندارد.

تشکیلمجاهدینوانتقادیکهبهمنوارداست

باری،دردورهایکهسازمانمجاهدیندرشرفتأسیسبود،دراوائلامرمن
بینرفقابودمولیپسازمدتیبهخاطرکارمعلمیوتعهدیکهدادهبودمبهشهرستان
فکر ایناستکه مهمتر ولی میماندم؛ آنها با و آنجا باید میکنمکه فکر امروز رفتم.
میکنمپتانسیلسعیدمحسنومحمدحنیفنژادوامثالآنهارابرایچنانکارِسُترگو
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صبورانهایکهبهپایهگذارییکسازمانانقالبیمنجرشود،نداشتم،البتهرابطهباآنهارا
همیشهحفظکردموبرخیمسئولیتهاییکهبهمنمحولمیکردندبهعهدهمیگرفتم.هر
هفتهکهبهتهرانمیآمدمدرخانۀسعیدمیماندمودرفعالیتهامشارکتداشتماماسهمی
کهآنهادرتأسیسسازمانداشتندازنیرویمنفراتربود.مجموعًاازبرخوردغیرفعالیکه

برایمدتیداشتممتأسفموآنرایکیازاشتباهاتزندگیاممیدانم.

تدوین ایدئولوژی

تدوینایدئولوژیمجاهدینفرایندیستحماسی،زیراخروجازچارچوبهای
اینکار اماپیششرطهای بستۀعقایدمذهبیکوششنظریوعملیسترگیمیطلبید،
وجودروحیۀجسوربرایشکستنقالبهابود.درستاستکهتحتتأثیرافکاریکه
مهندسبازرگاندررابطهبااعتقاداتمذهبیپیشکشیدهوپایعلمرادرعقایداسالمی
بهمیانآوردهبود،مجاهدینیادگرفتهبودندتاحدیازاسارتدگمهایمذهبیبیرون
بیاینداماازآموزههایبازرگانفراتررفتنوعرصۀمبارزاتاجتماعیوطبقاتیراپیمودن
وبرایآنهاانطباقباعقایداسالمیفراهمکردنکاردشواردیگریبود.بایدمذهبیباشی
تامعنایزیرپاگذاشتندگمهاراکهخوابازچشمتمیربایدحسکنی.اینفرایند
بهتدریجوباصداقتیمیسرگشتکهمجاهدیندرعملازخودنشاندادند.درهمان
دهۀچهلمابابرخیازدانشجویانوروشنفکرانمعتقدبهمبانیاسالمیسروکارداشتیم
کهذهنشاناجازههیچتخطیازقالبهایمذهبیرانمیداد.یکدانشجویپزشکیرا
میشناختمکهپسازپذیرفتهشدندرکنکوردانشگاهبهمجتهدشهرشانمراجعهکردهبود
تابپرسدآیامیتوانددررشتهایدرسبخواندکهیکیازدرسهایشتشریحجسدمرده
استواگردستشبهکالبدمردهخوردآیابایدُغسِلَمّسمّیتکندیانه!ازهمینهاکسانی
بودندکهطبقتربیتمذهبیاستکانچایدوستشانراکهاعتقادمذهبینداشتآب
میکشیدند.کسانیبودندکهبازبنابهتربیتمذهبیصورتشانرانمیتراشیدند.کسانی
بودندکهدرروزعاشوراِگلیاکاهبرسرمیریختند،نذرمیکردند،بهدعاوزیارتاعتقاد
داشتند.اگربهفعالیتیفرهنگییااجتماعیمیپرداختند،حتمًابایدزیرپوششوبهانهای
دینیصورتمیگرفتکهآنروزهامهمترینایندستآویزهامبارزهبابهاییگریبود.
انجمنضدبهائیتراشیخمحمودحلبی)۱(ساکنمشهدبهراهانداختهبود،باسازماندهی
گستردهایکههمۀایرانرافرامیگرفتوبسیاریازجوانانراسرگرممیکردوازمبارزۀ
سیاسیدورمیداشتوبههمیندلیلموردحمایتساواکبود.فراوانبودندکسانیکه

۱-شیخمحمودحلبیبنیانگذاراینانجمنباهدففعالیتومبارزهعلیهبهائیتبود.اودردهۀ۲۰تا۴۰
شبکۀنسبتًاگستردهایداشت،مخالفدخالتدرسیاست،حتیدرحمایتازخمینیبودوازنظرساواک
بدیلیمحسوبمیشدبرایمنحرفکردنجوانانمذهبیازفعالیتسیاسیبهسمتفعالیتیبیخطروچهبسا
مفید.اعضایاینانجمنازنخستینکارگزارانرژیمجمهوریاسالمیشدندازحسنآیتتاعلیاکبرپرورشو…
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بهرغمداشتنتربیتوآموزشهایسنتیمذهبیبهتدریجعاداتواعتقاداتخودرااز
دستمیدادند،همرنگجماعتمیشدندبیآنکهاعتقاداتضدمذهبیپیداکنندومثاًل
ازآنبرسند.بهقولمعروفِهرِهریمیشدند. بهدرکیازالئیسیته،ماتریالیسمیافراتر
اسالمرسمیکهدرحوزههایعلومدینیتدریسوترویجمیشدوحکومتنیزتاحد
ازهیچعوامفریبیمضحکیکوتاهی زمینه این در پشتیبانیمیکرد)شاه آن از زیادی
به میکرد؛ ارسال بهکربال نقره میرفت؛ضریح وسفرحج مشهد زیارت به نمیکرد:
دستبوسآیتاللهبروجردیمیرفت؛درکتابشمینوشتکهحضرتعباسدستاورا
گرفته؛میخواستکهامامجمعۀتهراندعایسفردرگوششبخواندو…(چهرهایکاماًل
ُاملیازمذهبارائهمیداد.تالشیکهبرایمدرنکردنمذهبطیسالها ارتجاعیو
صورتگرفتهبود)ازشریعتسنگلجی،کسروی،راشدتابازرگانو…(بهرغمتأثیرش

نمیتوانستحاکمیتخرافیدینراکهموردحمایترژیمهمبودخنثیکند.

و ازعقبماندگیهایفکری نجات راه و نماندند باطل دور این در مجاهدین
بهویژهاجتماعیوسیاسیرادرپاسخگفتنوهمراهشدنبامبارزۀطبقاتیدانستند.توجه
بهمبارزۀطبقاِتستمدیدهواستثمارشدگانورسیدنبهتحلیلیمادیازتحوالتجامعه
وجهانکهازتجربۀجهانیچپمایهمیگرفت،باعثشدکهآنهابتوانندبهتدریجخودرا
اززیریوغخرافاتحاکمرهاکنندوتاآنجاکهدرتوانطبقاتیوایدئولوژیکشانبود
سنتزیفراهمکردندکهدرعینپذیرشماتریالیسمتاریخیهمچنانپیوندنازکی،هرچند
ازمنجالبسنتی)۱(و آنچه“اسالمراستین”مینامیدندحفظمیکرد.رهایی با جدی
تاریخیدینبرایآنکهراهنوینیدرمبارزۀطبقاتیگشودهشود،امریضروریبودکه
باارادۀجسورانهوفکروعملفردیوجمعیامکانپذیرشد.منآنراحماسۀتدوین
ایدئولوژیمجاهدینمینامم.مرحلهایمهمکهدرعینحالخودصرفًاآغازراهیصعب
مانند“االهیات مبارزاتملتهایدیگر ایندستکهدر از بود.تالشهایی ودشوار
رهاییبخش”درآمریکایالتینصورتگرفتهشباهتهاییباکارمجاهدینداردولی
بهنظرمرادیکالیسمدراندیشۀمجاهدینازآنانفراتراست.اضافهمیکنمکهبرخوردبازو
جستجوگرایندوره،کهمیتوانگفتبدونتعصبوهراس،افکارواندیشههایمخالف
رانیزموردمطالعهوبررسیقرارمیداد،بسیارسازندهبود.اینبرخورِدبازرامامتأسفانه
دردورۀمارکسیستیمجاهدینتاحدودیازدستدادیم؛یعنیدرایندورهبرخالفآنچه
بایدسرمشقمارکسیستهاباشد،افکارومتدهایتحلیل،عماًلَجزمیوبستهباقیماند.

و ازمطالعه تفکرسیاسیست( و آموزش واقع در فعالیتسیاسی)که درکنار
بهترجامعهمفید بیشترو برایشناخت دنبالکردنروزنامهها،کتابهاومتنهاییکه

۱-مندرقمشاهدبودمکهچگونهُفضالیحوزهدرتوضیحوتوجیه۴۰۰۰مسئلهدربارۀنمازدرماندهبودند
ونیزمسائلدستوپاگیرنجاَستوطهارتکهبرخیازمؤمنینرابهوسواسهایدیوانهکنندهمیانداختو

دههامسئلۀاجتماعیکهپاسخیدربارۀاشنداشتندوغیره.
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ایدئولوژی، به مربوط مباحث از جدا مطالعات این نمیماندیم. غافل میدانستیم،
عرصههایسیاسیاقتصادیرانیزدربرمیگرفت.برایمطالعاتاقتصادیعمومًااز
کتابهایکالسیکدانشگاهیکهدربازاروجودداشت،استفادهمیکردیممانندکتاب
پیرنیا،کتاب اثرجرجساول،ترجمۀدکترحسین اقتصاد” “عقایدبزرگترینعلمای
“اقتصاد”اثرعلیاصغرپورهمایون،“مزد،بها،سود”اثرمارکسکهکتاب“اقتصادبه
زبانساده”)۱(،جزوۀآموزشیسازمان،براساسآننوشتهشدهبودوماچندسالبعدآن

رادرخارجازکشورپسازویرایشمنتشرکردیم.

طیهمینفرایندسازماندهیومطالعهبودکهاز۱۳۴۴تا۴۷یعنیدرطولسه
چهارسالتدارکعملیونظری،بهتدریج،ایدئولوژیسازمانمبنیبربرداشتیگزینشیو
انقالبیازاسالم)اساسًاقرآنونهجالبالغه(ازیکسووتئوریهاوایدههایمدرندر
عرصههایسیاسی،اجتماعیواقتصادیازسویدیگرشکلگرفتوجهتگیریعمومی
وقاطعسازمانرابهسمتمصالحکارگرانوزحمتکشانوخلقهایتحتستمتثبیت

کرد.شاهداینسخن،دفاعیاتمجاهدیندردادگاهوآخرینپیامحنیفنژاداست.)۲(

سازماندهی

اگر مثاًل میشد، سادهتصور زیادی تاحدود مسائل امر بدو در طبیعیستکه
صحبتازتدارکات،عضوگیری،آموزشویاحلمسائلامنیتیدرمیانبود،مستقیمًاً
بههمانامرپرداختهوفورًاپیگیریمیشد.کمیبعددرجریانعملمعلومشدکههر
یکازوظایفیکهدرنظرگرفتهمیشودرابایددریکمجموعهتصوروبررسیکردونه
بهصورتتنهاوجداگانه،مثاًلدرسطحعضوگیریازجوانانیکهتربیتمذهبیداشتندو
عالقهمندبهفعالیتسیاسیواجتماعیبودندالزمبودبرخوردهایمتمایزیانجامگیردو
نمیشدهمۀگرایشهایمذهبیرایکسانتصورکرد.بادرنظرگرفتناینتمایزاتبود
کهبههرکسیبنابروضعیتاعتقادیونظریوتربیتیاشبرخوردیمتمایزمیشد،مثاًل

برایفارغالتحصیالنمدرسۀعلویبرخوردویژهایتدوینشدهبود.

عالوه ۱۳۳۵(که )تأسیس بود خصوصی دبیرستانی و دبستان علوی مدرسۀ
برآموزشرسمیدولتی،اهتمامخاصیبهآموزشوتربیتمذهبیداشت.خانوادههای

۱-نک.به:“اقتصادبهزبانساده”:
 http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/Eghtesad-be-zabane-sadeh.pdf

۲-متنکاملدفاعیاتدوتنازسازمانمجاهدینخلقایران،سعیدمحسنومهدیرضایی.نک.به:
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/Matne-Kamel-Defaiiyat-Saieed_Mohsen-
Mehdi_Rezai.pdf

آخرینپیامحنیفنژاد،“باخترامروز”،شماره۳۷.نک.به:
http://peykar.org/Niruhaye-Digar/bakhtare-emrooz/bakhtare-emrooz-37.pdf
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مرفهویانیمهمرفهکهبهآموزشمذهبیفرزندانشانعالقهمندبودند،باپرداختشهریۀ
ازکادرهای داشتند.خیلی آندست ادارۀ در و دائرکرده را مدرسه این توجهی قابل
کنونیجمهوریاسالمیازاینمدرسهبیرونآمدهاند،برخیازمجاهدینهم،سابقًادر
همینمدرسهدرسخواندهبودندوبههمینجهتبرایآنکهازدگمهاییکهبهگوششان
خواندهشدهبودرهاشوندنیازبهآموزشویژهایداشتندتاازجمودمذهبیبیرونبیایند.
ناصرصادق،محمدصادق،علیرضازمردیان،مرتضیآالدپوش،مهدیابریشمچی،محمد
حیاتی،محموداحمدی،علیاصغرمنتظرحقیقی،علیرضاتشید،علیمحمدتشید،مهدی
خداییصفت،زینالعابدینحقانی)تقیروزبه(وشماریدیگرکهبعدهابهمجاهدین
پیوستندوغالبًامارکسیستشدند،درهمینمدرسهتحصیلکردهبودند،اماچنانکهاشاره
کردیمبرخیازفارغالتحصیالناینمدرسههمپسازقیام۱۳۵۷دردورهایبهکادرهای
باالیرژیمبدلشدند،مانندعبدالکریمدباغ)سروش(ایدئولوگرژیم،محمدبانکی
رئیسسازمانبرنامه،هادیکالهدوز،مهندسمحمودقندی،حسنمیرزاغفوریرئیس
مدرسه این بنیانگذاران غیره. و خارجه امور وزیر خرازی بدنی،کمال تربیت سازمان
)علیاصغرکرباسچیان،هادیمقدستهرانی،رضاروزبه،علیگلزادهغفوری…(معتقد
این قبولیهای میزان بودن باال و دانشآموزان علمِی سطح ارتقای طریق از که بودند
مدرسهدرکنکوردانشگاههامیتوانندکادرهایموردنظرخودرابرایآیندهتربیتکنند
تامسئولیتهایدولتیواجتماعیبهدستچنینافرادیباشدونهکسانیکهتوسطرژیم
شاهو“گرایشهایغربیوبیبندوبارش”تربیتشدهبودند.تزمحافلیازایندست،که
کمهمنبودند،اینبودکهنبایدبامخالفتبارژیمشاهخودرابهدردسربیاندازیمبلکه
بایدازطریقکسبدرجاتعالیتخصصیدردرونرژیمنفوذکردهوآنراازداخل
تصرفکنیم.اینکهشیخیبهنامعلیگلزادهغفوریخودرابهفرانسهرساندتاازدانشگاه

سوربنمدرکیتحصیلیبگیرد،ناشیازهمینتفکربود.

بخشیازبورژوازیایرانکهمنافعخودرادررژیمشاهتأمینشدهنمیدید،از
سالهاپیشازقیام،درتدارکبرپاییجمهوریاسالمیبود.دربیناینانفعالیتکسانی
مانندرفسنجانی،بهشتی،باهنر،مفتحوغیرهچشمگیربود.رژیمکنونیزادۀیکشبو

یکروزنبودهاست.

باری،چنینمؤسساتیمنحصربهمدرسۀعلوینبودونمونههایدیگریازچنین
تالشیوجودداشتمثلدبیرستانکمال،رفاه،قدسوغیره؛ازجملۀاینمؤسساتباید
وشهرستانها تهران در مدارسش باشبکۀوسیع اشارهکرد اسالمی تعلیمات بهجامعۀ
)۱۸۳مدرسهتاسال۱۳۵۶(کهبهگسترشآموزشهایاسالمیبهدورازغربزدگیوبا
گرایشضدکمونیستیاختصاصداشت،امریکهموردرضایترژیمشاهنیزبود.مدیریت
ایننوعمدارس،کنترلمؤثریبردانشآموزانِاعمالمیکردکهچهدرکوچهوخیابانو
چهحتیدرخوِدخانهاجرامیشدواینیعنیبرقرارشدننوعیسیستمپلیسیمذهبی.بد
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نیستبهحادثهایاشارهکنمکهدرمدرسۀعلویجنجالیبهپاکرد.دانشآموزیهنگام
بازیفوتبالدرمدرسه،یکیازبازیکنانتیِمخودراکهُگلخوبیزدهبود،درآغوش
گرفتهومیبوسد.مدیرمدرسهواکنشبسیارشدیدینشاندادهوبافراخواندناولیای
دانشآموزانوهشدارواخطاربهآنانکه“بایدجلویبچههایشانرابگیرند”،نمونهای
ازمیرغضبهایجمهوریاسالمیراکهدرسالهایبعدمستقرشدندبهنمایشگذاشت.

باری،ازآنجاکهبسترعمومیعضوگیریهایسازمانازبینجوانانوروشنفکران
تأثیرمیپذیرفت.سیر آموزشهایاسالمی از ایدئولوژیهم،طبعًا بود،تدوین مسلمان
تدوینایدئولوژیایکهترکیبیبودازآنچهاسالمراستینمینامیدیموتجربۀتئوریکو

عملیجنبشهایانقالبیوکمونیستی،باجنبههایمثبتومنفیاش.)۱(

مادردرجۀاولمبارزسیاسیبودیمودرفکرخروجازبنبستیکهکشورماپس
از۲۸مرداد۱۳۳۲وبهویژهپساز۱۵خرداد۱۳۴۲درآنگرفتارشدهبود.ازنظر
سیاسی،گسستازگذشتهبهطورقطعیرخداد.مادیگرهیچامیدوباوریبهفعالیتهای
علنیوپارلمانینداشتیم؛فعالیتهاییکهجبهۀملیونهضتآزادینمایندۀآنبودند.
برایمامبارزۀمخفیوانقالبیتنهاراهمبارزهبود،امابهلحاظایدئولوژیکماازگذشتۀ
خودنمیتوانستیمکاماًلگسستکنیم.آثارمهندسبازرگانکهاعتقاداتدینیراهمواره
بامعیارهایعلمیتطبیقمیدادیاتوجیهمیکرد،دربینشماجایخودرابهخوبیباز
کردهبود.بهُیمناینآثاربودکهماخودراازجمودمذهبیوخرافاتیکهدرجامعۀ
متدینوجودداشتخالصمیکردیموگمانمیبردیمبیآنکهباورهایمذهبیمانرا
مهندس اگر باشیم. همآوا نیز روز تمدِن و علم باحاکمیت توانستهایم بریزیم، دور به
و درکپسولعلم را آن دینی، احکام و اعتقادات از برخی دادن قورت برای بازرگان
ترمودینامیکمیپیچیدوکسانیدیگربنابهتخصصخودگرایشهایدیگریداشتند،ما
کهازهمانروزهاینخستبهکاِرسیاسیدرخدمتاقشارتهیدستجامعهوستمدیدگان
باورداشتیم،ازدانشوتجربیاتیکهجنبشجهانیچپتولیدکردهبودبینیازنبودیمواز
آنهااستفادهمیکردیم.ایدئولوژیمجاهدیندرتالشبرایآشتیدادن“درکیروشنگرانه
ازاسالم”وتجاربعملیونظریجنبشچپشکلگرفتوبهنظرمگاممهمیبودچه
برایاعتالیسطحمبارزهوفرهنگجامعۀخودمانوچهبرایدورشدنهرچهبیشتراز
فرهنگدینیکههموارهموردسوءاستفادۀطبقاتستمگرودوامجهلواستثمارتودهها
بودهاست.تجاربکشورهاییکهانقالبدرآنهاپیروزشدهبودمانندشوروی،چین،کوبا

وغیرهبرایمابسیارقابلمطالعهبود.

بایدتوجهداشتکهمایکجمعَعلنینبودیم.افرادیبودیمکهظاهرًاکارسیاسی
نمیکردیم.اینکهچندنفراولیهیکدیگررامیشناختندباپیریزییکسازمانمخفی

۱-برایاطالعبیشترنک.به:فصلسومازکتاببیانیۀاعالممواضعایدئولوژیکسازمانمجاهدینخلقایران.
http://www.peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/bayaniyeh-1354.html
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بههم نسبت افراد اعتماد باعث طرحی چنین برای حداقلیستکه این ندارد. تناقض
میشود.باافرادناشناسکهنمیتوانکارتشکیالتیکرد؛امااینشناساییفقطبههستۀ
اولمحدودمیشود.یکهستۀبسیارکوچک.هرگامکهبهسویهدِفپیریزیسازمان
میشد. روشنتر برایمان مناسب فرصتهای و امکانات ابعاد،خطرات، برمیداشتیم،
اطالعاتدربارۀافرادیکهبهجمعمیپیوستندبههیچرودراختیارکسانیقرارنمیگرفت

کهدرفعالیتشانضرورتنداشت.

بدنیستاشارهکنمکهبرایبرخیازدوستانیکهصریحًایاتلویحًاازطرحیکه
بهنظر درذهنداشتیممطلعمیشدند،اینطرحغیرواقعی،خطرناکوغیرقابلتحقق
میرسید.پاجایتجربۀکاسترووچهگواراگذاشتنبرایشاندیوانگیبودولیدرعینحال
کسانیهمبودندکهاینصحبتهایکاماًلخودمانیومحرمانهرابسیارجدی،امیدبخش
وتعهدآورتلقیمیکردند.یکیازرفقاکهکارمندشرکتنفتبودوازنظرفکریبهما
نزدیک،داستانمالقاتشباحنیفنژادرابرایمچنینشرحداد:“اوبرایمحرفزدو
مطالبیبهمیانآوردکههرگزباچنینعمقوقاطعیتینشنیدهبودم،فهمیدمکهدربرابر
راهیقراردارمکهشوخینیستوفرصتیستتاصداقتووجدانخودمرابرایتحقق
آرزوهاییکهسالهاداشتهامبهآزمایشبگذارم.اینبودکهخودمراقاطعانهبااینجریان
همراهکردم”.مجاهدینباچنینآمادگیوروحیهایبودکههمۀامورزندگیازمادیگرفته
تاعاطفیوغیرهراتحتالشعاعاینهدفقرارمیدادندوازدرآمدوامکاناتخود،به

اندکیکهضروریبودبسندهکردهوبقیهرادراختیارسازمانمیگذاشتند.

و مشکالت درجۀ و مطالعات نتیجۀ در بهتدریج ایدئولوژی ابعاد و عمق
تربیتمذهبی برخی بیشترروشنمیشدوشکلمیگرفت. بحثهاییکهپیشمیآمد
داشتندوبرخیهمنداشتند.هردودستهبهدالیلسیاسیومبارزاتیبهجمعمیپیوستند
وخودراباایدئولوژیجمعهماهنگمیکردند.برایدستۀاول،افکاردگمومتحجر
فرهنگدینی،عقبزدهمیشدوبرایدستۀدومنوعیآشناییوالتزامبهاعتقاداتدینی
ازنوعمجاهدینفراهممیگشت؛مثاًلبهرامآرام،تقیشهرام،بهمنومحمدبازرگانی
بهنظرمتربیتمذهبینداشتندوبابرداشتهایمذهبیصرفًادرسازمانآشناشدند.اینها
استدالالتجمعرابرایکارمبارزاتیمیپذیرفتند.آنچهبرایآنانمهمبودیافتنراهی
برایخروجازبنبستمبارزۀسیاسیبود.اگرایدئولوژیمیتوانستاینمبارزهراتوجیه
کند،پذیرفتهمیشد.درآندورهبرایبسیاریازجوانانناراضی،شورشیوفداکارکه
بهسازمانهایانقالبیپیوستند،نفِسعملانقالبیمالکبودونهالزامًاتوجیهاتآن.
رفیقیبهنامعلیاصغردروسمیگفت:“منمیخواستممبارزهکنم.ارتباطمباهرکدام

ازدوسازمانکهوصلمیشدبهآنمیپیوستم؛حاالمجاهدم”.

خود آمادگی و میشد تماسگرفته آنها با مطمئنیکه و شایسته افراد تعداِد به
رابرایهمکارینشانمیدادندبهتدریجافزودهشد.شکنیستکههمکاری،معنای
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یا جلسات دستکم همکاری، این پیادهکردن برای داشت. عملی و فکری مشخص
مالقاتهایهفتگیالزمبود.برایجلسهیامالقاتکوتاه،خوراکآموزشیالزمبود.
مالقاتهانمیتوانستبهسالموعلیکدوستانهبسندهکندیابهتبادلاخبارمعمولیویک
رشتهدرِددلهایعاطفینسبتبهاموراجتماعیوسیاسیاکتفاشود.برایمالقاتها
برنامهالزمبود.برنامهایجدیکاماًلمتمایزازآنچهپیشازآنرایجبود.همۀماتجربۀ
کارسیاسیمحفلیرادیدهوازآنُبریدهبودیم.برنامۀکاِرانقالبِیهدفمندوقابلاجرادر
شرایطپلیسیحاکممیبایستازتجاربانقالبیکهدرآنسالهامیشناختیمُملهمبوده
وباشرایطخاصماهماهنگباشد.برنامهایکهآنقدردرذهنرفقاجابازکندکهبه
فداکاریهایالزمبیارزد.اینبرنامه،برنامهاینبودکهمثالًگفتهشودپسازسقوطرژیم
شاهبایدچنینوچنانمناسباتیحاکمباشد.ماهنوزخودرادراینمرحلهنمیدانستیم.
منظورازبرنامه،برنامۀمطالعاتیبرایشناختوضعیتموجوددرایرانوجهان،شناخت
ازخودمان،امکاناتمبارزاتیمردم،چگونگیبسیجبرایمبارزهایانقالبیوپیروزمند
بود.همهدرچارچوببراندازیفکروعملمیکردیم.مجاهدیندرهمانآغاِزکارمعتقد
بودندکهدرآنمرحله،صالحیتطرحاستراتژیمبارزهراندارنداماتأکیدمیکردندکه
اینبدینمعنانیستکهاینصالحیترانمیتوانندکسبکنند؛لذاباهمتوجسارت
فوقالعادهایدستبهکارشدندتانهتنهااستراتژیمبارزهبلکهایدئولوژیتوجیهگراین
استراتژیرانیزبدوناتکابهایدئولوژیهایحاضروآماده،چهمارکسیستی،چهمذهبی،
ازفرهنگمذهبیحاکم را بهماوراءالطبیعه باور آنکه با خودتدوینکنند.مجاهدین
درجامعهگرفتهبودندوبرایتفسیروتوجیهآنازکتابهاومقاالتمهدیبازرگان
استفادهمیکردندواینخودفاصلۀآنهارابادرکدگمروحانیتهرروززیادترمیکرد،
ازآنجاکههدفآنهابههیچروچیزیشبیهروشنفکریدینیازنوعبازرگانوشریعتی
وبسیاریدیگرنبودوخودراقبلازهرچیزمبارزسیاسیعلیهامپریالیسموهمدستان
داخلیاشمیدانستند،بهتدریجبااندیشههاییکهمبارزاتضدامپریالیستیآنسالهارا
آشناتر ویتنامو…ممکنساخت درچین،کوبا را انقالبیون پیروزی و رهبریمیکرد
شدند.اخبار،تفسیرهاوکتابهاییکهازهرجایدنیابهدستمیآمدبرایمجاهدین
خوراکفکریوعملیبود،نهبرایآنکهبخواهندآنتجاربراتقلیدوُکپیکنندبلکه
ازآنهابیاموزندوتجربۀخاصخودرابیافرینند.بهنظرمنمجاهدینباآنکهنتوانسته
تدوین در رهاکنند، بهطورکامل مذهبی باورهای و زنجیرهایسنت از را بودندخود
ایدئولوژیواستراتژیخود،برخوردیباز،نقادوخالقداشتند.بازبودنووسعتنظر،
قدرتانعطافوسمتگیریفعالیتتودهایدرمجاهدیننقطهقوتیستکهمنبهندرت

درسازمانهایمارکسیستیدیدهام.ایننکتهرادرآیندهنشانخواهمداد.

برایناساسبودکهحوزههایدونفرهوسهنفرهیاکمیبیشترشکلمیگرفت.در
اینحوزههاکسیمتکلموحدهنبود.همهبایدشرکتمیکردند،نظرمیدادند.ازهیچکس
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پذیرفتهنمیشدکهفقطگیرندۀخوبیباشد.کتابهاییدرزمینههایاقتصادی،سیاسی،
میشد.گاه بحث و مطالعه دقیقًاً اجتماعی فلسفی، جهان(، و ایران )تاریخ تاریخی
داده آموزش حوزهها در مستقاًل آموزشی مقاالت بهصورت مطالعات همین جمعبندی
میشد.مسائلکلیبامسائلمشخصروز،چهسیاسیوچهاجتماعیمقایسهمیشدو
موردبرخوردقرارمیگرفت.نمونهایازایننوعبرخوردراذکرمیکنم:زمانیکههویدا
نخستوزیروقتگفت:“بهامیدروزیکههرایرانییکاتومبیلپیکانداشتهباشد”،نه
تنهادالیلاقتصادِیسیاستدولتموردبحثقرارمیگرفتحتیبهمشکلعبورومرور
اتومبیلهادرخیابانهایتنگتهراننیزبرخوردمیشدوچندوچوناینمشکلوبنبستی
کهرژیمدرآنقرارداشتموردمطالعهقرارمیگرفت،باسؤاالتفراوانیدرعرصههای
مشابهکهافرادحوزهبایدرویآنفکرمیکردندوپاسخیمستدلمییافتند.هیچعرصهای
راکهبهنحویمربوطبهمبارزۀانقالبیآیندهتلقیمیشدنادیدهنمیگرفتند.برایشناخت
اوضاعروستاهاپسازاصالحاتارضیسال۱۳۴۱وتشکیلشرکتهایسهامیزراعی،
غیرازمطالعاتدانشگاهیکهدردسترسبود،افرادیبهمناطقروستاییازکردستان
گرفتهتادیگرمناطقایرانسفرتحقیقاتیمیکردندونتیجهکارشاندرحوزههایسازمان

موردبحثقرارمیگرفت.)۱(

میگرفت. برخوردصورت همین نیز میآمد پیش زلزله مانند حوادثی زمانیکه
برایآشناییهرچهبیشتراعضابهاختالفاتطبقاتیدرجامعهورنجیکهطبقاتمحروم
جامعهمیبرند،برنامههایهفتگی“جامعهگردی”داشتیمکهگزارشآنبهمسئولحوزه
دادهمیشد.اینکوششیبودبرایعینیکردندیداعضانسبتبهآنچهدراعماقجامعه
جریاندارد؛درکورهپزخانههایجنوبتهران،گودهاوحلبیآبادها،کشتارگاهتهرانو
محلهاییازایننوعسعیمیشدبازحمتکشانساکناینمحلههامراودهداشتهباشیم؛
وتصورات دید از احیانًا و بنشینیم آنها دل درد پای برخاستکنیم، و نشست آنها با
روشنفکریطبقۀمتوسطکهبرخیازاعضاپروردۀفرهنگآنبودندفاصلهبگیریم؛این
خودباعثمیشدکهبرخیتوهماتازذهنافرادزدودهشودوبهتدریجاینتواناییبرای
بتوانندازجامعهایکهمیخواستنددرجهتتحولآنتالشکنند آیدکه آنانبهوجود
تحلیلیعینیداشتهباشند.گفتنیستکهدردهۀچهلبرخیازنویسندگانمتعهدنیزبودند
کهزندگیسختمناطقفقیرنشینراسوژۀداستانهایخودمیکردند،ازجملهنویسندهای
بهنامامینفقیریوهمینطورعلیاشرفدرویشیان)دراینجاالزمنیستبهگرایشیکه
درادبیاتمدرنایراننسبتبهزندگیتودۀفقیروزحمتکشدیدهمیشودبپردازیم،

بهویژهدرآثارصادقهدایت،صادقچوبک،محموددولتآبادیودیگران(.

اختالفات از سیاسی و اقتصادی تحلیل پشتوانۀ با محرومان زندگی با آشنایی

۱-نک.به:کتاب“روستاوانقالبسفید،بررسیشرایطانقالبیروستاهایایران”،آبانماه۵۱.
 http://www.peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/Rusta-va-Enghelabe-Sefid.pdf
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طبقاتیموجود،باعثگرایشهرچهبیشترسازمانبهایدههاوتجاربجهانیچپشد،
چنانکهدرعرصۀتدارکفعالیتنظامینیزتجاربیمانندآنچهبهانقالبهایشوروی،
چین،کوبا،الجزایروفلسطینمربوطمیشددردستورمطالعهقرارگرفت.بادشوارِی
تمام،کتابهاومقاالتیراکهالزممیدانستیموبهفارسینبود،بهدستآوردهوترجمه
آفریقا آسیا، در خلقها مبارزات به که را اینترکنتینانتال مجلۀ دارم یاد به میکردیم.
دسترسی بدان بههیچرو و میشد منتشر کوبا در و داشت اختصاص التین آمریکای و
نداشتیم)انتشارنسخۀفرانسۀآنبهواسطۀرابطۀفرانسواماسپروباکاسترووانقالبکوبا،
بهعهدۀانتشاراتماسپرودرپاریسبود(یکیازرفقاتوانستهبودازکتابخانۀیکیاز

وزارتخانههامخفیانهبهدستآوردهوبهسازمانبرساند.

بهلحاظعملینیزآموزشکاراته،جودووکارآییهایدیگررزمیدردستورکار
بود.ازآنجاکهمثاًلتمرینتیراندازیامکاننداشت،افراداگرشرایطشانایجابمیکرد
در که نیز دیگر انواعکارآییهای ببینند. آموزش آنجا در تا میرفتند نظام خدمت به
رانندگی، جمله از میگرفت، قرار آموزش دستور در میآید بهکار انقالبی مبارزۀ امر
کمکهایاولیۀپزشکی،کوهپیمایی،یادگیریزبانخارجی،کارهایفنی،ساختنبمب

وطرقگوناگونعملیاتتخریبی…

کتابهایمطالعاتِیمجاهدین

کتابهابمرجع

درابتدایتشکیلمجاهدیندوکتاببود،یکی“راهورسمزندگی”ودیگری
مصدقی فعالین از او دبیری، پرویز دکتر ترجمۀ به دو هر ناشناخته” موجود “انسان
محسوبمیشدشنیدهامکهسالهاییهمدرزندانبهسربرد.ایندوکتابنوشتهدکتر
آلکسیسکاِرلفرانسوی،برندۀجایزۀنوبلدرپزشکیسال۱۹۱۲بود.تادهۀ۱۹۸۰
اومورداحتراممحافلعلمیفرانسهبودهوحتییکآمفیتئاترهمگویادردانشگاهلیون
بهناماووجودداشتولیدرتحقیقاتیکهبعدهاحولاندیشههایاوانجامشد،گویابه
رگههاییازرویکردنژادپرستانهبرخوردندبهطوریکهنامشراازرویآمفیتئاترمذکور
برداشتند.جالباینکهمنبهیادندارمکسیازماکههردوکتاباورامیخواندیممتوجۀ
اینجنبهازاندیشههایاوشدهباشیم.ایندواثربهخاطرآنکهدرعیناتکابراصول
علمیقرنبیستم،برضرورتحفظمعنویتواخالقاصرارمیورزیدوراهورسمتمدن
غربرابهانتقادمیگرفتنظرمارابهخودجلبمیکرد.کتابدیگریهمازآلکسیس
کاِرلداشتیمبهنام“نیایش”بهترجمۀدکترعلیشریعتیکهچیزیازآنبهیادندارم.
کتابدیگریهمبودبهنام“سرنوشتبشر”اثرِلُکنتدونویی،ترجمۀعبداللهانتظام.
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طی۵۰سالگذشتههرگزبهاینکتابهابرنخوردهاموبنابرتصورمبهمیکهازآنها
درخاطرممانده،یقینًابهمسائلیعامازعلمودین،تکامل،غایتشناسیوفلسفه،آنهم
عمدتًاایدهآلیستیمربوطبودندوازتحلیلهایچپبهدور.بهدرستینمیدانمکهتأثیراین
کتابهادرذهنواندیشۀمامجاهدینچهبودهاست،فقطمیدانمدرآموزشهاییکهیکی
دوسالبعدازتأسیسمجاهدیندردستورقرارگرفتدیگرازهیچیکازاینهاخبرینبود.

ازدیگرکتابهایدردستورمطالعهازابتدایشکلگیریتا۱۳۵۰

“درآزادی”:جاناستوارتمیل،ترجمۀمحمودصناعی،نشرجیبی،۱۳۴۰؛
“کشورهایتوسعهنیافته”:ایوالکوست،ترجمۀهوشنگنهاوندی،نشرمؤسسۀ

مطالعاتوتحقیقاتاجتماعیدانشکدهادبیاتدانشگاهتهران،۱۳۴۴؛
“اقتصاد”:علیاصغرپورهمایون،نشردانشگاهتهران،۱۳۴۸؛

“اصولعلماقتصاد”:شینپرتو)جلدسفید(،عبدالحسیننوشین،کتابفروشی
حیدری،۱۳۳۰؛

“مالکوزارعدرایران”:خانمآنک.سلمبتون،ترجمۀمنوچهرامیری،بنگاه
ترجمهونشر،۱۳۳۹؛

“تاریخاسالمدرایران”:ایلیا.پ.پطروشفسکی،ترجمۀکریمکشاورز،انتشارات
پیام،۱۳۵۰؛

“میراثخواراستعمار”:دکترمهدیبهار،نشرامیرکبیر،۱۳۴۴؛
“روانکاوی”:ابراهیمخواجهنوری،نشرابنسینا،۱۳۳۶؛

“سرگذشتفلسطینیاکارنامۀسیاهاستعمار”:نوشتۀاکرمزعیتر،ترجمۀعلیاکبر
هاشمیرفسنجانی،نشربوستان،۱۳۴۲؛

“متدتحقیق”:دکترمهدوی)ازانتشاراتدانشگاهتهران(؛
“متدلوژیتحقیقومأخذشناسی”،امیرحسینآریانپور،دانشگاهتهران،۱۳۳۴؛

“آیابهراستیانسانزادۀمیموناست؟”:محمودبهزاد،نشرجیبی،۱۳۴۳؛
“چگونهانسانغولشد؟”:م.ایلینوالناسگال،ترجمۀمحمدتقیبهرامیوآذر

آرینپور،نشرسیمرغ،تجدیدچاپ۱۳۵۴؛
“ازکهکشانتاانسان”:جانففر،ترجمۀفریدونبدرهای،نشراندیشه،۱۳۴۲؛
“ابوذرغفاری”:جودةالسحار،ترجمۀعلیشریعتی،کانوننشرحقایق،۱۳۳۴؛
“امامعلیصدایعدالتانسانی”:جرججرداق،ترجمۀسیدهادیخسروشاهی،

نشربوستان،۱۳۴۲؛
“آنجاکهحقپیروزاست”:پرویزخرسند،کانوننشرحقایق،۱۳۴۲؛

“فلسفۀانقالبمصر”:جمالعبدالناصر،ترجمۀدکترمهدیسمسار،نشرموج،
۱۳۳۴؛
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غالمرضا دکتر ترجمۀ وو، پیردو لومومبا”: پاتریس قهرمان، مرگ و “زندگی
نجاتی،شرکتسهامیانتشار،۱۳۴۳؛

نجاتی، غالمرضا دکتر ترجمۀ الرتگی، ژان دالر”: میلیون ویتکنگ، “یک
شرکتسهامیانتشار،۱۳۴۶؛

“جنگشکردرکوبا”:ژانپلسارتر،ترجمۀجهانگیرافکاری،پاورقیروزنامۀ
کیهان،۱۳۴۰،تجدیدچاپامیرکبیر،۱۳۵۷؛

“دوزخیانرویزمین”:فرانتسفانون،ترجمۀعلیشریعتی،کانوننشرحقایق،
۱۳۳۶؛

از ت.کلر، مایکل. بعدی”: ویتنام برای آمریکایی طراحی بیپایان، “جنگ
انتشاراتنهضتآزادیخارجازکشور،تجدیدچاپ۱۳۵۴؛
“جنگخلق،ارتشخلق”:ژنرالجیاپ،سچفخا،۱۳۵۱؛

“دربارۀتضاد”:مائوتسهدون؛
“دربارۀعمل”:مائوتسهدون؛

“مسائلاستراتژیکجنگانقالبیچین”:مائوتسهدون؛
“مسائلاستراتژیکجنگمقاومتضدژاپنی”:مائوتسهدون؛

“کتابسرخ”:مائوتسهدون؛
نوذر،نشر لیوشائوچی،ترجمۀ بود؟”: “چگونهمیتوانیککمونیستخوب

هنرپیشرو؛
“ازیکجرقهحریقبرمیخیزد”:مائوتسهدون)یکبحثسازمانیهمازروی

آنتهیهشدهبود(؛
“اصولمقدماتیفلسفه”:ژرژپولیتزر)وتالشبرایبحثوپاسخدادنبهاو(،

ترجمۀجهانگیرافکاری،نشرجیبی،۱۳۴۵؛
“چهبایدکرد؟”:لنین؛

“دوتاکتیکسوسیالدموکراسیدرانقالبروسیه”:لنین؛
“بیماریکودکیچپرویدرکمونیسم”:لنین؛

“مزدبهاسود”:کارلمارکس،ترجمۀاحمدقاسمی،نشرحزبتوفان،۱۳۵۱؛
“شورشگریوضدشورشگری”:ترجمۀنهضتآزادیایرانخارجازکشور،۱۳۴۲؛
کتابیازژنرالتایر،دربارۀاینکهچطورمیشوداقداماتیبهکاربستتاجلوی

انقالبگرفتهشود؛
پاسخ و بیانتها”)سؤاالت “راهطیشده”،“ذرۀ بهویژه بازرگان مهندس آثار

دربارۀمباحثآنها(؛
آثارطالقانیبهویژه“پرتویازقرآن”،“جهادوشهادت”و…؛

مطالعۀقرآنوتفسیربرخیازسورهها؛
برخیکتابهایارانی؛
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“تاریخایرانباستان”:حسنپیرنیا)کهطبعًامرجعدائمیمابود(؛
“تاریخمشروطه”:کسروی؛

“تاریخ۱۸سالۀآذربایجان”:کسروی؛
جیبی، سهامیکتابهای شرکت داودی، مهدی مشروطه”: رژیم و “عینالدوله

انتشاراتامیرکبیر؛
“تاریخ۲۰ساله”:حسینمکی؛

تاریخجبهۀملی)بهصورتدستنوشته(.

با اقتصادی و سیاسی تفسیرهای و خواندن روزنامه البته اینکتابها درکنار
اخبار مستمر دنبالکردن همینطور بود؛ دستور در مجالت و روزنامهها انواع مطالعۀ
فلسطینوکشورهایعربومطالعۀنشریۀداخلی،اخبارومقاالتفلسطینکهمقالۀ“آیا
فتحیکانقالبمستمراستیامقاومتمرحلهای؟”ازجملهموردبحثومطالعۀخاص
قرارداشت؛سپستوجهخاصبهتجربیاتانقالبالجزایر،ازمقاالتوروزنامههاتا

کتاب“جمیلهبوپاشا”،“برترینجهاد”و“الجزایرومردانمجاهد”.

مطالعاتنظریسیاسیوتئوریکتنهامنبعتغذیۀمانبودوبهرمانهاوآثارادبی
همتوجهداشتیم؛چندرمانکههنوزبهیاددارم،اینهاهستند:

نشرهنر نوروزی، ترجمۀحسین ژانالفیت، بچینیم”: نسرین “برمیگردیمگل
پیشرو،۱۳۴۰؛

“مادر”:ماکسیمگورکی،ترجمۀمحمدقاضی،۱۳۴۹؛
“بشردوستانژندهپوش”:رابرتترسال،ترجمۀرحیمنامور،نشرفرخی،۱۳۲۵؛
ویرژیل تاریخی(:کنستان )رمان شناخت” باید نو از پیغمبریکه “محمد

گیورگیو،ترجمۀذبیحاللهمنصوری،نشرمجلۀخواندنیها،۱۳۴۲.

ازمقاالتوجمعبندیهایدرونِیحاوِیجوانبآموزشی

چهمیکنیم؟؛
چشماندازپرشور)۱(؛

مبارزهچیست؟)کهبرعلمیبودنمبارزهتأکیدمیکرد(؛
را آماتوری و حرفهای مبارزۀ فرق پروفسیونل(که به )معروف حرفهای مبارزۀ

بحثمیکردوچهگوارارابهعنوانمبارزحرفهایمثالمیزد؛
ازلیرۀمحتضرتاپاریسشورشی،نوشتهشدهدرسال۴۷)مه۶۸(؛

شناخت)متدولوژی(،۱۳۴۸؛

http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/Chashmandaze-Porshur.pdf:۱-نک.به
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تکامل)کهشرحوتلخیصنظراتوتئوریهاوفرضیاتتکاملازالمارکو
داروینو…بود(،۱۳۴۸؛

راهانبیا،۱۳۴۸؛
“سیماییکمسلمان”)زندگیامامحسین()۱(؛
“اقتصادبهزبانساده”:محمودعسگریزاده)۲(.

برگردیم به تدوین ایدئولوژی

روندتدوینایدئولوژیبرایمجاهدینپروسۀپیچیدهایازنقدودروننگریو
مطالعهبرزمینۀفعالیتسیاسیبود.ارجاعبهاسالمباتوجهبهگذشتۀاعتقادیومذهبی
ماامریطبیعیبهنظرمیرسد،اماایننگرشخودشدرپرتومبارزۀطبقاتیجنبۀانتقادی
شدیدیداشتکهبهتمامبینشماشکلمیداد؛بههمیندلیلدرعرصۀتدوینایدئولوژی
آنهاتکیهداشتیمو از برجوانبخاصی یادیگرمنابع،ما بهاسالموقرآن دربرخورد
تفسیرهایویژهایمیکردیم؛مثاًلتفسیرویژهایکهازبرخیآیاتسورههایقرآنداشتیم
مانندسورۀتوبه،سورۀمحمد،سورۀاحزابو…بایددرنظرداشتکهتوجهمانعمدتًابر
جنبۀمبارزاتیآنهامتمرکزبود؛همینطوردرتفسیربرخیازصفحاتنهجالبالغه،مانند
نامهبهمالکاشتروخطبهِشقِشقیه؛مطالعاتعمومیمانهماینبینشراحفظمیکرد،
مثاًلکتابشناختیاتکاملکههرکداممحصولمطالعۀچندینکتابواثراست،از
چنیننگرشیجدانیست.همینجااضافهکنمکهاعتقادبهتکاملانسانمحورایدئولوژی
از تعریفکنیم را خود ضدامپریالیستی مبارزۀ میخواستیم وقتی حتی بود. مجاهدین
نکتهایکهشایان است. بشریت راهتکامل مانع امپریالیسم واردمیشدیمکه زاویه این
یادآوریستاینکهپشتسرگذاشتنجزمهایسنتیوخرافیباپرداختنوپذیرشایدۀ
تکاملآغازمیشود؛مبارزانچینینیزدراوایلقرنبیستمفرایندیمشابهراطیکردهاند.)۳(

کتاب“راهانبیا”راگروهایدئولوژیبامسئولیتمحمدحنیفنژادوعضویت
علیمیهندوستوحسینروحانیوکمیبعدترمسعودرجویتدوینکرد.کتاب“سیمای
ویژۀ تحلیل و روایت با اما دارد اختصاص حسین امام زندگی به مسلمان”که یک
مجاهدینکهسرشاراستازاستناداتمذهبیونیزمارکسیستیتدوینشد.کتاباخیر
از اینکتابوواکنشخمینیپس بهتحریرمسعودرجوی)دربارۀ کاریجمعیست

خواندنآندرجایدیگرسخنگفتهام)۴((.

 http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/Simaye-yek-mosalman.pdf:۱-نک.به
 http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/Eghtesad-be-zabane-sadeh.pdf:۲-نک.به

۳-نک.به:ژانگشوانگلی:“دربارۀافولاتوپیمشخصدرچین”.
http://www.peykar.org/articles/721-utopiechin.html 

۴-نک.به:“مصاحبهباحسینروحانیوترابحقشناسدربارۀتماسباآیتاللهخمینیدرنجفطی
 http://peykar.org/articles/642-pepykarkhomeini.html.”۱۳۵۳سالهای۱۳۴۹تا
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نگاهیبهموضوعالتقاطومعنایآن

دررابطهباایدئولوژیاولیۀمجاهدین،آنچهقبلازهرچیزبهذهنمیآید،مسئله
التقاطدرشکلگیریاینایدئولوژیاست.کتاب“تاریخفلسفۀاسالمی”دراینمورد
نکتهایداردکهبهاخوانالصفامربوطمیشود.)۱(کاًلدرشرایطبحرانیبرایخروجاز
بنبستامکانداردیکجریانبهالتقاطوبهملغمهایازافکارونظراتیکهباهمدیگر
همخوانیندارندرویبیاوردوتالشکنداینهمخوانیراجذبکردهوازآنبرایخود
یکسیستمفکریبسازد.کاًلبخشاخوانالصفاخواندنیستوقابلاستفاده؛چهدر
رابطهبامسئلهالتقاطایدئولوژیکمجاهدین،چهدررابطهبامسئلهتشکیالت)التقاطدر
تشکیالتنکتۀجالبیستبهویژهوقتیبهسیستمتشکیالتیسازمانهایانقالبیفلسطینی
نگاهکنیمکهمخلوطیستازمناسباتقبیلگی،سانترالیسمدموکراتیک،دموکراسیپارلمانی
وغیره.شایددرزاپاتیستهاوجنبشهایآمریکایالتیننیزبهچنینالتقاطیبربخوریم
کههمهمولودشرایطتاریخیخویشهستند(وچهدررابطهباآموزش)کنارهمگذاشتن
“مذهبومارکسیسم”(.باریشباهتهاییبینتجربۀماواخوانالصفادرمسئلۀآموزش
وتشکیالتوجوددارد؛ولیهیچتقلیدیازجانبمجاهدیندرکارنیست؛تاجاییکه
بهیاددارممسئلۀاخوانالصفااساسًادربینماشناختهشدهنبود.دربارۀآنهاوتجربههای
دیگریکهکاًلدرتاریخاسالموجودداشتهمثلاسماعیلیانیاحسنصباحو…چهبسا
اطالعاتیبهشکلمحدودهمراهبانوعیشگفتیدرمیانبعضیازافرادوجودداشت؛
ولیچنیننبودکهکسیبخواهدازآنهاآگاهانهتقلیدکند؛درعینحالنبایدانکارکردکه
مامجاهدینبدوناینکهخودمانبخواهیمازفرهنگیمتأثربودیمکهدرجامعهومیراث
آنوجودداشت،وماهمدرآنبزرگشدهبودیم.واقعیتایناستکهاساسنقِدفلسفِی
تحوِلمجاهدیندرسال۵۴همینموضوعالتقاطدرایدئولوژیپیشینبودکهدرکتاب

“بیانیۀاعالممواضعمجاهدین”مفصاًلبیانشدهاست.)۲(

باید التقاطهمکهدرفرهنگفلسفیروسیآمدهوبههمینجهت مفهومفلسفی
eklegoمحتاطانهبهآنرجوعکردچنیناست:“اکلکتیسم)التقاطگرایی(ازواژۀیونانی
تئوریک، طرحهای فلسفی، مفاهیم بینشها، ادغام بر مبنی روشیست انتخاب یعنی
ارزیابیهایسیاسیو…تنهادریکسیستم،بهرغماختالفهاوتضادهاییکهبایکدیگر
دارند.بنابراینتمامتالشهاییکهبهکارمیرودتاایدهآلیسمراباماتریالیسموفقدهد،
التقاطیبهشمارمیآید،همانندکوششهایرویزیونیستهابرایپیونددادنبینمارکسیسم

وآمپیریوکریتیسیسم)نقدتجربهگرایی(،ماتریالیسمدیالکتیکباکانتیسموغیره.

۱-تاریخفلسفۀاسالمیهانریکوربن،ترجمۀاسداللهمبشری،نشرامیرکبیر،۱۳۵۲ص۱۹۱.
۲-نکبه:“اسلوبشناختالتقاطیوتناقضاتآندرجریانعملانقالبی”.

 http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/bayaniyeh-1354.html
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مهمترین است. معاصر بورژوایی فلسفۀ خصلتنمای بهویژه التقاطگرایی،
اشکاالتمتدولوژیکالتقاطگراییعبارتندازاینکهدرمجموع،پیوندهاوروابطجهاِن
عینینمیتوانندروابطذاتییکشیءیاپدیدهراعیانسازند،خصلتتاریخًامشخص
اینروابطرانشاندهند،بلکهجوانبوویژگیهایمختلفرابهصورت وتعینیافتۀ
مکانیکیکنارهممینهند.درفعالیتعملیوبهخصوصدرسیاست،التقاطگراییمنشأ
اشتباهاتوبدفهمیهاستزیرامانعازآنمیشودکهدرزنجیرۀحوادث،حلقۀاصلیرا
ببینیموازاینطریقاقداماتخاصیراکهبرایانجامفوریترینوظایفدریکدورۀ
تاریخِیمشخصبرعهدهداریممحققکنیم”)ازکتابفرهنگفلسفیچاپمسکوبه
زبانفرانسه۱۹۸۰(.اینمفهوِممنفیالتقاطاست.مفهومیاثباتیازآنهموجودداردکه

سابقۀدیرینهاشبهیونانباستانبازمیگرددکهمجالبحثآناینجانیست.”)۱(

گاهدربارۀالتقاطمجاهدینازاینزاویهبحثمیشودکهگویاآنانمرتکبگناهی
شدهاندکهاندکیازسوسیالیسمواندکیازمذهبراباهمجمعکردهاندوازدویاچند
امرناسازگارمعجونیساختهاند.التقاطبهآنمعنیکهدرادبیاتمابهکاربردهمیشود،
مفهومیمستهجنوعامیانهپیداکردهاست.بایدگفتکهاواًلهیچیکازمکاتبفکری
نیستکهمادرزادبودهیعنیازکسیچیزیاخذنکردهباشد.آنهاکوششکردهاندکهحتی
مثاًل بسازند؛ راگرفته،یکسیستمفکری ازدستاوردها متناقض،یکرشته منابع از
تالشیکهفالسفۀاسالمیبهکاربردندتابتواننددومکتبمهماشراق)افالطون(وَمشاء
)ارسطو(راکهدرفلسفۀیونانوجودداشتهدرفلسفۀشرقباهمتلفیقکنند؛نمونۀآن
کارفارابیاست؛فارابیایننقشخیلیمهمراداشتهکهبینفلسفهومنطقیونانودین
)اسالم(ترکیبیبهوجودآوردهوعلمکالمازآنزادهشدهاست.تضادهاییکهبینفالسفۀ
اسالمیوفقهاپدیدآمدهوگاهمنجربهتکفیرفیلسوفانشده،ناشیازهمینناسازگاری
این نمونههای مالصدرا آوارگی یا سهروردی قتل ابنسینا، تکفیر است. دین و فلسفه
ناسازگاریست،امااینهامانعازپیداییسیستمهاینظریالتقاطینشدهاند.شایدبتوان
باشند، باهمسازگار تاریخی ایدههایمختلفیافتکهدریکمقطع از ترکیبهایی
مانندآنچهدربارۀاندیشۀمارکسمیگویندکهدرواقعسنتزیستازسوسیالیسمفرانسوی،
میشود ساخته سیستمی آنجاستکه التقاط مفهوم آلمانی. فلسفۀ و انگلیسی اقتصاد
یعنی میگردد، بارز تضادشان بحرانی مواقع در و متناقضند بایکدیگر منابعیکه از
دیگرنمیتوانندیکسیستمهمگنیامنسجمبسازند.اینامراستکهمیتواندحامل
ِاشکالیباشدوگرنههرکسیمیتوانددستاوردهایگوناگونرااخذکند.مهمایناست
کهسیستمیکهپدیدمیآیدهمگنباشد.سیستممجاهدینباوجودآنکهبرایگسستاز
درکیخشکومحافظهکارانهازاسالم،برایدورهایپاسخگوینیازهایجنبشبود،

۱-نکبه:“مصاحبهایباترابحقشناس:ازگذشتهتاآینده”،یحییـخالد،انتشاراتاندیشهوپیکار.
 http://peykar.org/articles/745-mosahebetorab.html
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امادرنهایتجهانبینیهمگنینبودوباحادشدنتضادهایجامعْهمحدودیتهایخود
راآشکارکرد؛یعنیاعتقادبهاینکهسازندۀتاریخ،حرکتتودههاستبااعتقادبهوحی
سازگاریندارد)هرچند“وحی”رابنابهتوجیهیکهبازرگاندرکتاب“راهطیشده”
آورده“پدیدۀخاص”بنامیم(.مجاهدینماتریالیسمتاریخیرامیپذیرفتندبدونآنکه
امرمتناقضرا ازدو بپذیرند.چنینترکیبی مبنایفلسفیآن،ماتریالسمدیالکتیکرا
نمیتوانکنارهمگذاشتویکسیستمکاملساخت.ممکناستگفتهشودکهاعتقادبه
وحیوکاًلوجودایدهآلیسمدراندیشۀسازمانتأثیرعملینداشتهولیدرواقعبایداعتراف
کردکهاینحرفدرستنیست،اینامرتأثیرخودراداشتههرچندمابهآنآگاهنبودهایم؛
برایمثالنکتهایهستکهفراموششدهیاکاًلزمینۀبحثآنپیشنیامده،مانند:مسئلۀ
تأثیردعا!توضیحاینکهدرسازمانقبلازسال۴۸،اگرکسیمیگفتدعاتأثیرمهمی
آموزشی برنامههای ادامۀ زمانیکه ولی میشد؛ هم خنده باعث شاید دارد، زندگی در
خستهکنندهشدوهمۀاعضادرانتظارشروععملیاتمسلحانهبودند،سازماندچاربحران
گشت.دردستورقرارگرفتنبرنامۀآموزشنظامیوسفربهپایگاههایفلسطینی،بهطور
موقتاینبحرانراتخفیفداد،امابهسرعتاینبحرانایدئولوژیککهرهبریباآن
مواجهبود،باالگرفت.رهبریشاهدگرایشهرچهبیشتراعضابهآموزشهایمارکسیستی
وفاصلهگرفتنازآموزشهایدینیبودوبرایپاسخیابیبهاینبحرانونجاتسازمان
ازبنبستواقعًادچارمشکلشد.ابتدارهبریبهویژهحنیفنژادکوششیناموفقبهکار
بردتاتکیهبرآموزشهایمذهبیراافزایشدهدوازاینطریقدرایدئولوژیسازمان
توازنبیناسالمومارکسیسممحفوظبماند.درادامۀهمینموضعاستکهموسیخیابانی
بهصورت را آن قیامدرسال۵۸ از درزندان،جزوۀ“شعائر”رامینویسد)حتیپس
سخنرانیعرضهمیکند(.اینجزوهرامندرسال۵۲دریافتکردموبهیادندارمکه
کسیازاعضایسازمانبهآنتوجهیکردهیاآنراخواندهباشد.باری،حنیفنژاددرآن
وضعیتبحرانیمریضشدهبودوبرخیازبچههاازقولاوشنیدهبودندکه“منتاحاال
متوجهاهمیتمسالۀدعانبودم”؛فکرشرابکنیددعاکردن!بایددیدچگونهمیشودکه
آدمیمثلاوکهاینهمهتالشمیکندتادرکعلمیرادرسازمانجابیاندازد،درشرایط
سخت،دعاکردنرامهمتلقیکند!دلیلچنینامریرابایددرهمانالتقاطایدئولوژیک
ُجستکهفرارازدسِتآنبهآسانیعملینیست.درانواعدیگرالتقاطنیز،ازتشکیالتی
گرفتهتاسیاسیوغیرههمیندوگانگیهاخواهناخواهبروزمیکند.مثالهایفراواندر
زندگیسیاسیخودودیگرانسراغدارم،ازمواضعغیرمترقبهرفرمیستییککمونیست

دوآتشهگرفتهتابرخوردارتجاعیبهمسئلۀزندراغلبسازمانهایچپ.

از بودوبسیاری برایطالقانیقائل یاددارمکهدرعیناحترامیکهسازمان به
برداشتهای“نوین”اوراازقرآنقبولداشت،یعنیتفسیرمادی،اجتماعیوسیاسیوی
راازقرآنمؤیدبرداشتهایانقالبیخودازتحوالتجامعهمیدانستولیاینکهطالقانی
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درپایانسورههایقرآن،طبقسنتبرخیمفسرین،ثواِبخواندنسورهرامینوشت،همیشه
باعثتعجبرفقابود.سعیدمحسنبهشوخیمیگفت:“باالخرهآقاآخوندهمهست!”
ماآنرابهحسابزیرکیهاوتوجیهاتآخوندیمیگذاشتیمکهطالقانیبرایخودبهآنها
متوسلمیشدوازآنمیگذشتیم؛امابعدهاهمانبقایاویابگویمپرنسیپهایایدهآلیسم
کهدرذهنماماندهبود،مارابهجاییمیکشاندکهمسئلۀدعابرایکسیمثلحنیفنژاد
مهمتلقیشود؛هرچندنمیدانمکهتاچهمقطعیاینمهمبودناعتبارخودراحفظکرد.

التقاط،یعنیسیستمیکهمجاهدیندردهۀ۴۰درستکردهبودند،خودبهعنوان
یکدورۀگذارمیتواندضروریتلقیشود.بهگمانمن،رسیدنبهاینتلفیقیاالتقاط
و جسارتآمیز اقدامی بودیم نشأتگرفته عقبافتاده و دگم سنتهای از ماکه برای
حماسیبودکهتامرحلۀمعینیمیتوانستمبارزۀماراتوجیهکندولیشکینیستکهاین
امرنقطهایشکنندهدرتفکرمامحسوبشدهوهمانطورکهدوباردرحیاتسازمان
یا میدهیم قرار مالک را مذهب آیا که شد ما دامنگیر بحران این باالخره آمد پیش

مارکسیسمرا،مارکسیسمیکهناگفتهنمانددرآندوره“علمزمانه”مینامیدیم.

درآندورهبرایماکاماًلطبیعیبودکهچهگواراوهوشیمینرادرکناربزرگان
دینمانندعلیوحسینتصورکنیم.بینشیکهمابرایتبیینمبارزۀخودیافتهبودیمتا
اینبحث آموزشهایسازمان باشد.درهمانزماندر مدتیمیتوانستکارآییداشته
مطرحبودکهتئوریهاهریکدرمحدودۀمعینیکارآییدارندمانندنظریۀجاذبهنیوتن
تئوری باید آن از فراتر ولی باشد مطروحه مسائل پاسخگوی میتوانست مدتی تا که
اینشتینبهکارگرفتهمیشد.اینکهتئوریهامانندپوستپیازیکیدیگریرا نسبیت
بهآنتوجه باید ازپیشینۀخویشاستودرفهمتکامِلعلم برمیگیردوکاملتر در
میتواند مارکسیسم بودکه این بر زمان آن در سازمان تصور بود. مسلم امری داشت
اما بهدرستیپدیدههایمختلفاجتماعی،سیاسی،اقتصادیوتاریخیراتحلیلکند،
عرصههاییدرمعنویاتوجودداردکهبرایتحلیلآنهامارکسیسمتوانانیستولذااین
آموزشهایدرستقرآنیستکهمیتوانددراینعرصههاپاسخگوباشد.درادامۀهمین
رونداستکهسازمانطیمسیرانقالبیخودناگزیرایدهآلیسمراازاندیشهسیاسیخود
کنارمیزندومیکوشدمارکسیسمرادرکلیۀابعادفلسفی،اجتماعیوسیاسیاشبهعنوان
تئوریراهنمایعملخودبرگزیند.بخشالتقاط،“کتاببیانیۀاعالممواضع…”گویای

موقعیتفکریسازماندرایندورهاست.)۱(

مثاًل که میشد دیده نحو بدین سازمان پایههای ذهن در فوق التقاط انعکاس
بههیچروکسیفکرنمیکردکهاگرقیامتیهست،رهبرانانقالبیجنبشجهانیکمونیستی

۱-نک.به:“بیانیۀاعالممواضعایدئولوژیکسازمانمجاهدینخلقایران”،۱۳۴۵-ص۵۳:اسلوب
شناختالتقاطیوتناقضاتآندرجریانعملانقالبی.

http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/bayaniyeh-1354.html  
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ِبِرهوستارۀسرخنگاه رابهجهنمببرند.دوستیکهبهعکِسمعروفچهگواراباکاله
میکردباشیفتگیمیگفت:“اگرپیغمبریبرایزمانۀماوجودداشتهباشدهمیناست!”
محسنفاضلکهدراواسطسال۱۳۵۳بهبغدادآمدهبودمیگفت:“خوباستبرنامۀ
رادیوییماباپخشسرودانترناسیونالوآیهایازقرآنشروعشود”.اومتوجهنبودکه
اینپیشنهادبهنوعیتأییداصطالح“مارکسیستاسالمی”ستکهرژیمدربارۀمابهکار
میبرد.اینواقعیتیستکهدرکارهایبزرگوکوچکماچنینگرایشیوجودداشت،
گرایشیالتقاطیکهتضادرادردرونخودشحملکردهوکوششیدرجهتهمخوانی
بینعناصربرگزیدهشدۀتئورینمیکندکهیکسیستممنسجمساختهشود.اینجهانبینی
نتیجۀکاِرخوِدمجاهدیناستکهبهنظرمنیکجنبۀمثبتداردوآناینکهخودشان
فرهنگی بر دارد:۱- اصلی سهمشخصۀ که میبندند ایدئولوژیجدید تدوین به کمر
بومیمتکیاست؛۲-بهمبانیمذهباعتقاددارد؛۳-برایسوسیالیسممبارزهمیکند.
مجاهدیناینسهمشخصهراازابتداباهمدرمیآمیزند؛بومیبودنبهلحاظگسترْشبین
اگردرحد بومی،حتی برفرهنگ امادرعینحالتکیه دارد، بسیار اهمیت تودۀمردم
استفادهازبرخیجنبههایآنباشد)ماننداستفادۀزاپاتیستهاازفرهنگواساطیربومیان
مکزیک(باعثمیشودکهیکپایجنبشهمچناندرِگلبماندودربزنگاههایسخت،
جنبشراازپیشرویبازداشتهحتیبهعقببکشاندوارتجاعراحاکمکند.یکیازفعالین
ملی-مذهبیکهچندسالپیشبهفرانسهآمدهبودبانوعی“مالمت”ازمنمیپرسیدکه
چراباتوجهبهاینکهاسالمقدرتبسیجعمومیچشمگیریدارد،شمابهمارکسیسمروی
آوردید؟جوابدادمکهاگربسیجبهاستقرارقدرتخمینیمنجرشودنهتنهاامریمثبت

نیستبلکهبسیارهممنفیستوماخواستارچنینبسیجینبودهونیستیم.

ازسویدیگردردهۀ۴۰مامعتقدبودیمکهنبایدمانندبرخیکساِندیگرازیک
ایدئولوژیحاضروآمادهاستفادهکنیم،حتیاگرآنچهبهدستمیآوریمحاویاشکاالتی
همباشد.بهیاددارمکهمقدمهایهمبرکتاب“شناخت»مُتدولوژی«”)۱(نوشتهبودیمکه
سرانجامچاپنکردیم،زیرانمیخواستیمنوشتۀما،ارگانخارجکشور،اضافهایبرسند
سازمانیباشدهرچندطبعًااجازۀویراستاریداشتیمودرمواردیبهآنعملمیکردیم.
گویایکنسخۀخطیازآنمقدمهراحسینروحانیدرپاریسبهدکترابراهیمیزدی
دادهبود.یزدیکهباگرایشهایچپسازمانموافقنبودبعدًاکهدیدماآنراچاپ
نکردهایم،پیِشخودفکرکردهبودکهآنمقدمهنوشتۀداخلکشوربودهوگمانمیکنم

آنراچاپکرد.

باشد پیشروانه نظر یک از میتوانست ایدئولوژی تدوین در سازمان کوشش
راهمستقل یعنیتالشمیکرد اجتنابکند ُدگموکلیشهبرداری از چونتالشداشت

۱-نک.به:کتاب“شناخت»متدولوژی«”،سازمانمجاهدینخلقایران،۱۳۵۱.
 http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/Shenakht.pdf
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داشته مارکسیستیهممیتواندوجود دردرک بیابد؛درعینحالکلیشهبرداری را خود
باشدکمااینکهبیننیروهایچپنیزفراواننمونهدارد.واضحاستکهاینبرخورداز
دیالکتیکبهدوراست،البتهایناقداممجاهدینبدینمعنینیستکهآنهاکلیشهبرداری
نکردند،برعکستالشآنهابرایحفظایدهآلیسمجنبههایمنفیفراوانداشت؛برخی
تصوراتیکهآنانازقرآنوصدراسالمداشتندوالگوهاییکههنوزبهنظرشانکارآییداشت،

غالبًاعاریازعناصرپیشرووبالندهبود،امابههرحالاینمسیریبودکهآنهاپیمودند.

زندگیاجتماعیرفقایمجاهد

شغلبهعنوانمحملامنیتی

یافت،همه بهعنوانسازمانمجاهدینرسمیت بعدها اشارهکردمدرجمعیکه
طبعًابایدشغلیبرایامرارمعاشوالبتهبهعنوانَمحملامنیتیمیداشتند،هرچندکنترل
بهاینامراختصاصمیدادنددراختیارخودشانبود. میزاِناشتغالومقدارزمانیکه
هرکسمیکوشیدهرچهسُبکبارترباشدوبتواندحداکثروقتآزادخودرادرخدمت
جمعواهدافآنصرفکند.معمواًلبیشازنصفحقوقیادرآمدافراد،برایسازمان

ونیازهایآنکنارگذاشتهمیشد.

اصلاینبودکههمهبایدکارمیکردند؛مثاًلحنیفنژادمهندسکشاورزیدر
شرکتعمرانقزوینبودوسعیدمحسنمهندستأسیساتدرساختمانوزارتکشور؛
اصغربدیعزادگاندرآزمایشگاهدانشکدۀفنیتدریسمیکردوعلیباکریدردانشگاه
صنعتی؛نصراللهاسماعیلزادهدرشرکتتلفنبود،ناصرسماواتیرئیسشرکتبرقدر
سیدیکاشانی محمد بود؛ مشغول الوان نفت درشرکت میثمی لطفالله و ژاله میدان
بانکصادرات ازشعبههای یکی ریاست یعقوبی پرویز و نفتکارمیکرد درشرکت
رابهعهدهداشت؛مهدیفیروزیاندرشهرداریتهرانبود،حسنراهیبهشغلمهندسی
میپرداختو…کسانیهممثلمنصوروپورانوحوریبازرگان،رفعتافراز،ابراهیم
آوخ،نبیمعظمیومنمعلمبودیم.غالبرفقایاولیۀماکارمندیادانشجوبودند.رفقایی
همداشتیمدرتهرانوشهرستانهاکهکارگربودند.درسالهایبعدطبعًاتنوعبیشتریدر

شغلوجایگاهاجتماعیرفقایمابهچشممیخورد.

زندگیخانوادگی

ازجمله تازهای بار وحتیاالمکانهیچ میرسید بهحداقل تعهداتخانوادگی
ازدواجوتشکیلخانوادهبهعهدهگرفتهنمیشد.
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سازمانمجاهدیناولیهدرواقعسازندۀمابودومنبیشترینتأثیرراازآندوره
گرفتهاموهمینمضمونراازبچههایدیگرهمشنیدهام؛حتیدرمیانکسانیکهامروز
دیگرمباحثمربوطبهمجاهدینمذهبیرابهلحاظایدئولوژیک،طبقاتیوغیرهقبول
نظر از میشمارند، مردود بهصورتچپروانهای هم را آن از بعد دورۀ حتی و ندارند
پرنسیپهایآموزشی،اخالقی،بزرگمنشیوفداکاری،دورۀاولراخیلیُپربارارزیابی
میکنند.اینمسئلههموارهدرسازمانمطرحبودکهبایدهرچهمیتواننهتنهابارتازهای
بهدوشخودنگذاشتبلکهبارهایموجودراهمسبککرد؛مسئولیتهاییازنوعشغل
مرد(، یا زن برای )چه روابطچشموهمچشمی،گرفتنهمسر آن، تبعات و خانواده و
و ُمد مبلمانخانه،بچهدارشدنوغیرهکهخانوادههاطبق ماشینجدید،خانۀجدید،

شرایطروزبهفرزندانجوانخودتحمیلمیکردند.

اینسیستمیبودکهدربینقشرروشنفکرومتوسطدرآنروزهاوجودداشت
وکولبارزندگیدائمسنگینترمیشد،مثاًلبرایدانشگاهاگرفالنرشتهرابخوانیم
تازهای باخودشمشکالت اینپست بودکهخوِد انتظارخواهد در پُستبهتر یک
تا بکنیم بودکهیککاری این مدام بچهها لحاظتالشهمۀ این از میآورد. بار به
مسئلۀ شدن، سبکتر این مهِم خیلی مسائل از یکی طبیعیستکه باشیم. سبکتر
ازدواجبودوبچهدارشدن.ازدواجهمانطورکهگفتیمممنوعنبودولیسؤالاینبود
آن در مبارزه محیطیکه نیست؟چرا؟چون مغایر سیاسی فعالیت با اینکار آیا که
ویتنام،“زندگیجنگودیگر نبودکهفرضکنیممثل نوعمحیطی از جریانداشت
مردم آنجا در هیچ!” دیگر و “زندگیجنگ باز نبودکه هم فلسطینیها مثل هیچ!”
زندگیمیکنند،کارمیکنند،راهمیروند،شبمیآیندودرکنارشمبارزههممیکنند.
درایرانچنیننبود؛سازمانمایکسازمانمتشکلازانقالبیونحرفهایدرشرایط
بسیارسختبود.مابایدروابطیمنطبقباشرایطویژۀجامعۀخودمانمیساختیمکه
همین مشکالِت فشار زیر خیلیها میآورد. بار به دشواری عالم یک خودش با این
میداد رخ زندان در یا رژیم با درگیریها در شکستنگاهی این میشکستند. وضع
من میکردند. تحمل را بسیاری فشارهای واقعًا بچهها میشد. منجر رهاکردن به یا
طریق از مثاًل شدن، َسُبک همین بهخاطر کسانیکه از بودم دیده بسیاری نمونههای
ُسننخانوادگینامزدداشتن،دخترعموراگرفتن…روابطخوبیهمپیداکردهبودند
ولیبرایَادایوظایفیکهدرسازمانبهعهدهشانبوده،روابطشانرارهاکردهبودند،
ازجملۀاینبچههاشهداعلیباکریوسیدجلیلسیداحمدیانبودند.کسانیهمبودند
دستگیر هم هیچوقت ماندند، ایران در بردند، پیش به را مخفی مبارزۀ سال پنچ که
ولی بودند حفظکرده هم را عشقشان داشتند، نامزد مدت این طول در و نشدند

نتوانستندازدواجکنندازجملهمحمدنمازی.

بهکتاب“ُگلهایبدی”شارلبودلرکهاشارهکردم،میخواستمبگویمکهبرایما
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درآندوره،هرچیزیکهمیخواندیمبهمعنیومضموناهدافیکهداشتیمآغشتهمیشد؛با
عینکمبارزهخواندهمیشد،یعنیماازدین،ازقرآن،ازمارکسیسم،ازتاریخ،ازسعدی،
ازادبیاتوغیرهمعنایمبارزهبارژیمشاهرامیفهمیدیم.خودمیکعالمازاینشواهد
دارم،مثاًلازشعرشاملو،فروغ…یکنمونۀبسیارسادهذکرمیکنم:حنیفنژاداهل
شعروشاعرینبود؛خیلیآدممنطقی،جدیوجسوریبود،یادشبهخیر!واقعًایکیاز

بهترینرزمندگانیستکهمندرعمرمسراغدارم.

از زندانقصریکی در بار ازجدیتحنیفبگویموشنیدهامیک میخواستم
افسراندرحضورعدۀبسیاریاززندانیانبهیکیازرفقایزندانیتوهینمیکندواو
رازیرضربمیگیرد.ازبینهمهکسانیکهآنجاایستادهبودندوازترساینکهمبادا
ببرند“زیرهشت”وشالقوغیره، بهقولمعروف تنبیه برای را بزنندهمه اگرحرفی
حنیفنژادباصدایبلندمیگویدکه“ایِزَبْردسِتزیردسْتآزار/گْرمتاکیبمانداین
این بودن بجا بهخاطر فقط نه بودند همهجاخورده ازسعدیست. شعری این بازار”.
بیت،بلکهبهاینجهتکهاینمحمدحنیفنژاداستکهشعرمیخواند!البتهخودشهم

خجالتکشیدوبالفاصلهبیرونرفت.

داشتیممعنی اهدافیکه برای منبعیمیتوانستیم ازهر ما میخواستمبگویمکه
مواردی مبارزه برای امامحسین روایات از قرآن، از مثالً بکشیم.گفتم بیرون خاصی
بیرونمیکشیدیم.ازچهگوارا،ازهوشیمینوازشاملووکساندیگر؛فرقینمیکردنقل

قولهاشانرافوتآببودیم.

مسئلۀجنسیوکیفیتبرخوردبهآن

در آن با برخورد وکیفیت پرداختهشده،مسئلۀجنسی آن به نکتهایکهکمتر
حل خردمندانه بهنحوی اگر را جنسی طبیعی نیاز حرفهایست. انقالبِی سازمان یک
نکنندبهُعقدهبدلمیشودومیتوانددرعرصههایدیگریپیامدهایزیانباریداشته
بودند؛هرچند آن وضرورتحل مسئله این اهمیت متوجه آغاز همان از رفقا باشد.
چارچوبهایفکریوسنتیومذهبیمانعازآنمیشدکهبهنحویعلمیومدرنبه
بایدراهحلی نبودیمکه تنهامامجاهدین اینمشکل برابر بپردازند.در اینمسئله حل
دیگر در چه و ایران در چه نیز دیگری انقالبی سازمانهای بلکه مییافتیم درست
کشورهاباآنمواجهبودهاندوبستهبهاندیشهوسنتهایخود،باسادگییادشواری

به“حل”آنپرداختهاند.

تازمانعلنیشدنسازمانمجاهدیندراواخرسال۱۳۵۰،تعدادزنانسازمانبه
شمارانگشتانیکدستهمنمیرسید.بنابراینموضوعبحثتنهاشاملمردانمیشد.
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برخورداولیهاینبودکهنبایدبهایننیازچندانبهادادیعنیمیتوانآنرابافعالیتهای
میتوانست و نداشت کارآییکاملی برخورد این البته زد؛ دور فکری و جسمی دیگر
پیامدهاییناخواستهدرتحقیرعشقجنسیوجنسمخالفداشتهباشد.تجربۀاجتماعی
نیاز این به بود، مطرح هم رسمی رسانههای در آنطورکه اندازه، هر میدادکه نشان
روز آن رسانههای در میگیرد. خود به گستردهتری ابعاد شود، داده بالوَپر و اهمیت
همزمانباتحولافکاروانقالبجنسیدرنیمۀسالهای۱۹۶۰،اهتمامزیادیبرای
برایتأسیسوقوامگرفتن ما پروژۀ بهمسئلۀجنسیوجودداشت،حالآنکه پرداختن
سازمانانقالبیونحرفهایدرستراهعکسرامیپیمودیعنیبایدبهایننیازبهعنوان
به نیرویسرشارجواناِنعضو امریدرجهچندموحتیقابلچشمپوشینگاهمیکرد.
سمتفعالیتهایبدنی)ازنوعکوهنوردی(وتالشفکرِیفشرده،هدایتوکانالیزه
اما بارمیآورد، به آموزشوخودسازیدستاوردهایجدی برایسازماندر میشدکه
تجربهنشاندادکهمسئلهازاینطریقبهطورکاملحلنمیشودوبستهبهشخصیتو
سنت در نیست. یکسان همگان در برخورد نوع این تأثیر افراد، مبارزاتی انگیزههای
مذهبی-اجتماعیواندیشۀمادرآنروزهارابطۀجنسیصرفًاباازدواجمتصوربودولی
مبارز برای میآوردکه بههمراه اجتماعی روابط در را بندهایی و قید باخوْد ازدواج
جاْنبرکِفآنروزمانعیبزرگایجادمیکرد.تصورکنیدآدابورسومیکهدرازدواج
رعایتمیشودومداخلۀخانوادههایدوطرفوانتظاراتیکهازیکدیگردارندچقدر
باسُبکباربودنیکمبارزانقالبیمخفیتضاددارد.تازهایناولکاراست.پساز
چندماهبحثبراینخواهدبودکهاینزوججواندرچهزمانیواقعًاتشکیلخانواده
خواهددادیعنیدارایفرزندخواهدشدیاپسازگذشتمدتیاگرنداشت،چراندارد؟
مشکالتازهمینمسئلۀبچهدارشدنآغازمیشودتابرسدبهتعهداتمالی،بهبودوضع
خانهوُمبلمانوهزارداستاندیگر)دستوپاگیربودنسنتهایرایجازمهریهومهمانی
ومراسمعروسی…(.آنروزهاوقتیکسیازآشنایانمابهطورعادیازدواجمیکردعماًل
ازنظرفعالیتمبارزاتی“بایگانی”میشدومادیگرنمیتوانستیمرویاوحسابکنیم.
ازدواجبیندختروپسریکههردوعضویاهوادارسازمانیادسِتکمبهلحاظامنیتی
بسیارمورداعتمادبودنددرسازمانمجاهدینممنوعنبود.قبلازسال۵۰چندتنازرفقا
متأهلبودند؛هرچندشنیدهامکهدربرخیسازمانهایانقالبِیدیگر،اینامرممنوعبوده
است.یکیازمجاهدینکهگویامیخواستهباخواهررفیقیدیگرازدواجکند،مسئلهرابا
مسئولشدرمیانمیگذارد؛پاسخیکهدریافتمیکندایناستکهاگربهتمامجوانب
مسئلهفکرکردهایوپسازازدواجمیتوانیبهفعالیتخودادامهدهیاقدامکن،ولی
اوکهموضوعرامجددًابررسیمیکندازازدواجمنصرفمیشود.اگربخواهیمحالو
هوایفکریواحساسیخودمانرافشردهوروشنبیانکنیم،شایدشعرزیرازهوشنگ

ابتهاجنمونهخوبیبهدستدهد:
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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…”

مسائلامنیتی

رعایتمسئلۀامنیتیدرعینتقویتجسمیوروحیافرادمهمترینشرطتشکیل
برای بیشترجسمیوروحی آمادگیهرچه بود.کوهنوردیهفتگیو واستمرارسازمان
روبهروشدنباشرایطدشوارآیندهدردستورکارقرارداشتومیتوانمبگویم،بهنحوی
نظامیبهوظایفعملمیشد.رعایتمسائلامنیتیچنانباجدیتدنبالمیشدومورد
بررسیوانتقادقرارمیگرفتکهبهصورتملکۀذهنیافراددرمیآمد.ازآنجاکهانجام
اینوظایفامریخالفجریانمعمولجامعهبود،بایدنهایتتالشصورتمیگرفت
تاذهنخانواده،دوستانوهمکارانمتوجۀغیرعادیبودنزندگیوگرایشهایمانشود؛
چونکافیبودکسیغیرعادیتلقیشودتابالفاصلهبهاوبهعنوانمخالفرژیممظنون
باکنجکاویهاوزدودنسوءظندربارۀطرززندگیمانکاریبسدشوار شوند.مقابله
را بهدامساواک افتادن نهایی بتوانخطِر امکانداشت ابتکار و باهشیاری بودولی
ازخوددورکرد.چنینبودکهسازمانتوانستنهتنهاعناصررزمندۀبیشتریجلبکند
بلکهتاششسال)اوایل۱۳۵۰(بهخوبیدوامآورد.وضعطوریبودکهمعتقدبودیم
اگرپدرومادرازکارماخبرداشتهباشند،خودپیشاپیِشساواکحرکتمیکنند،یعنی
بهساواکمیگویندکهاینهامشغولکارهایعجیبوغریبیهستند؛مثاًلمتأسفانهعلی
میهندوستتوسطپدرشلورفت،همینطوربودسرنوشترفیِقشهیدنسترناخالقیدر
دورۀپیکار.بهنظرمیرسدکهتربیتوزندگیدرجومذهبیومعنویاتآن،کهماهمگی
درآنقرارداشتیمامکانکنترلروحیاتافرادرابهترفراهممیکرد.شایدبههمیندلیل
بودکهعضوگیریهایماباگذشتنازفیلترهایاخالقیومعنوی،دقیقترانجاممیشدو
ساواکتاچندینسالنتوانستدرمانفوذکند.چنانکهبعدًاخواهیمدید،تنهاوقتیبه
کارخریداسلحهپرداختیمدچاراشتباهسهمگینیشدیمکهمنجربهافتادندردامساواک

وضربۀاولشهریور۱۳۵۰گردید.
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هرکدامازرفقابهنوعیبهخاطرفعالیتهایگذشتهشانممکنبودموردتعقیب
باشند؛مثالًسعیدمحسنومحمدحنیفنژادسابقۀزندانداشتند؛ قرارداشته ساواک
همیشه ما بود. گرفته قرار ساواک پیگرد مورد رودسری( نیکبین )عبدالرضا عبدی
ازچندگاهیحاضر بود.ساواکهر امنیتیجمع بهمسائل بودهوحواسمان مواظب
بایدمحملهایموجهوجود اینهاکجاومشغولچهکاریهستند؟ غایبمیکردکه
میداشتتاردتعقیبومراقبتراگمکند.حتیبرایدوستانوآشنایانمختلفباید
چریک بگویند تا نباشی “ِقرتی” بود شرایطکافی آن در میداشتیم. محملهایکافی
است!اگرچریکنمیگفتند،میگفتندسیاسیست،کلهاشبویقورمهسبزیمیدهد.در
بایدرفتارخودمانرادرجامعهتوجیهمیکردیم.اینکاِربسیاردشواری چنینوضعی
ازآنبرحذرماند؟اگرکوچکترین افرادرادورزدو بود.چطورمیتوانکنجکاوی
اطالعیازفعالیتفکریوعملیتوبهگوشدوستییاخویشاوندیمیرسید،دیگرتو
ماِلکشنبودیواحتمالقریببهیقینداشتکهدهنبهدهنبهگوشساواکبرسد.ما
بایدسیاستنعلوارونهزدنرادربارۀشغلوسلیقهوخانهوسفروحتیعالیقعاطفی
خودبهخوبیبهکارمیبردیم.کوچکترینناشیگریدراینمواردماراعماًللومیداد.
حتیقطعرابطهباخانوادهمسئلهراحلنمیکردزیرابهشایعاتوتصوراتعجیبیبین
خانوادهوآشنایاندامنمیزدکه“معلومنیستیاروچشه”.بایدحتمًاباخانوادهرابطه
راحفظمیکردیولیازآنچهدردرونتمیگذشتنْمپسنمیدادی.دردستگرفتن
یککتابیارمان،حساسیتبهیکخبر،خواندنروزنامهیانشریهایمعینو…همه
بهاصطالح“بومیداد”ومیتوانستردپاییازفکروعملتوباشد.آنچهدرزبانعامیانه
وسنتیبااینعبارتعربیبیانمیشد“ُاسُترَذهَبکوِذهاِبکوَمذَهبک”)ازچشمها
پنهانکنثروتخودتورفتوآمدخودتومذهبخودترا(بهتماممعنیبایددرهمۀ
جوانبزندگیمابهکاربستهمیشدتانزدیکانتهمسرازکارتودرنیاورند.بهیاددارم
بهدعوتدوستیکهدرتحقیقاتمربوطبهجنگلهایایرانفعالیتمیکردبهمازندران
رفتهبودم.اکیپآنهامتشکلازجمعیازمهندسینودانشجویانبود.ازراهکهرسیدم،در
هتلمحلاقامتشانجاییبهمندادهشد.عصربودودستهجمعیمیخواستندبهتفریح
وگشتوگذاربروند.منبهبهانۀخستگیباآنهانرفتمودرمحلماندم.همینکافیبود
تارئیساکیپبهدوستمنبگوید:“اینآقابهنظرمسیاسیست”ودربرابرانکارجدی
دوستمگفتهبود:“آدِمعادیکهفرصتتفریحعصرانهرابیجهتازدستنمیدهد”.من
ازحدودیکسالقبلازواقعۀسیاهکلدرخارجبودم،بیندوستانیکهدربازارتهران
داشتموبرخیازخویشاوندانمشایعشدهبودهکه“فالنییادرسیاهکلبودهیارفتهبه

الفتحپیوسته”.

داشت: وجود میشناختم همکه فدایی رفقای برای مخفیکاری روش همین
امیرپرویزپویانرادریکقهوهخانهدیدمباریشوپیپوقیافۀغلطاندازیکروشنفکر
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آالمُد.محسنفاضلمیگفت:“یکروزلباسکهنهایپوشیدمتاهمراهبایکیازرفقا
کافی بهحد قیافهام میکردمکه فکر برویم.خودم زاغهها و تهران بهمحالتجنوب
بودم.وقتیواردمنطقۀگودهاشدیم،چیزینگذشت نزده غلطاندازاست.عینکهم
کهچندتابچهدورمراگرفتندومیگفتند:“هِلومستر!””)محسنفاضلموهایبورو

چهرهایروشنداشت(.

باشروععملیاتمسلحانه،رعایتمواردامنیتیضرورتُمبرموبیشتریپیداکرد
کهتاسال۵۵بهاوجخودرسید.چهخسارتهایسنگینجانیکهازرهگذرعدمرعایت
اکیدمسائلامنیتیبرماواردشد.ازسال۵۱بهبعدیکنشریۀنظامی-امنیتیهمدرسازمان

منتشرمیشدکهمسئولیتآنبهعهدۀشهیدشریفواقفیبود.)۱(

ماآنچنانبااینمسائلامنیتیدرگیربودیمکهبرخیکارهاملکۀذهنوطبیعت
ثانویماشدهبودوبدونآنکهالزمباشدبهآنتوجهیبکنیم،انجاممیدادیم،ازجمله
برخیازجاسازیها،یاپاککردنرْدهنگامبازگشتبهخانهیاعوضکردنموِجرادیو

پسازگوشکردن…

حلمسئلۀمرگ

نکتۀمهمدیگریکهبایدبهآناشارهکنمضرورت“حلمسئلۀمرگ”بود.ماباید
هرلحظهآگاهمیبودیمکهدرراهیپرمخاطرهگامگذاشتهایمکهدرآناحتمالدستگیری،

زندانومرگبسیارباالست.بهقولحافظ:
“عشق بازی کارِ بازی نیست، ای دل سر بباز 

زان که گوی عشق نتوان زد به چوگاِن هوس”

در قبولمشکالتیکه و دورانساز هدفی به رسیدن برای ازجانشستن دست
ماندِن زنده میزیستیمکه شرایطی در ما نیست. مرگ از استقبال بههیچرو است راه
خفتبار،مطلوِبمانمیتوانستباشد.درسالهایاخیر،گفتمانلیبرالی،تسلیمطلبانه
وارتجاعی،مبارزۀانقالبیورادیکالرامرگطلبیوشهیدپرستیجامیزند؛حالآنکه
وقتیمیخواهدازجانبازیهاواقداماتییادکندکهدرچارچوبمنافعشصورتگرفته
است،آنهاراقهرمانانهمینامدوتقدیسمیکند.مبارزانقالبینمیبایستبهزندگِیخود
وحتیسالمتخویشکمبهادهدبلکهبایداینعزیزترینوگرانقدرترینامکاِنانسانیرا

صرفبهترینراهکند.بهگفتهشاملودرهمانسالها:

۱-نک.به:“جزوۀامنیتی”،سازمانمجاهدینخلقایران:
 http://peykar.org/PeykarArchive/jozveye-amniyati.html
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“چه مَردی! چه مردی! 
که می گفت 

قلب را شایسته تر آن 
که با هفت شمشیر عشق 

در خون نشیند 
و گلو را بایسته تر آن 

که زیباترین نام ها را بگوید…”

یا مسلح انقالبیون است، شده رایج اخیر سالهای در تصوریکه برخالف
غیرمسلحدهۀچهلوپنجاهمجازنبودندکهجانخودرابیدلیلبهخطربیاندازند.به
یاددارمکهدرسال۱۳۵۱مسئولسازمانمجاهدین،رضارضاییطینامهایبهارگان
خارجکشورنوشتهبود:“شرایط مبارزه و زندگی مخفی برای برخی از افراد بسیار دشوار و 
غیرقابل تحمل است. ازاین رو، هستند کسانی که می کوشند بهانه ای 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 برخوردی ست اپورتونیستی و ما تمام تالش خود را برای جلوگیری از 

چنین برخوردهایی به کار خواهیم برد”)نقلبهمضمون(.

پنجسالکارمعلمیدرصومعهسرا)فومنات،گیالن(

پسازیکسالمخفیبودنوانجاموظایفیکهبیشتربهپایانفعالیتنهضت
آزادیمربوطمیشد)همانطورکهگفتم،فعالیتدررابطهبادادگاهسراننهضت،تهیهو
تکثیردفاعیاتآنها،چاپدوجزوهنوشتۀمهندسبازرگانو…(درشهریورماه۱۳۴۳
صومعهسرا شهرستان به مرا معرفیکردمکه پرورشگیالن و آموزش ادارۀ به را خود

)فومنات(فرستادند.بدینترتیبازماهمهرباپایۀیِکدبیریاستخدامشدم.

قبلازاینکارکهبهلحاظشغلیمسیرمشخصیبهمنتحمیلمیکردتالشکردم
خودرابهنحویبااتفاقاتورویدادهاییکهدرجهانعربرخمیدادهمگامکنم.از
آنجاکهبازبانعربیآشناییداشتموباتوجهبهفارغالتحصیلیدررشتۀدبیریکوشش
کردمدرصورتامکانخودرابهوزارتفرهنگدربخشکشورهایعربمنتقلکنم
یعنیدریکیازاینکشورهامثاًلدرعراقمعلمبشوم.بااینهدف،اینمسیرراپیش
گرفتمولیظاهرًاچونازساواکنظرخواهیمیکردنددرخواستمردشد.سپسکوشش
کردمکهدرامتحان“دانشکدۀآمریکاییبیروت”)AUB(شرکتبکنمکهدرامتحان
کتبیقبولشدمولیبهدالیلیدرامتحانشفاهیمرانپذیرفتند؛بماندکهاگرچنانچه
قبولهمشدهبودمساواکنمیگذاشت.اینهمکوششیبودکهاجازهمیداددرعینآنکه
شغلمراداشتهباشمخودمرابهکشورهایعربیمنتقلکنم.اینایدههمیشهدرذهنمبود؛
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ازهمانزمانیعنیدرسال۱۳۴۲مسئلۀرفتنبهقاهرهبرایممطرحشدهبود.زمانیکه
چمرانویزدیو…ازنهضتآزادیخارجکشوربهقاهرهرفتهبودندگویابینآنهادربارۀ

سفرمنبهآنجاگفتوگوشدهبود.

گروهچمرانویزدیبیشترازطریقآلمانبهقاهرهمیرفتند.درآلمان،سفارت
مصرویزارارویکاغذجداگانهایثبتمیکردتارویپاسپورتشانُمهرمصردیدهنشود
زیراسفرایرانیهابهمصرممنوعشدهبودواگرپاسپورتُمهرمصرمیخورددرایران
دردسرایجادمیکرد.بااینتدبیربهمصرمیرفتند،آنجامیماندندوهنگامبازگشتکاغذ
راپسمیدادندودوبارهواردآلمانمیشدند.هیچمسئلهاینبود.اینکهسفرآنهابهچه
باآموزشهاینظامیآشناشدهبود.در نتیجهایرسیدرانمیدانمولیچمراندرآنجا
آغازدهه۱۳۵۰وقتیبهلبنانرفتتادردستگاهامامموسیصدر)رئیسشورایعالی
شیعیانلبنان(برایراهانداختنیکمدرسۀحرفهایشبانهروزیدرشهرصورفعالیت
کند،بهاموردیگرینیزپرداختازجملهسازماندهیگروهسیاسینظامیَاَمل)حزبالله

کنونیلبنانانشعابیستازگروهامل(.

بهکسیداشتندودر نیاز قاهره رادیو فارسی برنامۀ برایشرکتدر آنها باری،
اینرابطهازمنهمنامبردهشدهبود.یکیازدوستاننهضتیکهباآنهادرارتباطبود،
بیآنکهازبرنامۀآنهادرسفربهمصرچیزیبهمنبگوید،ازمنپرسیدکهآیاحاضرم
بهمصربروم.منموضوعراقابلفکردانستموآنرابارفقایخودمیعنیحنیفنژادو
دیگرانمطرحکردموآنهامسئلهراموکولبهکسباطالعاتبیشتردانستند.مندیگر
صحبتیدراینبارهازآنهانشنیدم؛امریکهقاعدتًانشانمیدادروندکارادامهنیافته
است.بههرحالاینطرحبهجایینرسید.تاآنجاکهمیدانمیکنفرازگویندگانرادیو
به“آقاموسیسید”کهفرزند بهاسمضرابیوفرددیگریمعروف بود قاهرهشخصی

سیدابوالحسناصفهانیمرجعبزرگتقلیدشیعیانبود.

بههرصورتتمامتالشهایمنبرایاعزامشدنازطرقرسمیبهکشورهایعربی
بینتیجهماندواجبارًاراهیصومعهسراشدم.ازاینتاریختامدتتقریبًایکسالتماسم
بهتأسیس آنها بودودرستدرهمینفاصله باحنیف،سعید،عبدیودیگرانفرعی
سازمانپرداختند.پسازاینبرههرابطهامدوبارهکاماًلفعالشدوهرهفتهبهتهرانو
پیشآنانمیرفتموکاماًلدرچارچوبتشکیالتوظایفمحولهراانجاممیدادم.گفتم

کههمینیکسالضعیفشدنرابطهتاچهحدمرامتأسفکردهاست.

البته میشد، تومان تنها۵۴۶ مرکز از خارج حِق با حقوقم استخدام زمان در
اگردروزارتخانۀدیگریبهمنکاردادهمیشدحقوقممیتوانستتادوهزارتومانهم
برسد.حقوقفرهنگیانپایینترینحقوقکارمندیبودوشایدهنوزهمهست.تازههمین
استخدامراهمساواکبایدتأییدمیکرد.هشتماهطولکشیدتااینتأییدهبرسدوفقط
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آنموقعبودکهحقوقمرادادند.طیاینمدتبایستیبرایساواکوانمودمیکردمکه
وضعیعادیدارمواصاًلسیاسینیستم؛بههمینجهتبهفکرمحملصوفیگریافتادم.

داستانصوفیشدن)رشت(

رادرهمانشهرشاهد نمونهاش برایمنحرفکردنتعقیبومراقبتکهچند
بودم،بابرخیازمعلمینکهمْشَربصوفیانهداشتندطرحدوستیریختموباآنهابهخانقاه
میرفتمبهطوریکهگویااصاًلصوفیام.اینماجرایخانقاهرفتنوصوفیشدنمنهم

خودشداستانیست.

درآنجایکطایفۀصوفی)نعمتاللهی(فعالیتداشتکهبهآنهاپیوستم.قطب
اینطایفهدرآنزماندکترجوادنوربخش،استاددانشکدۀپزشکیبودوبهنظرمروانپزشکی
تدریسمیکرد.اوپسازدرگذشتقطبمعروفاینطایفهبهنامذوالریاستین،قطب
اینطایفهشدهبود.دقیقًاًنمیدانمکهرابطۀاینجریانباطایفۀُگنابادیچهبود.چونپس
ازمرگذوالریاستیندودستهشدهبودند.یکیطایفۀنعمتاللهیودیگریطایفۀگنابادی.
منبرایردگمکردنواینکهوانمودکنماصالسیاسینیستمونبودهاموآشکارانشان
دهممشغولچهکاریهستم،درصومعهسرابابرخیهمکاراندبیرستانمحلکارمکهخود
صوفیبودندبهخانقاهاینطایفهمیرفتیم.روزهایپنجشنبهعصرکهمدرسهودبیرستان
نعمتاللهی درخانقاه بهرشتمیرفتیموشب آقایاندستهجمعی این با تعطیلمیشد
میماندیم؛یادمنیستکهنمازراهمانجامیخواندیمیانهولیکسینبودکهبگویدمناهل
نمازنیستم.درجمِعاینها،بیشترصحبتازتصوفوتاریخشبودوبرخیاگراشعاری
دراینرابطهداشتندمیخواندندولیعمدتًاشعرهایخودآقاینوربخشخواندهمیشدکه
درکتابیجمعآوریشدهبود.یکبارخودآقاینوربخشبرایسرکشیبهپیروانیاکسانی
کهمریدشبودندبهرشتآمد.دراینفرقه،افرادجدیدمثلمنبایدبهاصطالح“پذیرفته
میشدند”.اصطالحیکهبرایپذیرفتهشدنوجودداشت“دستگیریشدن”بود.اینبعد
ازگفتوگوییبودکهدرخلوت،باآقاینوربخشدراتاقکوچکیکهبهآنمحِلتأمل
گفتهمیشد،انجاممیگرفت.ایشاناتاقکوچکیداشتوبریکُمخّده،باآنشکلو
شمایلیکهصوفیانبهخودمیگیرند،نشستهبود؛کالهخاصیکهکمیکجگذاشتهشدهبهسر
داشت،باتسبیحوچهارزانوبهشکلالیمکرر،یعنیالالهاالالله.منهمرفتمآنجاوزانو
زدهنشستمواوازمنچیزهایزیادیپرسید،مثاًلچرابهتصوفرومیآوریدو…منهم
کهزبانآنهاراازقبلمیدانستموفکرشراکردهبودم،صحبتهاییکردمکهممکناست
امروزمضحکبهنظربرسدوازآنهاخندهامبگیرد:سرگشتگیدرعالممادیاتوبیفایدگی
تالشیکهانساندرخارجازدنیایمعنویاتمیکندواینکهچگونههویتانسانیخودرا
زیرسؤالمیبردوازاینقبیلخزئبالتکهایشانخیلیخوششآمد.شایدنیمساعتیباهم
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صحبتکردیموخودشهمچیزهایزیادیگفت.درطولصحبت،مادستدردستهم
داشتیم.من“دستگیریشدم”وازآنبهبعدعنوان“فقیر”بهمندادند،اسممنشد“فقیر
حقشناس”،البتهبایدچندسالطولمیکشیدتابعضیهابگویند“رفیقحقشناس!”چندی
بعدیکدفتریهمبهمندادندکهاسممدراولشنوشتهشدهبودباتاریختولد،عکس
ومشخصاتواینکهدرتاریِخفالن“دستگیری”شدوبهطایفۀنعمتاللهیپیوست.در
ایندفتردرضمنیکسریپرنسیپهایطایفۀنعمتاللهیبهزبانزیبایادبیهمآمده
بودباخطبسیارخوشنستعلیق؛درآنترجمۀخوبیهمازدعایُکمیلبود.یکنکتۀ
جالبدررابطهبادعایکمیلایناستکهحضرتعلیگویاآنرابهیکیازاصحابشبه
نامکمیلابنزیادیاددادهاست.دعایکمیلمندرجدرکتاب“مفاتیحالجنان”درغالب
خانوادههایشیعهوجودداردکهبیشتردرماهرمضانوشبهایجمعهخواندهمیشود.
گوستینشبیهاست.نکتۀخیلی ایندعامضمونروانشناسانهایداردکهبهاعترافاتَسنْتآ
عجیبیازقولحضرتعلیدرآنذکرشدهکهپردهَْدروآِبروریزاستمثلپناهبردنبه
خداازگناهان؛یعنیازگناهانیسخنمیگویدکهباعثمصیبتهایبزرگمیشود.این
خیلیعجیباستکهحالتاعترافدارد،آنهمدرحالیکهشیعیانمعتقدبهمعصومیت
حضرتعلیهستند؛دراینجاظاهرًاخوداونزدخدابهگناهانشاعترافمیکندوآنهم

گناهانیکهآثاریشومبرایفردیاجامعهبهدنبالدارد.

بر در را معمولی یککتاب پنجصفحۀ یا چهار کنم فکر دعاکه این باری،
میگیرد،دردهدوازدهصفحۀایندفترچهترجمهشدهبود.ترجمۀخیلیزیبایفارسی

داشت.

ماشبرادرخانقاهتادیروقتمیگذراندیم.بعضیوقتهاازشبتاصبحآنجا
بودیم.دربینجمعیکهحضورداشتفکرمیکنمدهبیستنفریپیرواینطایفهبودیم.
بعضیوقتهااحیانًابرایکمکبهصندوقخانقاه،بایدکمکمادیمیکردیم.یکبار
همبهیاددارمکهوقتیآقاینوربخشآمدهبود،شنیدمبرنامهاشایناستکهچندخانقاه

درشهرهایدیگراستانگیالنومازندرانافتتاحکند.

صوفیانه اتوبوساشعار در برسیم، مقصد به تا رفتیم رودسر شهر به روز یک
میخواندیموبهقولمعروف“دممیگرفتیم”.مادرمراسمافتتاحخانقاهیتازهتأسیس
دررودسرشرکتمیکردیم.درآنجاچندنهالسپیدارکاشتهشدکههمگیدرکاشتناین
نهالهاشرکتداشتیم.حتمًاامروزبزرگشدهاند.َجوموجودآنروزچنینبودکهبرخی
ازکسانیکهاهلرودسروبهاینطایفهمنسوببودند،بینخودپولیجمعآوریکردهو
مهمانیخوبیترتیبدادهبودندوغذاوغیرهتهیهشدهبود.سرسفره،آقاینوربخش
نشستهبودکهغذارامیکشیدوبهدیگرانمیدادوبهاینترتیبغذاُمتبرکمیشد.ایشان
درمیان“دستگیریشدهها”ازاحترامبسیاریبرخورداربود.برایجفتکردنکفش
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ایشان،خوببودکهچندنفرازیکدیگرسبقتبگیرندیاازآقاینوربخشپولمتبرک
شدهدریافتکنند،مثاًلیکسکهیکریالیکهایشاندرجیبآنهامیگذاشت.بهچشم
خودپزشکیرادیدمکهدررودسرمطبداشتوآمدهبودازآقاتقاضاکندکهیکسکه
یکریالیرابرایبرکتجیبشمرحمتفرماید.جالباینجابودکهفعالیتصوفیانو
خانقاههادرزمانشاهآزادوموردحمایترژیمبودوبههمیندلیلعماًلَمحملخوبی

برایپنهانماندنازساواکشد.

یکبارهمدرتهراندرمراسمیبهمناسبتهیجدهمربیعاالولمصادفباعید
غدیرخمشرکتکردم؛شیعههامعمواًلجشنبزرگیدراینشببرپامیکنند.درخانقاه
به داشت، قرار سعادت درکوچۀ خانقاه این شد. برگزار بزرگی همجشن نعمتاللهی
موازاتخیابانشاپورکهبهتشکیالتژاندارمریدرخیابانمولویمیرسید.درکوچۀ
سعادتیکطاقبودکهمابهآنمیگفتیمساباط.زیراینطاق،یکخانۀبزرگقدیمی
بهسبکقاجاریاپیشازآنوجودداشتکهخانقاهنعمتاللهیدرآنجابود.اینخانقاه
ازدورانقدیمبود. اتاقهایمختلفیپرازعکسبزرگانتصوف متشکلازحجرهو
وقتیبهآنجاواردمیشدی،چهدلتمیخواستیانمیخواست،تحتتأثیرآنجوقرار
میگرفتی.درمراسمآنشبشایدهزاراننفردرآنخانقاهجمعشدهبودندوهرکسیهم
بهکاریمشغول.درستبهسبکقدیمکهشمادرکتابسعدییاامثالآنمیخوانی.
ُگلهبهُگلهافراددرحالذکریانمازندیادستهجمعینشسته،دورهمِوردیمیخوانند،یا
شعریزمزمهمیکنند،یادرحالَخلسههستند.دراتاقهایمختلفهرکسیمشغولدعا
وثنابود.منهمآنجابودم،بهآنهامینگریستمومیدانستمکهایننوعکارهابهمنربطی
نداردواساسًاجوابگویمننیست؛منبرایایننیامدهامولیدیدنآنبرایمجالببود
وخودراهمرنگجماعتجامیزدم.درپایاِنمراسموهنگامخروجازخانقاه،آقای
نوربخشایستادهبودبرایخداحافظیبامهمانانویکنفرهمبغلدستشبودوبههر
کسیبهعنوانتبرکبرایجیب،یکسکهیکریالینقرهایتمیزکهازبانکگرفتهشده
بود،میدادندکهمنهمبنوبهخودگرفتم.همراهباماشایدبیستتنازافسرانشهربانیبا
درجههایمختلفحضورداشتندکهآنهاهم،برایگرفتنیکریالِیتبرکشدهبهصف

ایستادهبودند.اینماجرادرواقعجزئیازحیاتچندگانهایستکهداشتهام.

نداشتم. داستانصوفیگری این با درسال۴۵-۱۳۴۴مندیگرکاری بعدها
همینکهادارۀآموزشوپرورشگزارشدادکهاینشخصراولکنید،ایناصاًلاهل
سیاستنیستوصوفیستو…برایمکافیبود،البتهگویاساواکچندباردیگردنبالم
سرککشیدهبوداماازآنجاکهبهچیزیمنجرنشدبهآناشارهاینمیکنم.خودممطمئن
مثاًلگهگاه مختلف بهانههای به و خانه و درکالس دارم؛ قرار تحتکنترل بودمکه
میآمدندورویمیزکارمنگاهیمیانداختندکهمنچهمقالهیاکتابیهمراهدارمیارادیو
راوراندازمیکردندکهکجاوکدامموجراگرفتهامولیبهحدکافیزرنگبودیمکهبه
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فرضاگررادیوپیکایرانراگرفتیم،بالفاصلهموجرادیوراعوضکنیمویازمانگوش
دادنازیکگوشیاستفادهمیکردیمکهصداییبیروننرود.بههرصورت،آنهایادشان
نرفتهبودکهمنسابقۀفعالیتسیاسیداشتهام.درتعقیبمبودند،امانتوانستهبودندگیرم
بیاندازند.منکماکانرابطۀدوستیامرابابعضیازنعمتاللهیهاحفظکردهبودمولی
دیگربهخانقاهنمیرفتمچوندرواقعهدفیکهازپیوستنبهاینداستانداشتمتمامشده
بود.هنوزآنشعرهاییکهآنجامیخواندیمرابهیاددارم،سبِکخواندِنخاِصآنهاراو
طوریکهدسترویزمینگذاشته،َکلهراتابمیدادیمودرنتیجهگیجشدهوبهحالت
خلسهفرومیرفتیمو…آنراهماشارهکنمکهتامدتهافکرمیکردمفقطمنیکنفر،
برایآنکهساواکَرَدمراگمکندبهایننوعکارهادستزدهام.بعدًافهمیدمکهدوسهنفر
ازتودهایهایتحتتعقیبهم،ازهمینروشصوفیشدناستفادهکردهبودند.منظور

اینکهاینکارظاهرًاامربدیعوتازهاینبود.

منپنجسالیعنیتاسال۱۳۴۸کهتعهدتدریسداشتمبهکارادامهدادم.هر
هفتهبهتهرانمیرفتمتادرحدامکانبتوانمبهروندکاریکهرفقاشبانهروزمشغولآن
بودندکمکیبکنموطبعًاازنظراتوبرداشتهایرفقاهمسهمیبهدستبیاورم.ناگفته
پیداستکههمینسفرهفتگیبهتهراننیزبرایهمکارانمبایدتوجیهیمیداشت:ادامۀ
تحصیلدردانشکدۀحقوق،دیداربانامزد)کهنداشتم(،رسیدگیبهخانوادهوامثالآن.
بهخاطرزیستندرشرایطدیکتاتوری،طیپنجاهسالبهندرتبهیاددارمکهبدونمحمل

وپوششامنیتیزندگیکردهباشم.چهدرایرانوچهدرخارج.

اینپنجسالکاِردبیری،آموزشوتجربۀجالبیبرایخودمبود.صومعهسراهنوز
حالتَقَصبهایبزرگداشت.نهجادهایکهبهآنمنتهیمیشدآسفالتهبودونهخیابانهای
خوِدشهر.بیشازنیمیازسالدرِگلوباتالقهایکوچکراهمیرفتیم.بسیاریاز
خانههاومغازههاسقفپوشالیداشتندبهطوریکهاگرآتشسوزیدرمیگرفت،یکمحله
وبازاربهکلیمیسوختویکبارهمچنینشد.اقتصادشهرعمدتًابرِکشتبرنجوچای
وتوتوناستواربودووضعیتعمومیبسیارفقیرانهمینمود.آنرامیشددربازارهاییکه
بهطورمتناوبدربیندهاتاطرافتشکیلمیشدبهخوبیدید.زحمتکشانوبهخصوص
شالیکارانازفقرغذاییرنجمیبردند.مندرهیچجایدیگرندیدهبودمکهقوِزپشت
افراد،نهازدوشوگردنبلکهازکمرباشد؛درستمثلاینکهکسیراازکمرتاکرده
باشند.مصرفبرنجنامرغوبوارزان)چمپا(رایجترینغذایزحمتکشانبود.آنهم
بهصورتکتهسرد)سردهپال(کهکارگرشالیزارآنراباخودسرمزرعهمیبردوباباقالی
خاممیخورد.خاصیتچنینخوراکیاینبودکهگرسنگیراحسنمیکردیازبسهضم
آنسختبود.وضعبهداشتیبسیاربدبود.آبآشامیدنیراازچاهیبرمیداشتندکهدر
هرخانهباعمق۲متردرزمینحفرشدهبود.ازانواعدردهاوبیماریهامانندروماتیسم
وغیرهاطالعدرستیندارمولیمیتوانحدسزدکهکاماًلرایجبودهباشد.شهریکیدو
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پزشکعمومیداشتویکدندانپزشکویکداروخانهودودبیرستان،یکیپسرانهبا
حدود۸۰۰دانشآموزودیگریدخترانهباتعدادیکمتر.عمومًاًاوضاعمدیریتآموزشی
خراببودوتعدادمعلمانناکافیوفقیرانهکهازسطحکیفیخوبیهمبرخوردارنبودند؛
نقش فرهنگیعمومی فقر در امر همین و بودند دیپلمه دبیران،صرفًا از زیادی تعداد
بازیمیکردوموجبچهرقابتهایاحمقانهایکهنمیشد!برخیبرهمکاراِنخودفخر
میفروختندکهلیسانسدارندودیگرانیراکهدیپلمهبودند،فرودستبهشمارمیآوردند!
هیچبودجهایبرایگرمکردنکالسهادرزمستاندرنظرگرفتهنشدهبودومدیرمدرسه
مجبوربودازاولیایدانشآموزان)کهدستشانکمیبهدهانشانمیرسید(دعوتکند
بهمسائلتحصیلیشاگردان، پرداختن بهجای آیندو انجمنخانهومدرسهگرد کهدر
هدفشانجمعآوریاندکیکمکمالیبرایراهانداختنبخاریهاباشد.بخاریهاراگاه
باسوزاندناوراقامتحانِیسالهایپیشروشنمیکردیم!بهیادندارمهرگزکِفکالسها
واقعًاتمیزوجاروشدهباشد.تاآنجاکهبهخاطردارمجوغالببرتماممعلمین،صرفًارفع
تکلیفبودونهآموختنچیزیبهدانشآموزان.زمانیکهدردفترمدرسهدرفاصلۀساعات
تدریسجمعمیشدیم،هیچصحبتیجزموعدپرداختحقوقواضافهکارواحتماالت
وامیدهایمربوطبهآندرکارنبود.ازوسائلبازیوورزشوآزمایشگاهوکتابخانههم
خبردرستینبود؛رسمًاکتابخانهکوچکیوجودداشتکهچندسالبستهماندهبود.از
همانسالاول،۱۳۴۳کهبهآنجارسیدم،تمامکوششمرابرایراهاندازیدوبارۀآنبهکار
بستم.کتابهاییازتهرانمیخریدمیاازاینوآنمیگرفتموبهکتابخانهمیبردم.یکی
ازدبیرانعالقهمندرابهعنوانمسئولکتابخانهمعرفیکردیموبهخاطرساعاتیکهعصرها
درآنجامیگذراندحقوقاندکیهمبهاوتعلقمیگرفت.بهنظرمساعتیهفتتومانیعنی
معادلیکساعتتدریسدردورۀراهنمایی)سیکلاول(.لیستکتابهایخواندنیو
برخیمطالبدیگررابرایتشویقدانشآموزانبهمطالعهبهصورتیکبولتنمینوشتم
وبایکپلیکپیالکلیکهدرکتابخانهبودتکثیرمیکردم.استقبالدانشآموزانبسیار
دلگرمکنندهبود.همینباعثشدکهچندنفرازآنانپیشنهادکنندکهبرخینمایشنامهها
راکهخواندهبودندبهاجرادرآورندوتاآنجاکهبهیاددارم،کوشیدندنمایشنامه“چهار
صندوق”)بیضایی(ویکیدوتایدیگررااجراکنند،آنهمباامکاناتصفر.اجرای
نمایشدرانجمنادبیصورتمیگرفتکهبهموازاتراهانداختنکتابخانهتشکیلداده
بودیم.بهخاطردارمکهچندتنازدانشآموزانبهابتکارخودشانشعرمعروفایرجمیرزا:
“ابلیسشبیرفتبهبالینجوانی…”رااجراکردندکهدرآنبهخوبیتوانستهبودندفقر
مادیومعنویحاکمبرمحیطیکهدرآنبهسرمیبردیمرابازگوکنند.ازاینفعالیتهای
محدودفوقبرنامهیکیهمروزنامۀدیواریبودکههرهفتهیکیازدانشآموزانکهخط
خوشیداشتمأمورنوشتنوطراحیآنمیشد؛مطالبهمبامشارکتبرخیدانشآموزان
وگاهدبیرانتهیهمیشد.درتماماینتماسهابادانشآموزانبایدنهایتهشیاریرابه
کارمیبردمتاتوجهساواکجلبنشود.باصدحیلهمیکوشیدمتااززیرتقاضاهایادارۀ
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آموزشوپرورشبراینامبردنازشاهنشاهدرانجمنادبیشانهخالیکردهیاازحضور
درمراسمدعاوثناطفرهبروم.

کالسهانهتنهاپرازدانشآموز،بلکهتاریکهمبود.درفضایِمهزده،تنهااز
پنجرۀاتاقروشناییکمیبهدرونرخنهمیکردوالمِپکمنوِراتاقنهفقطکمکینمیکرد،
بلکهدیدنتختهسیاهراهمبرایبچههادشوارترمینمود.یکیدوخاطرهازایندورهدارم
کهشایدنقلکردنشانمفیدباشد:یکبارمتوجهشدمکهسهدانشآموزکهپشِتمیِزآخر
کالسنشستهبودند،حواسشاناصاًلبهدرسنیست.پرسیدم:“چهمیکنید؟”یکیشان
گفت:“آقا،محمودیگریهمیکنه”؛گفتم:“چیه؟”؛گفت:“گشنهستآقا”.ناگهانمثل
آنبودکهیکُپتکبهسرمبکوبند.محمودیراصدازدموباخودبهخارجازکالس
بردم.دوتومانبهاودادمتابرودنانوشیریاچیزدیگربخردوبخورد.پسازنیمساعت
برگشتوازمنخواستکهبهبیرونازکالسبروم.فقطیکناِنلواشخریدهوخورده
بودوبقیۀپولرابرگرداند.گفتم:“چراشیریاچیزدیگرینگرفتی؟”؛گفت:“آقا،بس

بود”.هنوزازمناعتطبعاودرعجبم!

یکباردیگرهنگامظهر،آخرینمعلمیبودمکهازمدرسهبرایناهاربهبیرون
میرفتم.مردیروستاییرادیدمکهدنبالمدیریاناظممیگردد.ازمنسراغمسئولرا
گرفت.گفتم:“چهکارداری؟”گفت:“پسرمصبحچیزینخورده،آمدهامبهاوپولبدهم

تاناهاربخورد”؛سهریالدردستداشتتابهپسرشبرساند.

زمانیدیگر،یکیازدانشآموزانچندروزغایببود.فهمیدممریضاست.یک
روزجمعهبهدهاورفتمتاببینمچهوضعیدارد.اتاقکروستاییشانکهباسوزاندنچوب
وخاشاکدراجاقگرممیشد،چنانپرازدودبودکههنگامگذشتنازدرگاهاتاقباید
کاماًلخممیشدمتاازدودکهنیمۀباالیدرگاهراگرفتهبودفاصلهبگیرم،چهتعجبی

کهبچهدراینمحیطمریضشود!

یکباردیگر،ازیکیازدانشآموزانکهدرسانگلیسیاشخوببودوبابت
اجراییکنمایشنامهبهانگلیسی)فشردۀقسمتیاز“بینوایان”ویکتورهوگو(نمرۀخوبی
گرفتهبود،خواستمرویتختهسیاهچندتمرینراحلکند.دوستنداشتجلویتختهبیاید
وپیشنهادکردکسدیگریاینکاررابکند.منکهدلیلامتناعشرانمیدانستممجددًااز
اوخواستمکهخودشبیاید؛باالخرهآمد.درحالیکهباگچرویتختهچیزهاییمینوشت
احساسکردمدستشآزادنیست؛ناگهانازشکافکتشمقداریپنبهبیرونافتاد.معلوم
نمیشد ولی طبیعیستکهشرمندهشدم آشکارشود. لباسش پارگی نمیخواسته شدکه
کاریکرد.ایندرحالیبودکهوضعخودمهمچندانخوبنبودویکبارمتوجهشدم
کهدوتنازدانشآموزانجایسوختگیوترمیملباسمراآرامبهیکدیگرنشانمیدهند.
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حالتصورکنیدکهدرچنینوضعییکآمریکاییوابستهبهسپاهصلحکهبهمدرسۀ
مارفتوآمدمیکرد،پوسترانتخاباتینیکسوندرآمریکاراآوردهبهدیوارراهرومدرسه
چسباندهبود!منبرایبهترشدنزبانم،بااوانگلیسیصحبتمیکردموهمینبابآشنایی
شدهبود.برایمنکهبهتعهداتسیاسیوانقالبیخودوفاداربودموباسازمان)مجاهدین(
برای بود انگیزهای روزانه، فاحش تناقضات این از هریک مشاهدۀ میکردم، فعالیت
شورشعلیهوضعیتیکهفقطگوشۀکوچکیازآنرامیدیدم.تضادبینآنچهوظیفۀکسی
مثلخودمتلقیمیکردمباآنچهدرمدرسهمجبوربهانجامآنبودم،برمنهرچهبیشترفشار
میآورد.چطوردربرابردانشآموزانیکهدرصبحسردوبارانیچندینکیلومترراپشتسر
گذاشتهوخودرابابدبختیبهمدرسهرساندهاندوبهمحضورودبهکالسازخستگی
خوابشانمیبرد،یابهتربگویمغشمیکردند،بایستموازآنهابخواهمبهانگلیسییاد
بگیرندکهِمسِترومیسیزبراونچگونهدرِکْنزینگتونگارِدنقدمزدهاند!اینچیزهامراازجا
درمیُبردوحسمیکردمکهعملۀظلمشدهام؛آخرسالهموقتیبهعنوانممتحندرسالن

قدممیزدم،صدایپایخودممثلصدایپایگشتاپودرگوشمطنینداشت!

موتور با یا پیاده میکردم فرصت وقت هر یا هفته تعطیل روزهای در باری،
کرایهایبهدهاتاطرافمیرفتم.گورابزرمیخ،بهویژهماسالوماسولهراکهیادآور
تاریخنهضتجنگلبودوکتابهاییدربارۀاشخواندهبودم،میگشتمودورمیزدم.
تأثیراصالحاتارضیوکیفیتآنراجستجومیکردم.شرکتهایسهامیزراعیوبرخی
طرحهایعمرانیرادنبالمیکردم.روزهای“جمعهبازار”ساعتهابینمردممیگذراندم
باغذاهایخوشمزۀمحلیوسنتیوتفریحاتیمانندتماشایمعرکهگیریوپردهخوانی.
خندهداربودکهیکبار،پردهخوانوقتیمجلسیزیدراتعریفمیکردکهچطورسرامام
حسینجلویشبودهومهمانانداخلیوخارجیهمحضورداشتهاند،گفتیکطبیب
َنصرانیهمبودهوخواستشکلاورابرایمردمخوبمجسمکندبهاطرافخودنگاهی
کردوهیچکسرانیافتکهشکلروستایینداشتهباشد،انگشترابهسمتمنگرفت

وگفت:“شکلاینآقا!”.

دراینگشتوگذارها،اگراحیانًانکتهایگفتنیبهذهنممیرسیدآنرایادداشت
میکردم.رابطهامباهمکارانازهردستهایکهبودند)یهودی،بهایی،مسیحی،بیدین(
دوستانهبودومیکوشیدمازهرکدامشانچیزیبیاموزم.باسهنفرشانکهبرخالفمن
مذهبینبودندوگهگاهمشروبمیخوردندهمبسیاردوستبودم.مخرجمشترکمان
آثار میماندند، خانهام در شب دیروقِت تا هنگامیکه چقدر بود. ادبیات به عالقه
نیما،شاملو،فروغ،آتشیودیگرانراباهممیخواندیمولذتمیبردیم.یکیازاین
همکارانآسوریبود.مستبهخانهاممیآمدوجمالتیرابهعنوانشعردرحمایتاز
مردمویتنام،بارهاوبارهاتکرارمیکرد.درآنسالهاحوادثمهمیبهلحاظسیاسی
رخمیداد.ترورحسنعلیمنصورنخستوزیر،مخالفتخمینیباالیحهکاپیتوالسیون
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وتبعیداوبهترکیه،همینطورمرگفروغفرخزاد،غالمرضاتختیوصمدبهرنگیهر
یکبهنحویذهنماراشدیدًابهخودمشغولمیکردودرچارچوبمناسباتمحدود
دوستان از یکی وامیداشت. وهمدردی بهگفتوگو داشتیم باهم ومحتاطانهایکه
بهترجمۀانگلیسیبرخیازاشعارفروغپرداختهبود؛چنانکهمنهم،پنهانازآنهابه
ترجمۀمطالبیمربوطبهجنبشفلسطینونیزمقاالتیازچهگوارامشغولبودم.مجالت
پهلوان(، )عباس فردوسی میکردم: دنبال مرتب هم را روزها آن روشنفکری و ادبی
نگین)محمودعنایت(،اندیشهوهنر)ناصروثوقی(،راهنمایکتاب)ایرجافشار(،
نقدکتاب)داریوشآشوری(،آرش)سیروسطاهباز(،جهاننو)رضابراهنیوجالل
آلاحمد(،بازارویژۀادبیاتوهنر،سخنوسخنعلمی)پرویزخانلری(،کتابماه،

کتابهفته،علموزندگی)خلیلملکی(و…

از برخی ناگفتهنگذارمکهتفکرمجاهدینیدرفکروعملمنوجودداشت.
کتابهاییکهبرایکتابخانۀمدرسهمیبردمرنگنواندیشیدینیداشت،مانندکتابهای
مهندسبازرگان؛همچنینمضمونصحبتهاییکهبرایدانشآموزانمیکردمجدااز
ایننوعتفکرنبود.بهخاطردارمدرتعطیالتتابستانکهشاگردانبهمسافرتمیرفتند،
بهخصوص مینوشتم، آگاهکننده و خواندنی سریکتابهای یک از لیستی برایشان
از میکردم. تلقی پراهمیت را مطالعهشان و بود بابشده دوره آن در کتابهاییکه
ابتکارجالل به مردمشناسی زمینۀ در اجتماعی تحقیقات مؤسسۀ جملهکتابهاییکه
آلاحمدبهصورتتکنگاریهایمتعددیمنتشرمیکرد؛مانند“تاتنشینهایبلوک
قلمخودش(.غالمحسین به یتیمخلیجفارس”)هردو ُدر یا“جزیرۀخارک زهرا”،
از بهخصوص اینکتابها نوشت. را “یوش” طاهباز سیروس و هوا” “اهل ساعدی
نظرمناهمیتداشتندزیرابهیکنوجوانیادمیداداگربهجاییمیرود،نزدخانواده
را مردم باشد،چطور اموریحساس بهچه ببیند، را تعطیالت،چهچیزهایی یاحتی
بشناسدوبهچهمسائلیتوجهکند.بههرحالکتابهاییراکهبهرغمسانسوروخفقانو
بههمتنویسندگانوپدیدآورندگانوناشرانمنتشرمیشد،برایمطالعهتوصیهمیکردم
تاباشرایطاجتماعی،تاریخیوفرهنگیایرانبیشترآشناشوند.همینجادرارتباطبا
تجربۀتدریس،بجاستبهبرخوردیاشارهکنمکهبهنظرمآنرویسکۀاعتقاداتمذهبی
بهخاطردارمکهدرروزهای بود:وقتیکهدرمدرسۀدخترانهدرسداشتم، آنروزمان
اولازدانشآموزانخواستمکهسرکالسمنروسریداشتهباشند.میدیدمکهبچههابا
چهدشواریازشاگردهایکالسهایدیگرروسریقرضمیکردندتاخواستمرادر
کالسخودماجراکنند.اکنونکهپسازحدود۴۵سالبهاینموضعقابلانتقادخود
برمیگردم،برایممسلماستکهایدئولوژیمجاهدین،هرقدرهمکهباهفتآبشسته
شدهباشد،نمیتواندبازمواضعیارتجاعیازایندستببارنیاورد.منبهیقیننمیدانم
کهاگرآنروزها،دیگرمبارزانمجاهدبهجایمنبودند،آیاهمینکاررامیکردندیانه،
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امامیتوانمبگویمکهاگرباآنایدئولوژیوگرایشطبقاتی،قدرتبهدستمامیافتاد
چهبساماهممرتکباقداماتارتجاعیایمیشدیمکهبیشباهتبهبرخیازکارهای

جمهوریاسالمینمیبود!

گفتمکهدرتماماینمدتساواکبهمنمشکوکبودوچندبارکوشیداطالعاتی
ازوضعمنبهدستآوردکهباهشیاریناکامماند.بعدهافهمیدمکهیکیازکارمنداِن
آشنادرادارۀفرهنگبیآنکهبهمنبگوید،اوراقیراکهساواکدرپروندهامگذاشتهبوده
ازالیپروندهبرداشتهاست.درتجربۀسالیاناینگونهمحبتهایبینامونشانوبیمنت

رافراواندیدهوهرگزازیادنبردهام.

تحوالتدرونی۱۳۴۴-۴۸

منتاسال۱۳۴۸بنابهتعهدمبهکارمعلمیادامهدادم.دراواخرایندوره،کار
تبیینایدئولوژیسازمانوعضوگیریهاکاملشدهبودوسمتگیریمامجاهدینبهسوی
مبارزۀقهرآمیزتصریحشدهودرشرفشکلگیرینهاییبود.بههمیندلیلتصمیمگرفته
شدکهموجودیتسازمانومحتوایایدئولوژیکآنباقطبهایسیاسیآنزمانکهما

خودرابهآنهابالنسبهنزدیکمیدانستیمدرمیانگذاشتهشود.

خاطرهایدرهمینارتباطدرذهنمنقشبستهاست:دراردیبهشت۴۷روزمسابقۀ
فوتبالایرانواسرائیل،یعنیهمانروزیکهتیمایرانتوانستباگلپرویزقلیچخانیتیم
اسرائیلراشکستدادهوقهرمانآسیاشود،همراهبامحمدحنیفنژاد،سعیدمحسنو
علیاصغربدیعزادگانبهدیدارمهندسبازرگاندرمنزلآقایابراهیممازندرانیرفتیم؛
آقایمازندرانیآنزمانهوادارجمعمحسوبمیشدوبعدهادرخارجازکشورباشورای

ملیمقاومتورجویفعالیتکرد.

تیپ نهضت، باشخصیتهایسیاسی بودکه این زمانسیاستسازمان آن در
بازرگانوطالقانینشستداشتهباشدتابهطورخصوصیموجودیتخودرابهاطالعآنها
برساندکهاگردرآیندهنامیازبچههادرارتباطباعملیاتیانقالبیسرزبانهاافتاد،این

افرادبتوانندمسئولیناینفعالیتهاراشناختهواحیانًاازآنهاحمایتکنند.

درایننشستبهبازرگانگفتیمکهطیاینسالهاماساکتومنفعلنبودهو
انقالبیو بهاسالمی اعتقاد راهم ایدئولوژیکجمع دادهایم.محتوای جمعیتشکیل
حقیقی،جداازخرافاتوآالیشهاییکهطبقاتحاکمهبهآنافزودهاندتعریفکردیم
کهتواناییگرهگشاییازمعضالتفکریومشکالتاجتماعیبشرامروزراداشتهباشد
وتودههایتحتستمرابهسمتآزادیورهاییرهنمونگردد.روشمحققکردناین
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اهدافهمازنظرمادستزدنبهیکفعالیتقهرآمیزوانقالبیازطریقتشکیالتی
مخفیستکهازسازشکاریهاوجستجویرفرمواصالحاتبهسبکگذشتهگسست

کردهباشد.

طبعًابازرگاننمیتوانستنهتحلیلماراازجامعهبپذیردونهلحنوزبانما
را.درستاستکهماناممارکسوانقالبیونکمونیسترابهزباننیاوردیماماکالمو
تحلیلمانسراسرآغشتهبهاینتفکربود؛ماباصراحتازواژگانبورژوازی،طبقهکارگر،
تضادطبقاتی…استفادهمیکردیموهمینکافیبودکهبازرگانشستشباخبرشود.اوبا
ذکاوتیکهازقبلدراوسراغداشتیمبالفاصلهپسازشنیدنسخنانماوابرازخوشحالی
ازاینکهماپراکندهنشدهوجمعیتشکیلدادهایم)کهبیشترجنبۀتعارفوادبداشت(
اینترتیب به بهمضمون(و گفتکه“اینهاهمهحرفهایکمونیستهاست”)نقل
موضعومرزبندیخودرابامابهروشنیتصریحکرد.اوکهدرجزواتگوناگونازکنار
بهنحویمساعدسخنمیگفتچطورممکنبودمفهوماستثماری اربابورعیت آمدن
راکهمجاهدینتدوینکردهومورداتکاقراردادهبودندبپذیرد؟ازنظراومهمترینامر
پرهیز آن از تنها نه ما دقیقًاً امریکه بود، طبقاتی تضادهای به زدن دامن از اجتناب

نمیکردیمکهقصدداشتیمبامبارزهمانبهآنجهتیانقالبیهمبدهیم.

تحول این از بازرگان برعکس او و بودند مالقاتکرده هم طالقانی با بچهها
استقبالکردهبود.اوخیلیبیشترازبازرگانبهاینجهانبینیمجاهدیناحساسنزدیکی
داشت؛ قرار ما با بیشتری نزدیکی در نظری مبادالت بهخاطر بهخصوصکه میکرد،
مشخصًابچههاکتابهاییراکهدردستورمطالعهداشتندبهاوهممیدادند؛مثاًلکتاب
“تضاد”اثرمائوراطالقانیخواندهوحتیدرتفسیرسورۀوالفجرازآنمتأثرشدهبود.

پس،استراتژیجدیدیدرسازمانمطرحگشتهبودکهتدارکاتخاصخودرا
بازرگان با لفافه بهصورتیسربستهودر استراتژی)که این نتیجۀاصلی هممیطلبید.
طبیعیستکه بود. امپریالیسم و شاه رژیم علیه نظامی عملیات بود( شده مطرح
نیاز زیادی امکانات به اینکار تغییرمیکرد. اساسًا سازماندهیتشکیالتمیبایست
آموزش برای مثاًل بسیجکرد، آن حول را فعالیتش زمینهها همۀ در سازمان و داشت
درشرایط امریکه بیاید؛ بهدست نظامی استراتژیک تاکتابهای نظامیتالششد
ایرانناممکنجلوهمیکرد،امااینکارانجامشد؛کتابیارتشبدبهرامآریانابهعنوان
گزارشسرکوبعشایرفارسدراوایلدهۀ۴۰نوشتهبودکهرفقاازکتابخانۀارتش
“کشرفتند”وپسازفتوکپیکردن،دوبارهسرجایشگذاشتند.همینطوربهقصد
شناساییوبرایکارهاییدیگر،نقشههایسازمانجاسوسیارتشراگیرآوردند.انواع
به خارج از آثاریکه و اسناد بهعالوۀ میشد، انجام زمینه این در تدارکاتی کارهای

دستمیآوردیم.
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نکتۀمهمدیگر،برخورداریازسیستماطالعاتیوضداطالعاتیبودکهبهنظرم
که میشد جدیگرفته آنچنان وظیفه این نیست. بینیاز آن از انقالبی سازمان هیچ
از دوهزارخودرو سال۵۰ضربهخورد،شمارۀپالک در زمانیکه مجاهدین سازمان
ماشینهایساواکراشناساییکردهبودونشانیبسیاریازخانههایمخفیساواکرا
دراختیارداشت.اینسنتپسازسال۵۰نیزادامهپیداکردبهطوریکهمادرخارجاز
کشور،براساساطالعاتیکهرفقاازداخلفرستادهبودند،جزوهایمنتشرکردیممشتمل
برنامبیشازصدشرکتکهباصهیونیستهاکارمیکردندیامتعلقبهآنهابودند.اینها

رابهزبانعربیهمچاپومنتشرکردیمکهمورداستقبالرفقایعربقرارگرفت.

امان در دشمن نفوذ از را خود هم باید انقالبیون امنیتیکه زمینۀ در سازمان
دارند)ضداطالعات(وهمحداکثراطالعاتراازدشمنوتحرکاتاوبهدستآورند
)اطالعات(کاماًلفعالبود.نقشههایدقیقنظامیکه“سازمانجغرافیاییارتش”تهیه
کردهوباعکسهایهواییازجنگلهاوکوههاوشهرهایایرانهمراهبودبازیرکی
فراوانتهیهمیشد.بهاختصارمیتوانگفتکهتوجهجدیبهرعایتمسائلامنیتیطی
ششسالفعالیتتشکیالتیوخودسازیباعثشدکهسازمانمجاهدینبهرغمحاکمیت
همهجانبۀساواکبرکلیهارگانهایکشور،بتواندبهحیاتوفعالیتخودادامهدهد.
دستگیر نطفه در دیگر مبارز ۱۴گروه حدود متأسفانه دوره همین طی گفتنیستکه
شدندازجملهگروهجزنی)۱۳۴۶(،راد)۱۳۴۷(،فلسطین)اسفند۱۳۴۸(،لشگری

)فروردین۱۳۴۹(…)۱(

سالهای سیاسی مبارزات در شرکت بهخاطر مجاهدینکه اولیۀ اعضای برای
۱۳۳۹تا۱۳۴۲برایرژیمشناختهشدهبودندوبرخیهمدرزندانپروندهداشتند،پاک
کردنردهایامنیتیسابقکاریدشواربودولیبادقتووسواسیضروریکهبهاینامر
اختصاصیافت،آنهاتوانستندپنهانازچشمساواککارخودرابهپیشبرند.دراین
دورۀششسالۀاز۱۳۴۴تا۱۳۵۰میتوانبهاختصاربهفعالیتمجاهدیندرعرصههای

زیراشارهکرد:

-عضوگیریبرایسازمان؛بامسائلومشکالتمتعددیکهمیتوانستبههمراه
داشتهباشدکهبهبرخیازآنهااشارهکردم؛

سخت، شرایط در اگر تربیتکسانیکه یعنی همهجانبه پرورشکادرهای -
تکوتنهابمانند،بازبتوانندخوْدهستهایبرایبرپاکردنشاخهایازسازمانباشند؛

۱-نک.به:کتاب“سازماندهیوتاکتیکها”ازانتشاراتمجاهدین.ص۲۰تا۲۲کهبهنقدسازماندهی
“محفلی”میپردازدکهدرآنضربهبهصورت“دانههایتسبیح”بههمۀافرادجمعمنتقلمیشود.

http://www.peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/Sazmandehi-Va-Taktikha.pdf
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-تدوینوتهیۀچندکتابآموزشی)شناخت،تکامل،راهانبیا،روستاوانقالب
سفید…(؛

ضمنًابهترجمۀچندینکتابهمدستزدیمکهدرآموزشمورداستفادهبود)مانند
برخیازآثارمائوتسهدون،یامقاالتمربوطبهانقالبکوبا،یککتابدردفاعحقوقیاز
مقاومتویتنامعلیهجنگتجاوزگرانهآمریکا(؛ترجمۀمقاالتمتعددیپیرامونانقالبدر
فلسطین،کتاب“جنگبیپایان”وکتابینوشتهژنرالتایرکهموضوعایندوکتاباخیر
تالشهایامپریالیسمآمریکادرکشورهاییبودکهاحتمالداشتدرآنهاانقالبرخدهدو
دستزدنبهیکرشتهرفرمبرایجلوگیریازانفجاروافتادناینمناطقدردسترقیبیکه
اتحادشوروینامداشت؛برایمثالاصالحاتارضیدریونان،قبرس،فیلیپینوباالخره
ایران.گویادرسال۱۹۷۳بودکهگزارشیمحرمانهدرسنایآمریکامطرحشدهبودمبنیبر
اینکهخطرکمونیسمدرایرانبیشازعراقاستزیرادرعراقمشارکتکمونیستهارادر
قدرتسیاسیآزمودهاندودرنتیجهبایدبرایایرانفکریکرد.مناینگزارشراکهبهطور
کاملازدکترابراهیمیزدیدریافتکردهبودمپسازتهیۀترجمۀعربیآن،بهمجلۀلبنانی
“البالغ”دادمکهآنرامنتشرکردند.اینگونهاقداماتپیشگیرانهکهبهویژهآمریکابهاجرا

میگذاشت،دراصطالحمامجاهدینبه“اقداماتضدانگیزهای”معروفبود.

باریازبینترجمههابازبهکتاب“برترینجهاد”اشارهمیکنمکهنویسندهاش
عمارُازگانعضوحزبکمونیستبودوبهجبهۀآزادیبخشالجزایرپیوست.اهمیت
کتاباخیرازجملهاینبودکهتدارک،بسیجوتئوریانقالبالجزایررابیانمیکرد
تأیید نوعی برایماچهبسا بلکه بود، الهامبخشسازمان استراتژیک بهلحاظ تنها نه و
ایدئولوژیکهممحسوبمیشد؛یعنیاینکهشخصیتیازحزبکمونیستبهجبهۀملی
الجزایررویآوردهبود.کتابهایدیگریهمبودندکهقباًلذکرشد،مثلکتاب“بن

بال”ونیزترجمۀجزوهایبهنام“رازبیلیوندالر”وغیره.

درهمینفاصلهتوجهمانهرچهبیشتربهمسئلۀفلسطینجلبشدودستبهتهیۀ
نشریهایزدیمکهجلوتربهآنخواهمپرداخت.

هستههاییکه وجود وضرورت مبارزاتی بودنکار پیچیده به توجه با بهتدریج
خوراکآموزشیمیخواستند،کارمتراکمبیشتریالزمبود.تمامفعالیتهایزندگیرفقا
نسبتبهفعالیتمحوریمبارزاتیدرحاشیهقرارمیگرفت،ازتحصیالتدانشگاهیتا
اشتغالوتشکیلخانوادهوحفظیاقطعروابطخویشاوندیودوستیوحتیگذراندن
تعطیالتهمهچیزبهصورتداوطلبانهوفداکارانهدرخدمتتشکیالتبود.گاهکاریرا
کهبهآنهامحولمیشدوهزینهایداشت،میکوشیدندخوْدهزینهاشرابهنحویفراهمکنند
تابهعهدۀسازماننیافتد.اینروالتاجایممکندرسازمانجاافتادهبودوخواهیمدید
کهچطوریکیازافرادمرکزیکلزندگیاشرافروختتاعملیاتیممکنگردد.نمونههای
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فراواندیگرازایندستوجودداشتکهاکنونازآنمیگذریم؛امادرهرحالهمۀنیرو
وتوجهرفقامصروفقوامگرفتنسازمان،استحکام،افزایشامکاناتبرایشروعمبارزۀ
مسلحانهوادامۀفعالیتانقالبیمیگشت.همۀجنبههاینظریوعملیوامنیتیبایدبه
نحواحسنرعایتمیشدواینهمهمستلزمهشیاریوشهامترفقابهویژهمسئولینبود.

قبالًاشاراتیکردمبهتوجهیکهجمعمانسبتبهروحیاتافرادداشتوبرای
و طبقاتی وابستگیهای و خانوادگی تربیت از ناشی اصالحکاستیهاییکه و جبران
ابراهیمخواجهنورییابرخی اثر ایدئولوژیکبودتالشمیکردوازکتابروانکاوی
کتابهایروانشناسیکهدردسترسبودیادکردمتانقاطقوتوضعفخودمانرابهتر
بفهمیمومجهزبهروحیهایباشیمکهپروژۀانقالبیماایجابمیکرد:مبارزهباکمرویی،
خودکمبینی،حسادت،خودنمایی،رفاهطلبی،ترسازابتکارونوآوری،ترساززیرپا
انضباط، و نظم به روحیۀجسور،عادت دیگرکسب ازطرف و سنتی رسوم گذاشتن
جسارتانتقادوانتقادازخود،کنارگذاشتنکنجکاوی،مبارزهباراحتطلبیوتنبلی،
تمرینبهیادنگرفتناطالعاِتغیرضروریودرعینحالهشیاریوسرعتانتقالدر
آنچه دربارۀ بهفکرکردن بهخصوص و منظم بهمطالعۀ اطالعاتالزم،عادت کسب
دریکحوزۀ میکنم: نقل را نمونهای بگوییم. میخواستیم یا میشنیدیم میخواندیم،
آموزشی،مسئولجلسهازافرادخواستکهنظرشانرادربارۀمطلبهفتۀگذشتهاظهار
کنند.نوبتبهیکیازماکهرسید،شروعکردبهگفتنجمالتیکهمعلومبودصرفًابرای
رفعتکلیفاست.مسئولجلسهحرفاوراقطعکردوگفت:“ببین،رویمطلبفکر

کردهاییانه،اگرفکرنکردهایبهتراستحرفینزنیوبگذاریبرایبعد”.

افرادبایدگزارشگذرانوقتخودراازیکجلسهبهجلسۀدیگربهمسئولنشان
میدادندکهمثاًلچندساعتبهکارشغلییادانشگاهیپرداختهاند،چندساعتمطالعه
کردهاند،چندساعتاخبارازرادیویاروزنامههادنبالکردهاندوغیرهوبهخصوصچند
ساعتفکرکردهاند.اینبرنامۀخودسازیکهالبتهباتذکروگاهانتقادنیزهمراهبود،
جزئیازحیاتسازمانیمحسوبمیشدونقشیبهسزادرتکاملفردوجمعداشت،البته
درتماماینموارداینخطروجودداشتکهبهافراطدچارشویمکهحالتخندهداری
بهخودمیگرفتمثاًلپیشآمدهبودکهرفیقیپسازلیستکردنهمۀمشغولیتهاو

فعالیتهایروزانهمتوجهشدکهروزشاز۲۴ساعتتجاوزکردهاست!

کنارهگیریعبدی

از یعنیعبدی ازبچههایمؤسس، ایندورهاست)سال۱۳۴۷(کهیکی در
سازمانکنارهگیریکرد.تاجاییکهفهمیدمبرایاومسائلعاطفیپیشآمدوبهفکر
ازدواجوتشکیلخانوادهافتاد.امریکهبهوضوحباتعهداتزندگیمبارزاتیمامتناقض
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بود.ازهمینجامسئلۀکنارهگیریازسازمانبرایشمطرحشد.محمدحنیفنژادازاین
امربسیارناراحتبود.اوجداییعبدیرانوعیخنجرازپشتبهخودشتلقیمیکرد،
نوعیناروبهخودش.درهمینارتباطبودکهبهیاددارمیکبارباسعیدگپمیزدیم
واوگفت:“اگرمحمدروزیبگویدکهمراولکنیددیگرمننیستم،چهکنیم؟”عین
جملۀسعیددرذهنممانده:“اگرگفتکههمتونبرید!ماچهکنیم؟”.آنروزاگربدون
بهنظر بدونمحمدچنینچیزیغیرممکن بودسازمانحفظشود، هنوزممکن عبدی
میرسید.اوبهعنوانعنصرمسلط،غیرقابلجایگزینیبود.بههرحالعبدیازدواجکردو
همهبادستهگلبهخانهاشرفتیمودرشادیاووهمسرششریکشدیم؛محمد،پوران،
سعیدومن.اوبعدازازدواجوجداییازسازمانبهزندگیعادیرویآورد.شایددر
اینتصمیمعواملایدئولوژیکوعقیدتیهمنقشبازیکردهباشد.منچوندرتهران
بابچههانبودم،درجزئیاتماجرانیستم.میدانمکهپسازضربه۱۳۵۰وبازپرسیها،
ساواکسرانجامرداوراپیدامیکندودردی۱۳۵۲بازداشتشدهوموردبازجویی
قرارمیگیرد.ساواکبهوضوحنمیتواندثابتکندکهاودرتدارکمبارزۀمسلحانهسهمی
داشتهاستولیبههرحالبه۱۸ماهزندانمحکوممیشود.پسازآنکهمحکومیتشرا
میکشد،ساواکازاومیخواهدکهدرتلویزیونعلیهجنبشانقالبیلجنپراکنیکند.
اوبهاینخواستهتننمیدهدودرنتیجهیکسالبیشتردرزندانمیماند.باالخرهدر

مرداد۱۳۵۵آزادمیشود.

آزادیبخشی جنبشهای با رابطه در بهخصوص ما مطالعات پیشرفت مرور به
درک نفع به تعادل که بیاید پیش وضعیتی بود ممکن داشتند، بیشتری مایۀچپی که

مارکسیستیبههمبخوردوضرورتسنگینترکردنکفۀمذهبیاحساسشود.

بهیاددارمکهحدودسال۱۳۴۸،هنگامیکهاعضایسازمانباافکاروافرادی
برخوردمیکنندکهداراینظراتوآموزشماتریالیستیبودندوایرادوانتقاداتآنهارا
نسبتبهاندیشۀمذهبیمیشنوند،ضرورتمطالعۀنوشتههایآنانرادرکمیکنندودر
جریاناینمطالعاتگاهچهبساافکارخودشانهممتزلزلمیشود.اینجاستکهدریک
دورهبهنظررسیدکهبرایجلوگیریازبهاصطالح“انحرافایدئولوژیک”الزماستبر
آموزشعقایداسالمیتأکیدبیشتریصورتگیرد،امااینامرکارسازنبود.روندمبارزۀ

انقالبیضرورتگرایشهرچهبیشتربهاندیشهوتجاربچپرابهمانشانمیداد.

رویآوریبهمشیچریکیازطریققضیۀفلسطین

شد، مجاهدین سازمان بعدها که کوچکی هستۀ شکلگیری بدو از گرچه
سمتگیریضدرفرمیستیورادیکالدرگسستازروالهایسیاسیسنتیاورابهسمت
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مشیمسلحانهمیکشید،امادرابتداچندوچوناینتمایل،بهصورتیکمشیمشخص
بر مرحله این در طبعًا منطقه وشرایط بینالمللی اوضاععمومی نبود؛ روشن برایمان
ماتأثیراتمهمیگذاشتوازهمهمهمتر،درکنارتعلقخاطریکهبهانقالبالجزایر

داشتیم،درگیریهایخاورمیانهوخصوصًاقضیۀفلسطیننقشایفامیکرد.

گفتمکهدردهۀ۱۹۵۰و۱۹۶۰میالدی،شاهدیکصفآراییجدیبودیم
اتحاد جانب بههردلیل دولتهاییکه و منطقه در آمریکا جانبدار دولتهای بین
بود: اینصفآرایی بیان راداشتند.وقایعحادیدرمنطقهجریانداشتکه شوروی
انگلیس،کودتای و آمریکا دست به ایران در )۱۹۵۳(۱۳۳۲ مرداد ۲۸ کودتای
افسرانآزاددرمصروسقوطسلطنتملکفاروقدر۲۳ژوئیه۱۹۵۲،انعقادقرداد
سنتو)بینعراق،ترکیه،پاکستانوانگلیسدر۵اسفند۱۳۳۳کهایراننیزبعدًابا
هدفمحاصرۀاتحادشورویبهآنپیوست(ومخالفتشدیدعبدالناصرباآن،تجاوز
شمعون راستیکامیل دست رژیم از حمایت در لبنان به آمریکا دریایی تفنگداران
۱۹۵۸،کودتایعبدالکریمقاسمدرعراقوسقوطسلطنتملکفیصلدر۱۴ژوئیه
۱۹۵۸.صفآراییبیننیروهایمحافظهکارجانبداریادستنشاندۀغربازیکسو
ونیروهای“تحولطلب”ازسویدیگرمناقشاتدیپلماتیکگستردهایایجادمیکرد
نیروهای این بود. علیهیکدیگرهمراه رسانههایگروهی در تبلیغاتی باحمالت که
“مترقی”برنامۀاصالحاتارضیداشتند؛بااستعمار،اشغالفلسطینوتشکیلدولت
خود همپیمان را شوروی اتحاد سرد، جنگ چارچوب در و بودند مخالف اسرائیل
بهشدت ایران در بکاهند. خود ازگرایشاتضدکمونیستی الزامًا بیآنکه میدانستند،
تظاهرات و میشد تبلیغات داشت بهعهده را عرب جهان رهبری که عبدالناصر علیه
فارسی بخش در عراق و مصر در جدید رژیمهای متقاباًل و میافتاد راه به فرمایشی
رادیوهایخودبهتبلیغعلیهرژیمایرانمیپرداختند.رژیمشاهحتیکمیبعد،پارااز
تبلیغاتفراترگذاشتههمراهباعربستانسعودیعلیهرژیمجمهوریدریمن،کمکو

تسلیحاتنظامیفرستاد؛یعنیعلیهرژیمیکهموردحمایتعبدالناصرهمبود.

درزمستان۱۳۴۳)اولژانویه۱۹۶۵(انقالبیونفلسطینیمبارزۀمسلحانۀخود
مبارزاتیدرمنطقهگرموگرمترمیشدوخبرهایش آغازکردندوجو اسرائیل راعلیه
اینجاوآنجابهگوشماکهبرایایننوعاخباروتحوالتتیزبود،میرسید.جنگژوئن
۱۹۶۷رخدادوخشموعصیان،نهتنهامنطقۀعربیبلکهجهانراکمابیشفراگرفت.
سیاسترژیمشاهجانبداراسرائیلبودومحافلیازروشنفکرانونیزبرخیازسرمایهداران
متنفذباآنهمداستانبودند.طبیعیستکهماجانبدارحقوقتودههایعرببودیمکه

تحتاشغالاسرائیلقرارداشتند.

درایراناینشرایطبینالمللیکهدرعینحالبهموجانقالبهایرهاییبخشهم
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میرسید،دراتخاذمشیمسلحانهدرمبارزهسیاسیازسویسازمانهایمبارزتعیینکننده
بود؛یعنیاینروند،عالوهبرعللداخلیباشرایطبینالمللِیمساعدنیزهمراهمیشد.
در بهویژه  رهاییبخش ارتشهای با همراه بزرگ تنهاجنبشهای نه دهۀ۱۹۶۰ در
آسیا،آفریقاوآمریکایالتینفعالبودندوموردحمایتدوقدرتبزرگآنروزیعنی
وچندین آفریقایجنوبی موزامبیک، تا ویتنام )از داشتند قرار وچین اتحادشوروی
کشورآمریکایالتین(،بلکهِاعمالقهِرانقالبیدربرابرقهِرضدانقالبنصبالعینهمۀ
مبارزینقرارداشت.مبارزهبرایآزادیوعدالتاجتماعیدرایراننیزازاینَجوبرکنار
نماند.درایندههوپسازآن،ماگروههایکوچکتریسراغداریمکهحتیدراروپاو
آمریکادستبهعملیاتمسلحانهمیزدند)درایتالیا،آلمان،فرانسه،بلژیکوایاالت

متحده…(کهفعاًلکاریبهآنهانداریم.)۱(

۱-دررابطهباتجربۀایرانمراجعهشودبه:بازتابانقالبکوباوچهگوارادرجنبشانقالبیایراندر
سالهای۷۰-۱۹۶۰درکتاب“۴۸سالپسازچهگوارا،ازاوودربارۀاو”،انتشاراتاندیشهوپیکار،

اکتبر۲۰۱۵.





فصلپنجم:

تماسبافلسطین،

ضربۀشهریور۱۳۵۰وبازسازیسازمان

)۱۳۴۹-۵۳(





شکلگیریجنبشمقاومتفلسطین

جنبشمقاومتفلسطینبهلحاظرسمیباتشکیلسازمانآزادیبخشفلسطین
)ساف(در۷خرداد۱۳۴۳مصادفبا۲۸مه۱۹۶۴آغازشد.اینسازمان،تشکیالتی
اداریبودکهباهدفنمایندگیمردمفلسطینودفاعازحقوقآناندرمحافلبینالمللی
بود.دراولژانویۀ۱۹۶۵)۱۱دیماه۱۳۴۳(سازمانفلسطینی“الفتح” ایجادشده
موجودیتخودرابهعنوانجنبشمسلحانهعلیهاشغالگریاسرائیلاعالمکرد؛ولیاین
جنبشهنوزنتوانستهبودخودرابهحدکافیمطرحکند،زیراکهدولتهایعربچندان
توجهیبهجریانجدیدیکهفلسطینیهامستقلازارادهونظارتآندولتهاایجادکرده
بودند،نداشتند.فلسطینیهامیخواستنداینباررویپایخودشانبایستندوبهشخصیت

مستقلفلسطینیخودشکلدهند.

ورزمندهای فعال اولحیاتخود،هنوزجنبۀ نیِم و الفتحدردوسال سازمان
انسانیودرحمایت بهعنوانقضیهای بیشتر اذهانعمومی، و ودرمطبوعات نداشت
ژوئن۱۹۶۷)خرداد۱۳۴۶(کلسرزمین درجریانجنگ میشد. آوارگانمطرح از
فلسطینبهاشغالاسرائیلدرآمدواینامرمسائلومشکالتبسیاریبرایکشورهای
برانگیخت؛اینجنگ،آنگونهکهخودفلسطینیهامطرحمیکردند،“تودههای عرب
عربرادرسینیطالییتقدیمبهمقاومتفلسطینکردهبود”)نقلبهمضمون(.موج
بزرگیسراسرکشورهایعربرافراگرفتونیروهایمردمیوسیعیآمادهرزموپیوستن
بهمقاومتفلسطینشدهوفداکاریبرایآزادیفلسطینازهمهجامیجوشید.وضعیت
بهگونهایبودکهشخصیتآکادمیکیمثلادواردسعیدتدریسخودرادردانشگاهیدر
آمریکارهاکردوراهیمنطقهشد،بهاردنوکشورهایهمجوارفلسطینرفتتابتواند

مستقیمًاًبامبارزۀروزمرۀمردمفلسطیندرارتباطوهماهنگیباشد.
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بزرگترو بهتدریج فلسطین تاسپتامبر۱۹۷۰جنبش ژوئیۀ۱۹۶۷ فاصلۀ در
بهعرصۀ پا نیز دیگر مبارزاتی سازمان الفتحچندین بر وعالوه بود یافتهترشده قوام
وجودگذاشتهبودند.اینجنبشافکارعمومیجهانعربرابهسویخودجلبکردهو
دولتهایعربیناگزیرشدهبودندبهحمایتازآنبپردازند.گروههایمختلفمبارزبه
وحدتهرچهبیشترگراییدند.سازمانالفتحبادستیابیبهرهبریسافبهستونفقرات
فلسطین آزادیبخش سازمان ریاست به عرفات یاسر و شده بدل فلسطین جنبش کل
برگزیدهشد.سافنهتنهاارتشچریکیبلکهارتشمنظمنیزداشتکهدرکشورهای

مصر،عراق،سوریهواردنپایگاهوپادگانداشت.

آشناییامباقضیۀفلسطین

آزادی نهضت در ۱۳۴۰ سال حدود به فلسطین قضیۀ با من آشناییشخصی
بازمیگردد.درآنزمانیکیدوبارمشکلفلسطینواشغالآنراازطرفمعدودکسانی
مثلآقایطالقانیشنیدهبودم.درنهضتآزادیسخنرانیهاییانجاممیگرفتکهدرآنها
شرکتمیکردم،ازجملهازجانبمهدیمظفریکهدرآنموقعبهنظرمدانشجویسال
آخرحقوقبودوازفعالیننهضتشمردهمیشد؛اوکهدرسالهایبعدازقیام،استاد
دانشگاهدردانمارکشدمیگفت:“اگرآقایطالقانیبیشترراجعبهفلسطینصحبت
میکندبهخاطرآخوندبودنشاست”)نقلبهمضمون(،دراینزمانمسئلۀفلسطینبیشتر

اززاویۀمذهبیموردتوجهقرارمیگرفت.

بهتدریجگاهیبهمسئلۀفلسطینبرخوردمیکردموموضوعبرایمروشنترمیشدتا
اینکهدرهمانسال۴۰پیشنهادمیشودآقایطالقانیدررأسهیئتیدرکنفرانساسالمی
شرکتکندکهدربیتالمقدستشکیلمیشد؛بیتالمقدسآنزماندرخاکاردنبود
وجزوآنبهحسابمیآمد.اینامردرزمانیانجامگرفتکهدکترعلیامینینخستوزیر
بودونهضتآزادیرابطهخوبیبادولتاوداشتمثاًلآقایاحمدصدرحاجسیدجوادی،

عضونهضتآزادیکهدرسمتدادستانتهرانبادولتهمکاریمیکرد.

طالقانیپسازبازگشتازبیتالمقدس،درمسجدهدایتگزارشیازسفرخود
دادوطیاینسخنرانیمسائلیدررابطهبااشغالفلسطینمطرحشدکهخیلیجالبو
آموزندهبود.موضوعاسرائیلبرایماروزبهروزروشنترمیگشت.شرکتهایاسرائیلی
درایرانفعالبودند.اسرائیلیکسفارتبینامونشانداشتوعلنینبود.اسمکسیکه
بهاصطالحسفیرغیررسمیاسرائیلشمردهمیشد،مئیرِعزریاستکهدرمقالۀ“آشنایی
وبرخوردایرانیانباقضیۀفلسطین”ودرکتاب“شکوهانتفاضهوتنهایییکملت”
همناماوذکرشده؛اوکوششمیکردباایجادمناسباتفرهنگیبینایرانواسرائیل،
مراوداتیمیانروشنفکراندوکشوردراینعرصهبرقرارکردهوآنراگسترشدهد.از
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بعضیروشنفکرانایرانیمثلجاللآلاحمد،سیمیندانشور،داریوشآشوری…دعوت
میشدکهبهاسرائیلسفرکنندوآنهاهمدربازگشتعمدتًاگزارشهایمثبتیازاین
کشورمینوشتند.دولتاسرائیلگاهیبهبعضیدانشجویانایرانیهمبورسیهمیدادکه
ادامهتحصیلدادهوپسازدورۀدانشگاهیبهدوستاناسرائیلتبدیلشوند. درآنجا
گاهیاوقاتآنجاکنفرانسهاییتشکیلمیشدودانشجویانیرادعوتمیکردند؛یک
بارابوالحسنبنیصدرهمدرآنشرکتکردهبود.ازدیگردانشجویانیکهبرایتحصیل
بهاسرائیلرفتندیکیهمناصرتکمیلهمایونبودکهبهجبهۀملییاحزبپانایرانیست

داریوشفروهرنزدیکبود.

بود تهران در اردن سفیر راکه ُزعیتر اکرم طالقانی،کتاب سخنرانی از پس
خواندیم؛اینکتاب“سرگذشتفلسطینیاکارنامۀسیاهاستعمار”نامداشتوبهنظرم
شامل۴۰فصلمیشدکهاکبرهاشمیرفسنجانیآنراترجمهکردهبود؛متنی۴۰۰-۴۵۰
صفحهایکهبامقدمۀنسبتًامفصلیعلیهاستعمارهمراهبود.اینکتاب،تاریخفلسطین
رادرجزئیاتآنبررسیمیکرد؛ازِسیِرتکویناقوامگرفتهتاافتوخیزهایدیپلماتیک
آنزمانومبارزاتخلقفلسطین.لحنیکهرفسنجانیدرمقدمهبهکاربردهبودبههیچوجه
جنبهاسالمیومکتبینداشتوکاًلسیاسیبودبامضمونافشاگریکارنامۀسیاهاستعمار

درفلسطین؛مثاًلهمانمقدمهمفصاًلازرابطهاستعمارومذهبمیگویدازجمله:

و  مفاهیم  همه  به  خوانده،  و کلک  تقلب  درس  “دیپلمات ها 
واقعیاِت مقدس و آبرودارِ عالم سری زدند و اساسی ترین ضامنی که برای 
حفظ آبروی لفِظ استعمار یافتند مذهب بود… در ممالکی که به چنگال 
و  سر و کلۀ کشیش ها  غارت  پیشقراوالن  همراه  می افتاد،  استعمارگران 
اسقف ها و… پیدا می شد؛ … این جاست که سرنوشت “مذهب” و کلمۀ 

“استعمار” به هم مربوط می شود…”)۱(

تعدادیازاینکتابراسفارتاندونزیدرتهراندرهمانسال،اوایل۱۹۶۰
)زمانیستکهسوکارنوهنوزدراندونزیحاکماست(خریدهومجانًادراختیارکسانی
قرارمیدادکهبهآنسفارتمراجعهمیکردند؛درحالیکهکتابدرایرانتوقیفبودیا
بعدًاتوقیفشد.اینبهاصطالحسمپاتیوهمبستگیبافلسطینجزوسیاستکشورهای

غیرمتعهدبودکهاندونزیازمهمترینبنیانگذارانآنبهشمارمیآمد.

ُرخ ۱۹۶۷ ژوئن جنگ اینکه تا بود فلسطین مسئلۀ با ما اولیۀ آشنایی این
داد؛اینجنِگبرقآسافقط۶روزطولکشیدوبهپیروزینظامیاسرائیلمنجرشدو
جغرافیایمنطقهرادستخوشتغییراتینمود:ازمصر،شبهجزیرۀسینااشغالشد،ازاردن

اکبرهاشمیرفسنجانی؛ ترجمۀ زعیتر؛ اکرم استعمار”. سیاه یاکارنامۀ فلسطین به:“سرگذشت ۱-نک.
۱۳۴۲چاپخانهحکمت،قم،ص۳.
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بنابرتقسیمیازقبل،مابقیآنچهکهازفلسطینباقیماندهودراختیاراردنبوداشغالشد
وهمینطورغزهکهتاآنروززیرنظرمصرادارهمیشد؛ازسوریههمارتفاعاتجوالن

بهدستاسرائیلافتاد.

طبعًااینرویدادانعکاسوسیعیدرایرانوکشورهایعربداشتوازچندزاویه
آنها به بااعرابوستمیکه ایرانیها بهلحاظهمبستگی بود؛چه ایرانپراهمیت برای
میرفتوچهازنظرمخالفتشاهباجمالعبدالناصر.ماطبعًاتحتتأثیرگرایشهایی
بودیمکهدرکشورهایعربوجودداشت؛گرایشهایترقیخواهانه،جمهوریخواهانه،
و اعراب حقوق جانبدار را ما انگلیسکه ضداستعمار یا ضدآمریکایی ضدسلطنتی،

فلسطینیهامیساخت.

ایناوضاعپرجوشوخروشدرهمۀعرصههاکارکردداشتازجملهدرتبلیغات
دولتهایبزرگوکشورهایمنطقه.اگررادیومسکودربرنامههایخودازمهاجرین
بودندکمکمیگرفت، ازمنشعبینحزبتودهکهجانبدارچین رادیوپکن تودهایو
رادیوهایعراقومصرنیزنیازداشتندتاایرانیانمخالفرژیمرابرایکمکبهبرنامههای
خوددعوتکنندکهاینخود،زمینۀبسیاریازفعالیتهایمبارزینایرانیدرخلیجرا

فراهمآورد.

انعکاسجنگششروزهدرمطبوعاتایران،مقالۀآقایحاجسیدجوادی

بعدازجنگژوئن۱۹۶۷،مبارزانایرانیهمهوایدیگریراتنفسمیکردند.
تحت آنهاییکه بهخصوص مطبوعات، طریق از تا میکرد ایرانکوشش در شاه رژیم
نفوذشبودند،ازاسرائیلجانبداریکردهومبارزۀمردمفلسطینومبارزۀاعرابراناچیز
جلوهدهد.رژیمشاهبااسرائیلبهصورتنیمهمخفیهمکاریمیکرد؛اینامربهخصوص
درجنگژوئن۶۷اتفاقافتادهبودولیرژیمهیچوقتآنرابهطوررسمیاعالمنمیکرد

وصدایشرادرنمیآورد.

همۀاینمسائلدرمطبوعاتایرانانعکاسمییافتکهعمومًاًجانبداراسرائیلو
سیاستشبودند،بهخصوصمجلۀبامشادبامقاالتیکهداریوشهمایوندرآنمینوشت.
بهیاددارممجلۀفردوسیکاریکاتوریکشیدهبودبااینمضمونکهتکهزمینیرانشان
میدادمحاصرهشدهباسیمهایخاردارویکمرِدعرِبتنهاکهبهخاکافتادهوبهعنوان
شرحنوشتهبود:“گرتضرعکندوگرفریاد/جوجهراگربهپسنخواهدداد”؛اشارۀ

طعنهآمیزیبهزمینهاییبودکهاسرائیلاشغالکردهوپسنخواهدداد.

مقالهای با بود، فراگرفته را رسانهها همۀ اسرائیلکه از جانبدارانه موج این
درهمشکستکهبهقلمعلیاصغرحاجسیدجوادیدرمجلۀ“نگین”منتشرشد.دراین
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انتقاد آنهادرمنطقهوپشتیبانانشان اوبهشدتعلیهاسرائیلوآمریکا،سیاست نوشته
کرد.جالباینکهرویجلدمجلهبهمناسبتهمینمقالۀآقایحاجسیدجوادی،طرحی
)نمیدانمکاراردشیرمحصصبودیامرتضیممیزیا…(ازمجسمۀآزادیآمریکاکشیده
شدهبودکهمثلموشهدایان،فرماندۀارتشویاوزیردفاعوقتاسرائیلیکچشمشبا
چشمبندبستهشدهبودکهمعنایواقعیمجسمۀآزادیرانشانمیداد؛یعنیاینکهآمریکا
حامیتجاوزواشغالگریاسرائیلاست.اینمقالۀحاجسیدجوادیمتنیتعیینکنندهبود؛
مقالهایبودکهبهقولمعروفسرخرراتابداد.درواقعبعدازانتشاراینمقالهدیگر

مطبوعاتنمیتوانستندبهطورهمهجانبهازاسرائیلدفاعکنند.

تصمیمبهتماسمستقیمبافلسطینوضرورتمبارزۀمسلحانه

بعدازاینجنگ)ژوئن۶۷-خرداد۱۳۴۶(بودکهمادرصددبرآمدیمتا
مستقیمًاًباآنچهدرکشورهایعربمیگذشتدرگیرشویموبهمنابعدرجۀاولدست
پیداکنیم.باچنینهدفیچندنفرازاعضایسازمانکهبهمسئلۀفلسطینوکشورهای
عربوزبانعربیآشناییداشتند،تعیینشدندتابرایآموزشسیاسیسازماندرمورد
فلسطین،دستبهجمعآوریوترجمۀاخبارومقاالتتحلیلیبزنند؛طبعًامنهمکهاز
پیشبازبانعربیآشناییداشتمجزواینبچههابودم؛بدینترتیبمادستبهکارتدوین
نشریهایهفتگیشدیمکه“اخبارفلسطین”نامگرفت.مطبوعاتمختلفعربیمربوطبه
جنبشمقاومتراازسفارتعراقکهمعمواًل“نیمهباز”بود،)فقطبخشفرهنگیاش
کارمیکرد(میگرفتیم.شخصیبهاسماحمدعبدالکریم،مسئولدفترفرهنگیسفارت
عراقدرایرانبودکهگهگاهمقاالتیهمدرمجلۀ“فردوسی”مینوشت؛بااوآشنابودم
وبسیاریازجزوههایمربوطبهجنبشمقاومتفلسطینراازاومیگرفتم.همچنیناز
سفارتکویتوسوریههم،اینروزنامههارابهبهانههایمختلفمیگرفتم.مطالبخوب

وپرمایهراانتخابمیکردیموبعضیراترجمهمیکردم.

سال )آخر ۱۹۷۰ سال اوایل تا و بعد به ۶۷ ژوئن جنگ از شکل این به
۱۳۴۸(یعنیتقریبًاتازمانیکهایرانراترککردم،حدوددوسالاینخبرنامهانتشار
یافتوبهرفقادرجهتبهدستآوردندیدیعینیازمشکالتمبارزهیاریرساند؛
بهطوریکهاعضاوکادرهایسازمانشناختنسبتًاخوبیازاوضاعفلسطینبهدست
آوردهبودند.آنطوریکهدرارزیابیدرونیمطرحشدانتشاراینخبرنامهجهتآمادگی
هرچهبیشتررفقایسازمانبااستراتژیجدیدیعنیعملمسلحانه،امرمثبتوجالبی

تلقیشدهبود.

پیکار سازمان طرف از قیام از پس سرودهاییکه از برخی گفتنیستکه
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از یکی .
)۱(
است ۴۰ سالهای همان شد،کار پخش فلسطین انقالب از حمایت در

محمدمهدی نام قدیمیبه دوستان از یکی به هم را الفتح نشریۀ تئوریک مقاالت
آن، از اینمطلبپس مقابلهکردیم؛ هم با و ترجمهکرد دادمکه 

)۲(
جعفریبرازجانی

مرتبدرسازمانخواندهمیشد.

درسال۱۳۴۷ نوشتۀخمینی اعالمیهای تکثیر دوره این فعالیتهای ازجمله
بهنفعجنبشفلسطیناست؛باوجودمرحلۀجنینیسازمانمجاهدینومخفیبودنآن
درفاصلۀ۴۴تا۵۰،تاآنجاکهدرتواناندکمابود،درآنشرایطخفقانازانقالب

فلسطینحمایتمیکردیم.

انقالب دربارۀ اعالمیهای سال چند از پس او عراق، به خمینی تبعید از پس
فلسطینودرحمایتازآنصادرکردکهمصادفباایامحجدرسال۴۷میشد؛مااین
اعالمیهراترجمهودرتعدادقابلتوجهیتکثیروپخشکردیمودرواقعایناولینکار
تبلیغیمابودکهنقشوتأثیرقابلتوجهیداشتوبهدنبالآنصندوقیبرایکمکبهطور

مخفیانهدرتهرانایجادشد.

مقابلهبارژیمشاهاززاویۀاستراتژیجنبشمسلحانهدرتاریخماامریجدیدبود
وهمگانمیدانستندکهبیگدارنمیتوانبهآبزد؛مشخصًاسازمانمجاهدینچندین
سالازفعالیتخودراصرفآموزش،سازماندهیوتدارکحرکتمسلحانهکردهبودو
نمیتوانستبدوناطمینانازکارآییخودوآشناییبارموزاستراتژیجدیدواردعمل
شود.اینامرکهدرمدرسهایاینفنانقالبیرابایدفراگرفت،همجنبۀخردورزیداشت
وهمجنبۀروانی.سازمانبایدبهقدرتخویشاعتمادپیدامیکردوموانعروحیایرا
کهسالیاندرازدرنتیجۀتداومدیکتاتوری،درجامعهوافرادرسوبکردهبودازپیشپا

برمیداشتوبهتعبیریبرایشناختسیببایدآنراگازمیزد.

طرحرفتنبهفلسطینودلیلآن

باطرحضرورتمبارزۀقهرآمیزعلیهرژیمشاه،رفتنبهپایگاههایفلسطینیبرای
آموزشنظامیبهیکضرورتتبدیلشدهبود.بودندرفقاییکهاعتقادداشتندبرایگام

۱-مجموعهایازسرودهایانقالبیفلسطینیبهمناسبتپانزدهمینسالگردانقالبمسلحانۀخلقفلسطین.نک.به:
http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Felestin-Sorud.html

۲-جعفریازکادرهاینهضتآزادیبودکهباقدرتگرفتنباندهایحزباللهیپسازقیامازنهضت
آزادیجداشد،مدتیهموکیلمجلسواستاددانشگاهبود،مواضعیارتجاعیدرحمایتازرژیمجمهوری
اسالمیگرفتوکتابیهمتحتعنوان“سازمانمجاهدینازدرون”)برشیازخاطرات(منتشرکردبادروغ

وتحریفهایفراوان.
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پیوست فلسطینیها به باید امپریالیسم، علیه بینالمللی جنبش یک چارچوب در زدن
ومبارزهراکنارآنهاادامهدادولینظرسازماناینبودکهبهترینکمکبهآنجنبش
بینالمللی،گشودنجبهۀمبارزۀانقالبیدرخودایراناست،لذارفتنبهفلسطینازنظر

سازمانصرفًاجنبهآموزشیداشت.

تنهامجاهدیننبودندکهگذراندنیکدورۀآموزشیدرپایگاههاییکجنبش
یاگروهی،کهدر یامذهبی،فردی ایرانیچپ مبارزین راالزممیدیدند. پیشکسوت
در که برسانند پایگاههایی به را خود میکوشیدند همه بودند مسلحانه مبارزه تدارک
کشورهایمخالفرژیمشاهوجودداشتتادرآنجاآموزشببینند.دراوایلدهۀ۶۰
میالدی،جمعیازمبارزینسازمانانقالبیحزبتودهبهچینوبهکوبارفتهبودند.از
آنجاکهدرسالهای۱۹۶۰درکشورهایعربیمنطقه،جوشوخروشفراوانوجود
موج جا همه ضدارتجاعی ضدامپریالیستی، حرکتهای و شعارها و ادبیات و داشت
میزدوتشکلهایکمونیستیزیادیهمدرمنطقهوجودداشت،زمینهتاحدودزیادی
برایپذیرشمبارزینایرانیفراهمبود.چنینبودکهجمعیازفعالیننهضتآزادیدر
خارجکشورماننددکترابراهیمیزدی،مصطفیچمران،صادققطبزاده،علیشریعتی،
و شاه رژیم بین سیاسی تضاد از استفاده با کوشیدند دیگر نفر چند و توسلی محمد
نظامیو آموزش برای امکانی آنجا در و رفته بهمصر بهرهبریعبدالناصر رژیممصر
چنانکهبیژنچهرازیو

)۱(
احیاناًکمکهایدیگربیابندکهاینامرتاحدیعملیشد،

دوستانشدرکردستانعراقزیرپوششاتحادیۀمیهنیبهرهبریجاللطالبانیفعالیت
داشتند.کسانیهممیکوشیدندبهعراقبروندمانندگروهجزنیکهدوتنازآنهاتوانستند
ببینند:رفقاعلیاکبرصفاییفراهانیو ازمرزگذشتهودرپایگاههایفلسطینیآموزش
محمدصفاریآشتیانیکهپسازبازگشتبهایراندرجنگلهایشمالبودندونامشان
همچنینگروهموسومبه“گروهفلسطین”کهچند

)۲(
باواقعۀسیاهکلپیوندخوردهاست.

نفرازآنهاازمرزگذشتند)رفیقحسینتاجمیرریاحی…(وبقیهدستگیرشدند.تجربۀما
مجاهدینهمشکلدیگریازاینکوششبرایآموزشنظامیستکهتوانستیممستقیمًاً

باخودفلسطینیهاتماسداشتهباشیم.

سازمان استراتژی تدوین مسئلۀ ۴۷ -۴۸ سالهای در شد، همانطورکهگفته
مطرحشدهبودوسمتگیریاستراتژیکجنبشمسلحانهمیبایستبیانتاکتیکیخود

۱-نک.به:کتاب“۲۵سالتاریخسیاسیایران”نوشتۀسرهنگغالمرضانجاتی،جلداولونیزگفتوگو
بامحمدتوسلیدردوماهنامۀچشماندازایران،ش۸۵ص۷۶.

۲-پسازشهادتصفاییفراهانیکهناممستعارشدربینفلسطینیهاابوعباسبودباسردبیرنشریۀالفتح
دربارۀویصحبتکردم.اورامیشناختوخودمقالهایدربزرگداشتصفایینوشتتحتعنوان“از
ایرانبهکوههایاردنوبالعکس”کهخودمآنراترجمهکردمودرنشریۀباخترامروز،شماره۲۰،آذرماه
http://peykar.org/Niruhaye-Digar/bakhtare-emrooz/bakhtare-emrooz-20.pdf.۱۳۵۰چاپشد
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رادرمشیچریکیبیابد.دربحثهایدرونیسال۴۸،استراتژیسازمانمقررداشتکه
برایجبراننقصآموزشنظامیازامکاناتخارجازکشورودردرجۀاولازامکانات
عملیات با سازمان وکادرهای اعضا آشنایی شود؛ضرورت استفاده فلسطین انقالب
نظامیومسائلیکهدردرگیریبارژیمشاهمیباستیبهآنهاآگاهوبرآنهامسلطباشیم،
ساخت. مطرح برایمان را فلسطین به مجاهدین اعضای از تعدادی ارسال موضوع
اینضرورتتشخیصدادهشدهبودومیبایستیبرایرفتنبهفلسطینتدارکالزمرا
نظامیفلسطینیهاست پایگاههای منظور “فلسطین” به رفتن میگویم وقتی میدیدیم.
کهدراردن،لبنانوسوریهبودندوگرنهخودفلسطیناشغالشدهبود.مثلهمینحاال
در اردوگاههایی در و ازکشور خارج در فلسطین ازجمعیت چهارم سه از بیش که
آموزش و رفته پایگاهها این به ما بودکه این هدف میبرد. بهسر همجوار کشورهای
این دوسهسال تا و نظامیرفتند آموزش برای دوره درچند ما رفقای نظامیببینیم.

موضوعادامهداشت.

بههرحالبرایانجامخوِدسفر،تدارکاتوعملیاتبسیارمهمامنیتیضروری
بود.مسئلهنهتنهابرقرارکردنرابطهبارفقایفلسطینیبلکهراهوروشامنیتیخارج

شدنازایرانوسپسبازگشتنبهکشورو…بهصورتعملیمطرحبود.

مسیرسفر

در و بروند خلیج بهسمتکشورهای جعلی شناسنامههای با میبایستی افراد
ُدبی از بتوانند آمادهشدنشرایط، از نمایندگانفلسطینیتماسگرفتهوپس با آنجا
اما برسانند، اردن پایتخت اّمان و سوریه به آنجا از و بیروت به را خودشان َقَطر و
پذیرشخودمان برای را فلسطینیها موافقت ما بودکه این اساسی آن،شرط از قبل
جلبکنیم.مشکلاینبودکهمابهدلیلسّریومخفیبودنسازمان،هیچگونهامکان
شخص یا سازمان طریق از مثاًل و معرفیکرده را خودمان بتوانیم وسیلهایکه و
شناختهشدهایموردتأییدوشناساییقراربگیریم،نداشتیم.پسمادرواقعمیبایست
فلسطینیها اعتماد بتوانیم داشتیم، منطقه قضایای از درکیکه با و باعملخودمان

راجلبکنیم.

تالشاولبرایتماس:سفرحسینروحانیبهپاریس

جوامنیتیموجوداجازهنمیدادکهکسیبهفکررفتنبهبیروتیااّمان)اردن(
باشد،بهایندلیلحسینروحانیدرآذر۱۳۴۸برایتماسبانمایندۀالفتحبهپاریس
با نبود.درتماس نتیجۀسفرکاماًلموفقیتآمیز رفتولیعلیرغمچندجلسهنشست،
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بیانشده او ازجانب تردیدهایی الهمشری، پاریس،محمود در الفتح نمایندۀسازمان
بودکه اضافهکرده و بدهید” و بنویسید دارید راکه مطالبی “باید بود: اوگفته بود؛
ابوعمار)یاسرعرفات(بهآنهاگفتهاست:“اعتمادپیداکنید،بهجایدهنفرصدنفر
بیایند”؛ضمنًانمایندۀالفتحقصدداشتهبرایشناساییماباایرانیهایمقیمپاریسیعنی
کنفدراسیوندانشجویانیادیگرانصحبتکندکهاینامربههیچوجهبرایماقابلپذیرش
نبودزیرامیتوانستخطراتامنیتیجدیایجادکند.خالصه،اینبرخوردماراراضی
نمیکرد؛نتیجهگرفتهشدکهاینراهیعنیراهپاریس،برایکارمامناسبنیست.ضمنًا
همینمالقاتمستقیمبرایماحاویمقداریاطالعاتعینیازالفتحبود،هرچندهنوز
بایکدرکعینیازانقالبهاوازجملهانقالبفلسطین،بسیارفاصلهداشتودید
ذهنیبرماغالببود.همینجابدنیستگفتهشودکهدرآنزمان،مانسبتبهانقالب
وحکومتالجزایرهمدیدیذهنیداشتیمووقتیحسینروحانیازپاریسبرگشتهو
اطالعاتیدرمورداوضاعالجزایرباخودآوردهبود،اطالعاتیکهبامعیارهایانقالبیما
نمیخواندواومشخصًاآنهاراقابلانتقادمیدانست،نظراتشموردقبولواقعنمیشد.

تالشدوم:ارژنگخامنهایازراهخلیج

درنتیجۀموفقیتآمیزنبودِنتماساول،رفیقدیگرییعنیفتحاللهارژنگخامنهای
حدوددیماه۱۳۴۸ازراهقاچاقعازمخلیجشد.اواز
اینمسافرتکهبرایسازمانکاماًلجدیدبودهمراهبا
اطالعاتیازوضعمنطقۀخلیجوکیفیتمسافرتبهآن
مناطقوامکانتماسبافلسطینیهاومقداریآشناییبا

آنهابازگشت.

نتایجکارایندوسفرجمعبندیوباالخرهراه
جنوبمناسبتشخیصدادهشد،مزیتهایاینراهدر

همانزمانبهایننحوبررسیشد:

۱-تماسدرخودمنطقهصورتمیگرفت؛

جنبۀ آن از استفاده و جنوب قاچاق راه -۲
استراتژیکداشتوبایدآنرامیآزمودیمتادرآینده

مورداستفادهقرارگیرد؛

با نمیتوانستند برادرانیکه خروج امکان -۳
پاسپورتخارجشوندازاینطریقفراهمبود،چنانکه
بعدًااینمسیربهخوبیآزمایششد؛تعدادقابلتوجهی

حسینروحانی

محمودالهمشری
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ازرفقاتوانستندبهطورقاچاقبهشیخنشینهایخلیجفارسبروندودرآنجاازهیئتسّیار
سفارتایراندرکویت،هریکبراساسشناسنامههایجعلییکپاسپورتاصلبگیرند؛

قطر در ِمسحال مهندسسعید نام به الفتح نمایندۀ با فتحاللهخامنهایکه -۴
بهطورمقدماتیتماسگرفتهبود،بااستقبالویودوستانشمواجهشدهوامکانموفقیت

درپذیرشماازاینطریقمحتملتربود؛

الزمبهیادآوریاستکهفردعازمبهپاریس)حسینروحانی(ازلحاظسازمانی
درمداراولودیگری)فتحاللهخامنهای(کهبهخلیجرفتهبوددرمداردومقرارداشت.

سفراولبهقطر

براساساینجمعبندیقرارشداوایلفروردین۱۳۴۹ازطریققاچاق،اینبار
سهنفر،فتحاللهارژنگخامنهای،رسولمشکینفامومنراهیخلیجشویم؛برایرفتن
بهخلیجبایستیبهطورقاچاقیازطریقبندرعباسوبعدبندرلنگهبهُدبیرفتهوازآنجا
اماراتمتحدۀعربیشناخته بهعنوان بعدها مناطقیکه مناطقدیگرعازممیشدیم؛ به
شدندوهنوزتحتسلطۀانگلیسبودند.برایاینشکلازسفرآمادگیهاوزرنگیهای
خاصیالزمبود،بهطوریکهبتوانمتناسبباشرایط،قیافۀظاهری،شیوۀصحبتکردن
وحرکاتفیزیکیخودراطوریتنظیمکردکهعادیجلوهکردهوشکبرانگیزنباشد؛

بههمیندلیلهمهچیزبایستیبهدقتبرنامهریزیمیشد.

برایناساسماعازمُدبیشدیمتادرآنجاآشناییهایبیشتریازمنطقهپیداکنیم.
بهجا ما از ردپایی بودکههیچ تنظیمشده بهنحوی و تهیه اسنادهم برخی درعینحال
انقالب از برداشتسازمان ومردم(، ایران)رژیم اوضاع از ازجملهتحلیلی نگذارند
فلسطینونقشآندرخاورمیانهوهمچنینیکمعرفیاجمالیازسازمانوایدئولوژی
واستراتژیآن.درواقعدردوسفریکهتاکنونانجامگرفتهبود)بهپاریسوبهخلیج(،
بیشترزمینههایشناساییفراهمشدهبودوحاالنوبتبهمذاکراتجدیدرجهتعملی

کردنآموزشهاینظامیمیرسید.

درروزحرکتازبندرعباس،ازآنجاکهمنمدتیبودتبخفیفیداشتمسعیدمحسن
مراتابندرلنگههمراهیکرد.ماهردوشناسنامۀجعلیداشتیمتااگردرراهمشکلیپیش

آمدهویتواقعیمانفاشنشود.

رسولوفتحاللهکهقبلازمنرسیدهبودند،دربندرعباسبهخاطرلباسژندهشان
کهمتناسبنبودهموردسوءظنپلیسقرارمیگیرندولیبازرنگیخودشانوسهلانگاری

پلیسپسازچندساعتآزادمیشوند.
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قاچاق راه از عمدتًا جنوب شهرهای و بنادر عادی مردِم زندگی روزها آن
میگذشت.تولیدکشاورزیوصنعتیبسیارضعیفیامنتفیبود.جواناناینمناطقبا
چهمخاطراتیخودرابهآنسویخلیجمیرساندندتابهکارهایطاقتفرساتندهندیا
باخریدکاالییازآنجاوباآوردنآنبهاینطرف،باهزارترسولرزاندکیدرآمدکسب
کنند؛ازرادیوترانزیستوریگرفتهتاساعتُمچی،پیراهن،شلوارِترگال،چای،عطرو
چیزهایدیگر،آنهماگربتوانندآنراازمقرکنترلژاندارمهاردکنند!بنابراینکافی
بودپایترابهبندرلنگهبگذاریوباساکیبردوشدرقهوهخانهایبنشینی،تاکمیبعد
کسیپیدایششودونزدیکتوبنشیندوبگوید:“اگهمیخوایبریُدبیدنبالمبیا”.
اینکهچقدربایدبدهیوآیااینشخص،قابلاعتماداستیانه،خودشقاچاقچیست
یاداللوِکیواقعًاحرکتمیکند،جزئیاتیبودکهبعدًامعلوممیشد.گاهمأمورپلیس
همدربینهمینداللهانفوذمیکرد.بههمیندلیلهمیشهبایدمحملیمیداشتیکهاگر
موردپرسوجویژاندارمیاپلیسقرارگرفتی،بتوانیداستانیببافی،دروغیبگویییا
رشوهایبدهیتاازشّرشانرهاشوی.ممکنبودچندبارکالهسرتبرودتاباالخرهیکی
بههدفبخورد،مثاًلبرایخودمااینسوءتفاهمپیشآمد.فتحاللهکهراهنمایمابود
گمانمیکردرسولرادوشبقبلازسفِربرنامهریزیشدۀما،باِلنچبهُدبیفرستادهاست،
اماوقتیکهدونفریسرقرارقاچاقچیرفتیمواومارابهمحِلتجمعمسافرانبرد،با
تعجبدیدیمرسولهنوزآنجاست!درنتیجهباالخرهسهنفریازبندرلنگهدرحدودنیمۀ

فروردین۱۳۴۹سواربرلنجراهیُدبیشدیم.

هوا وقتی نباشد. آسمان در ماه که میشد انتخاب شبی حرکت، برای همیشه
تاریکشد،پاورچینپاورچین،تکتکخودرابهساحلدریارساندیم.احتمالمیدهم
حدود۲۰-۱۵نفربودیمکهدریکلنجباریسوارشدیم.اولینباربودکهازخاک
ایرانجدامیشدموآنراکاماًلاحساسمیکردم.یادمافتادکهنمازمغربنخواندهام،
البتهنمازرامیشوددرهرحالتیخواند؛نشسته،ایستادهیاطوردیگر،اماقبلهکدامطرف
است؟رسولباروحیۀشادوباطنزمعناداریایستادودستهایشراباالبردوبیآنکه
معلومباشدکدامطرفشمالاستیاجنوب،بهجلویرویشاشارهکردوگفت:“بیااین
همقبله!”.برایماقبلهمسیریبودکهبهآنسمتمیرفتیم،یعنیآنچههدفمانبود.دود
موتوِرلنجحالمارابههممیزد؛چندبارکهناخدامجبورمانکردبرایآنکهگشتیهاما
رانبینندبهدروناتاقکموتوربرویم،کمترکسیبودکهحالشبههمنخوردهباشد.فردای
آنروز،بعدازظهردرلنگرگاهُدبیپیادهشدیم.درآنزمانُدبیجزومستعمراتانگلیس
بودوورودوخروجبهآنقانونسفتوسختینداشت.درستاستکهماسهنفرپاسپورت
نداشتیماماشناسنامهایبیعکسدردستمانبود.بهیاددارمکهدوسهنفرازمسافرها
شناسنامههمنداشتند؛پاسبانآنهارانیمساعتینگاهداشتولیبعدخودشگذاشتورفت.

بهنظرمحدودیکهفتهدرُدبیماندیمتاازآنجابازهمبهطورقاچاقراهیقطرشویم.
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هندی از قومها و ملیتها اقسام و انواع داشت. تازگی برایماکاماًل محیط
بهچشم بازار و آفریقاییوغیرهدرکوچه نیز و ایرانیوعرب و بلوچ و پاکستانی و
میخوردند.بسیاریازمغازههاسرشارازکاالهایمصرفیوارزانقیمتبود.هرچهدلت
اتفاقشان به قریب اکثریت مهاجرمیدیدیکه و نیرویجواِنجویایکار میخواست
نقشرنجوزحمتومحرومیترابهعیانبرچهرهداشتند.اگرفارسیمیدانستی،مشکلی
نداشتیچونبخشوسیعیازکاسبکارانایرانیبودند.چندتاجربزرگایرانیهمدرآنجا
بودندکهنفوذوشهرتبسیارداشتند.گفتهمیشدکهشایدچهلدرصدسکنۀُدبیایرانی
باشند.بااینکههمهازبیکاریوفقر،بهاینامیدکهاندکیزندگیشانراتأمینکننداز
ایرانفرارکردهبودند،تعصباتایرانیگریوضدیتباملیتهایدیگروتحقیرآنان
رواجداشت.نفوذرژیمشاهودستگاهپلیسسیاسیوقضاییاوزبانزدهمگانبود.ُدبی
درآنزماننوعیهنگکنگمحسوبمیشد؛البتهدرطیسالهایبعدآنچنانتغییرات
بزرگیدرآنرخدادهاستکهبهسختیسیمایپیشینآنبهیادمیآید.منطقۀخلیجدر
آنزمانبرایاهالیجنوبایرانقطبمهاجرتبود.برایمثال،درشهرالربهُندرت
مرِدجواِنجویایکارپیدامیشدچونچنینجوانیحتمًاراهیجنوبشدهبود.مهاجرت
بهآنمنطقهبرایاقامِتدیرپانبود.غالبًاباهرمصیبتیخودرابهآنجامیرساندندتادر
کارساختمانیابازارمشغولشوند،نانیبرایخودوخانوادۀمنتظرشاندرایرانفراهم
کنندوبهوطنبازگردند؛زمانیکهاینپولتماممیشددوبارهبهآنجابازگشتهوتاجان
داشتندبهکارمیپرداختند.کار،تابعهیچقانونینبودوچهبساهنوزهمنیست،نهازنظر
زمانکار،نهازنظرمزد؛شرایطکارومعیشتاینکارگرانباحقوقیکهکارگراندربرخی
فراگیرحاکم بردگِی نوعی نبود. مقایسه قابل بودند برخوردار آن از دنیا ازکشورهای
بود.کسانیهم،دلشانخوشبودکهگهگاهبهُدبیسفرکنندوباخودکاالییرابدون
گمرکبهایرانبیاورندوبفروشندکهالبتهاینکاربادشواریهمراهبود.درعینحالاین
بلبشویسراسریازتحوالتیبرکنارنبودکهدردنیایعربرخمیداد.تأثیراتجنگ
ژوئن۱۹۶۷واوجگیریمقاومتومبارزۀمردمفلسطینکههمۀاعرابراتحتتأثیر
قرارمیداد،درُدبینیزاحساسمیشد.برایماکهتشنۀاخبارکشورهایعربیبودیم
روزنامههادردسترسقرارداشتوالزمنبودمانندایرانآنرامخفیانهوبهدشواریبه

چنگآوریم.

انقالبیونآنسالها،داشتیم، از طبقروالیکهماوتاآنجاکهمیدانمبسیاری
حداکثرصرفهجوییرعایتمیشدواگرالزمبوددرمسافرخانههایسطحپایینمیماندیم.
بعضیشبهاراحتیرویکارُتن،کناردریابهصبحرساندیمکههوایمرطوبوشبنم،
بدنراسختِکِرختمیکردولیشورمبارزاتیکهدرسرداشتیمباعثمیشداینگونه

دشواریهارابههیچگرفتهوحتیرضایتبخشباشد.

رفتوآمد محلههایی در لنچ، با قطر به رفتن قاچاقچیجهت پیداکردن برای
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میکردیمکهآدمهایولگرد،بیکاروحتیبزهکارپرسهمیزدند.اینمحیطجدیدچقدر
برایمانتازگیداشت.مابچههایخانوادههایمذهبی،مؤدبومدرسهرفتهوقتیبااین
ُقماشافرادروبهرومیشدیمبهغریبهبودنخودپیمیبردیم.آنهابهجایسالموعلیک،
فحشهایآبدارناموسیدرحضورزنوبچهبایکدیگرردوبدلمیکردند؛خداحافظی
کردنشانهمبههمینشکلبود.اینهمبرایمانوعیجامعهگردیمحسوبمیشدکهدر
سازمانهمداشتیم.میکوشیدیمانواعشرایطزندگیاجتماعیرامستقیمًاًازخودجامعه

آنطورکههستفراگیریم،بهامیدآنکهدیدمانسببهواقعیاتعینیشود.

ترکیبجمعبهنحویانتخابشدهبودکهازعهدۀاینسفروکاًلاینمأموریت
برآید.رسولازلحاظآموزشسازمانیکارآموختهتربود،فتحاللهازنظرعملیوتکنیکی
کارآمدومنبهطورنسبیازاوضاعفلسطینوکشورهایعربیاطالعبیشتریداشتم.
رویهمرفتهجمعیمناسبتشکیلمیدادیم.مشکلیکهوجودداشتاینبودکهمسئلۀ
آمدِن پیش از مانع رفیقانه  َجّوِ وجود البته بود، نشده تعیین مشخص بهطور مسئولیت
هرگونهمشکلیمیگشتاماطبیعیستکهجورفیقانهواعتمادمتقابلنمیتواندجایگزین
بین در ُدبی، در ماندن هفته یک از پس نفر سه ما باشد. سازمانی مسئولیت تقسیم
لنچهاییکهکارگرانرابهطورقاچاقبهنقاطدیگرخلیجمیبرد،باالخرهیکقایقباری
پیداکردیمکهقراربودبا۴۰-۳۰مسافربهدوحه)پایتختقطر(برود.طبیعیستکه
محملمااینبودکهکارگرمهاجرهستیم،درنتیجهخودراباطرززندگیآنهاولباس
وسرووضعکارگرانمهاجروفقدادهبودیم.مسافراِندیگر،مشتیدستازجانشسته
بودندبهامیدرسیدنبهآنسویآبواحتمالپیداکردنکاریدرآنجا.قایقرانمااز
ترسگشتیهایساحلیکجوقوسمیزد،گاهازساحلدورمیشدوگاهنزدیک.وقتی
موجباالمیگرفتهمهدستبهدعابرمیداشتند،هرکسبرایخودهرچهروضهونوحه
شنیدهبودبرزبانمیآوردوترسانولرزانبهخودمیتپید.دریاطوفانیشدهبودوراهی
کهمعمواًل۴۰ساعتهطیمیشد،دستآخریکهفتهطولکشید.عالوهبرخطردریا،
ناخدایلنجازترسگشتیهامیخواستخودراهرچهزودترازدستمامسافرانقاچاق
خالصکند.پسازنمیدانمچندروزسرگردانی،بهساحلینزدیکشدیم؛قایقرانبهدو
جاشوکههمراهشبودندگفت:“بگذاراینهاراپیادهکنیموفرارکنیم”.همهداشتند
پیادهمیشدند؛منعربیحرفزدناوراتقریبًافهمیدموبهقولمعروفشستمخبردار
شد،بهدوستمفتحاللهفریادزدمکه“نبایدپیادهشد،بیاییدباال!”فتحاللهبرگشتباالو
یقۀقایقرانراگرفتوبهسبکخودشانفحشهایآبداربهاودادوتهدیدکردکهباید
خودشهمهمراهبادیگرانپیادهشودوهمهرابهمقصدبرساند.خالصههمراهعدهای
دیگرباناخدادرگیرشدهووادارشکردیمدوبارهمسافرانراسوارکردهوراهراادامه
دهد.بااینکاراحتمااًلازتلفشدنجانخودومسافرانازتشنگیوگرسنگیدرآن
بیابانجلوگیریکردیم.بازنزدیکپانزدهساعتدیگررویآبحرکتکردیمتانیمهشب
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بهساحلیرسیدیمکهازآنجاشعلۀبلنِدسوختنگاِزنفتازدوردیدهمیشد.قایقرانگفت
کهآنجادوحهاست.همۀمسافرانهرچهبههمراهداشتیمرویسرمانگذاشتهوتویآب

پریدیمکهتازانویاباالترمیرسید.

درساحلنمیدانمچندساعتدرشبتاریک،درصحراییازماسهداغوپستی
بهسمتهمانشعلهحرکتکردیم. بود درستشده توفان نتیجۀ در بلندیهاییکه و
نزدیکیهایصبحبهجادۀباریکیرسیدیمکهآسفالتبود.فهمیدیمکهتقریبًابهمقصد
نزدیکمیشویم.ُچرتکوتاهیزدیموفتحاللهبیدارمکردکه“پاشوآنطرفجادهیک
خانهاست،توکهعربیمیدانیبروصحبتکنببینمیتوانندمارابهشهرببرند”.منبه
سمتخانهرفتم؛چندسگکهدورخانهپاسبانیمیدادندباسروصدابهسمتمدویدند
ولیصاحبخانهکهازدورمرادیدهبود،سگهاراآرامکرد.بهاوگفتمکهمیخواهیمبه
شهربرویم.پرسید:“چندنفرهستید؟”.گفتم:“سهنفر”.اومارادریکوانتسوارکرد

وتادوحهبرد.کرایهاندکیهمگرفت.

درقطرفتحاللهبراساسآشناییقبلی،بانمایندۀالفتحتماسگرفتولیبرخالف
دیدذهنیوتوقعآمیزماواینکهانتظارداشتیممورداستقبالگرمنمایندۀمزبورقرارگیریم
بایدخودماندر اینجوابمواجهشدیمکه با بهماجادادهشود، او وحتیدرخانۀ
و اطاقکیکارگریکرایهکردیم ترتیب این به پیداکنیم. قهوهخانهایجا یا مسافرخانه

بالفاصلهخودرابرایمالقاترسمیآمادهنمودیم.

شروعمذاکراتدرقطر

صحبترسمیبیندونفرازالفتحوماسهنفربهنمایندگیازسازمانآغازشد.
آنهاازکادرهایباالیجنبشفلسطینبودندوتاآنجاکهمیدانمدرشرکتنفتیِاسوکار
میکردند.یکیمهندسسعیدِمسحالودیگریراباناممستعارابواسماعیلمیشناختیم.
درمالقاتاول،ابتدابهزبانعربیگفتوگوراآغازکردهوبیشازدهدقیقهازوضعیت
خودمانگفتیمولیازآنجاییکههنوزبهزبانعربیتسلطکافینداشتیم،گفتوگورا
بهزبانانگلیسیادامهدادیم.مضموناصلیمالقاتطبعًاپسازمعرفیوپاسخگویی
بهسؤاالتآنهاحولهویتایدئولوژیک،نظری،سیاسیوسازمانیما،درخواستیبود
کهبرایآموزشنظامیداشتیم.سپسمسائلموردنظرخودما،شناختازجامعۀایران،
رژیمشاهونقشتخریبیآندرمنطقه،طمعورزیهایامپریالیستیدرمنطقۀخاورمیانه
وجودسرنوشتمشترکمردمایرانبااعرابوغیره،همۀاینهارابافلسطینیهادرمیان
نهادیم.درادامه،هدفمانازتماسباآنها،قصدمانازرفتنبهپایگاههایفلسطینیبرای
کسبآموزشهاینظامیوبرنامهمانرابرایمبارزهبارژیمایرانبرایشانتوضیحدادیم.
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نتیجۀگفتوگوهاومالقاتهارضایتبخشبود.تماسماباآنهاحدودیکماهادامه
داشت.آنگونهکهبعدهافهمیدیم،آنهادرتمامیاینمدتبدوناینکهخودمابدانیم
تمامیحرکات،رفتارورفتوآمدهایماراکنترلمیکردندتاسرانجامبهمااعتمادپیدا
کردند.مطالبیراهمتهیهکردهبودیمکهبهآنهادادهشدتابراینظرخواهیبهبیروتیا

اّمانبفرستندوجواببگیرند.

بهلطفالله بانمایندگانفلسطینی نتیجۀگفتوگوهایما برایدریافت سازمان
میثمیمأموریتدادتانزدمابیاید.لطفاللهمیثمیکهمهندسشرکتنفتیالوانبود،
گویادرجزیرۀخارکدرکارمیکرد،ازامکاناتخوبیبرایسفربینایرانوکشورهای
خلیجبرخورداربود.ویدراینسفرتوانستهمبامادیدارداشتهباشدوهمهمکاران
فلسطینیاشرامالقاتکند،بیآنکهازارتباطخودبامابهآنهاچیزیبگویدولیاینارتباط

رارفقایفلسطینیحدسزدهبودندوهمینامربراعتمادشانبهماافزودهبود.

و رمزشناسایی رسید. آنها مثبت باالخرهجواب تا ماهطولکشید دو از بیش
آدرسمحلیدربیروترابهمادادندکهباامکاناتخودمانهرچندنفرکهبخواهیم،به
آنجابرویم.ماامیدواربودیمکهشایدالفتحباامکاناتشبتواندافرادماراازهمانقطربا

هواپیمابهاّمانبفرستدکهچنیننمیتوانستباشد.

طیایندوماهیکهدردوحهماندیم،الزمشدبرایخودآدرسوصندوقپستی
فراهمکنیمتارابطهباایرانقطعنشود.روزنامههایایرانرامیخواندیمودرجریاناخبار
قرارمیگرفتیم.تعدادایرانیهایمقیمدوحهنسبتًازیادبودوبازارِگراشیها)گراشاز
منطقۀالرستاناست(ومغازهدارانیازدیگرمناطقجنوبایراندرآنجامعروفبودند.
فتحاللهورسولمیتوانستندهمهجارفتوآمدداشتهباشندوحضورشانراهیچآشنای
همشهریاحساسنکندولیمنچندنفرازهمشهریهاوهمسایگانمرامیشناختمکه
درآنجایامغازهداربودندیابهکاربناییوکارگریاشتغالداشتند.آنهانبایدمرادرآنجا
میدیدند؛بنابراینبرنامۀمناینبودکههرروزبهکتابخانهملیقطرمیرفتمودرآنجا
کتابهاومجالتعربیرامطالعهمیکردم.عصرهاهمسهنفریبهساحلدریامیرفتیم

وبهتمرینشنامیپرداختیمکهبرایمانلذتبخشهمبود.

بازگشتبهایراندرنیمۀخرداد۱۳۴۹

پسازگرفتنپاسخمثبتازسازمانالفتحوپذیرشطرحآموزشرفقایمادر
برمیگشتم تهران به بوشهر طریق از اوضاع برایگزارش باید من فلسطینی، پایگاههای
درحالیکهدونفردیگرهمچناندرمنطقهمیماندند.بایدتماماطالعاتالزمبرایسفر
افرادبعدیبهخلیجرادراختیارسازمانمیگذاشتمبهطوریکهاگرنتوانستمدوبارهبهمنطقه
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برگردم،تجربهمنتقلشدهباشد؛بایدمیدانستندکهقاچاقچیانراکجاوچگونهپیداکنند
تاترتیبسفرقاچاقیخودرابهخلیجبدهند؛اگرچنانچهدرآنحولوحوشدچارگشتی
پلیسشدندچهمحملیداشتهباشند؛درموردسکونتشانچهبگویندوخانهچهکسی
هستند.الزمبودبامنطقۀبندرلنگهخوبآشناباشندوحتیتوجیهیداشتهباشندکهدراین
وقتشبیاروزچراآنجاهستند؛ماحتینامچندفاحشهراهمپیداکردهبودیمکهمثاًل
بچههابگویندکهبهسراغفالنشخصمیرفتهاند.همۀاینریزهکاریهارابهنحویحساب
کردهبودیمکهافرادباحداقلخطروامکانگیرافتادنبتوانندخودشانرابهمقصدبرسانند.

برایبازگشتبهایراننیازداشتمکسیازساکنینشناختهشدۀقطرمرامعرفی
کند.برایاینکارازقبلماحتیکاغذویژۀپلیسرابهدستآوردهوُمهرچندفروشگاه
ومغازهراجعلکردهبودیمکهدرصورتلزومبتوانیمچیزیبرآننوشتهومهریبزنیم.
ماتواناییچنینکاریراداشتیماماآنروزاینکارالزمنیفتادچونتوانستیمازوجود
میثمیاستفادهکنیم.منباگرفتنیکاجازۀبازگشتازهیئتسفارتباشناسنامۀجعلی
میخواستمراهیبوشهرشوم.لنجحدود۳۰نفرمسافرداشت.ناخداکهازهمانِاسکلۀ
قطرپاسپورتافرادراکنترلمیکردفهمیدکهمنتنهاکسیهستمکهپاسپورتندارم
ونیازمندآنبودکهیکنفردرهمینقطرمراتأییدکند.اینجابودکهمیثمیکهبرای
همراهیمنبهاسکلهآمدهبود،درادارۀجوازاتکهحکمادارۀگذرنامۀبندرراداشت،
کارتشرکتالوانراکهدرآنکارمیکردبهناخدانشاندادوهمینکافیشدکهدیگر
اواشکالینگیرد.همیننشانمیدادکهشرکتهاینفتیازچهقدرتیبرخورداربودندو
درواقعدرمنطقهخداییمیکردند.سفرمابهبوشهرکهقاعدتًاحدود۳۰ساعتوقت
میگرفتبهدلیلبادمخالفوموج،یکهفتهطولکشید.درستاستکهمنمترصد
رسیدنبهمقصدبودمولیچندینروزرویدریامعطلماندن،خودشفالوتماشابود.
جزایرمرجانیوسطخلیجراناخداخوبمیشناختومیدانستکهوقتیدریادرحال
جزرباشدجزیرهازآببیرونمیآیدومیتوانازآِبشیرینیکهازچشمههایآنبیرون
میزندآبآشامیدنیموردلزوملنجراتأمینکرد.وجودمرغاندریاییعالمتآنبود
ما و پهلوگرفت مرجانی لنجکنارجزایر بار بیرونمیآورد.چند ازآب کهجزیرهسر
میتوانستیمازلنجپیادهشویم،ازآبشیرینبنوشیمومنبعآبلنجراهمپرکنیم.آب
شیریندروسطدریایشورنهتنهامورداستفادهرهگذرانیمثلماومرغاندریاییبود
بلکهیادآورقصهایقدیمیهمبودکهازهمینآبشیرینصدفدردریاتولیدمیشود.
بههرحالخستهوباریشنتراشیدهبهساحلبوشهررسیدیم.مسافرانکهعمومًاًکارگران
زحمتکشجنوببودندکهبرایکاربهقطرمیرفتندهریکباخوداجناسیکهدر
قوطیهای سیمان، بودند.کیسههای آورده خود با میرسیده دستشان به ارزانتر قطر
ازحقوقگمرکی معینی مبلغ تا اجناس این وساعت. لباس،عطر پارچه، روغننباتی،
معافبود.برخیازاینکاالهاساختایرانبودکهدرخلیجارزانترازبازارایرانبه
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فروشمیرسیدوبرایکارگرانصرفمیکردکهمثاًلسیمانیاروغنراازآنجابخرندو
دوبارهبهایرانبرگردانند.منتعدادیساعتمچیژاپنی)سیکو(خریدهبودم.برایآنکه
بهمنگمرکیتعلقنگیردمسافرانپیشنهادکردندکهساعتهارابینآنهاتقسیمکنمو
پسازعبورازگمرکهمهرابهیکنفربهنامسیدمحمدکهدربوشهرمغازهداشتبدهند
ومنپسازحلمشکلمباپلیسوادارۀپاسپورتبهاومراجعهکردهوساعتهارابگیرم.

ازلنجکهپیادهشدیممنبایدمستقیمبهکالنتریمیرفتم.پاسبانیازمنبازجویی
باتوضیحمنمواجهشد کردکه“چرابدونپاسپورتازکشورخارجشدهام؟”وقتی
و آدرس نوشتم. بودم”.منهم بنویس“گشنه بودم،گفت: رفته آنجا به برایکار که
مشخصاتجعلیامراکهمطابقباشناسنامۀبیعکسمبودچندبارپرسیدوتمامشد.
سپسخودشباموتورمرابهساواکبردتاآنهاهمتحقیقالزمرابکنند.کارمندمربوطه
پرسشهاییکردوباتوجهبهپاسخهاییکهداشتمشکینبرد.شناسنامهامصادرهازَاَهر
بود.پرسید:“ترکیمیدانی”کهجوابدادممادرمپسازمرگپدر،مراباخودازکودکی
بهتهرانآوردهوترکینمیدانم.کمیپول،حدود۵۰۰تومانداشتمکهازمنگرفتو
فقط۵توماندادتادریکمسافرخانهبخوابمو۵تومانهمبرایغذاکهصبحبهاداره
ساواکبرگردم.همینکارراکردم.قبلازرفتنصورتمراتراشیدمونامهایبهرفیقی
درتهراننوشتمکهبرگشتهاموپستکردم.حاالبایدبهادارۀپاسپورتمیرفتموجریمۀ
ندارمقبولنکردندودر ازکشوررامیپرداختم.هرچهچانهزدمکه خروجغیرقانونی
نتیجهحدود۱۲۰تومانجریمهپرداختموتمامشد.بهسراغسیدمحمد،آنفردمغازهدار
رفتمکهبامحبتفراوانساعتهارادریکدستمالگذاشتهبودوبهمنبرگرداند.در
اینجاشاهدروابطیبودمکهزحمتکشانبینخوددارندوهمبستگیشانراتجربهکردم
وآموختم.همانروزبهسمتشیرازراهافتادم.دربینراهدرقهوهخانهایکهاتوبوسمان
توقفکردهبودیکیازشاگرداندوسالپیشمرادیدمکهمراصدامیزد.هیچدوست
نداشتمکهمراباآنقیافهببیندولیچارهاینبود؛ناگزیرمحملوبهانهایبرایحضورم
دربوشهرتراشیدم.درشیرازباچندتنازرفقادیدارکردموسپسبهتهرانرفتمتاپس
ازگزارشکاملاوضاعبهسازمان،همراهباافرادجدیدیکهبایدبهسفرخلیجمیرفتند

دوبارهبهمنطقهبازگردم.

گفتنیستکهدرحینانجاموظیفۀمعینسازمانیمیکوشیدیمبابرخیابتکارها
ازهزینۀسازمانبکاهیم.خرید۱۰ساعتمچیبرایفروشدرتهرانبههمینمنظوربود.
عالوهبراین،نشستوبرخاستباتودههایزحمتکشوآشناشدنبانقاطقوتو
ضعفآنهاادامۀهمانبرنامۀجامعهگردیدرونسازمانبود.بدونتجربۀمستقیموزیستن
باتودههایزحمتکشنمیتوانباآناندرآمیختوازبرجعاجروشنفکریوخیاالت

غیرواقعیفاصلهگرفت.
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درتهرانطییکهفته،غیرازگزارشسازمانیبایدغیبتخودمرابرایخانواده
ودوستانمتوجیهمیکردمکهبامحملسازیوادعایپیداکردنکاریدررضاییهوبعد
فرزندانشان فعالیت به نسبت راحلکردم.کنجکاویخانوادهها مسئله این بلوچستان
یکساننبود.اگرمنمیتوانستمباچنینمحملیکنجکاویخانوادهودوستانرامنحرف
کنم،افرادیهمبودندکهاگربامدرکهمپیشخانوادهادعامیکردندکهدراروپادرس
میخوانندیاکاریپیداکردهاند،خانوادهبازهمآنهارادنبالمیکرد.هرگونهشکو

تردیددرادعاهاومحملهایمامیتوانستازنظرامنیتیمسئلهسازباشد.

سفردوم،خرداد۱۳۴۹

باتوجهبهامکاناتیکهبرایمسافرتقاچاقوگرفتنپاسپورتباشناسنامۀجعلی
وجودداشتوهمینطورامکاناتارتباطیـاطالعاتیکهبهدستآوردهبودیمقراربراین

شدکهازتهرانبهتعدادکافیافرادبرایگرفتنپاسپورتبهُدبیاعزامشوند.

ازقبلخبرداشتیمکههیئتسفارتایراندرکویتدرمناطقخلیجمیگرددو
برایایرانیانیکهگذرنامهندارند،گذرنامهصادرمیکند.بههمیندلیلآگاهانهبرنامهریزی
کردهبودیمتاازایرانبااسامیجعلیوشناسنامههایجعلیکهباقیمتهایپنجتومانو
دهتومان،یاکمیبیشتریاکمترازاینجاوآنجامیخریدیم،بهطورقاچاقیبهخلیجبرویم.
سپسباهمانناموشناسنامههایجعلیخودمانازهیئتنمایندگیسفارتایراندرکویت،
گذرنامۀحقیقیورسمیبگیریمتابهراحتیبتوانیمبهایرانوجاهایدیگرسفرکنیم.ما
امیدواربودیمبتوانیمتعدادمشخصیازافرادرادرفاصلۀتابستان۱۳۴۹درپایگاههای
فلسطینیآموزشدهیمتابرایثبتنامدانشگاهدرمهر۴۹بهتهرانبازگردندوساواکهم
ازاینماجراظنینبرد.ماتوانستیماینکارراانجامدهیمکمااینکهکسانیمثلرضارضایی
ویامسعودرجویتوانستندپسازآموزشپایگاهیبهدانشگاهبرگردند،بهطوریکهحتی
پسازضربۀسال۱۳۵۰هیچردیدائربراینکهساواکازاینسفرهابوییبردهواحیانًا
باتعقیبآنبهسازمانضربهزدهباشدوجودندارد.اینخوددستاوردیبسیارباارزشبر

علیهسیستمپلیسیایبودکهرژیمشاهدرداخلوخارجازکشورحاکمکردهبود.

از نفر چند ماه، خرداد همان در بود، شده جمعآوری اطالعاتیکه براساس
اعضایسازمانکهامکانمسافرتبهُدبیراداشتندازجملهعبدالنبیمعظمیوحبیب
مکرمدوستدلخواه…بهطورغیرمجازبهُدبیآمدهوبانامجعلیگذرنامهگرفتندوپساز
واگذارکردنگذرنامههابهگروهدرُدبی،بهایرانبازگشتند.درستقبلازسفرآنهارسولو
فتحاللهبرایاستقبالازبچههایجدیدیکهبهدبیمیرسیدندازقطربهآنجاآمدهبودند.

برای خانواده، به نسبت محمل اوضاع مرتبکردن از پس من ترتیب این به
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باردومهمراهباعدهایدیگرازرفقاعازمُدبیشدم.افرادیکهبایدمیرفتیم،همگی
دریکاتوبوسنبودیم.فکرمیکنمدوسهنفردراتوبوسیبودیمکهحتییکدیگررا
نمیشناختیم.قرارهمۀافراداینبودکهدربندرعباسجمعشوندتابعدبهبندرلنگهبرویم.
حواسماآنقدربرکاروهدفمانمتمرکزبودکهکمترمیتوانستیممسائلدیگررادر
نظرداشتهباشیم؛برایمثالدرسرراهکرماندرقهوهخانهایتوقفکردیم.بهیاددارمکه
ازتلویزیوناعترافاتنیکخواهراپخشمیکردند)۱۹خرداد۱۳۴۹(.اوازکادرهای
باچندین برنامۀسازمانخود،همراه درچارچوب بودکه توده انقالبیحزب سازمان
نفردیگربرایفعالیتسیاسیچندسالپیشبهایرانآمدهبود.پلیسآنهاراشناسایی
ودستگیرکردهوحاالاورابهتلویزیونکشاندهبودند.یادمنیستکهماکوچکترین
توجهیبهسرنوشتاوداشتهباشیم؛توگوییلورفتنوضربهخوردنبهسراغمانمیآید.

یک با را ما او یافتیم. را قاچاقچی قبلی، اطالعات به اتکا با بندرعباس در
لندروربهخانهایروستایینزدیکبندرلنگهرساند.شبدرآنجاخوابیدیموروزبعدبه
خانهاینزدیکدریامنتقلشدیم.قاچاقچیهااینخانهرابرایتجمعمسافراِنخوددر
نظرگرفتهبودند.دراینخانهمعمواًلمسافرانتاظرفیتلنجُپرشودانتظارمیکشیدند.
امریکهممکنبودچندروزطولبکشد.بعدلنجبهسمتُدبیراهمیافتاد.رفقاییکه
قبلازمابهآنجارسیدهبودندباتعدادنسبتًازیادیازمسافراندرآنجاجمعبودند.ما
کارگرانسادهایبودیمکهقاچاقیازایرانخارجشدهوبرایدرآوردنناِنزندگیخود،
میخواستیمدرمنطقۀخلیجکارکنیم.رفتارمابههیچرونمیبایستماهیتواقعیماراکه
مثاًلفارغالتحصیلدانشگاهیاروشنفکرودارایافکارانقالبیهستیمبرایدیگرانبرمال
سازد.مابایدلباسوقیافهورفتارجوانانزحمتکشوعمومًاًبیسوادوبیاطالعاز
جریاناتسیاسیرابهخودمیگرفتیم.همچنینبایدوانمودمیکردیمکهرفقایدیگرمان
رانمیشناسیم.طرزصحبتومعاشرتوتکیهکالموخوشوبشوسرگرمیوحتیطرز
غذاخوردنوشستشووغیرههمهبایدبهروالمردمعادیزحمتکشانجاممیشد.ما
مجاهدبودیموطبعًانمازمیخواندیمولیدرآنجابایدکاماًلخودرابادیگرانهماهنگ
میکردیم.ظرافتهاییکهبایددررفتارخودرعایتمیکردیماهتماموآموزشمیطلبید
تاخوببتوانیمدرمحیطجاافتادهورفتارمانموجبشکوشبههنشود.مادرمحیط
زحمتکشانبزرگنشدهبودیموفرهنگمانباآنهامتفاوتبود.برایزیستنومخفی

شدنبینآنهانیازبهآموزشوکوششمعینداشتیم.

انتظارمابرایراهافتادنلنجدربندرلنگهتانیمهشبآنروزطولکشیدکهدر
آنجابادیگرمسافرانماندیم.بهیاددارمکهبرایسرگرمیووقتگذرانی،رفقابامسافران
دیگرپاسوربازیمیکردند.وقتیافرادمشغولورقبازیهستندکمترحرفزدهمیشود
وامکانلورفتنکمتراست.زندهیادمحمدیقینیآنقدرغرقبازیپاسورشدهوباجمع

مسافرانعادییکیشدهبودکهبرایمتعجبآوربود.
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دردسر بدون دریایی، سفر ساعت ۲۰ حدود از بعد و افتاد راه لنج باالخره
خاصیبهُدبیرسیدیم.درآنزماندرمنطقۀخلیجفارس،تنهاکویتمستقلبودوبقیۀ
شیخنشینهاتحتسلطۀانگلستانادارهمیشدند.باشناسنامههایجعلیواردُدبیشدیم،
البتهاگرهمنداشتیممیشدپسازکمیمعطلیرویاسکله،تااتمامگشتپاسبانیکه
مأمورکنترلبود،واردشهرشد.گفتمکهسازمانبافرستادنبرخیازرفقابهاینسفر
)ابراهیمآوخومحمدیقینی(هدفیتدارکاتیراهمتعقیبمیکردوآنبهدستآوردن
پاسپورتازهیئتسیارسفارتایراندرکویتبود.یعنیایندستهازافرادمیبایست
پسازاخذمدرک،آنرابهبچههادرُدبیواگذارکردهوخودبهایرانبازگردند.ازآنجا
کهمایکیدوروزدیربهُدبیرسیدهبودیمبایدخودرابهابوظبیمیرساندیمچونهیئت

سیاربهآنجانقلمکانکردهبود.

پیداکردنقاچاقچیهاییکهدرلنچهایکوچکماهیگیریمسافرسوارمیکردند
سرانجامیکشب وقتگرفت. روز چند میترسیدند ساحلی ازگشتیهای بهشدت و
دستهجمعیدرقایقیکوچکراهیابوظبیشدیم.ماهشتنفربودیم:موسیخیابانی،
کاظمشفیعیها،محمدیقینی،ابراهیمآوخ،محسننجاتحسینی،حسینخوشرو،محمود

شامخیومن.

قایقچنانکوچکبودوبارسنگینکهموجآببهدرونقایقمیریختومابا
کفدستوقوطیکنسروخالیآبرابیرونمیریختیم.یکبارهمموتورلنجازکار
افتاد.برخیکهشنابلدنبودندجلیقۀنجاتبهتنکردهبودند.مسیرُدبیبهابوظبیراه
درازینیستویکشبهطیمیشودولیازآنجاکهکلمسیردرکنارۀدریاوبافاصلۀ
یکیدوکیلومتریازساحلاست،طیکردنآنسادهنیست.ازدورچراغهایساحل
دیدهمیشدوقایقرانهردم،دعامیکردکهکسیمارانبیند.یکیدوبارنزدیکبودموج
سنگینیقایقکوچکرابامحتویاتشکهمابودیمواژگونکند.هرکسیازماواکنش
خاصیداشت.منآرزومیکردمکهاینسفربهخیربگذردوسازماِنجوانماناگهاناین
همهعضوراازدستندهد.همهبههمشهامتوضرورتایستادگیدربرابرمشکالترا
یادآورمیشدیم.ابراهیمآوخآهنگ“مراببوس”رامیخواندوبخشهاییراکهمناسب
وضعمابودباتأکیدهرچهبیشتروباشوروهیجانتکرارمیکرد.تقریبًاهمۀپولهابرای
آنکهدرآبخیسنشوددریکپاکتپالستیکدستمنبود،همینطورشناسنامهها.
وقتیباعجلهپیادهشدیمتاریکیهواوناآشناییبهمنطقهوترسازدستگیرشدنموجب
شدکهیکشناسنامهگمشودوپولهمدرستتقسیمنشود.پولها)حدود۲۷هزار
تومان(بهطورعمدهدردستمنماندکهبهزندانافتادموناگزیر۶نفردیگرباپولکمی
میبایستیکماهیابیشتررادرابوظبیبهسربرند.آنهابابرنامۀصرفهجوییجالبیکه
طرحریزیکردهبودندوباپولیکهبعدهاازُدبیبرایشانرسید،توانستندوظیفهایراکه
بهعهدهداشتندبهانجامبرسانندیعنیپاسپورتگرفتهوازآنجاطبققراربهُدبیبرگردند.
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منومحمودشامخیکهدرزندانبودیمپساز۲۵روزبهسمتُدبیاخراجشدیمو
توانستیمبقیهرابیابیم.

دستگیریدرابوظبی

مانصفههایشببهیکساحلشنیرسیدیمودرتاریکیمطلقتصمیمگرفتیم
کمیاستراحتکنیم.درگروههایدونفرهدرساحلپراکندهشدیموقرارگذاشتیمکه
فرداصبحدرمرکزشهر،فکرمیکنمدرمقابلادارۀپستمرکزیابوظبییکدیگرراپیدا
کنیم.نزدیکیهایصبحمتوجهشدمکهیکگشتیپلیسکهاحتمااًلنزدیکشدنیک
قایقرادیدهبود.دونفرمأمورپلیسبهمنومحمودرسیدندومارابازداشتکردند؛ما
رادرماشینخودسوارکردهوبهمقرپلیسبردند.ماتالشکردیمخودراکارگریاکارمند
جابزنیماماتمامسرووضعماننشانمیدادکهازدریاآمدهایمودستآخربهجرمورود

غیرمجازبهیکماهزندانمحکومشدیم.

خبردستگیریمانرااززندانتوسطیکزندانیکهدرُشرفآزادشدنبودبا
تلگرافبهرفقایُدبییعنیرسولمشکینفاموفتحاللهارژنگخامنهایاطالعدادیموازطرق
ارتباطیکهازپیشداشتیممتوجهشدیمکهترتیبارسالپولازُدبیبهدیگررفقامیسرشده
زیرشکنجهبودکهرفقا

)۱(
بود.اینقضیهمصادفبادستگیریوکشتهشدنحسننیکداودی

ازرادیوبغدادشنیدهبودند؛اماشنیدنچنیناخباریکوچکترینتزلزلیدرماایجادنمیکرد.

محمودشامخیومن۲۵روزدرزندانیدرشهریبهنامالعین)درابوظبی(
سپریکردیم.زندانیانکهحدود۳۰۰نفرمیشدند،عمومًاًبهدالیلجرایمعادیبهزندان
افتادهبودندوبهملیتهایمختلفیتعلقداشتند؛عمومًاًمرتکبخالفهایکوچکشده
بودندکههمهازفقرونداریشرایطزندگیناشیمیشد.منآنجافهمیدمکهاینمناسبات

مثلباتالقیستکهکافیستیکبارپایتبلغزدوتاابددرآنگیربیافتی.

دراتاقیکهگنجایش۵نفرراداشت،ماحدود۲۰نفربودیم.برایخوابیدن
میبایستیکپهلووکتابیدرازبکشیم.هوایابوظبیبسیارگرمبودوهوایزندان
خفقانآور.صبحیکچایمیدادندومعادلچندقاشقکنسرودال)شبیهعدسی(.یک
تکهناننازکهممیدادندکهکمیچربشدهبود.روزاولکهبهاینناننگاهکردم
پرازلکههایسیاهبودکهمتوجهشدیمتعدادزیادیازحشراتیاستکهدرآردبهوجود

۱-حسننیکداوودیازفعاالنگروهکمونیستیفلسطینکهدربهار۱۳۴۹قصدسفربهفلسطینبرای

آموزشنظامیداشتند،درخرداد۴۹دستگیرشدوزیرشکنجۀساواکدرهمانزمانجانباخت.نک.به:

“مصاحبهبامحمدتقیشهرام:فراراززندان،اوضاعسیاسیومبارزۀمسلحانه”،انتشاراتاندیشهوپیکار،
http://peykar.org/files/pdf/book/Taghi-Shahram-Mosahebeh.pdf.۶۸آبانماه۱۳۹۵،ص
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میآید.وقتیآنهاراجدامیکردیمجزباریکهایازحاشیهنانباقینمیماند.دوسهروزی
وسواسبهخرجدادیمواینکارراکردیمولیبعددیدیمصرفنمیکندوبهتراستچشم
بستهنانرابخوریم.غذایظهربرنجبدونروغنوماهیآبپزبود.ازاینغذابهحد
کافیمیشدخورد.عصرهمچایبودویکیازهماننانهاوگاههمراهبادال.هرکس
روزانهدوسطلآببرایآشامیدنوشستشوجیرهداشت.ایناولینباربودکهزندانرا
تجربهمیکردم.گاهپیشمیآمدبراییکیاززندانیانکهوضعمادیاشازدیگرانبهتر
بودغذایخصوصیازبیرونبیاورند.بهمحضاینکهسفرهاشرابازمیکرد،دههاچشم
اورانظارهمیکرد؛بعضیهمتعارفراکنارگذاشتهکنارسفرهاومینشستندتاچیزی
نصیبشانشود.درروزهایاولتعجبمیکردمکهچرادیگرانبهمحضدیدنسبزی،
میوهیاپیازاینقدرطاقتخودراازدستمیدهندوعماًلمزاحمدیگریمیشوند.یکی
دوهفتهکهگذشتبادیدنپیازدلخودمهمهواییمیشد.لذابهفکرافتادیمکهبرای
بهدستآوردنپیازکاریبکنیم.درآنجازندانیمیتوانستداوطلببیگاریبرایکار
درآشپزخانهشودوگونیهایبرنجوچیزهایدیگرراازانباربهآشپزخانهکولبگیرد؛
درحیناینکارممکنبودبتوانیکیدوپیازبلندکرده،درلباسخودمخفیکردیا
اگرممکننشددرهمانانبار،پیازراگاززدوخورد.دوبارشانسهمراهیکردوبرای

بیگاریکهخودشنوعیآزادشدنوخروجازچارچوبزندانبودمراصدازدند.

استفادهکردیم دو هر فرصت این از بود. ابوظبی به غیرقانونی ورود ما ُجرم  
وآشناییقبلیبازبانعربیراباگفتوگوبازندانیانتمرینمیکردیم.اضافهکنمکه
یکیازکالسهایتدارکاتیایکهسازمانازهمانسال۱۳۴۸بهآنپرداخت،گذشته
ازآموزشهایفنیگوناگون،زبانعربیبود.مادوکالسداشتیم،یکیکالسیبودکه
درآنبهرضارضاییوموسیخیابانیدرسمیدادمودیگریکالسیکهصمدساجدی
برایمحمودشامخیمیگذاشت.درزندان،روزنامههاونشریاتیهمبهدستمانمیافتاد
کهعمومًاًدرآنسالهاسرشارازاخبارمبارزاتیفلسطینوکشورهایهممرزبااسرائیل
پایگاههای به رفتن برای هدفیکه به توجه با ما و بود سوریه( اردن، لبنان، )مصر،
و نگرانیها و دستگیری علت زندانیان، قصههای میبلعیدیم. را آنها داشتیم فلسطینی
دلواپسیهاشانرامیشنیدیم.آنهاغالبًاازاتباعکشورهایمختلفعربیبودهوبرایکار
بهمنطقهآمدهبودندوهمینطورازپاکستان،شرقآفریقاویامللدیگر.دراینمیان
بلوچهاوَپتانها)ازاقوامساکنافغانستان(خیلیتحقیرمیشدند.سختترینکارهارا

َپتانهامیپذیرفتندبادستمزدیکمترازدیگران.

بههرحال،روزیشنیدیمکهقراراستیکافسرانگلیسیاززندانبازدیدکند؛
نامهایبهانگلیسیخطاببهاونوشتمتابهاودادهشود.بهمحضاینکهنامهراخوانده
بود،ظاهرًاازاینکهآدمیباسوادوانگلیسیزبانآنجاباشدناراحتشدهودستورآزادی
ماراداد.پولیراکهروزاولازماگرفتهبودندپسدادندوماراهمراه۱۵-۱۰نفری
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کهآنروزمرخصمیشدند،بایکماشینباری،بهسمتُدبی“تسفیر”یعنیاخراج
کردند.دراینفاصلهارژنگخامنهایباهمراهداشتنعالمترمزبرایارتباطباالفتح
بهبیروترفتهومنتظررفقایدیگربود.اوورسولدرهمینحینتوانستهبودندباهمان

شناسنامههایجعلیخود،پاسپورتدریافتکنند.


سفربهبیروتوَامان

بالفاصلهپسازرسیدنبهُدبیرسولمشکینفامراکهدرآنجامستقربودپیدا
کردیم.حاالکهتعدادیپاسپورتفراهمشدهبود،مرحلۀبعدیاعزامعدهایبهبیروت
بود.دراینجاتغییروتبدیلهایالزمازلحاظتطبیقدادنافرادوپاسپورتهاصورت
گرفتکهبنابهنیاز،عکسیانامومشخصاترادرپاسپورتهاعوضمیکردیم.مادر
اینجافهمیدیمکهگروهاولبرایمذاکرهباالفتحازتهرانبهلبنانواردشدهوفتحالله

ارژنگخامنهایبرایاستقبالازآنهاوبرقرارکردنتماسآنجابودهاست.

ُدبی،برایدوردوممذاکراتدر به بهاینترتیبمندوروزبعدازرسیدن  
اوایلمرداد۱۳۴۹راهیبیروتشدمتاازآنجابهرفقاییکهقبلازمن،خودرابهامان
و بودند ایرانرسیده آنرفقای از قبل بپیوندم.دوروز بودند اردن(رسانده )پایتخت
فتحاللهآنانراراهیامانکردهودرانتظارمنبودتاباهم،مانیزبرایمذاکراتعازم
شویم.فتحاللهزودترازمابهبیروترسیدهبود؛اودرکارتدارکات،بهترینابتکارهارا
داشتوبابهترینوقتشناسی،نظموترتیبکارهارابهعهدهگرفتهوانجاممیداد.با
اجازۀعبورازمرزکهالفتحصادرمیکردازلبنانبهسوریهوازآنجابهامانرفتیمتادر

مذاکراترسمیشرکتکنیم.

فلسطین مقاومت سازمانهای ژوئن۱۹۶۷ جنگ دنبال به ۱۹۷۰ سال در  
بهحدیدرکشورهایعربینفوذداشتندکههمۀدولتهایمنطقهقبولکردهبودندکه
الفتحونزدیکانشآزادانهرفتوآمدکنندوکسیمزاحمشاننمیشد،البتهاینوضعچند
سالبعدتغییراتیکرد.بعدازدرگیریاماندرسپتامبرسال۱۹۷۰،معروفبهسپتامبرسیاه،
اینوضعبرایاردنتغییرکردولیبرایدیگرکشورهایعنیلبنان،سوریهوعراقکماکان

ادامهداشت.بههرحالماتوانستیمبهوفورازاینامکاِنرفقایفلسطینیاستفادهکنیم.

بهنظرمحدودچندساعتبعدازورودبهبیروت،بهدفترالفتحرفتیموبرایمن
کاغذیصادرشدکهاسممستعارمبرآنبود.درآنجابهناممحمدعلیشناختهمیشدم.
مسائلامنیتیباجدیتودرعینحالباسادگیانجاممیگرفت؛بربرگکاغذینوشته
میشدکهمثاًلبرادرمحمدعلیاجازهداردازبیروتبهدمشقوازدمشقبهاّمانبرودو
برگرددوامضایمسئولدفترراداشت.ایننوعاجازهکافیبودبرایاینکهماازمرزهای
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اینسهکشورعبورکنیموموردتفتیشقرارنگیریم.هیچچیزازآنچهباخودداشتیم
کنترلنمیشد،حتیسالح.

آنها عبوریکه باکارت بیروت در الفتح دفتر از بعد، روز ترتیبچند بدین  
صادرکردهبودندهمراهبایکمبارزفلسطینیکهمراهمراهیمیکردازبیروتبهسوریه
وسپسبهاردنرفتیم.دربینراهطبعًااوازوضعوشرایطخودشان،امیدهاوآرزوهایی
کهداشتندصحبتمیکرد.ایناولینباربودکهلهجۀفلسطینیمیشنیدموبرایمبسیار
جالببود،بعضیکلماترایادمیگرفتمومیتوانستمبهکارببرم.تازهمتوجۀاصلادبی
ونوشتاریکلمههاییمیشدمکهدرمحاورۀعمومیبسیارمورداستفادهبودوکاربردشانرا
میفهمیدم.اومارابهدفترالفتحدراّمانواقعدرخیابانمعروفیبهنامجبلالحسینبرد.
چراجبلالحسین؟منظورملکحسینبود،مثلماکهخیابانشاهداشتیم؛واماچراجبل؟
بهخاطراینکهشهرامانپرازتپههایمرتفعاست.درواقعاسمخیابانتپۀملکحسینبود.
مسئولدفترابوحسن)علیحسنسالمه(بود.درلحظۀاولایشانراندیدمولیمسئولین
چه از بفهمند میتوانستند بودند، داده بهُکدیکه توجه با داشتند. دفترحضور دیگر
گروهیهستموباچهکسانیآمدهام.درواقعازمابهعنوانجمعیازروشنفکرانخارجی
استقبالمیکردند؛برنامۀآموزشیبرایماترتیبدادهوبهکارهایگوناگوندرارتباط
توجه امنیتی مسائل به آموزشی، کار از میکردند.گذشته رسیدگی اقامتمان و سفر با
خاصمیشدواگربامدارکیکهداشتیممشکلیپیشمیآمدباآنهادرمیانمیگذاشتیمو
کمکمیخواستیم.آنهاهمیشهصمیمانهترینبرخوردها
از خالدالنشاشیبی سعید اسم به بود فردی داشتند. را
یکخانوادۀمعروففلسطینیاهلبیتالمقدس.اوقباًل
دانشجویفنیدانشگاهآمریکاییآنکارابودکهتحصیل
راترککردهبهجنبشپیوستهبودوتااوائلسال۱۹۷۲
بهنظرمخانوادهاش مامحسوبمیشد. مسئولمستقیم
فلسطین حزبکمونیست اعضای از بیتالمقدس در
بیتالمقدس در میشناختمکه هم را برادرش و بودند
زندگیمیکردوعضوحزببودکهالبتهاسمحزب،به
“الشعبالفلسطینی”)چیزیشبیهحزبمردمفلسطین
بود جوانی سعید کرد. تغییر فلسطین( تودۀ حزب یا
رفیق کمیبزرگتر. شاید یا ما، خود سن هم تقریبًا
دیگریهمبودبهاسممستعارخالدصالحکهدرواقع
او میشد(؛ تلفظ العزا )مفید داشت نام العزی مفید
بیشتربهاموراداریویامسائلمربوطبهآموزشنظامی
و هوشمند پخته، مبارزانی رفیق، دو هر میپرداخت.

علیحسنسالمه
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جدیبودند.مطالبیکهبچههادرداخلتهیهکردهبودندوشاملتحلیلجامعۀایران،
رژیمشاهوهمچنینمعرفیمحدودسازمانوایدئولوژیواستراتژیآنمیشد،بهآنهاو
چندنفردیگرازایندوستاندادهشد.واقعًاخاطراتبسیارخوبیازهمۀاینرفقادارم

وهرگزفراموششاننمیکنم.

وقتیمابهاّمانرسیدیم،بههتلیمنتقلشدیمکهرفقاقباًلدرآنجامستقرشده
بودند.یکجلسۀمقدماتیمذاکرهبامسئولینالفتحهمبرگزارشدهبود؛ماتوانستیماز
جلسۀدومدرمذاکراتحضورداشتهباشیم.هیئتسازمانماتاآنوقتعبارتبوداز
علیاصغربدیعزادگان)مسئولگروه(،علیبهپورکههردومستقیمًاًازایرانآمدهبودند،
مسعودرجویکهباپاسجعلیآمدهبود.فتحاللهخامنهایومنبهجمعمذاکرهکننده
اّمانمیآمدند.رسول نظامیبه آموزش برای پیوستیم.درعینحالبچههایدیگریهم
مشکینفام،رضارضایی،محمدبازرگانیومحمدسیدیکاشانیکهبهمروربهماپیوستند.
نهایی نتیجۀ منتظر ُدبی در و پاسپورتگرفته ابوظبی از بچهها مابقی فاصلهایکه در
مذاکراتبرایآموزشنظامیبودند،جلیلسیداحمدیانبامقادیریازمدارکسازمان
مستقیمًاًباپاسپورترسمیازایرانبهُدبیآمد؛ازهمانابتداسازمانبهضرورتحفظ
مدارکجنبشانقالبیپیبردهبودکهدرصورتضربهدرداخل،تجربیاتواسنادازمیان
نرودبهخصوصدرارتباطباآموزشنیروهایجوان.اینمدارکعمدتًاشاملنوشتههاو

جزواتداخلیسازمانمیشد.

کادرهایالفتحکهمسئولیتتماسباگروههای
خارجیراداشتندطبعًاازبخشامنیتیسازمانبودند
فارسی زبان در رصد )از الرصدالمرکزی به موسوم
رصدخانهداریم،یعنیبخشنظارتوکنترل(.مسئول
از ابوایاد خلف صالح مرکزی کمیتۀ در بخش این
سازمان و الفتح دوم فرد بودکه الفتح مرکزی کادر
بودکهپس او این میشد. تلقی فلسطین آزادیبخش
ازدریافتمعرفینامهایکهرفقایفلسطینیازقطرقباًل
برایشفرستادهبودندماراروانۀاماننمود.مسئولیکه
درامانمسئولیتمذاکرهباماراداشت،ابوحسنبود.
اودرآنزمانیعنیدراوت۱۹۷۰مسئولامورامنیتی
)مسئولاطالعاتوضداطالعات(الفتحدراّمانبودو
خودشزیرنظرابوایادقرارداشت.درواقعابوایادعضو
کمیتهمرکزیومسئولاصلیامنیتبود،امااینادارهدر
امانبهعهدۀابوحسنگذاشتهشدهبود.معمواًلگروههای
خارجیبهاوسپردهمیشدند؛اینکهمیگویم“معمواًل”

صالحخلفابوایاد
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بهایندلیلاستکهرهبراندیگرنیزباگروههایخارجیدرتماسبودند.قبلازرفقایما
درهمانپایگاهتعلیماتدیدهوهریکازافرادآنبامقداری

)۱(
گروهبادر-ماینهوفآلمانی
سالحبهآلمانبرگشتهبود.

تیموربختیار

۱۳۴۹ تابستان فاصلۀ همین در و ساخت دشوار را ما دیگریکهکار نکتۀ
با بودکه بختیاری ایل از بختیار تیمور است. بختیار تیمور قتل داد، رخ )۱۹۷۰(
کادمیهاینظامیلبنانوفرانسهوارد سلطنتقاجارهمپیوندداشت.بعدازتحصیلدرآ
ارتشایرانمیشودومدارجآنراطیمیکند.باسرکوبجنبشجنگلوبعدافسران
حزبتودهبهمقامهایدولتیونظامی)سپهبد(دستمییابدتاباالخرهریاستساواِک
تازهتأسیسرابهدستمیگیرد.درتضادبارژیمشاهکهفسادآنراافشامیکند،مورد
غضبقرارگرفتهودستآخردرسال۱۳۴۸بهحکومتصدامپناهندهمیشود.اودر
مرداد۴۹درهمانعراقبهدستمزدورانساواکترورشد؛اینامردربغدادازطریق
دونفرازمأمورینساواکصورتگرفتکهبههمینمنظوروزیرپوششمخالفینشاهکه
مایلبهپیوستنبهبختیارهستندعملیشد.ظاهرًاعباسشهریارینفوذیمعروفساواک
کهباایلبختیاریخویشاوندیداشتدرفراهمنمودنزمینۀاینعملیاتدستداشته
است.مأمورینساواکبهعنوانمخالفینرژیمشاهبایکعملیاتهواپیمارباییخودرا
بهعراقرساندهبودند؛عملیکهدرسرنوشتمابیتأثیرنبود.خبرتروربختیاررارفقای

فلسطینیزمانیکهمادراوت۱۹۷۰بهاردنرسیدیمبهمادادند.

لبنانشدچهبود؟در ایرانو اماداستانتیموربختیارکهباعثتیرگیروابط
سال۱۳۳۹شاهبهتیموربختیارکهیکیازنزدیکترینیاراناوپسازکودتای۲۸
مردادبودمشکوکشد.براساسآنچهدربرخینشریاتمانندمجلۀ“فردوسی”آمده
وبینمحافلسیاسیشایعشدهبودبختیارمیخواستهباحمایتبرخینیروهایخارجی
قدرترادرایرانبهدستبگیرد؛شاهپیشدستیکردهتصمیمبهتوقیفاومیگیردولی
بختیارفرارمیکند.مدتیدرژنومیماندومیتواندبادولتعراقکهدرآنزمانبهشدت
باشاهمخالفتمیکردتماسبرقرارکند.عراقبهاوپناهندگیسیاسیمیدهدوامکاناتی
دراختیارشمیگذاردتادربغدادبهاصطالح“جبهۀآزادیبخش”درستکند.خانهای
قصرمانندبهعنواندفترکاردراختیارشقرارگرفت.باپولوامکاناتیکهپخشمیکرد
برای نیز توده وقتحزب دبیرکل رادمنش رضا دکتر دورخودجمعکرد. مزدورانی
مالقاتبااوورسیدنبهنوعیائتالفیااتحادبهبغدادسفرکردویکیازهمکاران

۱-“فراکسیونارتشسرخ-راف”Rote Armee Fraktion-RAFدرسال۱۹۷۰درآلمانتأسیسشد.
ُالریکه و Andreas Bader بادر آندرهآس بنیانگذارانش نام به فعالیتخود، اول درسالهای اینتشکل

ماینهف Ulrike Mainhofبهگروهبادر-ماینهفنیزمعروفبود.
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قدیمیحزبتودهیعنیژنرالمحمودپناهیانکهازسرانفرقۀدمکراتآذربایجانبود
بهعنواندستیاربختیاردربغدادمستقرگردید.بختیاربابرخیروحانیونمخالفشاهنیز
بود باجریانبختیاردرتماس ازطریقپسرشسیدمصطفی برقرارکرد.خمینی تماس
ولیشیخآقابزرگتهرانیبهاوجوابردداد.بختیاردرجریانتماسهاییکهمیگرفت
سفریبهبیروتکردودولتایرانازلبنانخواستارتحویلویبهایرانشد.دولتلبنان
نپذیرفتوبختیاررابهاینبهانهکههنگامسفرباخوداسلحهداشتهمحکومبهزنداننمود

تااورابهایرانپسندهد.ایناقدامروابطدوکشورراتیرهکرد.

تیموربختیاربرایاینکهافکارعمومیرابهنفعخودجلببکندپولگزافیخرج
کردهبود،بهطوریکهروزیکهراهیعراقمیشودبعضیازروزنامههایلبنانچکیراکه
بهنامشارلحلورئیسجمهورکشیدهبودهچاپمیکنند.بعضیازروزنامههاکاریکاتوری
کشیدهبودندکهتیموربختیارروزیکهمیآیدچمدانیدردستداردپرازپولووقتی
میخواهدبرودلختاست،فقطبایکتکهکاغذدردستشکهمندارممیروموهمه
راخرجکردهام.بههرحالفکرمیکنمیکسریفشارهایبینالمللیباتضادهاییکهدر
خودمنطقهازجملهبینایرانوعراقجریانداشتهوباپولهاییکهخرجکردندهمه
باعثمیشوندکهدولتعراقبتواندازبختیاراستفادهکند.مشکلیکهعراقداشتاین
بودکهآدمآبروباختهایمثلبختیاررامیخواهداپوزیسیونمترقیایرانجابزند.بختیار
هممیخواهدبرایخودشآبروییدستوپاکند.اودربغدادمیکوشدبااپوزیسیونایران
روابطیبرقرارسازد.بااپوزیسیوننوعجبهۀملیایرانچنینچیزیمقدورنبودزیراآنها
گاهترازآنبودندکهچنینکالهیسرشانبرود.حزبتودهکوششیدراینرابطهمیکند آ
تاازطریقرادمنشدبیرکلحزببتواندباتیموربختیاررابطهبرقرارکندوازاینراه
پشتیبانیعراقرابرایخودبهدستآورد.تصمیمحزبآنبودکهباعراقکناربیایدو
همراهباتیموربختیارجبههایعلیهایرانبسازد.درهمینراستاگویندگانیبرایبخش
فارسیرادیوبغدادفرستاد.بعدکهاینتالشبهشکستانجامیدحزبتودهرادمنشرا
مقصردانستواوراقربانیکرد.بختیارباپسرخمینیسیدمصطفیتماسداشتچنانکه
باپسرآیتاللهسیدابوالحسناصفهانیمعروفبهآقاموسیآیتاللهزادهنیزارتباطنزدیکی
برقرارکردهبود.آقاموسیآدمفرصتطلبیبودکهبابختیارآشناییوهمکاریداشت.
اوهمبهاصطالحدراپوزیسیونرژیمشاهبودهکهشنیدهامچندکتابعلیهخمینینوشته
است.آقاموسیهمدرسمطهریبودودردهۀ۳۰و۴۰کهدرایرانبهسرمیبردبامحافل
نزدیکبهدربارتماسداشت،مهمانیهایبزرگترتیبمیدادازجملهدرباشگاهشعبان
بیمخ،چنانکهازبانکملیوامهایکالنگرفتهبودکهپسندادوازایرانبهعراقفرار
کردودررادیوعراقبرنامهایداشتتحتعنوان“مأموریتبرایخیانتبهوطنم”که
درآنکتاِبشاهرانقدوافشامیکرد.همینبرنامۀرادیوییستکهدر۱۳۴۸یا۴۹
توسطحسینریاحیالبتهباسبکودیددیگریپیگیریشد.شنیدهامکهآقاموسیپس
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ازعراقبهمصررفتتاازاختالفرژیمعبدالناصرباشاهبرایخودکسبوکاریفراهم
کند.باریازسیدمحموددعاییشنیدهامکهاستانداروقتکربالبرایدیدارازخمینی
وقتمیگیردوباخوْدبختیارراهممیبرد.خمینیکهعادتنداشتپیشپایکسی
بلندشودازهمراهاناستاندارنیزبههمیننحواستقبالمیکند.دعاییتأکیدمیکردکه
خمینیوقتیفهمیدهبختیارحضورداردحرفینمیزندوسرشراپایینمیاندازد.مناز
واقعیتامرمطلعنیستمولیفکرمیکنمکهخمینیآنقدرزرنگبودهکهگزکیدررابطه
باتیموربختیاربهدستندهدامادرعینحالآنقدرزیرکهمبودهکهپسرشمصطفیرا
برایتماسبااونگهداشتهباشد.بختیارمیکوشدباحاجآقابزرگتهرانی،مجتهدو
دایرةالمعارفنویسومؤلفکتاب“الذریعهالیتصانیفالشیعه”)یعنیوسیلهایبرای
دستیافتنبهکتابهاییکهشیعیانتألیفیاتصنیفکردهاند(نیزتماسبرقرارکندو
طینامهایبهحاجآقابزرگتهرانیازاوخواستهبودتااز“اهدافآزادیخواهانهاش”
مرداد ۲۸ از پس منزوی محمدرضا ستوان فرزندش بزرگکه آقا حاج حمایتکند!
۳۲بالگدهایهمینتیموربختیارزیرشکنجههمراهباوارطانساالخانیانومحمود
نامهایکه به پاسخ در بود، شده تودهای(کشته مبارزین از سه )هر کوچکشوشتری
امضایتیموربختیارراداشتچنیننوشت:“آقایسرهنگتیموربختیارفرماندارنظامی
تهران…”ودرنامهدستردمحکمیبهسینۀاوزد.گفتمکهبختیاردرمرداد۱۳۴۹به

دستعناصرساواککشتهشد.

جمعبندیمقطعی

باریبهمذاکراتمانباالفتحبرگردیم.دراولینفرصتیکهدستدادباچندتن
ازرفقابهیکجمعبندیمرحلهایدستزدیمتانقاطقوتوضعفخودراتاآنمقطع

ارزیابیکنیم؛دستگیریمادرابوظبیاشکاالتکارراآشکارکردهبود.

۱-مهمترینندانمکاریمربوطبهتوزیعامکاناتبودیعنیاینکهفردمسئولهمۀ
مدارکوپولرایکجادردستداشتهباشدروشمناسبینیست؛درستآنمیبودکه
همۀامکاناتالزممانندمدارکشناسایی،پول،دیگرمدارکونشانیهایارتباطیراهر

کسمستقاًلباخودداشتهباشد؛

۲-اشتباهات،جمعیوسازمانیارزیابیشدونهفردی؛

راخوب محملهامان برخی و بود ذهنی خارج، محیط به نسبت ما دید -۳
پیادهنمیکردیم؛

۴-گاهدرتطابقباشرایطعملیمتحول،دستوپاچلفتِییکمشتروشنفکر
راازخودنشانمیدادیم؛



تماسبافلسطین…   ۲۳۵

۵-درتقسیمکارهابهدالیل)یابهانههای(امنیتییاسازمانیبهترینشیوهرا
پیادهنکردهبودیمیعنیتوازندرتقسیممسئولیتهارعایتنشدهبود.یکیاچندنفر
همۀوظایفراعهدهداربودندوبقیهتقریبًاهیچچیز.بعضیازفرطکاروخردهکاری،
بهذهنشان هم فکری هیچ بیکاری زور از دیگر برخی و نداشتند کردن فکر فرصت

نمیرسید.

ازجملهعواملمثبتیکهمارابهانجامکارهایمحولهتواناساختاینهابود:

زیادی حد تا بود توانسته تأمل و فکر با ولی تجربۀخاص بدون سازمان -۱
شرایطکارراپیشبینیکردهوامکانموفقیتکاررابسیارباالبردهبود.ازاینامرنتیجه
احتمال عملکنیم، سنجیده و فکرشده عملیات، و کارها مورد در اگر میگرفتیمکه

موفقیتخیلیزیادمیشود؛

۲-ثابتشدکهاگربهافرادزمینۀمساعدعملدادهشودمیتوانندازخودکارآیی
نشاندهند.ابتکاراتافراددرتطابقباشرایطمحیطوبامحملهاییکهداشتندوبا

حفظجنبههایامنیتیغالبًاجالببودوهیچشکیبرنمیانگیخت.

تدارکمذاکرهبامسئولینالفتح)مرداد۱۳۴۹-اوت۱۹۷۰(

مذاکراتدراّماندرشرایطیبرگزارشدکهمنطقهوضعیتخاصیداشت.جو
در تمام قدرتمندی با بودکه چنان روزها آن در فلسطین انقالب پرشکوه و پرتالطم
تظاهرات اّمان در بودند. افتاده در بود پذیرفته را 

)۱(
راجرز طرح که عبدالناصر برابر

عظیمیبهحمایتازجنبشمقاومتبرپامیشد.درآنروزهاشهراّمانمهمانداِریک
انترناسیونالمحسوبمیگشت.ازتمامدنیاانقالبیونراهیاینشهرمیشدندتاباجنبشی
کهمیکوشیدتودههایعربراپسازشکستاعرابازاسرائیلدرژوئن۱۹۶۷برای
انقالبیرهاییبخشبسیجکندهرچهبیشترآشناشوند.اهمیتکاردراینجابودکهجنبش
یافتهبودکهمبارزۀ آوارگیواشغال،راهحلیویژه فلسطینبرایمسئلۀویژۀخودیعنی
چریکیتودهایدرسرزمینیفاقدجنگلوکوهبود.تاآنجاکهبهیاددارمنخستینبرداشتی
کهماازمشاهداتمانداشتیمبرآنچهخودفلسطینیهامیگفتندتأکیدمیکردوآناینکه

)۲(
هرملتیبایدتجربۀویژۀخودرابیافریند.

و روزه ۹۰ آتشبس شامل طرحی سال۱۹۶۹ اکتبر در آمریکا، خارجۀ امور وزیر راجرز” “ویلیام -۱
و اسرائیل اردن، بهمصر، درخاورمیانه برقراریصلح برای سال۱۹۶۷ مرزهای به اسرائیل عقبنشینی
شورویارائهداد.اینپیشنهادکهبه“طرحصلحراجرز”معروفشد،براساسقطعنامۀ۲۴۲سازمانملل

بهطوریتنظیمشدکهپذیرشآنبهمعنایتأییدغیرمستقیمموجودیتدولتاسرائیلبود.
۲-نک.به:مقالۀ“فلسطیندرتجربۀشخصی”منتشرشدهدرمجلۀ“نگاه”شماره۱۸ص۱۱۰.

http://www.negah1.com/negah/negah18/negah18-16.pdf



۲۳۶ازفیضیهتاپیکار

هنوزجنگاردنبافداییانفلسطینیشروعنشدهبود.جوشهرکاماًلدردست
فداییانفلسطینیقرارداشت.الفتحروزنامهایمنتشرمیکردکهدرواقعجایروزنامههای
معمولیاردنراتاحدزیادیگرفتهبود.تیراژاینروزنامهخیلیباالبود؛آنجابودکه
در میکردند فلسطینیهاکوشش است. دولت داخل در دولتی الفتح میدیدیم واقعًا
در همانطورکه استفادهکنند. پشتوانه یک بهعنوان اردن از اسرائیل علیه مبارزهشان
و میکرد مبارزه جنوبی ویتنام در ویتکنگ بود. ویتکنگ پشتوانۀ هانوی ویتنام،
پشتوانۀاساسیاشهانوی،پایتختویتنامشمالیبود.فلسطینیهاهمخواستاراینبودند

کهاردن،هانویآنهابشود.

آنروزهازیادتظاهراتمیشد؛بهخوبیبهیاددارمکهدرچندراهپیماییشرکت
کردم.مسائلسیاسیمهمیمطرحبودکهموضوعاینتظاهراتمیشد،مثلبازپسگرفتن
اراضیاشغالیوطرحراجرز؛اینطرحرامصرپذیرفتهبودامافلسطینیهانمیپذیرفتندو
آنرانوعیکوتاهآمدنتلقیمیکردند.آنهاآنقدرتوانداشتندکهحتیدربرابرخواست
عبدالناصرمقاومتکردهوبایستند.روزنامۀالفتحبهسرپرستییکیازرهبرانشناختهشدۀ
فلسطینیبهاسمکمالعدوانادارهمیشد.متأسفانهکمالعدوان۱۰آوریل۱۹۷۳در
بیروتهمراهباچندنفردیگرازجملهمحمدیوسفالنجارمعروفبهابویوسفوکمال
ناصرکهروزنامهنگاروسخنگویسازمانآزادیبخشبود،شبانهدرخانههایشانتوسط
کماندوهایاسرائیلیترورشدند.ایهودباراککهبعدهانخستوزیراسرائیلشدبرای
هدایتاینعملیاتبالباسمبدلزنانهازفرودگاهبیروتواردشدهبود.روزنامۀالفتح
ازیک بود،چراکهعبدالناصر بهمسخرهگرفته را قبوِلطرحراجرزتوسطعبدالناصر
طرفشعارمیدادکهسرزمینهایاشغالیرا“وجببهوجبآزادمیکنیم”وازطرف
دیگرطرحراجرزراقبولکردهبود.یککاریکاتوردرذهنمماندهکهدرروزنامهایدیدم،
ناصررادرحالوجبکردنزمینکشیدهبود!آنزمانسازمانآزادیبخشدربرابرطرح
ناصرایستادهبودوایناصاًلحادثۀکوچکینبود.ادامۀهمینسیاستاستکهبهسرکوب
مقاومتفلسطیندراردندرسپتامبرهمانسالانجامید.مایکماهقبلازآنیعنیماه
اوتبهاردنرسیدهبودیم.همانموقعرفقایفلسطینی،سعیدوخالدوکساندیگربهما
گفتهبودندکههیئتیایرانیازدانشجویانکنفدراسیوناینجاهستندوبهحمایتازجنبش
فلسطیندرکنفرانسدانشجویانفلسطینیشرکتکردهاندواخباردیگری،حتیاخبار

مربوطبهترورتیموربختیارراهمآنهابهمادادند.

طیمدتمذاکراتدرهتلیاقامتداشتیم.بهنظرمبیشترکسانیکهآنجاساکن
بودندبااینکهظاهرًاعنواننمیشد،باالفتحسروکارداشتند.احتمااًلهتلکاًلدراختیار
الفتحبودچونکمیبعدبعضیازهمانافرادکهظاهرًامیگفتندبرایکاروکاسبیو

غیرهبهاّمانآمدهاندرادردفاترالفتحدرقاهرهوجاهایدیگرمیدیدیم.



تماسبافلسطین…   ۲۳۷

بهپور،مسعود فتحاللهخامنهای،علی بدیعزادگان، نفر،اصغر ماچند بههرحال
رجویومنجهتتدارکمدارکالزمبرایارائهدرجریانمذاکرات،برنامهایبرای
منطقه،مسائل بهقضایای نسبت را نظراتسازمان آن مطابق خودمانوضعکردیمکه
جهانی،اوضاعخودایرانواستراتژییکهبرایادامۀمبارزۀانقالبیبایددرپیشگرفت،تا
آنجاکهمسائلامنیتیاجازهمیداددرعرصۀسیاسی،اقتصادی،ایدئولوژیک،سازماندهی
وغیرهمکتوبکردهوشرحدهیم،یعنیمجموعهایازموضوعاتجهتمعرفیسازمان
کهبهرفقایالفتحکمککندتامارابهتربشناسندوبهتربتوانندآموزشمارادرپایگاهها
سازماندهیکنند.مطالبنوشتهشدهموردبررسیجمعیقرارمیگرفتوبهزبانانگلیسی
ترجمهمیشد.ترجمههارامسعودرجویومنکهبهزبانانگلیسیآشنابودیمچکوبعد

پاکنویسمیکردیم.

شروعمذاکراتباابوحسنومعرفیاو

پسازنشستاولکهبهمعرفیهایاولیهگذشتهبود،چندروزیطولکشیدتا
بزرگ شهید پسر ابوحسن باشیم. داشته جلسه سالمه( )علیحسن ابوحسن باشخص
یافاکشته درشمال اسرائیل و اعراب بودکهدرجنگ۱۹۴۸ فلسطین،حسنسالمه
شدهبود.خودابوحسنشخصیتوجذبۀخاصیداشتکهگزارشگرهایاروپایِیرادیوو
تلویزیوننمیتوانستندنادیدهاشبگیرندودرنتیجۀاینگیرایی،چهآنزمانچهبعدها،
نسبتبهاوتوجهخاصیداشتند.اوقامتیبلندومتناسبداشتوسیماییزیبامثلیک
شاهزادۀافسانهای،بههمینجهتاوراملقببه“شاهزادۀسرخ”کردهبودند؛منظوراین

بودکهگذشتهازانقالبیبودنرفتاریشایستهوسخاوتمندداشت.

اوازهمانروزاولمثلیکافسرعالیرتبهبهچشممآمدکهبالباسنظامی
آنهاتماسگرفتهایم با اینکه از او بودوصحبتهاییکردیم. الفتحدردفترشنشسته
اظهارخوشوقتیکردوپسازآنکهمااهدافسازمانوتحلیلهاییراازاوضاعجهانی
وخاورمیانهداشتیمبرایشتشریحکردیم،دستهمکاریمانرابهگرمیفشردواظهار
داشتکهآنهامیتوانندبهنیازهایانقالبی-مبارزاتیماپاسخدادهوبهماکمککنند؛او

ماراهمراهوهمرزمخوددرمنطقهعلیهاسرائیلوآمریکادانست.

بهیاددارمکهدریکیازجلساتگفت:“ماشمارابهعنوانیکسازمانانقالبی
برآورده را دارید احتیاجاتیکه و باشیم داشته همکاری شما با حاضریم و شناختهایم
به را آن چگونه میدانید باشید داشته اسلحه اگر شما بدانیم میخواهیم فقط سازیم.
کارگیرید؟مادرهرجایدنیاکهبخواهیدسالحدراختیارتانقرارخواهیمداد”.این
یادنمیبرموبسیارهمتکرارکردهام؛اینحرفهمیشه از موضوعیستکهمنهرگز
درگوشمزنگمیزندوجزوکلماتقصاریستکهطیایندورههایطوالنیهمواره
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درذهندارم.درواقعاومیپرسیدآیاحقیقتًاتواناستفادهازامکاناترا،فرقنمیکند
اسلحهیاهرچیزدیگر،داریدیاخیروایندرساودرذهنمپژواکداشتهاست.تماماین
سالها،از۱۹۷۰تاامروزهمیشهدرفکربودهامکهچطورممکنبودهورخدادهاستکه
انقالبیونوسازمانهایمبارزعلیرغمدارابودنامکاناتتودهای،تسلیحاتی،تئوریک،

آموزشیوغیرهنتوانستندازآنهابهدرستیاستفادهکنند.

درآنایاممقالۀخوبیبرایسازمانازعربیترجمهکردهبودم.مقالهدرمجلۀ
الهدفچاپشدکهارگانرسمیجبهۀخلقبرایآزادیفلسطینبهرهبریژرژحبش
بود. فلسطینی معروف هنرمند و نویسنده غسانکنفانی زمان آن در مجله سردبیر بود.
مضمونمقالهامکاناتفلسطینیهاوویتنامیهاراباهممقایسهمیکردوشرحمیداد
کهدرویتنامامکاناترابیمالحظهدراختیارانقالبیوننمیگذارند.آنهاموقعیتافراد
راهنگامتخصیصسالحمیسنجند؛درنظرمیگیرندفردیکهسالحپیشرفتهبهدست
میگیردآیامیتواندازآنبهنحواحسناستفادهکندیاخیر؛اگرتازهکاراستسالحکهنه
یاسادهتردراختیارشمیگذارند،ولیدرفلسطینزمانیکهمادرپایگاهبودیماینطور
نبود.بایدبهایننکتهتوجهداشتکهدرآنزمانپیوستنبهجنبشمقاومتبهاینصورت
نبودکهمثاًل۴روشنفکربنشینندوبهفکربیافتندکهبلهمابایداالنبرویممبارزهکنیم!
مبارزهبرایفلسطینییکامرحیاتیوطبیعیبود.تصورکنیدکسیراکهخانوادهاش
آوارهاند،خودشهیچآیندهایندارد؛بنابراینحاالکهسازمانیوجودداردوسربازگیری
مواجبی درعینحال و شود مبارزه وارد و بپیوندد آن به که طبیعیتر چیز چه میکند،
دریافتکردهوامکانمعاشهمبرایشفراهممیشود.درنتیجهافرادیازهمهدستو
ازهرسنبهمبارزهواردمیشدند.ایرادیکهبهنظرمیرسیداینبودکهگاهیسالحهارا
بدونقاعدهبهافرادمیدادند،مثاًلمیدیدیجوان۱۷-۱۶سالهایکهبهجنبشمقاومت
پیوستهیکسالحضدهواییپیشرفتهدراختیاردارد؛مثلسالحیکهویکتوریوفخوانده
میشد.دراینسالحفشنگهاهمهبهصورتقطاربههمچسبیدهبودکهمعمواًلبهطور
حمایلرویدوشمیاندازند.فشنگمیرفتدرحلقسالحقرارمیگرفتوبافشاریبر
ماشهشلیکمیشد.قطاِرفشنگگاهیگیرمیکرد،یکبارپسرجوانیرادیدمکهبرای
رفعمشکل،نوارفشنگراگذاشتهبودروییکتکهسنگوباسنگدیگریبرآن
میکوبید،تصورکنیدچقدرکارخطرناکیبود.ممکنبودبهعلتفشاررویچاشنِیتِه
فشنگ،گلولهشلیکشدهوکسیرابکشد،البتهاینمواردخوشبختانهعمومیتنداشت.



پیشنهادابوحسنبرایشرکتبچههادرعملیاتفلسطینیها

پسازچندبارمذاکرهباابوحسن،اوپیشنهادکرددرطرحیکهقراراست۴۰
روزبعددرایرانپیادهکنندبهآنهاکمککنیمیابگوییمکهحاضربههمکاریهستیم
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یانهویاهمکاریتاکجا؟طرحآنهاانجامیکسلسلهعملیاتانفجاریدرپاالیشگاه
آبادانبود.توجهکنیمکهآنهااینطرحرابرایآزمایشمامطرحمیکردندولیماآنرا
جدیگرفتیم.قراربراینشدکهیکنفرازما،یعنیعلیبهپورکهدانشیاردانشگاهشیراز
بودومیبایستبهتهرانبازمیگشتاینطرحرابهآگاهیمرکزیتسازماننیزبرساندو

جواببگیرد.

مابعدهاحدسزدیمکههدفخاصابوحسنازآنطرح،عملیاتینظیرآنچه
چندیبعدسپتامبرسیاهانجاممیدادبودهاستودرواقعپذیرش،همکاریوکمکآنها
بهمادرعینداشتنهدفانقالبیجهانی،بهطورعمدهدرراههدفهایخودانقالب
فلسطینقرارداشتهولیمااینمسئلهراآنروزبهدرستینمیفهمیدیمواگرمتوجهاینامر
میشدیمحتمًاآنهارابهسوءاستفادهازیکسازمانانقالبیخارجیمتهممیکردیم؛اما
بعدهاواقعیاتنشاندادکههیچکسبهاصطالح“محضرضایخدا”کارنمیکند،بلکه
حتمًاهدفهایخاصخویشرادرهمکاریهایانقالبیوانترناسیونالیستیمیگنجاند،

تازهاگراینکلهدفنباشد!

و ایران اوضاع از ما باشد.تحلیل مثبت نمیتوانست بهطورقطع ما اماجواب
پیادهمیکردیم، آنطرحدرازمدتیریختهو براساس امنیتیرژیمکه وضعیتدستگاه
دقیقًاًمبنیبراستفادهازسکوتموجودوآرامشظاهریاوضاعبود.ماقصدداشتیم
پلیسرادرخوابنگهداشتهوبهموقعوبیآنکهنیروهایامنیتیکوچکتریناطالعیاز
جریاناتداشتهباشندضربۀناگهانی،همهجانبهوگیجکنندهایبرنقطۀمحوریرژیموارد
آوریم؛درنتیجهنمیتوانستیمباهیچگونهعملیاتتحریکآمیزوهشیارکنندهایموافقت
کنیم،ازهرطرفوبههرهدفیکهباشد.بهایندلیلبودکهجوابرابهامروزوفردا
انداختیم.باری،مذاکراتپسازچهارجلسهبهپایانرسیدوآنانپذیرفتندکههرتعداد
ازافرادیراکهمابتوانیمبهآنجابرسانیمآموزشنظامیبدهند.ترتیبکارطوریداده

شدکهیکیدوروزپسازاتمامجلساتبهپایگاهبرویم.

ماپسازایندورهمذاکراتبهیکجمعبندیازآندستزدیمکههمترکیب
جمعمذاکرهکنندهرابررسیمیکردوهمنتایجونحوۀفعالیتآنرا.مضمونجمعبندی

ازمذاکراتباالفتحبدینشکلبود:

۱-اینجمِعپنجنفریدریکسطحسازمانینبودند؛

بایکدیگر قباًل و میشدند آشنا بایکدیگر تازگی به ازجمع، نفر ۲-چند
همکارینداشتهازحاالتهمدیگرمطلعنبودند؛

۳-بااینکهتعلیماتسازمانبرایهمهیکسانبودولیهمگیبهدلیلبینشهاو
خصایلشخصیوطبقاتیدربرابرمسائلواکنشهماهنگینداشتند؛
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۴-همگیدرتماسبایکگروهخارجیبیتجربهبودند؛

۵-دیدهمهازانقالبوانقالبفلسطینذهنیبود؛

۶-همگیداراینوعیغرورسازمانیبودندیعنیهمانغروریکهسازمانپیش
اینغرورو داشت. قبلی تئوریک ومطالعات دورۀسازماندهی در و بهعمل ورود از
اعتمادبهنفسچهبسادربدوامرالزممیبودوموفقیتفردراممکنمیکرد،امااین
روحیهبهدورۀورودبهعملنیزتعمیمدادهمیشد،حالآنکهایندودورهبایکدیگر

تفاوتهایاصولیداشتند؛

۷-برنامهایکهدرتهرانطرحریزیشدهبودمبنیبرعینیاتنبودبلکهبراساس
یکسریپیشبینیوحدسیاتتهیهشدهبودوبقیهرابهعهدۀخودگروهگذاردهبودندکه
حقهمچنینمیبود.مادرعملمیدیدیمکهاینوجهتاچهحدتعیینکنندهاست،امابا
وجوداینوظایفغالبًابیشتربراساسطرحقبلیکهمتکیبهاحتماالتبودانجاممیشد؛

۸-بااینکهشهیداصغربدیعزادگانمسئولگروهتعیینشدهبودکسیبهدرستی
معنایمسئولیترانمیفهمیدیابدانعملنمیکرد.جودموکراسیدرسازمانبرسانترالیسم
آنمیچربید.براینمونهبدنیستبگویمکهرفقایفلسطینیتوضیحاتبیشتریدرمورد
طرحموردنظرخودشاندراختیارزندهیادعلیبهپور)کهدرواقعبهعنوانمترجمدرگروه
شرکتداشت(گذاردهبودندوعلیکهبهتهرانبرمیگشتحتیالزمندیدهبودکهآن
رابهاطالعاصغربرساندوانتقالاطالعاتبهمرکزیتراکافیدانستهبود.اصغراورا
درآخرینلحظهمقابلگاراژپیداکردهوجریانراپرسیدهبود.همیننقِصعدمرعایت

جایگاهمسئول،بعدهاهممشکالتیدرجمعبهوجودآوردکهتاآخرادامهداشت.

رسیدنخبردستگیریششتنازرفقابهبیروت

پسازپایانمذاکراتوقبلازعزیمتگروهاولبهپایگاه،منبرایاستقبال
آنهابهپایگاهبهبیروتبازگشتم.طبققرار انتقال ازبچههاییکهازُدبیمیرسیدندو
میبایسترفقاییکهدرُدبیبودهوپاسپورتگرفتهبودند،درگروههایدوسهنفرهبه

بیروتواردشوند.

روزیکهبرایاستقبالازگروهاولاینبچههابهفرودگاهرفتهبودم،درفرودگاه
بهجایآنهابافرددیگریکهتاآنروزنمیشناختمیعنیرفیقمحمدبازرگانیروبهرو
شدم.اوخبردستگیریششتنازبچههادرُدبیراباخودآوردهبود.اوکهازطریقُدبی
بهبیروتمیآمداینخبرراازرضارضاییمیشنود.بهیاددارمکهمحمدبازرگانیشرح
دادکهاینیکضربۀروحیبزرگبرایتشکیالتاستکهششنفرازبچههابهاین
شکلدستگیرمیشوند.درواقعوسطعملیات،کارماباشکستمواجهشدهبودوبهقول
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حنیفنژاد:ماشینراراهانداختیم،تانصفۀراهرفتوپنچرشد.

ازاینلحظهبهبعدآزادسازیآنهابهیکیازمشغولیتهایاصلیمامبدلشد،
بهخصوصکهخطراستردادآنهابهرژیمایرانمطرحبود؛درعینآنکهبایدتاجایممکن
آموزشنظامیهمموردتوجهقرارمیگرفت.بدینترتیبتالشمابراینجاتجانآنها

آغازگشت.

پایگاهآموزشیدرنزدیکیامان

آغاز باید و داشت اهمیت رفقا آموزشی آنجاکهکار از ماجرا این با همزمان
در بهنظرم که فرستادند پایگاهی به را ما مذاکرات اتمام از پس روز چند میگشت،
۸-۷کیلومتریاّمانقرارداشت.دراینفاصلهرفقایدیگر،رسولمشکینفام،محمد
سیدیکاشانیورضارضاییهمبهماپیوستهبودند.مسئولپایگاهفردیبودازمبارزین
دورۀجنگالجزایر،نزدمامعروفبهاحمدالجزایری.چندیننفردیگرنیزازالجزایر
بودندکهدرپایگاهبهعنوانمربی)بهعربیُمَدِرب(آموزشمیدادند.طبعًافلسطینیهاهم
بودند.آنجابرنامۀروزانهچنینبودکهصبحزودبرایورزشونرمشحدودیکساعتی
بایدمیدویدیموبعدازصبحانهآموزشسالحوآشناییبااسلحهشناسی،موادانفجاری،
نقشهخوانی،تمریندرگیریبااسلحهسردوضربهبانیزهوتیراندازیومقداریکاربامواد
منفجرهبودوکارهاییازاینقبیل.بعضیازآموزشهادرروزانجاممیشدوبعضیدر
شب؛بهفرضچگونهدرتاریکیراهخودمانراپیداکنیمویااحیانًاچیزیمفقودشدهرا.
چندموردپیشآمدکهنارنجکیُگمشد،بایدیادمیگرفتیمکهدراینمواقعچگونهآن
راپیداکنیمزیراممکنبودکنارکسیافتادهباشدوموجباتضایعهایرافراهمآورد…

باری،بهاینترتیبدرهمیندوراولآموزش،جمعًا۸ًنفربهمدت۱۵روزدر
پایگاهیدرامان)اردن(تعلیماتدیدند.

حادثۀدستگیری۶نفرازبچههادرُدبی،کهبهآنخواهیمپرداخت،باعثشد
کههمینآموزشنظامیهمبهمشکالتیبربخوردازجملهاینکهفتحاللهومننتوانیمبا

دیگرانآموزشراپیشببریم.

شرحدستگیریرفقادرُدبی

داستاندستگیرشدنششنفرازبچههادرُدبیازاینقراربودکههمانطورکه
یعنییک مابقی بودیم. رفته بیروت به مذاکرات ادامۀ برای ما از نفر گفتهشد،چند
گروه۶نفرهدرُدبیمنتظرنتیجۀمذاکراتوخبرحرکتبهبیروتبودندوخودراآمادۀ
سفرمیکردند.یکروزهمگیبرایخریدلباِسمناسببرایسفرباهواپیمابهبازار
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ُدبیمیروند.برحسباتفاقچندروزقبلازآن،دربازارُدبیعدهایبهدزدیدست
زدهبودندوپلیسدرحالتبسیجبراییافتنایندزدهابهسرمیبردهاست.لباسژندۀ
بچههاواینکهمغازهدارهامتوجهمیشوندکهآنهاپولنسبتًازیادیباخوددارند،توجه
پلیسراجلبکردهوشکآنانرابرمیانگیزد.دستآخرآنهابهاتهامدزدیدستگیر
میشوند.افراددستگیرشدهعبارتبودنداز:محمودشامخی،محسننجاتحسینی،کاظم

شفیعیها،حسینخوشرو،موسیخیابانیوجلیلسیداحمدیان.

رسیدنخبردستگیریبهتهرانونتایجآن

خبردستگیریآنهاازطریقدونفرازبرادرانکهازُدبیمیگذشتند،همبهتهران
وهمبهبیروترسید.علیبهپورکهپسازشرکتدرمذاکراتبهعنوانمترجمازراهُدبی
بهتهرانبازمیگشتازیکطرفورضارضاییکهازتهرانبهُدبیآمدهبودتاراهی
بیروتشودازطرفدیگر.علیبهپورمأموریتداشتکهدرراهبازگشتبهتهران،گزارش
مذاکراتاّمانراابتدابهبچههایُدبیمنتقلسازد.اوبهآدرسُدبیمراجعهمیکندو
درمقابلدِربستهازهمسایهُپرسوجوکردهومیفهمدکهبچههادستگیرشدهاند.رضا
رضاییهمدرراهبیروْتبهُدبیرسیدهوبدوناطالعازاوضاعودرحالیکههنوزآدرس
منزلراهمنداشتهازپنجرۀمسافرخانهایکهدرآنسکونتداشته،بهطوراتفاقیعلیرا
میبیند.بهسرعتبهدنبالاورفتهوپسازشناساییدادنبههمملحقمیشوند.رضابه
اینترتیبازماجرامطلعمیشودوخبررابهمحمدبازرگانیهممیدهد؛بازرگانیقبل
ازرضابهلبنانمیآیدوبهماخبرمیدهد.رضاهممسافرتخودرابهاّمانادامهمیدهد

تاهمخبردستگیریرامنتقلسازدوهمخودبهآموزشنظامیبرود.

طبعًااولینکاریکهالزممیشداینبودکهچندوچونماجرارابفهمیم.دردرجۀ
اولبایدمیفهمیدیماساسًاابعادمسئلهتاکجاست؟آیاجنبۀسیاسیپیداکردهیعنیکل
عملیاتمالورفتهاستیامسئلهدرحدچندکارگرایرانیکهدرُدبیدستگیرشدهاند
بهسهمخود ما انجاممیدادیم. باید راکهمیتوانستیم ماندهاست؟هرکاری محدود
برای اوضاع بررسی و وضعیت ارزیابی برای را مشکینفام( )رسول رفیقی بالفاصله

نجاتبرادرانزندانیبهُدبیفرستادیم.

پیامدهایدستگیری

وظایفداخلخطیرتربود؛یکیازپیامدهایمهمدستگیریرفقادرُدبی،حتی
قبلازآنکهبهمسئلۀآزادسازیآنهابرسیم،مواردامنیتیخاصیبودکهامکانداشتبرای
سازماندرداخلبهوجودآید؛بههمینجهتتدابیرامنیتیفوریبالفاصلهپسازرسیدن
خبربهایرانصورتگرفتودرواقعموجباولینخانهتکانیامنیتیسازمانشد.ماباید
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همهتالشخودرامیکردیمکهحتیاگرَرّدرفقابهایرانرسید،اطالعاتهرچهکمتری
بهدسترژیمبیافتدواینکهبچههادربازجوییوغیرهحداقِلاطالعاترابدهندوچیز

بیشتریازدستنرود.

سازمانکوششمیکندهمۀافرادیراکهبههرنحویبارفقایدرزنداندرارتباط
ارتباط، درهمین مثاًل نزدیکانحفظکند، و دوستان وچه خانواده افراد هستند،چه
افرادیازکارسازمانیمعافشدندیعنیبرایمدتیازروابطتشکیالتیکنارگذاشته
میشوند.یاحتیفردیراازکشورخارجکردند،کسیکههنوزدرسشراهمتمامنکرده
شد این بر قرار میکردند. تصفیه باید را مدارک همۀ بود. متوسطه پنجم شاید و بود
را بسوزانند.دوسهنسخه را بقیه و ازمدارکالزموضروریحفظشده کهحداقلی

نگهداشتندوبقیهراازبینبردند؛رفتندنشستندتاصبحسوزاندند.

گفتمکهایناولینخانهتکانیامنیتیسازمانبودومقدارزیادیازنیرویتشکیالت
بابتاینمشکلامنیتیهدررفتیعنیسازمانیکهبایدخودشرابرایآموزشبیشترآماده
میکردوکارهایتدارکاتیفراوانیدرپیشداشتمجبورشدخودرابهشدتمحدودکندو
بهتدابیرامنیتیبیاندیشد.مقادیرزیادینیروتلفشدامادرعینحالاینشوکامنیتی،این
ُحسنراداشتکهبسیاریازچیزهاییکهنبایدبهدستپلیسبیافتادازدسترسخارجکرد.

زندانتصمیمگرفته در بچهها ووضعیت ماجرا دقیق فهمیدنچندوچون برای
بهخصوص وهم بچههامالقاتکند با هم بفرستد، ُدبی به را داخلهمکسی شدکه
صندوقهایپستیسازماندرآنجاراچککردهونامههایاحتمالیراازخطرلورفتن
نجاتدهد.درُدبیدوصندوقداشتیمکهخودمانگرفتهبودیم.بایدکلیدشرابهدست
میآوردیمونامههایاحتمالیرابیرونمیکشیدیم؛چوناگرمیتوانستندصندوقهارا
پیداکنندچهبسانامههایرسیدهراهم،چهازبیروتچهازتهرانبهدستمیآوردند.کافی
بودآدرسپشتایننامههالوبرودتاخطراتجدیپیشبیایدچوننامهایکهبهُدبی
میرسیدچهبساآنقدرهادرآنمسائلامینتیرعایتنمیشد.ممکنبودچیزمهمیدرآن

نوشتهشدهباشد.پسبایدصندوقهارانجاتمیدادیم.

ازطرفدیگربرایمالقاتبابچههاهممیبایستباتنهاکسیکهبااسمواقعی
درزندانبودتماسگرفتهمیشدیعنیجلیلسیداحمدیان.میبایستکلیدصندوقهم

بهطریقیبهدستمیآمدتابتوانصندوقهاراخالیکرد.

نصرالله نام به بود شخصی داشت را مسافرت این امکان رفیقیکه باری،
اسماعیلزاده.اوبعدهادرمجاهدینمذهبیفعالیتداشت.درآنزمانرئیسبخشیاز
شرکتتلفنبودکهپستخیلیمهمیمحسوبمیشدبهطوریکهیکبارساواککهاین
نامرابهدستآوردهبودبهقصددستگیریچنینشخصیبهشرکتتلفنمراجعهمیکند
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ووقتیبهدفتراومیآیندتعجبکردهبودند،زیراازنظرآنانممکننبوداینشخصچنین
پستومقامیداشتهباشد،حتماًکسدیگریهستکهاسمشاسماعیلزادهاستوبه

اینترتیباونجاتیافت.

اوکهفردبسیارامکانسازوتواناییبودبازرنگیفراوانبهدنبالاینکاررفت.
انواعکلکهاییکهدربازارمیزنندرامیشناخت،مثاًلدربرخوردبامأموریندولتی،در

برخوردباپاسبانهاو…کارآمدبود.

احیانًا ردگمکردن برای هم شاید یا رفت ُدبی به مستقیمًاً او میکنمکه فکر
ابتدابهفرانسهرفتهباشدوبعدبهُدبی.اوراقباًلیکباردیدهبودموبعدهازمانیکه
بهایرانبازگشتمتازهفهمیدمشخصیکهبهدُبیفرستادهشدهبود،اسماعیلزادهاست.
بههرحالبهُدبیمیرودکهصندوقهارانجاتدهدوبابچههاتماسبرقرارکند.برای
تماسبابچههاهیچامکانیپیدانمیکندیعنینمیتواندبچههاراببیند.طرحهاییهم
دراینبارهبررسیشدهبود،ازجملهاینکهعمدًادعواییراهبیاندازندوکاریکنندکه
اودستگیرشدهوبهزندانبیافتد.اینایدهازکتابهایمبارزاتیالجزایریاخذشدهبود
آنشرایطچنین استفادهکرد؛ولیدر اینروش از بازندانیان برایتماس کهمیشود
کاریهیچتضمینینداشت؛ممکنبودتورابهزنداندیگریببرندواصاًلخودتهم
گیربیفتیوندانیچطورازآنجاخارجشوی.خودتهممیشوییکقوزباالیقوز.
خوشبختانهچنینطرحیانجامنشد.پساونتوانستاینبخشازمسئولیتخودراانجام
دهدولیدرارتباطباصندوقهاتوانستبهنحویموفقیتآمیزعملکند.باوجودآنکه
بهکلیددستپیدانکردازطریقچکوچانهزدنبامأمورپست،بااینمحملکهخوداو
صاحبصندوقاستاماکلیدرابههمراهنداردوشایدباکمیرشوه،یکنامۀموجودرا
ازصندوقپستبیرونمیکشد،یعنیبههرحالاوچیزیراازدستپلیسخارجمیکند.
اینیککاربسیارموفقیتآمیزبودزیراخطرلورفتنمکاتباتراازمیانبرداشت.معلوم
نامهایستکهبهصندوقرسیدهو استکهدرآنفاصلۀزمانِییکهفتهای،اینتنها
کسیهمآنرابرنداشتهبودهوبعدازآنهم،چونهمهازماجراخبرداشتنددیگرکسی
بهآنصندوقنامهاینفرستادهاست.مجموعًااوتوانستبرخیمحکمکاریهایامنیتی

راانجامدهدامانتوانستبابچههامالقاتکند.

بچههابهسهمخوددرزندانبیکارننشستهبودند.آنهاهمبهَاشکالمختلفسعی
میکنندوضعیتخودرابهنحویبهبیرونمنتقلکنندودراینجهتازبهترینابتکارها
استفادهکردند،مثاًلهمۀآنهاتالشمیکنندهمراهبادیگرزندانیانبهبیگاریبروندچون
زندانیانعادیرابرایساختاسکلهبهبیروناززندانمیبردند.برایزندانیچنانچهمن
خودمشاهدشبودمَنْفِسبیرونرفتناززندانیکعالمصفاداردیعنیبههرحالچند
ساعتیازفضایزندانخالصشدنوهوایبیرونرااستنشاقکردنولوبهقیمتمقداری
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کارشاق.پسبچههاسعیمیکنندبهبیگاریبروندولیمقاماتزندانبهخاطرحساسیتی
کهرویآنهاوجودداشتمانعازاینکارمیشوند.باوجوداینبچههابادوسهنفردوست
میشوند.آنهاباسختیکاغذومدادپیداکردهنامهایبهآدرسیدرایرانمینویسند؛آنرا
درپیراهنیکیاززندانیانجاسازیمیکنندچونوقتیبهبیگاریمیرفتیهمدرزمان
خارجشدناززندانوهمموقعبازگشتبهشدتموردتفتیشقرارمیگرفتی.بههرحال
جاسازیمیکنند.درزمانبیگاری،زندانیانوکارگرانعادیدرکنارهمکارمیکردند.
بچههابهکسیکهبهبیگاریمیرودپولمیدهندکهتواینپیغامرابهکارگریکهمیآید
آنجابده،اینپولراهمبهاوبدهوازاوبخواهکهایننامهراپستکند.اینقضیهتا
زمانیکهنامهبهداخلبرسدچندهفتهطولمیکشد؛دراینفاصلهرسولکهبهُدبیبرای

برقراریرابطهرفته،دربهدربهدنبالبچههاست.

ماهمدربیروتمدامدراینفکرهستیمکهچهکاریازدستمانساختهاست؟
درواقعچهکارهاییدرحیطۀاختیاراتماقراردارد؟مابهفکراینهستیمکهبههر
قیمتیبهخصوصاگرمسئلۀاسترداداینرفقابهایرانمطرحشود،مانعاینکارشویم.
بههرقیمتیعنیحتیازطریقنظامی.اینجزوحیطۀتواناییهایمامحسوبمیشد.
مابایدمانعازتحویلبچههامیشدیم.چهازطریقهواپیماربایییاحتیاگرقصدداشته

باشندآنهاراباکشتیبهایرانمنتقلسازند،ازطریقعملیاتیدرکشتی.

باالخرهنامهبهایرانوبهمرکزیتمیرسد؛نهتنهابچههایبیرونازجزئیاتماجرا
باخبرمیشوند،بلکهشیوهایهمبرایتماسبازندانیاندرآننامهپیشنهادشدهبودوآن
ارسالپیامتوسطفردیبودکههرروزاززندانبهبیگاریدرادارۀراهنماییدبیبرده
میشد.پسازدریافتایننامهکمیتۀمرکزیتصمیمگرفتیکیازاعضایخودرابرای
بود اینشخصحسینروحانی بفرستد. ُدبی به راهحل یافتن و بررسیمستقیماوضاع
کهباپاسپورتواقعیمیتوانسترفتوآمدکندوبهعنوانمهندسازَمحملخوبیهم
برخورداربود.حسینلیاقتخوبیدرزمینۀکاِرسازماندهیداشتوشخصبسیارمنظم
ومرتبیبود.اوهمانطورکهنشاندادظرفیتبهانجامرساندنچنینعملیاتپیچیدهای
رادرخودداشت.درفاصلهایکمترازدهروز،دفترمهندسیاشرافروختتاهزینههای

الزمرابرایعملیاتفراهمنمایدودرروز۱۱شهریور۱۳۴۹بهُدبیپروازکرد.

میگیرد، ارتباط رسول با و رسیده ُدبی به روحانی حسین موقعیکه همان از
تماسمرتبیبینبچههایزندانورفقادربیرونبرقرارمیشود.بچههادرزندانبههمان
نحوۀقبل،ازطریقیکزندانیکهبهبیگاریبردهمیشدیادداشتهایکوچکیبهبیرون
میفرستادندکهرسولدریافتمیکرد.رسولهرهفتهچندباربهادارۀراهنماییمیرفت
تاپیامیبگیردیابفرستد.هربارکهرسولپیکرامیدیدانعامیبهاومیداد.آندو
سوراخیهمدردیوارحیاطادارۀراهنماییپیداکردهبودندکهاگرهمدیگرراندیدند

پیامرادرآنسوراخبگذارند.
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بررسیروحانیورسولمشکینفامازشرایط،امکانوحتیاحتمالضروریشدن
یکعملیاتمسلحانهرامطرحمیسازد.احتمالیکههرچهبیشترتقویتمیشدوطبعًا
طرحهواپیمارباییرابههمراهداشت.یعنیوقتیاحتیاجمبرم“نجاترفقابههرقیمت”

پیشآمدایننوععملیاتبهفکرهمهزدهبودولیمسئلهچگونگیانجامآنبود.

بچههادرُدبیدرفکرتهیۀاسلحهازبازارسیاهیاازهرراهدیگریبودند،البتهبا
رعایتشرایطامنیتیویژۀآنجاواینخودامرپیچیدهایبود.درعینحالبچههاازتهران
برایآنکهرفقاییکهدستبهعملیاتمیزنندبهقولمعروف“دستخالی”نباشند،سعی
میکنندیکاسلحهکوچکبفرستند.اسلحهایبسیارمحقروکوچککهشایدبهزور
فقطبهایندردبخوردکهکسیراباآنبترسانی.درتهرانهمآنروزهابهدستآوردن
اسلحهکارسادهاینبود،بچههافاقدچنینتواناییبودهوهنوزخودشاندرکدرستی
ازبهکاربردناسلحهنداشتند،البتهبچههااصاًلبههمیندلیلبهسربازیونظاموظیفه
رفتهبودند.مثالحنیفنژادراکهذکرکردم.اصغروبچههایدیگرهمباایندیدبه
ارتشرفتهبودندوفکرمیکردندکهمیشودازاینآموزشهایارتشاستفادهکرد،اما
سالحهایارتشحتیسالحهایسبکآن،اصاًلبرایچنینعملیاتییعنیبرایعملیات
ویژهایکههواپیمارباییستقابلاستفادهنبود.بامجموعایندالیلتصمیمبرآنشد
کهمحمدصادقساداتدربندیکهبعدهابامجاهدینمسلمانباقیماند،بایکاسلحۀ
کوچکبهُدبیآمدهوبهبچههابپیوندد.بچههاآنرادربدنشجاسازیمیکنندواوبا
هواپیمامیآید.درآنزمانهنوزتفتیشازطریقدستگاههایالکترونیکیوجودنداشت
وبایکجاسازیماهرانهمیشدچیزهاییراردکرد.بهنظرمیرسدکهبچههادرمحل

توانستندیکاسلحهدیگرهمبهدستآورند.

بهاینترتیبجمعیسهنفرهمرکبازمحمدصادقساداتدربندی،حسینروحانی
ورسولمشکینفامتیماصلیاقدامبراینجاتبچههایزندانیراتشکیلمیدهند.واضح

استکهمسئولیتاینتیمباروحانیبود.اینعملیاتدرکلدوماهطولکشید.

درهمینزماناستکهکمکفردکارآموختۀدیگریهمضروریمیشود؛فتحالله
ارژنگخامنهایهمدورۀآموزشیاشدرپایگاهراقطعکردهوبهروحانیملحقشد.او
حتیتوانستباقاضیپروندۀبچههادیدارکندوبااجازۀاوبهمالقاتیکیاززندانیان

رفتهواطالعاتمهمیبهدستآورد.

قاعدتًایکیدیگرازکسانیکهمیتوانستبهُدبیبرودمنمیبودم،اماحضورمن
دربیروتازاینلحاظضروریمینمودکهبهزبانعربیآشناییداشتموتنهاکسیبودم
کهبافلسطینیهادرارتباطنزدیکبودهومیتوانستمبینبیروتواّمانرفتوآمدداشته
آزادسازی، بهکارهایگوناگونبرسم،چونفراموشنکنیمکهدرکنارفعالیت باشمو
بچههادستگیر از استکهعدهای دنبالمیشد.درست باید آموزشیهم بههرحالکار
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شدهانداماعدۀدیگریبایدبهآموزشبروند؛اینکارنبایدمتوقفمیشد؛بنابراینمن
برایانجاماینکارهادربیروتوامانماندم.محولشدناینوظیفهبهمندرسرنوشت
آتیامتأثیربهسزاییداشت.بهیاددارماصغربدیعزادگانیکبارکهکاریپیشآمدبه
منگفت:“توبیابروآنکارراانجامبده،امروزاگرکالسنیامدیمهمنیستبههرحال
وقتیدستۀدیگریازبچههاآمدند،میتوانیاگرخواستیباآنهاآموزشببینی.توبههرحال
بهطوردائمیاینجاخواهیماند”وهمینطورهمشد!عماًلمنهرگزنتوانستمبهایران
برگردموبهطوردائمچندینسالمجبورشدمبهعنوانرابطدرخاورمیانهبمانمونقش

هماهنگکنندۀفعالیتهاوارتباطبانیروهایخارجیرابهعهدهداشتهباشم.

دیگر بود؛ برایعملیات راهها همه بررسیکردن درحال ُدبی در باری،گروه
ضرورتعملیاتنظامیمحرزشدهبود.برایکارنظامیالزمبودکهیکنفردیگرهم
باشدکهاگرکسیبههردلیلینتوانستشرکتکند،مریضشدیا…کارمتوقفنگردد؛
درنتیجهمحمدیقینیهمکهقباًلیکباربهُدبیآمده،پاسپورتگرفتهوبهایرانبرگشته

بوداینباربرایکمکبهقضیۀهواپیمارباییبهُدبیاعزاممیشود.

استرداد دستور ایران رژیم شدیمکه باخبر طریق دو از ما مردادماه، نیمۀ در
بچههارادادهاست،یکیازطریقخودبچههادرزندانبودکهگفتوگویفرستادهای
ازسفارتایراندرکویترابایکیازمسئولینزندانشنیدهبودندودیگریازطریق

دوستانفلسطینی.

ارتباطبافلسطینیها

دوستان با را آن طبعًا شدیم، باخبر رفقا دستگیری از ابتداییکه همان از ما
فلسطینیمانمطرحکردهبودیم.یعنیبرایماازابتدااینسؤالوجودداشتکهفلسطینیها
دراینارتباطچهامکاناتیرامیتوانندفراهمسازند.برایماپسازمدتکوتاهیآشکار
شدکهنبایددرموردتوانفلسطینیاندچارتوهمبودکهگویاآنهاامکاِنآنراداشتهباشند
کهبالفاصلهپسازدستگیری،بچههاراآزادکنند؛اینبازجزوتوهمنسبتبهامکانات
الفتحبود.معذالکماازطریقآنهاتالشکردیمتبعاتحقوقیدستگیریآنهاراتعقیب
کنیمبااینهدفکهحتیاگرآنهامحکومبهزندانشدند،مدتمحکومیترادرهمان
ُدبیبهسرببرندومسئلهبهایراننکشد.پسازمدتیتالشبرایمانروشنشدکهآنهادر
ُدبیازنفوذیکهدرلبنانیااردنداشتندبیبهرههستندونمیتوانندبرایآزادکردنبچهها
کاریانجامدهند.ازطریقآنهاکارزیادی،مگرآنچهکهانجامشد،نمیتوانستپیش
برود.باوجوداینازطریقفلسطینیهاازوضعبچههادرزندانباخبرمیشدیموپروندۀآنان
رابهلحاظحقوقیتعقیبمیکردیم.آنکسیکهدراینقضیهوکمکبهمانقشداشت
خالدالحسنمعروفبهابوسعیدوبرادرهانیالحسنبودکهریاستکمیتۀروابطخارجی
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شورایملیفلسطینرابهعهدهداشت.برادردیگرشانهمباللالحسناستکه“الیوم
السابع”رامدیریتمیکرد.درواقعاینسهبرادرهمهعضوالفتحهستندوجزومرکزیت.
آنهابهبورژوازیفلسطینتعلقداشتهوخانوادهایپرنفوذدرمنطقهمحسوبمیشدند.
خالدالحسنبهدلیلنفوذیکهدرخلیجداشتاینامکانتماسباقوۀقضاییرافراهم
کردهبود.حتیدرمقطعیامیدوارشدیمکهمسئلهباحکمحبسوچندماهتوقیفحل
شود،اماناگهانورقبرگشت.ازطریقآنهااطالعپیداکردیمکهگویاقراراستدرفرصت
معینیبچههارابهتهرانببرند،اماکی؟معلومنیست.یکیازقضاتُدبیایناطالعاترا
ازطریقدادسرایابازجوهاکسبمیکندوبهمامیرساند؛درعینحالخالدالحسننامهای
خطاببهقاضیازطرفالفتحمینویسدبااینمضمونکهازاستردادجلوگیریشود.
مسعودرجویپسازاینکهدورۀآموزشیخودراتمامکردهبودوداشتازطریقُدبیبه
ایرانبازمیگشت،ایننامهرابهبچههادرُدبیرساندکهبهدستقاضیایکهدررابطهبا
الفتحبودبرسد،البتهاینتماسظاهرًانتیجهبخشنبودهونتوانستمانعاستردادگردد.

بچههاخواستهبودندخودراروشنفکرانیجابزنندکهبهانقالبفلسطینتعلق
از آنهاوباخبرشدن با ازتماس اماپس بهآنبودند، خاطرداشتهودرصددپیوستن
جزئیاتدستگیریوبازپرسیمتوجهشدیمکهپلیسدبیآنهارابهعنوانیکگروهجعل
از بهعبارتدیگرهیچردی گذرنامهتحتپیگردحقوقیودادرسیقراردادهاست؛

تماسبایکسازمانداخلایرانلونرفتهبود.

گزارشحسینروحانیازهواپیماربایی

درآبان۴۹،بدوناینکهسابقهوتجربهایدرموردهواپیمارباییداشتهباشیمو
بدوناینکهاصاًلقصدایننوععملیاتبرایمانمطرحشدهباشد،سهنفرازرفقایمان
توانستندبایکعملیاتنظامیبسیاردقیق،هواپیمایکوچکیراکهدرحالحملشش

نفرازرفقابرایتحویلآنهابهایرانبودربودهوآنرابهسویبغدادمنحرفکنند.

بهترینتوصیفاینعملیاتراوهمچنینجزئیاتوضعیتزندانرفقارااززبان
مسئولآن،حسینروحانیمیخوانیم؛اینسندمتعلقاستبهاوایلدهۀ۵۰کهدراینجا

عینًانقلمیشود:

“به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران

عمل ربودن هواپیما به خاطر آزاد ساختن ۶ برادر زندانی در دُبی – 
تاریخ عمل: ۱۸ آبان ماه ۱۳۴۹

به دنبال تعین خط مشی سازمان، تصمیم گرفته شد که عده ای از 
افراد زبده برای کسب تجارب نظامی  و انقالبی رهسپار فلسطین شوند. 
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طی تماس های مکرری که حدود یک سال تمام به طول انجامید، جنبش 
آزادی بخش ملی فلسطین )فتح( با استقبال کم نظیری موافقت خویش 
از  برخی  این ترتیب  به  و  اعالم کرد  سازمان  آموزش کادرهای  برای  را 
برادران جهت دیدن دورۀ آموزش عازم فلسطین شدند )اواخر بهار سال 
۴۹(. مسائل امنیتی و تسهیل در امر مسافرت ایجاب می کرد که عده ای 
از آنها از طریق دُبی-بیروت مسافرت کنند و بدین منظور این افراد ابتدا 

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

را فراهم آورد.

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

پاسپورت بگیرند.

روز شنبه ۶  مردادماه می بایست ۲ نفر و سپس بقیه خود را برای 
عزیمت به بیروت آماده می کردند. برای مسافرت الزم بود مقداری لباس 
به خاطر  داشتند  لباس  به  احتیاج  آنها  همۀ  آنجا که  از  و  شود  خریداری 
صرفه جویی، تصمیم گرفته شد یک جا با هم خرید کنند )فدا کردن مسئلۀ 
به ازاء صرفه جویی اقتصادی( حرکت دسته جمعی ۶ نفر با سر و  امنیتی 
وضع ژولیده آن  هم در بازار دُبی )دُبی بندری است آزاد و مرکز زد و بند های 
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 می کند( سوءظن یک 
و  پلیس  محاصرۀ  در  را  خود  ناگاه  ]آنها[  می انگیزد  بر  را  پلیس  مأمور 
مأمورین آگاهی می بینند و پس از مختصری بحث و مجادله به ادارۀ آگاهی 
جلب می شوند. بازجویی از آنها بوسیلۀ ]فردی به نام[ بوستانی رئیس ادارۀ 
گاهی دُبی )ایرانی االصل( و دور و بری هایش شروع می شود. آنچه بیش  آ
از همه در ابتدا موجب تردید آنها را فراهم نمود همراه داشتن مقدار زیادی 
پول بود که با وضع لباس های کهنه و مندرس آنها جور در نمی آمد 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 
و  توجیه  حتی  که  بودند  مانده  غافل  آن چنان  می کردند  حس  فارغ البال 
محمل مناسبی از قبل برای شرایطی این  چنین نداشتند، البته همه خود را 
با اسم های عوضی و به عنوان کارگر مهاجر معرفی کردند ولی در پاسخ به 
این که دیشب کجا خوابیده اید جواب های 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 تصادفاً یکی از مأمورین چشمش به 
جزوۀ اناشید العاصفه )سرودهای عاصفه( ]سرودهای انقالبی فلسطینی[ 
می افتد و همین مسئله موجب می شود 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، 
۲ پاسپورت نیمه تمام که خود نشان بارزی از جعل بود - تعدادی عکس 
سیداحمدیان(- سیدجلیل  )مهندس  برادران  از  یکی  شخصی  -مدارک 
انقالبی و بدتر از همه دفترچۀ یادداشت بغلی که موجب شد مسئله شکل 
مهم تری پیدا کند. خصوصاً این که در چنین مواردی ساده ترین یادداشت ها 
در دفترچه بغلی خیلی از ارتباطات و برنامه ها را برای دشمن روشن می کند. 
)قابل توجه است که تا به حال دفاتر یادداشت، زیان های جبران ناپذیری را به 

سازمان وارد آورده است!(.

برادران ما مدت ها مقامات آگاهی دُبی را با مطالب انحرافی معطل 
است که  معلوم  ولی  نمودند  اطالعی خودداری  دادن هرگونه  از  و  کردند 
اظهارات آنها برای مأمورین آگاهی قانع کننده 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 می شود و غیر از پوشاک همه چیز در زندان ممنوع است، نامه ای 
توسط زندانیانی که برای کار اجباری به خارج از زندان می رفتند 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 ۲۰ روز نامه ای 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. زد و بند نوکران استعمار انگلیس 
آن  هر  و  بود  روشن  ما  برای  ایران  سرسپردۀ  و  مزدور  رژیم  با  خلیج  در 
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امکان این می رفت 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 به خاطر این که ۶ نفر از کادرهای سازمان به چنگال دشمن ممکن است 
بیافتند بلکه عمدتاً و بیشتر به خاطر این که این حادثه زنگ خطر را برای 
رژیمی  که تا آن  زمان در خواب خرگوشی فرو رفته بود و هیچگاه خیال 
نمی کرد که در زیر سایۀ قدرت کذائیش نیروهای چریکی آماده می شوند، 
به صدا در می آورد و او را هوشیار می کرد. این هشیاری رژیم برای ما سمی 
 خطرناک بود. رعایت این مسئله برای ما نقشی استراتژیک داشت و اکنون 
می بایست آنچه را که در امکان داشتیم برای رعایت هرچه بیشتر آن به کار 
می گرفتیم. براین اساس، سازمان تصمیم گرفت که ۳ نفر از افراد خود را که 
من نیز یکی از آنها بودم فوری به دُبی بفرستد تا از نزدیک جریان را بررسی 
کرده و مستقالً برای حل آن بکوشد. این تصمیمی  بود منطقی زیرا اوالً دور 
از حادثه هر راه عملی جنبۀ ذهنی داشت و قابل اطمینان نبود، به عالوه این 
تصمیم با رعایت اصل استقالل گروهی و ضرورت ]ناخوانا[ کار مطابقت 
داشت. به دنبال این تصمیم در نیمۀ اول شهریورماه ]۱۳۴۹[ ما سه نفر 
به تدریج وارد دُبی شدیم. از همان ابتدا با طرح و اجرای برنامه هایی موفق 
شدیم تا با برادران زندانی به طور 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 نمی کردند و علیرغم 
به عنوان نمونه داشتن  شرایط بسیار دشوار و طاقت فرسای زندان دُبی که 
کاغذ و قلم، کبریت و سیگار ممنوع بود، آنچه را که بر آنها می گذشت 
هفته ای حداقل دو بار برای ما می نوشتند و از ما نظر می خواستند. ما هم تا 
آنجا که امکان داشت و با مشورت با سایر افراد سازمان روی این مسائل 
فکر کرده و نظرات مان را به آنها می رساندیم. این همفکری موجب تقویت 
روحیۀ آنها و درعین حال تصحیح موضعگیری آنها در بازجویی های بعدی 

که نسبتاً دقیق تر انجام می گرفت گردید. 

در خالل این همفکری،گروه سه نفری ما در خارج از زندان به دو 
کار اساسی پرداخت:

۱-استفاده از هر امکانی که بتواند مسئله را به صورت عادی آن 
حل کند و پای تحویل به ایران پیش نیاید ولو با محکومیت های چند ماهه 

و چند ساله.

چگونگی  و  زندانی  برادران  آزادسازی  برنامه های  ۲-طرح ریزی 
اجرای آن در شرایطی که مسئله تحویل پیش بیاید. 
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پیچیده صورت  و کامالً  آرام  و  فعالیت های مداوم  اول  زمینۀ  در 
به  دُبی می گذشت  به  ما  تاریخ ورود  از  می گرفت. در طول دو ماهی که 
نتایج بسیار خوبی هم رسید و به احتمال زیاد هر گاه رژیم ایران تا چند 
هفتۀ دیگر از این مسئله به طور کامل آگاهی پیدا نمی کرد، این فعالیت ها 
قادر بودند مسئله را به صورت عادی درآورده و آن را حل نمایند. مسائل 
برداشته  پرده  فعالیت ها  این  روی  از  که  می کند  ایجاب  سازمان  امنیتی 
نشود. اینک به شرح فعالیت های زمینۀ دوم می پردازیم. ما از همان ابتدا 
این فرض را هم نادیده نگرفتیم که ممکن است علیرغم تمام فعالیت های 
که  بیاید  پیش  موقعیتی  احیاناً  و  نشود  حل  عادی  به صورت  مسئله  ما 
از  لذا  دهند.  تحویل  ایران  به  را  زندانی  برادران  بخواهند  دُبی  مقامات 
همان روز اول و در خالل دو ماه صدها ساعت روی طرح های مختلف 
این  برادران زندانی فکر و تا حدودی کار شد. تنوع  آزاد ساختن  جهت 
طرح ها بیشتر به این دلیل بود که ما نمی دانستیم آنها را چگونه و چه وقت 
به ایران تحویل خواهند داد. به عنوان مثال ممکن بود آنها را با هواپیمای 
نظامی  یا مسافربری و یا لنج حمل کنند که تازه در هر مورد مقصد و زمان 
تحویل دقیقاًً نمی توانست مشخص باشد. ما در هر طرح مبنا را بر بدترین 
حالت ممکنه می گذاشتیم و بر اساس آن به حل مسئله می پرداختیم و این 
چیزی ست که در هر عمل نظامی  باید مورد توجه قرار گیرد و اال احتمال 
شکست در هنگام اجرای طرح فراوان است. در میان طرح های متعددی 
که ما روی آنها فکر و کار کردیم ساده ترین طرح حالتی بود که برادران 
زندانی را با هواپیمای مسافربری حمل کنند چون این احتمال نیز از همان 

ابتدا وجود داشت لذا روی آن به حد کافی کار شد. 

توده ای  “جبهۀ   ۴۹ سال  مهرماه  حوالی  در  می دانید  همان طور که 
برای آزادی فلسطین” در خالل دو روز اقدام به ربودن ۴ هواپیما نمود که 
یکی از آنها که هواپیمای جت ۴ موتوره و متعلق به شرکت )بی.او.ا.سی 
B.O.A.C( انگلیس بود به  گفتۀ مقامات دُبی در پرواز دهلی-اروپا بعد از 
فداییان فلسطینی،  پرواز از فرودگاه دُبی ربوده شده بود. به دنبال این اقدام ِ
در اکثر فرودگاه ها و به ویژه در فرودگاه دُبی حالت فوق العاده اعالم شده 
بود و مسافرین و اثاثیه آنها مورد کنترل قرار می گرفت. عمل شناسایی ما 
در چنین شرایط دشواری انجام گرفت به طوری که در این پرواز آزمایشی در 
فرودگاه دُبی وسایل را دو بار و مسافرین را یک  بار به طور کامل تفتیش 
می کردند و حتی تیغ خودتراش از مسافرین گرفته می شد. در داخل سالن 
فرودگاه نیز نرده ها و راهروهایی تهیه شده بود که می بایست 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 
باید  بودیم  انجامش  به  مجبور  احتماالً  آینده  در  طرحی که  بود.  فراوان 

متناسب با چنین شرایطی آماده می شد و این کارِ زیاد ساده ای نبود. 

تا روز سه شنبه ۱۲ آبان ماه ۴۹ کارها بر اساس ]ناخوانا[ شماره 
۱ به خوبی پیش می رفت به طوری که هم ما و هم برادران زندانی امیدواری 
زیادی به این راه حل پیدا کرده بودیم، لذا قرار شد که از آن تاریخ به بعد 
آنها گرفته  با  غیر مستقیم  تماس  هفته ای یک  بار  بار  دو  هفته ای  به جای 
دُبی  مقامات  بود  را داشت که ممکن  این خطر  بیشتر،  تماس  زیرا  شود 
می داد  نشان  عادی  را  جو  روز  این  در  برادران  نامۀ  شوند.  مطلع  آن  از 
از یک هفته یعنی سه شنبه  به جای روز جمعه پس  نامۀ بعدی  بنا شد  و 
۱۹ آبان ماه دریافت شود. تصادفاً در همان روز سه شنبه ۱۲ آبان ماه از 
طرف سفارت ایران در کویت یک نفر مسئول )که بعدها فهمیدیم وابستۀ 
نظامی  سفارت ایران در کویت بوده است( به دُبی می آید و با برادران ما 
در اتاق سرهنگ انگلیسی )رئیس کادرهای امنیتی دُبی( مالقات می کند 
و با لحنی تحقیرآمیز به آنها می گوید: “شما را تحویل می گیریم. دولت 
شاهنشاهی از این مسائل به سادگی نمی گذرد!” ضمناً در خالل صحبت ها 
برادران این نکته را نیز دریافته بودند که دوشنبه و یا چهارشنبه هفتۀ آینده 

به ایران تحویل داده خواهند شد.

نامه  ما  برای  مرتب  زندانی  برادران  بعد  به  سه شنبه  روز  همان  از 
می نوشتند ولی ما بی خبر از همه جا حتی روز جمعه ۱۵ آبان را بر طبق قرار 
قبلی قرار تماس غیرمستقیم داشتیم بر اساس تصمیم جدید تماس نگرفتیم. 
روز یک شنبه صبح به طریقی مطلع شدیم که وضع خاصی به وجود آمده و 
علیرغم فعالیت های 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 بی اطالع بودیم. خوب به خاطر دارم که لحظه ای 
که برادرم مجاهد شهید رسول مشکین فام )یادش گرامی  باد!( این خبر را به 
من داد ساعت ۱۰ روز یک شنبه ۱۷ آبان ماه بود. تصادفاً 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 ۱۱ به دقت نامه ها 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 آن هم در روزهای دوشنبه و چهارشنبه به بندرعباس وجود 
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داشت. ضمناً این پرواز با هواپیمای دوموتوره داکوتا که متعلق به شرکت 
ایرتاکسی ایران بود و ۲۸ نفر ظرفیت داشت انجام می گرفت. تا ساعت 
پرواز که ۷ صبح فردا بود دقیقاً ۲۰ ساعت وقت داشتیم. در عرض این 
مدت کارهای زیادی بود که باید انجام می دادیم. مهم تر از همه تهیۀ بلیط 
تا  فقط  هواپیمایی  دُبی شرکت  معمول  طبق  و  بود  رمضان  ماه  چه  بود، 
ظهر باز بود و ما یک ساعت بیشتر وقت نداشتیم. ما که در گذشته از هر 
جهت روی طرح های مختلف و از جمله این طرح فکر کرده و آماده انجام 
آنها بودیم اکنون در این فرصت خیلی کوتاه به خوبی قادر بودیم از نتیجۀ 
فعالیت های گذشته به خوبی بهره مند شویم. ما از قبل آن را دریافته بودیم 
که برای پرواز به بندرعباس از دُبی می توان به جای پاسپورت از شناسنامه 
نیز استفاده کرد و براین اساس ۳ عدد شناسنامۀ آماده برای چنین روزی در 
اختیار داشتیم. ضمناً 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 نمی داشتیم برای تهیۀ آن باید دو بار و 
به فاصلۀ یک هفته واکسن می زدیم یعنی تنها گرفتن کارت بهداشتی فقط 
یک هفته وقت می گرفت. یکی از برادران به سرعت 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 می ماند 
تهیۀ مواد و فکر بیشتر ]روی[ برخی از مسائل تکنیکی که باید دقیقاًً مورد 
به دلیل  توجه قرار می گرفت. ما اگر چه اسلحه های متعددی داشتیم ولی 
تفتیش فوق العاده و استثنایی فرودگاه دُبی قادر به حمل همۀ آنها نبودیم و 
از میان آنها فقط دو سالح کوچک را که امکان جا سازی 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 
کوستیک( که آن را در  که ترکیبی است از بنزین و تینر و یونولیت )مواد آ
جدار داخلی یک فالکس یخ قرار دادیم. ضمناً برای تکمیل سالح های 
گرم با در نظر گرفتن برادران زندانی و دخالت احتمالی آنها در عمل ۵ عدد 
چاقوی ضامن دار نیز تهیه شد که تمام آنها جاسازی گردید. یک قطب نمای 
دقیق و نقشه ای بزرگ از خاورمیانه نیز به همراه داشتیم. تعویض عکس 
شناسنامه نیز در همان شب حرکت انجام گرفت. کار عمدۀ دیگر پاکسازی 
در  نه  طوری که  شد  عملی  بیشتر  هرچه  وسواس  با  بود که  خانه  معمولی 
منزل و نه همراه خودمان چیزی که موجب لو رفتن هویت اصلی ما بشود 
علیرغم جستجوی  بسیار کوچکی که  بعدها کاغذ  )اگر چه  نماند.  باقی 
قبلی در جیب کوچک شلوار من باقی مانده بود موجب دردسر زیادی در 
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عراق گردید و این خود نشان دهندۀ 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 ۵ صبح همه کارها تمام شده بود و می بایستی هرچه زودتر 
هواپیما  به  زندانی  برادران  شدن  سوار  از  باید  زیرا که  برویم  فرودگاه  به 
احتمال  که  مفهومی  نداشت خصوصاً  ما  مسافرت  واال  می شدیم  مطمئن 
داده می شد برادران را زودتر از موقع معمول سوار هواپیما کنند. لذا پس 
از اتمام کارها و ادای نماز صبح بالفاصله به فرودگاه رفتیم. هوا تقریباً 
تاریک بود و سالن فرودگاه هنوز خلوت. ما جدا از یک دیگر و در خارج 
از سالن فرودگاه منتظر ماندیم. تا ساعت ۶ و۳۰ یعنی نیم ساعت به وقت 
مقرر پرواز از برادران زندانی خبری نبود. با مسئلۀ دشواری روبه رو بودیم. 
امکان داشت آنها را زودتر و قبل از آمدن ما به فرودگاه سوار هواپیما کرده 
باشند و سوار نشدن ما خود فاجعه ای بود. به عکس این احتمال هم وجود 
داشت که آنها را روز چهارشنبه بفرستند که در این صورت سوار شدن ما 
بی نتیجه بود. بر سر دو راه مشکل قرار داشتیم که هر طرف آن ممکن بود 
فاجعه ای 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 ۶ برادر زندانی را به فرودگاه آورد. دست های آنها دو به دو 
به یک دیگر بسته و با همین وضع آنها را به سالن ترانزیت و سپس به داخل 
هواپیما بردند. ضمناً متوجه شدیم که آنها فقط دو نفر نگهبان دارند که در 
لباس غیرنظامی  بودند و حدس  زده می شد که در زیر لباس مسلح باشند. 
اداره آگاهی دُبی و دیگری یک  این دو نفر یکی همان بوستانی رئیس 
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 ۷ صبح بود. لحظات 
فراموش نشدنی و حساسی بود. از یک سو دل های ما آکنده و سرشار از 
محبت به خلق قهرمان ایران و فرزندان پیشگامش بود که به خاطر آزادی 
ملت و سرزمین خویش و نابودی دشمنان خلق دست از همه چیز خویش، 
راهی  و  از جان خویش شسته  و  اجتماعی  عناوین  تحصیل  خانواده،  از 
فلسطین شده اند و هم اکنون با قیافه های نحیف و دست در زنجیر روانه 
شکنجه گاه های دشمن می شدند و از سوی دیگر مملو از کینۀ مقدس نسبت 
به دشمنان خلق و در رأس شان شاه جالد بود که به عنوان یک مزدور کثیف 
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برنامه های ضدانقالبی اربابان آمریکایی-انگلیسی و صهیونیستی اش را نه 
تنها در ایران بلکه در آن سوی خلیج نیز پیاده می کرد. بوستانی کثیف نیز 
در این رهگذر خود ]را[ آماده کرده بود تا با قربانی کردن این ۶ فرزند 
قهرمان خلق، پاداش خوبی از اربابش شاه جنایتکار دریافت کند، آرزویی 

که هیچگاه بدان دست نیافت.

آخر  تا روزهای  زندانی که  برادران  اما  بود،  نفر  ما سه  این وضع 
باور  هیچگاه  می بردند  به سر  جریانات  از  محض  بی خبری  در  حرکت 
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 
رفته ایم. آنها در تمام مدت زندان که ۱۰۵ روز به طول انجامید نه تنها با 
از هر  بلکه  بودند  را تحمل کرده  باز شرایط طاقت فرسای زندان  آغوشی 
جهت نیز خود را آمادۀ شکنجۀ دژخیمان ساواک نمودند و در همان زمان 
آنها اطالع پیدا نکرده  با زندانیان دُبی که تا آن روز از ماهیت جرم  که 
بودند خداحافظی گرمی  نمودند، با خود پیمان بستند که در چنگال دشمن 
تا آخرین نفس سخنی از سازمان و رازهای آن به میان نیاورند و اگر چه 
به دست  برادران که  از همین  برده نشدند ولی بعدها برخی  ایران  به  آنها 
دژخیمان شاه گرفتار شدند سرسختی آشتی ناپذیر خود را با دشمنان خلق به 
اثبات رساندند و با مقاومت حماسه ای خود در شکنجه گاه های ساواک بر 

صفحات افتخارآمیز خلق افزودند )درود بر همۀ آنها!(. 

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

به این شرح:

شماره ۱ تا ۳ ربایندگان اصلی – شماره ۴ تا ۹ برادران زندانی – 
شماره ۱۰ و ۱۱ مأمورین پلیس دُبی – شماره ۱۲ تا ۱۴ مسافرین 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 ۱ که فرماندۀ عملیات بود می بایست درست 
پس از ۱۰ دقیقه از شروع حرکت هواپیما، با سالح گرم بوستانی و شماره 
۲ نیز با سالح گرم در همان زمان همکار او را وادار به تسلیم و خلع سالح 
مسئول گرفتن  درعین حال  و  مهماندار  مأمور کنترل   ۳ شماره  می کردند. 
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کلید دستبندها و باز کردن دست برادران زندانی و تقسیم سالح سرد در 
میان آنها بود.

در مرحلۀ دوم شماره ۱ می بایست پس از تسلیم کردن بوستانی سراغ 
نیز  به انحراف مسیر کند و بالفاصله شماره ۲  او را وادار  خلبان رفته و 
کمک خلبان را تسلیم نماید. شماره ۳ نیز در این مرحله با برادران زندانی 

مواظب مأمورین پلیس و مهماندار و حفظ نظم در داخل هواپیما بودند.

ما قبالً اطالع پیدا کرده بودیم که هواپیماهای دو موتوره از نوع 
داکوتا در حدود ۱۰۰۰ کیلومتر برد دارند. براین اساس برای فرود آمدن 
جز بصره یا بغداد امکان دیگری وجود نداشت و یا دست کم با مشکالت 
متعددی روبه رو می شد. از این جهت یکی از این دو نقطه به عنوان هدف 
مورد توجه قرار گرفت. ضمناً در صورتی که هواپیما مجبور به بنزین گیری در 
طول مسیر می شد 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 ۱۰ دقیقه می گذشت 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 ۱ بوستانی و شماره ۲ همکار او را به وسیلۀ 
سالح های 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 ۳ نیز 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 دست های دو مأمور پلیس و مهماندار 
را بسته و مسافرین را به جلو هواپیما منتقل کردند. در این هنگام شماره ۱ 
به سراغ خلبان و کمک خلبان که تا این لحظه به علت صدای موتور متوجه 
جریان نشده بودند رفت و آنها را وادار به انحراف مسیر نمود. اندکی بعد 
شماره ۲ نیز طرف کابین رفت و مانع هرگونه تماس خلبان و کمک خلبان 
با برج های مراقبت گردیدند و شماره ۳ نیز همراه با سایر برادران که اینک 
مسلح و آزاد بودند حفاظت مأمورین و مهماندار و انجام خدمات الزمه 
عنوان کرده  روزنامه ها  در  ایران  رژیم  آنچه  برخالف  به عهده گرفتند.  را 
بود ما نه تنها کوچک ترین خشونتی نسبت به مسافرین و کارکنان هواپیما 
نشان ندادیم بلکه در تمام مدت پرواز به گرمی  از آنها پذیرایی نمودیم و 
حتی دست های مهماندار را بعد از مدتی باز کردیم و لذا بی جهت نبود که 
مسافرین نیز با ما در آزاد ساختن برادران زندانی روی خوش نشان داده و 
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به خاطر  است که  ضدانقالب  همیشگیِ  شیوۀ  این  می کردند.  حتی کمک 
ترس از توده ها سعی دارد انقالبیون را با تهمت های ناروا لکه دار کند.

خلبان هواپیما که یک مرد مسن استرالیایی االصل بود خیلی زود 
شکیب نیا( کوشش  اسم  )به  بود  ایرانی  ولی کمک خلبان که  شد  تسلیم 
نیز  لحظات  آخرین  تا  و  سرپیچی کند  ما  دستورات  از  به نحوی  داشت 
مترصد حیله زدن بود. بوستانی که سخت غافلگیر شده بود به حال اغما 

افتاد و تقریباً 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 سوخت گیری کنیم و لذا 
در دُبی به طور کامل سوخت گیری نکرده ایم ضمناً بحرین و سپس ظهران 
)یکی از بنادر شمالی عربستان سعودی( را برای تأمین سوخت پیشنهاد 
می کرد. ما پس از بحث کافی و اطمینان به گفتۀ خلبان با فرود اجباری در 

ربایندگان:شماره۱فرماندهعملیات:مجاهدشهیدرسولمشکینفام
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دوحه پایتخت قطر جهت سوخت گیری موافقت کردیم زیرا فرودگاه های 
است که کمک خلبان  جالب  نظامی  هستند.  دو  هر  ظهران  و  بحرین 

بندربوشهر را برای این کار به ما پیشنهاد می کرد!

حدود نیم ساعت از پرواز هواپیما می گذشت که ما متوجه شدیم 
به عهده داشت علیرغم  را  آن هنگام هدایت هواپیما  کمک خلبان که در 
دستور ما دوباره مسیر شمال یعنی بندرعباس را انتخاب کرده است که با 
تهدید و استفاده از قطب نما و نقشه او را مجبور به تصحیح مسیر نمودیم 
و به این ترتیب توطئۀ کمک خلبان عقیم ماند. ساعت حدود ۹ و ۳۰ بود 
که به آسمان قطر رسیدیم. خلبان اجازه فرود خواست که با کمی  چانه زدن 
را  فرودگاه قطر  داشتیم خلبان مقامات  ما اصرار  این که  با  موافقت شد. 
جز از مسئلۀ نیاز به سوخت از چیز دیگری مطلع نکند ولی خلبان که به 
انگلیسی سریع صحبت می کرد گویا جریان را گفته بود. به اصرار ما خلبان 
مجبور شد که در انتهای باند و دور از ساختمان فرودگاه به زمین بنشیند. 
ساعات  در خالل  داشت  امکان  که  شد  آن جهت گرفته  از  تصمیم  این 
گذشته و تأخیر وصول هواپیما به بندرعباس از طرف ایران نقشه هایی در 
شرف انجام باشد و گویا همین طور هم بود زیرا به محض نشستن هواپیما 
کادر  زیاد  احتمال  به  آتش نشانی که  ماشین  ناگهان چند  باند  انتهای  در 
مسلحی را حمل می کردند از سمت مقابل به هواپیما نزدیک می شدند که 
با تهدید جدی ما و ریختن بنزین روی کف هواپیما و صندلی ها و امکان 
به کار گرفتن بمب ناپالِم دست ساخت، خلبان قانع شد که مقامات فرودگاه 
را از هر گونه دخالتی مانع شود و به این ترتیب ماشین های آتش نشانی به 
دادند که وسیله ای  ما اطالع  به  فرودگاه  باز گشتند. مقامات  محل خود 
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 درعین حال از هر سو مواظب کوچک ترین 
در  پاکستانی  مسافرین  بود که  اینجا  در  و  بودیم  هواپیما  حرکات خارج 
امر کنترل به ما کمک می کردند. ضمناً درخواست شد که فقط یک نفر 
عملی گردید.  شود که  نزدیک  هواپیما  به  بنزین گیری  برای  ساده  به طور 
توطئۀ دیگر این بود که خلبان به بهانۀ این که موقع بنزین گیری 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 بنزین گیری که حدود 
یک ساعت به طول انجامید موتور روشن بود و ما همگی آمادۀ هر گونه 
حملۀ  احتمالی بودیم. ساعت ۱۰ و ۳۰ هواپیما به سالمت از فرودگاه 
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دوحه حرکت کرد و این بار با کنترل دقیق نقشه های موجود در نزد خلبان 
و قطب نمای هواپیما به سمت بغداد رهسپار شدیم. ساعت ۱۲ دو 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 بی خبر 
به آسمان کویت وارد شده ایم )بعدها معلوم شد که آنها مأموریت داشتند تا 
در صورت امکان هواپیما را به فرود اجباری وادار سازند چه در فرودگاه 
این مورد جالب  بود و در  کویت دشمن نقشۀ یک توطئه را طرح کرده 
است که رژیم می خواست این توطئه را تحت پوشش فریبندۀ پیاده کردن 
خطرناک  جو  خلبان  سازد(.  عملی  هواپیما  در  موجود  و کودکان  زنان 
باعث شد که هواپیماهای جنگندۀ  این  و  داد  را گزارش  داخل هواپیما 
بودیم.  بصره  آسمان  در  از ظهر  بعد  در ساعت ۱  اقدامی  نکنند.  کویتی 
مسئولین فرودگاه بصره اجازه فرود ندادند، با تماس با مرکز توصیه کردند 
که هواپیما در بغداد بنشیند. حدود ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت بغداد 
بود که در آسمان این شهر بودیم. خلبان اجازۀ فرود خواست ولی مقامات 
فرودگاه به بهانه ای اجازۀ فرود ندادند. خلبان که متوجه خطر جدی شده 
بود با تکرار درخواست خود و موقعیت هواپیما موفق شد در یک باند 
مقامات  با  برای صحبت  عملیات  فرماندۀ  آورد.  فرود  را  هواپیما  فرعی 
آنها  از  و  تشریح کرد  را  وضع  مختصراً  و  شد  پیاده  هواپیما  از  فرودگاه 
خواست که آیا مایل به پیاده شدن و پذیرش ما هستند یا نه )چه در غیر این 
صورت طبق برنامۀ قبلی باید به جای دیگری می رفتیم( جواب آنها مثبت 
بود و لذا همگی از هواپیما پیاده شدیم و پس از تفتیش و گرفتن سالح ها 
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 هیچ کس گفت و گویی 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 به عنوان یک باند جاعل که 
می بایست به ایران تحویل داده شویم معرفی کردند که البته فعالیت آنها و 
مهران کاردار سفارت ایران در بغداد و ساواکی های وابسته به سفارت به 
جایی نرسید. ساعت ۵ و ۳۰ بعد از ظهر با مسافرین هواپیما که به همراه 
مأمورین پلیس دُبی عازم آبادان بودند خداحافظی گرمی  کردیم و خواستیم 
مبلغ صد روپیه )معادل ۱۶۰ تومان( به یکی از مسافرین پاکستانی که در 
جریان انتقال مکان در داخل هواپیما اشتباهاً قدری از نیم تنه اش پاره شده 
بود بپردازیم که مصرانه رد کرد و از این که 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 
به خاطر مدارک و اسناد زندانیان تفتیش گردید که البته چیزی از مدارک 

همراه آنها نبود.

دسته جمعی  را  نفر   ۹ ما  آبادان  طرف  به   هواپیما  پرواز  دنبال  به 
به باشگاهی بردند و در آنجا ساعت ۹ بعد از ظهر با گروه های مختلفی 
برخورد کردیم که البته آنها ما را که با اسم و خصوصیات غیرحقیقی معرفی 
شده بودیم نشناختند. این عدم معرفی اگر چه به لحاظ سازمانی برای ما 
ضروری بود ولی در عمل موجب دشواری هایی نیز شد، تا آنجا که احتمال 
به دلیل عدم فکر کافی روی محمل ها  ایران می رفت. زیرا  به  استرداد ما 
در بازجویی های اولیه به تناقضات آشکاری برخوردیم که موجب تشدید 
سوء ظن مقامات عراقی به ما گردید و حتی برخی از آنها فکر می کردند 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 
پیش آمدی 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 می توانست مقامات عراقی را به ماهیت 
ما رهنمون شود ما مورد فشار و شکنجه های ناشی از سوء ظن آنها نیز قرار 
گرفتیم تا باالخره با تماس های گروه های مترقی در خارج و در رأس آنها 
“فتح” واقعیت امر برای آنها روشن شد و ما هدف مان را که پیوستن به 
انقالب فلسطین بود برای آنها توضیح دادیم و روی آن تکیه زیادی نمودیم 
در کنار خود  را  عزیزمان  برادر   ۶ درحالی که  نفر   ۳ ما  ترتیب  این  به  و 
داشتیم و با کسب تجربه ای جدید در زمینۀ عمل انقالبی، عراق را به سوی 

یکی از پایگاه های فتح در مرزهای فلسطین ترک کنیم.

نتایج: 

۱- هرگاه به محیط جدیدی وارد می شویم شرط اصلی برای کار 
داشتن دید روشن و کافی نسبت به شرایط آن و ثانیاً  در آن محیط اوالً 
ضرورت سازگاری و هم رنگی با آن محیط جدید است. گرفتاری برادران 
ما در دُبی به خاطر بی توجهی به شرایط پلیسی محیط دُبی و همچنین عدم 

هماهنگی سر  و  وضع ظاهری آنها با چنین شرایطی در بازار دُبی بود. 

۲- رعایت برخی از ضروریات سازمانی از جمله شیوۀ ساده زیستی 
و ساده پوشی و همچنین صرفه جویی اقتصادی نباید ما را از توجه کافی 
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نسبت به اصول دیگر سازمانی خصوصاً در مواقعی که این اصول ارجحیت 
دارند باز دارد. رعایت اصل صرفه جویی از ناحیۀ برادران ما در بازار دُبی 
با رعایت اصول امنیتی متناقض بود که الزاماً رعایت اصول امنیتی نقش 

غیرقابل انکار داشت و نباید فدای اصل صرفه جویی می گردید. 

۳- در انجام هر کاری باید توجیه و محمل مناسب داشته باشیم. 
این مسئله مخصوصاً در فعالیت های جمعی باید مورد توجه بیشتری قرار 
گیرد و تمام افراد در رابطه با یک دیگر باید دارای وضع مشخص و قابل 
عواقب  قادرند  حوادث  صورت کوچک ترین  این  غیر  در  باشند.  قبولی 
وخیمی  به بارآورند. ما چه در زندان و چه در بغداد از عدم توجه کافی به 
این مسئله زیان فراوان دیدیم )البته محمل های برادران در زندان دُبی در 

حد یک کارگر کم سواد و یا بی سواد در تمام مدت زندان جالب بود(.

۴- همیشه 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(. ضمناً مدارک را هر اندازه که مورد نیاز هستند در نزد 
خود نگاه داریم و مدارک اضافی را بالفاصله از بین ببریم، مثالً اگر از 
وسیله ای در اموری استفاده می شود و دیگر نیاز مکرر و فوری به آن نیست 
نباید مدت ها در نزد ]ما[ باقی بماند در مورد مدارک و وسایل لو رفته در 

دُبی چنین مالحظاتی صورت نگرفته بود.

۵- در زندان و در هر شرایط دشوار دیگر نباید ناامید و دلسرد 
انقالبی  با روحیه ای که شایستۀ یک رزمندۀ  باید  شد و بی کار نشست. 
خلِق  به  امکانات  علیرغم کمبود  زیاد  حوصلۀ  و  سعه صدر  با  و  است 
فعالیت  بپردازیم.  مشکالت  حل  به  نهایتاً  و  جدید  امکانات  و  شرایط 
برادران ما در زندان دُبی در جهت خودسازی و حفظ روحیۀ انقالبی و 
و  آنان  از تجربیات  استفاده  و  زندانی  افراد  با  تماس و هم نشینی مداوم 
خدمت به آنها و احترام به شخصیت شان که تا  به  حال مورد توجه نبوده 
این  از  مختلفی  آنها گوشه های  امکانات  از  استفاده  و  اعتماد  جلب  و 

خصلت بارز انقالبی اند.

۶- همیشه از قبل باید مترصد شرایط ناگوار بود و خود را برای 
آن آماده کرد. هیچگاه حوادث ما را از قبل خبر نمی کنند. 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 ۲۰ ساعت قادر به انجام هیچ کاری در زمینۀ 
انجام گرفت  آنچه در خالل ۲۰ ساعت  نبودیم. در واقع  برادران  نجات 
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.

۷- عمل موفقیت آمیز 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 
باید  را  واقعیت  این  نداشتیم.  آن  مشابه  موارد  و  زمینه ها  این  در  خاصی 
تعلیماتش  یا  و  ندیده  دوره  دلیل که مثالً  این  به  فردی  پذیرفت که هیچ 
کافی نیست و بهانه هایی نظیر آن، حق ندارد از شرکت در عمل انقالبی در 

شرایطی که چاره جز آن نیست سرباز زند. 

۸- در تمامی مراحل عمل باید هوشیاری خود را حفظ کنیم و 
غفلت ناشی از غرور پیروزی البته نباید دچار ما بشود. نتیجۀ این غفلت 
است  ممکن  لحظه  هر  در  است که  توطئه هایی  و  دشمن  به  دادن  کم بها 
پیاده کند. پس از پرواز هواپیما از فرودگاه قطر برخی از برادران که حالت 
تسلیم و اطاعت خلبان و وضع غیر عادی بوستانی را مشاهده کردند، کار 
آن  شایستۀ  که  را  هوشیاری  و  دقت  و  نموده  تلقی  شده  تمام  تقریباً  را 
شرایط بود نکردند غافل از این که 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 

همه جانبه تا آخرین دقایق تصحیح گردید.

در  الزامی  است.  نظامی  امری  از عمل  قبل  پاکسازی  ۹- مسئله 
غیر این صورت دشواری های فراوانی را برای عمل کننده و احتماالً سایر 
را  امر  این  نمونۀ  می آورد.  به وجود  داشته اند  شرکت  عمل  در  افرادی که 
می توان در مسئلۀ وجود کاغذ بسیار کوچک و تقریباً بی اهمیتی در جیب 
کوچک شلوار من دانست که موجب اشکال نسبتاً عمده ای در کار من 
پایان  موفقیت  نظامی  با  عمل  است که  افتاده  اتفاق  بسیار  چه  گردید. 
پذیرفته ولی به دلیل عدم رعایت مسئلۀ پاکسازی و به خاطر رد پا گذاشتن 
در عمل نتایج پیروزی در عمل را به حداالقل ممکن تقلیل داده است تا 
آنجا که مثالً به دستگیری افراد شرکت کننده در عمل انجامیده است. لذا 
باید توجه داشت که همراه با عمل نظامی  کار خاتمه نمی یابد. حفظ خود 
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از اثرات ناشی از عمل بخش عمده ای از عمل را تشکیل می دهد.

و  عمل  از  قبل  خود  ماهۀ   چند  فعالیت  جریان  در  ما   -۱۰
همین طور در هنگام عمل و بعد از آن این واقعیت انکارناپذیر را تجربه 
کردیم که هرگاه روی مسئله ای فکر و دقت کافی صرف شده بود به خوبی 
انجام گرفت، بلعکس نسبت به مسائلی که روی آنها تأمل کافی نشده بود 
و  برخورد کردیم  زیادی  به مشکالت  بودیم  رد شده  به سرعت  آنها  از  و 
روی  نظامی  که  عمل  مثال  به عنوان  دیدیم.  ضربه  به شدت  نواحی  آن  از 
ریزه کاری های آن به دقت 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 دشواری هایی برخورد کردیم، البته اگر چه ما در داخل هواپیما وقت 
اگر قبالً  آماده کردن سرپوش های مناسب نداشتیم ولی اوالً  زیادی برای 
روی آنها به خوبی فکر شده بود و ثانیاً پس از انجام عمل دچار غرور ناشی 
از پیروزی نشده و به جای گفت و گوهای غیر الزم چند ساعته در باشگاه از 
این فرصت برای تعیین محمل ها استفاده می کردیم و مهم تر از همه این 
خوش خیالی را از سر به در می کردیم که چون خسته هستیم فردای آن روز 
جلوی  می توانستیم  شک  بدون  پرداخت،  خواهیم  سرپوش ها  تکمیل  به 
این خود  و  آمد بگیریم  به وجود  برای مان  بعداً  را که  از مشکالتی  خیلی 

تجربه و درس بزرگی برای ما بود.

۱۱- غرور ناشی از پیروزی عمل بسی خطرناک است و انسان را 
کور و کر می کند و از انجام عمل صحیح و به جا باز می دارد.

پایان”

زنداندربغداد،تماساولباخمینی

بهاینترتیبرفقایماتوانستنددراینعملیاتموفقشدهوهواپیمارادربغداد
فرودبیاورند،امااینخودآغازمبارزۀدیگریبارژیمعراقودستگاهامنیتیآنبود.

نیروهایامنیتیرژیمصدامحسینومقاماتعراقیبهاینبهانهکهمارانمیشناسند
ونسبتبهمامشکوکهستندبدترینفشارهاوشکنجههارابهرفقاواردکردند.آنها
دستمجاهدشهیدرسولمشکینفامراشکستهواوراتاحدمرگشکنجهکردند؛موسی
خیابانیراچندینبارباشلیکگلولهدرکنارسرتهدیدبهمرگنمودند؛حسینروحانی
آنچنانموردشکنجهقرارگرفتکهدرهمانبغدادمدتیدربیمارستانبهسربرد؛رفیق
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حسینخوشروساعتهابهسقفآویزانبودودرمقابلچشمانحسینروحانیشکنجه
شد؛کاظمشفیعیهاتانیمهشبشکنجهشدهبودوبدنمجروحونیمهجاناورابهدرون
سلولپرتکردهبودند.اینوضعشکنجهوآزارچندهفتهبهطولانجامید،باالخرهبا
بغداد، در فلسطین آزادیبخش سازمان نمایندۀ دخالت و سازمان پیگیری و کوشش

رفقایزندانیآزادشدند.دراینجابهجزئیاِتاینآزادسازیمیپردازیم:

سازماناینباربایدبراینجات۹نفرآنهماززندانبغدادتالشمیکرد.سفر
منبهعراقومالقاتباخمینییکیازاینتالشهابود.رفقایداخلایراننزدآقای
سعید نامرئیکهگویا جوهری با طالقانی آقای خواستند. اوکمک از و رفته طالقانی
آقای به وخطاب تقویم ازیک معینی درصفحۀ را نامهای بود، برده برایش محسن
خمینیمینویسد.اینتقویمرایکنفرازرفقا)کهبهنظرمعلیباکریبود(بهبیروت
آورد.باتوجهبهآشناییهاییکهمندرآنزمانباطالبقموازجملهباسیدمحمود
دعاییدرنجفداشتم،رفقابهمنمأموریتدادندتانامهرابهآقایخمینیبرسانمو
کوششکنمتاخمینیتوصیهکندکهعراقیهادستازشکنجۀرفقایمانبرداشته،آنها
انقالب پایگاههای به بروندو بهراهشان آنها ندادهواجازهبدهند ایرانتحویل به را
فلسطیندردمشقوبیروتبپیوندند.منآقایدعاییراازایرانمیشناختم،درخانهای
درکوچۀشهمیرزادی)کهمتعلقبهمحمدجوادحجتیکرمانیبرادرعلیحجتیکرمانی

بود(اوورفسنجانیرامیدیدم.

درآبان۱۳۴۹منهمراهبانامۀآیتاللهطالقانیخطاببهآیتاللهخمینیعازم
از اتاقنبود؛پس نجفشدم.خمینیمرابهطورخصوصیپذیرفتوکسدیگریدر
سالموعلیکواظهارادب،ازاویکنیمهاستکانآبخواستم.آقایخمینیخودش
رفتوآبآوردومنجلوخوداومحلولیدرستکردهوبااستفادهازآن،جوهرنامرئی
رامرئیکردمونامۀخواناشدهرابهاودادم.اونامهراخواندونشانههایموجوددرنامه
ُهْمِفْتَیٌةآَمُنوا راهمتأییدکرد.طالقانینامهراباآیهایازسورۀکهفآغازکردهبود:“ِانَّ
ِهْمَوِزْدَناُهْمُهًدی”یعنی“آنهاجوانانیهستندکهبهپروردگارشانایمانآوردهاندوما ِبَرِبّ
برهدایتشانافزودهایم”؛نامهازآیتاللهمیخواستکهبههرنحوصالحمیداندمانعاز
تحویلبرادرانزندانیماازطرفعراقبهایرانگردد.خمینیرمزاطمینانیراکهطالقانی
باید پرسید:“خوبمنچه من از و تأییدکرد را نامه امضای نیزصحت و بود داده
بکنم؟”درپاسخ،حداقِلتقاضارامطرحکردموگفتم:“فقطکافیستشمابهعراقیها
پیغامدهیدکهخبریدریافتکردهایدمبنیبراینکهاینافرادجاسوسرژیمشاهنیستند
وتفصیلقضیهراموکولبهاخباربعدیازایرانبنماییدکهماخودرأسًااقداممیکنیم”
واضافهکردمکه“اینبرادراندرراهسفربهسویپایگاههایانقالبفلسطینبودهاندو

مننیزازپایگاههایالفتحنزدشماآمدهام”.
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خمینیپسازاندکیتأملدرپاسخبهمنگفت:“اگراقدامیکندممکناست
برایآنهایعنیزندانیانبدترشود”.منکهنمیفهمیدمچهچیزممکناست“بدتر”از
را توجیه آن نمیتوانستم باشد، ایران به دادهشدن تحویل معرض در و شدید شکنجه
بپذیرم؛همینراهمبهاوگفتمولیوینهآنزمانونهبعدازآنحاضربههیچکمکی
بهمانشد،بدوناینکهکوچکتریناطالعیازبهاصطالحاشکاالتاعتقادیمادرآن
البتهچندروزپسازمالقاتاول،آیتاللهتوجیهدیگریبرایاین زمانداشتهباشد،
عدمموضعگیریومداخلهپیداکردوآناینکه“نمیخواهدازعراقیهاتقاضاییکند
تاتقاضایمتقابلیازسویآنانبهدنبالداشتهباشد”.آنچهازاومیخواستیمبههیچ
تأویل“تقاضاازدولتعراق”محسوبنمیشدوصرفًادادنیکخبربود؛اضافهمیکنم
کهخمینیازامتیازاتیهرچندغیررسمیدرعراقبرخورداربودکهمانعپیغامپیشنهادی
بعدهادشمنمجاهدینو و بود رابطۀمنشده میانجی آقایدعاییکه نبود.خود من
کمونیستهاشد،تالشهایانقالبیمارابهخوبیمیفهمید.خوببهیاددارمکهچقدر
بیآنکهکسیمتوجهشود،اودرراهآزادیوجلوگیریازشکنجۀبرادرانماکوشیدوحتی

بهمنگفتکهدرمقابلموضعمنفیآقادرمقابلاوگریستهاست.

دربغدادبااینکهبسیارنیازداشتمازطریقحسینریاحیکهازدورۀدانشسرای
عالیمیشناختموبااودوستبودمبایکیدوتاازفعالینجبهۀملیتماسبگیرموبهآنها
اطالعدهمکهکسانیکههواپیماراربودهاندهمانرفقایماهستندکهدرزندانُدبیبوده
وحاالدرزندانعراقزیرشکنجهاند؛منظوراینبودکهازآنهابخواهمبهدولتعراق
خبردهندکهاینافرادمأمورینرژیمایراننبودهوقابلاعتمادهستندتاشکنجۀرفقا
متوقفشودامابهخاطررعایتمسائلامنیتیازاینکارخودداریکردم.بهیاددارمکه
برسراینتصمیمبسیارمرددبودموحتیقراریباحسینریاحیگذاشتمولیدرآخرین

لحظهازاینکاراجتنابکردم.

آغازسپتامبرسیاه،زمانیکهدراردوگاههایاردنبودیم

درکناراینفعالیتهاوتالشبرایآزادسازیرفقا،آموزشهاینظامیمابهصورت
موازیادامهداشت.

زمانیکهسپتامبرسیاهآغازشدمادراّمانپایتختاردنبودیمواینزمانیبود
کهارتشاردندستبهسرکوبفلسطینیهازدو“سپتامبرسیاه”راآفرید.مادرپایگاه
برادرانمجاهدیمثلعلیاصغر و ارزنده بارفقای بودیمهمراه اردن ارتش زیررگبار
بدیعزادگان،مسعودرجویوخیلیازکساندیگرکهعلیباکریهمبعدًابهماپیوست.
ایندرگیریازاواسطسپتامبر۷۰شروعشدو۱۲روزادامهداشت:ازصبحروز۱۷تا
۲۹سپتامبر.فرماندۀپایگاههمانطورکهگفتماحمدالجزایریبودکهدرجنگاستقالل
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شرکتداشتهوکارآییخودرادراختیارانقالبفلسطینگذاردهبود.چندنفرالجزایری
دیگرهمبودندازروشنفکرتازحمتکشعادی.درادامۀجنگمتأسفانهبسیاریاز
افرادپایگاهکشتهشدند.حضوردرپایگاهتجربۀعملیخوبیبودکهنقاطقوتوضعف

مارادرحدخودنشاندادوازبسیاریجهاتآموزندهبود.

مادرآنجاهمراهبافلسطینیهازندگیومبارزهکردیموباآنهارنجبردیم.پیوند
معنوی،مبارزاتیوسرنوشتمشترکمابافلسطینیهاهرچهبیشترتقویتمیشد.ماو
آنهادرمعرضحمالتارتشاردنبودیم. رفقایماندرپایگاههایفلسطینیوهمراه
ارتشاردنپایگاههایفلسطینیرابهشدتمیکوبید.نیروهایاردنیشبنورافکنیا
شعلهافکنمیانداختندکهببینداگرکسیدیدهمیشودباتکتیربزنند.مادرپایگاهاّمان
تاآنجاکهبرایآنهاامکانداشتآموزشهایالزمرادیدهبودیم.برخیازاسنادراهم
دراختیارمانمیگذاشتندکهمیتوانستیمیادداشتکنیم.یکدورۀآموزشیبودکههرچند
باجریانجنگهمراهشدوناگزیرقطعگردیدولیفکرمیکنممجموعهآموزشهاییبود
مختصروکافیبدوناینکهتخصصیباشد.مابههمراهمبارزینفلسطینیناگزیرازامان

منتقلشدیم.

یاسر )قاهرهسپتامبر۱۹۷۰(که درکنفرانسسرانعرب موافقتنامهای طبق
عرفاتهمدرآنجاحضورداشت،همۀسرانعربعماًلخواستاراینشدندکهفعالیت
اردنهم اردنقطعشود،عملیاتیکهعماًلعلیهدولت در فلسطینیها نظامی-جنگی
محسوبمیشد؛کمااینکهحداقلیکموردرابهیاددارمکهقصرملکحسینرابه
موشکبستند.درستاستکهفلسطینیهاخواستاراینبودندکهاردن،هانویفلسطین
باشدومیدانیمبخشیازارتشاردنهمهفلسطینیبودندواینکهدرصدقابلتوجهیاز
جمعیتاردنرافلسطینیهایراندهشدهازفلسطینتشکیلمیدادند،امابااینهمهزیر
فشارکنفرانسسرانعرب،فلسطینیهابدونآنکهازنظرنظامیشکستخوردهباشنداز
نظرسیاسیمجبورشدندخاکاردنراترککنند،یعنیدیگرهیچپایگاهنظامیوغیره
درآنجانداشتهباشند،البتهبرخیدولتهادراینموردعکسالعملدیگریداشتند،از
جملهسوریهکهآنزماننورالدیناالتاسیرئیسآنکشوربود.یکیدولشکرازسوریه
درحمایتازمبارزینفلسطینیبدوناجازۀدولتاردن،خودرابهداخلاردنرساند.
همانروزهایدرگیریباارتشاردن،دولتاردنتاآنجاکهمیدانمسهنفرازرهبران
جنبشمقاومتفلسطینرادستگیرکردازجملهابوایادازالفتحونایفحواتمهازجبهۀ
آنهاگفتندکهفداییاندرحالشکست به زندان آزادیفلسطین.در برای دموکراتیک
خوردنهستند،شرایطوخیماستوشمابایدخواستارآتشبسشوید.آنهاهمباالجبار
رهبر الوزیر(که )خلیل ابوجهاد استکه جالب شدند. جنگ شدن متوقف خواستار
مقاومتمحسوبمیشددربرابرپیشنهاداینزندانیانجملهایمیگویدکهماندنیستو
درواقعازکلماتقصاراست:“کسانیکهدرشرایطزندانقراردارند،مسئولیتادامهیا
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توقفجنگرابهعهدهندارند،بهآنهااطالعاتنادرسترسیدهاست.حرفآخرهمیشه
ازآِنآخرینکسیستکهسالحبهدستدارد”.اینازگفتههاییستکههرگزفراموش
مرد ابوجهاد دارد. بهدست آخرینکسیستکهسالح آِن از آخر آریحرف نمیکنم:

شرایطسختبود.

میدانیمکهدرسپتامبرسیاهاوضاعوحشتناکیحاکمبود؛بمبارانقطعنمیشد
ناپالمُمخیماتفلسطینی بابمب وخونریزیهمهجاگیرشدهبود.توپخانۀارتشاردن
یعنیاردوگاهآوارگانفلسطینیراکهدرکنارامانقرارداشتبمبارانمیکردکهتلفات
زیادیبهجایگذارد.آنجایکاردوگاهبزرگوجودداشتکهبهناموحداتخوانده
قاهره العربکهدر رادیوصوت با الوحدات.عرفاتدرمصاحبه میشد،همانمخیم
بودازاوضاعوستمیکهبرفلسطینیهامیرودسخنگفتواضافهکرد:“درتهاجمبه
مخیمالوحدات،کودکانیکشتهشدهویابابمبناپالمسوختندکهگونهشانبهطراوت
پرتقالهایفلسطینبود”.طبقآماریکهپخششدحدود۲۵هزارنفردرجنگارتش
اردنبافلسطینیهاودرسرکوبهاکشتهشدند.بههرحالبهاجبار،سازمانآزادیبخش
لبنانگسیلداد.رابطۀ ازاردنبیرونکشیدوبهسوریهوسپس فلسطیننیروهایشرا
سازمانآزادیبخشواردنطبعًاخیلیشکرآبشدودیگرازحضورنظامیفلسطینیها

درآنجاکمترخبریبود.

عقبنشینیبعدازسپتامبرسیاه

حادثۀمهمیکهدرجنگسپتامبر۷۰رخداد
اینبودکهبافشاراتحادیۀعرب،جنبشفلسطینمجبور
شدازاردنبهسوریهوازآنجابهلبنانعقبنشینیکند.
رفقایمسئولفلسطینیتشخیصدادندکهدیگربیش
ازایننبایددرپایگاهبمانیمچوناحتمالداشتارتش،
نابودکنددر راکاًل پایگاه پیادهکردهو نیرویزمینی
زمان در که بردند هتلی همان به دوباره را ما نتیجه
مذاکراتدرآنجااقامتداشتیموبعدازمدتیکهوضع
کمیآرامگرفت،همراهباخودفلسطینیهاکهازاّمان
منتقل بیروت به آنجا از و دمشق به مینشستند عقب
شدیم.درواقعماهمراهباآنهامجبوربهعقبنشینیبه
پایگاههایفلسطینیدردمشقوبیروتبودیم.بهیمن
هشیاریفلسطینیهاکهماراازپایگاهبهشهرآوردند،
خطرازسرمانگذشتوبهدستارتشملکحسین

خلیلالوزیر)ابوجهاد(
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معرفی پاکستانی را خود امنیتی، جنبۀ رعایت برای ایرانیها ما پایگاهها در نیفتادیم.
میکردیمکهاینخودخالیازاشکالنبودیعنیاینکهآدمهایسفیدچهرهایمثلما،
یاکشورهایخلیج درکویت را مدتی فلسطینیکه فداییان از بعضی باشند. پاکستانی
گذراندهبودندچهرۀپاکستانیرامیشناختندولیبهخاطراینکهمسائلامنیتیرارعایت
کردهباشند،اینامررانادیدهمیگرفتند.دوستانفلسطینیبهماگفتندکهقباًلیادرهمان

دوره،ایرانیهایدیگریهمآنجابودهاند.

درجریانجنگسپتامبر،بخشیازارتشاردنبهسافپیوستیعنیسربازانیکه
فلسطینیاالصلبودند.گفتمکهفلسطینیهادراینجنگشکستنظامینخوردندامااز
آنجاکهبهدولتیدرداخلدولت،درکشوراردنبدلشدهبودنددرواقعازنظرسیاسی
ناگزیرشدنداردنراترککنند.اینشکستسیاسیوجابهجاییباعثنابسامانیهای
فراواندرصفوفجنبشفلسطینشدویکیدوسالطولکشیدتاآنهاتوانستندضایعات
راتاحدیجبرانکنند.استراتژینوینیکهفلسطینیهاپسازشکستسپتامبردرپیش
گرفتندَاشکالمتفاوتیداشت.ازیکطرفکوشیدندمقاومتدربرابرارتشاردنرا
درمناطقدیگریازاینکشورادامهدهندکهاینتاکتیکپسازمدتیباکشتهشدن
فرماندۀعملیات،یعنیابوعلیایاددرمنطقۀاحراشبهپایانرسید؛ازطرفدیگرطرح
انفجاریبزرگدرمراکزمهمعملیاتیپلیسو ازطریقعملیات اردن واژگونیرژیم
ارتشبودکهآنهمدرآستانۀوقوعانفجارهالورفتویکیازرهبرانالفتحبهنامابو
داوددستگیرشد.پسازاینهابودکهطرحیگسترده
بهاجراگذاشتهشد تحتعنوان“گروهسپتامبرسیاه”
اسرائیلی تا ازعربگرفته تروردشمن آن کهمضمون
درهرجایجهانبود.بله،دراینمقاومتتودهایدر
برابرارتشاردنداستانهایحماسیوتراژیکفردی

بسیاریوجودداشت.

ابوایاددررأسش فعالیتهایسپتامبرسیاهکه
غیره و نقشهکشی و اجرایی وظایف ابوحسن و بود
تبدیلشدکه نامرئی بهیکجنگ داشت بهعهده را
واقعًامیتوانگفتبیرحمانهبینفلسطینیهاازیک
طرفودستگاههایجاسوسیاسرائیلازطرفدیگر
جریانیافت.دراینراهبسیاریازرهبراندرجهیک
ایتالیا، در فلسطین آزادیبخش سازمان کادرهای و
ترور البته شدند، ترور دیگر جاهای و قبرس فرانسه،
سیاست از هرگز ترور، کاًل یا و فلسطینی رهبران
آن ازشیوههایعملرایج نبودهویکی اسرائیلجدا

محمدداودعوده)ابوداود(
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را برنادوتسوئدی ازسال۱۹۴۸کهنمایندۀسازمانمللمتحد،کنتفولکه است.
ترورکردندکهبرایتقسیمفلسطینفعالیتمیکرد،تاترورهرکسیکهاحیانًاممکن
بودهنظریبهضرراسرائیلداشتهباشد؛آنهاحتیازترورکسانیابانداشتندکهصرفًا

صحبتازصلحبینفلسطینواسرائیلمیکردند،حتیاگریهودیبودهباشند.

عقبنشینیازاردنبهسوریهولبنان

درراهعقبنشینیدیگردردمشقنماندیموبهبیروترفتیم.زمانیکهبهآنجارسیدیم
رفقایبخش“رصدمرکزی”کهزیرنظرابوحسنبود،خودشانرابرایعملیاتویژهآماده
میکردند؛تدارکاتیکهبعدهادرچارچوبعملیات“سپتامبرسیاه”،هواپیماربایییاترور
بعضیشخصیتهایپرنفوذیکهخائنبهقضیۀفلسطینتلقیمیشدندوکارهایدیگر
کارآییخودرانشانداد،البتهخودابوایادکهبعدازعرفاتنفردومالفتحمحسوبمیشد،
دررأساینتشکیالتبود.جالباینکهآنهاطبعًانسبتبهماوآموزشمادریغینداشتند
ولییکتمایلیهموجودداشتکهرفقایبارزمارادرفعالیتمبارزاتیوعملیاتیخود
بهکارگیرند؛البتهاجباریدرکارنبودکهمابهعنوانافرادیعضوتشکلشاندرجریان
عملیاتویژهکهدرجاهایمختلفاجرامیشدشرکتکنیم.بهخصوصیکیازرفقایما
فتحاللهارژنگخامنهایباقامتش،بازیرکیوقدرتابتکارعملیکهداشت،ازروزهای
اولنظرآنهاراجلبکردهبودکهبرایعملیاتخاصمیتواندخیلیارزشمندباشدولی
مابرنامۀرفتنبهایرانوانجامکارهایخودمانراداشتیموطبعًانمیتوانستیمپیشنهادی
رابپذیریمکهباطرحواستراتژیماسازگارینداشت،بههرحالآنهاچنینتمایلیداشتند.

بعدازمدتیتشکیالتسپتامبرسیاه،نخستوزیراردنوصفیالتلراترورکرد.او
کهدرسپتامبر۱۹۷۰وزیردفاعبود،مسئولقتلعامفلسطینیاندراینکشوربود.ترور

اودرواقعآغازعملیاتسپتامبرسیاهمحسوبمیشد.

همانروزیکهاوراهدفقراردادهبودند،اواخرنوامبر۱۹۷۱اتفاقًادردمشق
درحال بودکه نشسته یعنیمحمودعباس ابومازن آنجا بودم. الفتح دفاتر از دریکی
حاضررئیستشکیالتخودمختارفلسطیناستویکیاز۹نفراولیۀبنیانگذارانالفتح
باهمصحبتکردیم؛ ایرانیهستم.مقداری اومیدانستمن محسوبمیشود.ُخب،
اصطالحخلیج قبال در ما موضع اینکه و ایرانکرد موردوضع در مشخصًاسؤاالتی
العربییافارسیچیست؟منبهاوپاسخدادمکه“ازنظرماخلیجنهعربیستنهفارسی،
درحالحاضرخلیِجاستعماراستوبایدنامنهاییاشخلیجسرخباشدیاخلیجانقالب
وامثالاینها،فقطایننامهامیتوانندآرزوهایمارابازتابدهند”.درادامهاوپرسید:
“بههرحالشماچهقبولدارید؟خلیجعربییافارسی؟”کهگفتم:“ایننامگذاریهابرای
مااهمیتیندارندکهبرسرشدعواکنیم”.صحبتازتروروصفیالتلهمشد.فلسطینیها
خودشانخبرداشتندعامْلچهکسیبودهاست.ضاربراکهدرروزنامههاعکسشرا
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انداختهبودندازنزدیکمیشناختم،همسایۀمادرصبراوشتیال،دربیروتبود.بدون
آنکهبهاصطالححواسمجمعباشدوتوجهداشتهباشمکهخودآنهافردمذکوررابهخوبی
اعترافی مثاًلهیچ بودهو وارونهمیزنندکهنمیدانیمچهکسی نعل میشناسندوعمدًا
نکردهباشندازسرخامیگفتمکه“منفالنیرامیشناسمدرصبراهمسایۀمابودهو…”

کهالبتهکسیعکسالعملینشانندادوسکوتحاکمشد.

درهمینجابهعنواناحساسخودمپسازمدتیمراودهوزندگیبافلسطینیان
با بیشتر هرچه ما میداد، رخ حوادثیکه بطن در اضافهکنم: را نکتهای است خوب
فلسطینیهاوزندگیومبارزهشانآمیختهمیشدیم.نهتنهابهاخبارسیاسی،اجتماعیو
کیفیتزندگیآنهامیپرداختیم،بلکهبامسائلومشکالتزنومردوکودک،کوچک
وبزرگ،فقیروغنیودرهمهزمینههاباآنهاهمراهبودهودررنجآنهاشرکتداشتیم.
پای به “پا میگوید: “آرشکمانگیر”که شعر در سیاوشکسرایی تعبیر به واقعًا ما
شادمانیهایمردم،پایکوبیدن”راباآنهاتمرینمیکردیم.دراردوگاههایجنوبیبیروت
مانندصبراوشتیال،باآنهازندگیومبارزهکرده،باآنهانفسکشیدهوزندهماندیم،هرچند
بهلحاظسیاسیو نیزوجودداشت.رابطۀتنگاتنگیراکهما کهامکانکشتهشدنمان

انقالبیباآنهاداشتیم،درمراحلریزوروزمرهولحظهبهلحظهپیمودیم.

نشستباابونضال

زمینۀ در هیچکمکی روشنشدخمینی اینکه از پس بودم، همانطورکهگفته
آزادسازیبچههااززندانعراقنخواهدکردمنبالفاصلهباهواپیمابهبیروتبرگشتمتا
ازطریقالفتحاقدامکنم.علتاینکهازهمانابتداازطریقالفتحاقدامنکردهبودیم،
اینبودکهتاجایممکنکوششمیکردیممسائلازطریقخودایرانیهاحلشودیعنی
مشخصًاخمینییارفقاییازجبهۀملیکهدربغدادسکونتداشتندوممکنبودبتوانند
بهرژیمعراقایناطالعرابرسانندکهاینافراد،مأمورینرژیمشاهنیستندوقصدپیوستن
بهانقالبفلسطینرادارندامااینراههمازآنجهتدنبالنشدکهممکنبودوجود
سازمانلوبرود.باری،تنهاراهدیگریکهباقیمیماندالفتحبود.ازطرفدیگرالفتحهم
درآنموقعپسازسپتامبرسیاهدچارمشکالتخیلیزیادیبود،همبهلحاظمشکالت
سازمانیوهمسیاسی.بههمیندلیلمسئولالفتحدربغداد،صبریخلیلالبناءمعروفبه
ابونضالدرکنگرهایدردمشقشرکتداشت.بههرحالچارهاینبودوکوششکردمدر
بیروتیادمشقاوراپیداکنم.مسئولینالفتحکهباآنهادرارتباطبودیمسفارشکردند
کهاومیتواندباموقعیتیکهدربغدادداردبرایآزادیرفقایمااقدامکند،بهاینترتیب
مندویاسهروزبعد،دوبارهراهیبغدادشدمتابانمایندۀالفتحتماسبگیرم.دراین
فاصلهابونضالهمازدمشقبهبغدادبرگشتهبود.زمانیکهپیشاورفتماوازجریانمطلع
شدهبودوگفتکهبارهبریحزببعثکهبهآن“قیادهالقومیه”میگفتند،قرارگذاشته
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است.درواقعحزببعثچهدرعراقچهدرسوریهدوسطحازرهبریدارد،یکیرهبرِی
بینالعربحزببعثاستکهبهمسائلجهانعربیدرسطحاحزابمیپردازدودیگری
دارد. دست در را رهبریکشور و سیاسی قدرت استکه بعث رهبریکشوریحزب
مسائلمربوطبهفلسطینوجهانعربازطریقهمانرهبریالقیادهالقومیهحلمیشد.
موردچندوچون در بود آشناییکهحاصلشده اینمالقات،طی از قبل روز ابونضال
سازمانماسؤاالتیکردهبودومنمختصریتوضیحدادهبودم.درموردسمتگیریبه
سوسیالیسموموضعدرقبالشورویوچینسؤالکردکهگفتمماازتجاربچینخیلی
زیاداستفادهمیکنیم.ابونضالازاینپاسخاستقبالکردچونخوداوهمچنینتمایلی
داشت.اوچندماهقبل،ازسفرچینبرگشتهبودوازبرقراریروابطهرچهبهترفلسطینبا
چینطرفداریمیکرد.اودراینسفرابوجهادراکهتابهآخرباالترینفردنظامیانقالب
فلسطینمحسوبمیشدهمراهیکردهبود.درسفربهچینازابوجهادبهعنوانوزیردفاع
فلسطیناستقبالکردهبودند.ابونضالهمآنموقعباابوجهادروابطخوبیداشتیعنی
هنوزاختالفاتاوبارهبریالفتحشدتنگرفتهبود.وقتیدررابطهبامسئلۀاعتقادات
اعتقادداشتیم ازقدیم ایدئولوژیکسؤالکرد،منهمانچیزیراگفتمکه یا فلسفی
یعنیبهفلسفهعلمیمعتقدهستیم،تحوالتجهانرابراساسعلمارزیابیمیکنیمو
سوسیالیسمبهنظرمانیکمکتبعلمیستوباوجوداینمافراموشنمیکنیمکهملت
مامسلماناستودرنتیجهبهبرخیجنبههایاثباتیازاسالمهموفادارهستیم.اینالبته
همانجوهرتفکریابخشمهمیازاندیشۀسازمانبودکهازاسالمبهعنوانامریکهبه

دردمبارزهمیخورداستفادهمیکرد.درپاسخ،اوشاید
بدانیمکه کجا از “ما گفت: تحریکآمیز شیوهای به
شمااخوانالمسلمیننیستید؟”.گفتم:“اخوانالمسلمین
معلوم؟” “ازکجا ارتجاعیست”.گفت: جریان یک
البتهفکرمیکنمآنراازآنجهتگفتکهعکسالعمل
مراببیند.منعلیرغمآنکهتاحدودیازاینمسائلآگاه
بودموکاًلدرسازمانباایننوعبرخوردآشناییداشتیم
ولیازتجربۀگستردهایدرتماسباجریانهایسیاسی
مختلفبرخوردارنبودیم.همانجااشارهکردکه“شما
گفتم: هستند؟” ارتجاعی اخوانالمسلمین میگویید
جنبش رهبری در که نمیدانید “شما “آری”.گفت:
مقاومتفلسطینعناصریازاخوانالمسلمینهستندکه
باآمریکاارتباطدارند؟”.گفتم:“اگرچنانچههمکسی
تلویحی بهطور بعد میکنم”. تردید من بگوید را آن
اشارهکردبهخالدالحسن،عرفاتو…کهسالهاپیش
دراخوانالمسلمینبودهاند.بههرحالمنازهمینجلسۀ

خلیلالبناء)ابونضال(
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اولفهمیدمکهاوبارهبریالفتحیکسریدعواهایدرونیدارد.اختالفاتیداردکه
میخواهدازهماناولدرذهنمنبکارد.آنراگفتویادمنیستکهچیزهایبیشتری
مطرحشدهباشدولیمجموعًاخیلیگرموصمیمانهازمااستقبالکردواعتمادکامل
نشانداد.بهخصوصکهمیدانستتاآنروزعدهایازافرادمابهامانرفتهاندبعدهم
۹نفردرارتباطباهواپیمارباییزندانیهستندواینهابرایسازمانیکهبهصورتمخفی
کارکردهچیزکمینیست.ازطرفدیگرمیدیدکسیکهبرایتماسبااواقدامکردهاز
جنبشعربوفلسطینوالفتحونقشآندرجنبشعرباطالعدارد،همینطورمسائل
خاورمیانهوقضایایدیگررامیشناسد.همۀاینهانشانمیدادکهاینسازمانینیستکه
کورباقضیهبرخوردکند.باتوجهبهاینمجموعه،اعتمادزیادیبهماپیداکرد،اعتمادی

کهفکرمیکنمشایستۀآنبودیم.

قبلازآنکهباابونضالبهمالقاتمسئولحزببعثبرومویاکمیبعددرپادگان
الرشیدبچههاراببینم،خودابونضالپسازیقینحاصلکردنازما،بهسراغبچههای
بدهدکهتماسی اطمینان آنها به اینکه برای و بود آنهامالقاتکرده با و رفته زندانی
گرفتهشدهومسئلۀشکنجهواذیتمتوقفخواهدشد)کهواقعًاهممتوقفشدهبود
یعنیازفردایروزیکهابونضالرابرایاولینباردیدمشکنجهمتوقفشد(پیغامی
ازطرفابوتراببهآنهادادهبود.اوفردایمالقاتمانگفتکه“منرفتموبچههارا
دیدموسفارشترابهآنهارساندم”.منازاوخواستهبودمکهبهعنواناسمرمزبگویداز
طرفترابولیچونعربهاتراِبخالیندارندگفتهبودابوتراب.ازشنیدنخبرتوقف
شکنجهوفشارخیلیخوشحالشدم.بچههارمزراشناختهبودندومسئلهحلشدهبود.

درهمینرابطهجزبهابونضالبهدعاییهمسفارشکردهبودمکهاگرتوانستی
بهمالقاتبچههابروی،بهآنهابگوتراببهبغدادآمدهتااقاًلبچههامطمئنباشندکه
سازماندنبالکارشاناست.دعاییخودشهماصرارداشتکهبرودوآنهاراببیند.از
رفقایجبهۀملیهمیکیدونفربودندوتمایلداشتندکهبیشتردرجریانقراربگیرند
ولیدعاییاطالعبیشتریبهآنهانمیدهد.درمقابِلدعایی،رفقایمابهلحاظرعایت
نشان خود از بودند شنیده ترابکه نام برابر در هیچگونهعکسالعملی امنیتی مسائل
ندادندزیرااطمیناننداشتندکسیکهاینخبررامیدهدچهکارهست.شایدایناسملو

رفتهباشد،اماوقتیابونضالاینرمزرامیگویدآنهابهصحتخبرمطمئنمیشوند.

نشستبابعثعراق

پسازاینآشناییباابونضالکهدراینرابطهخیلیخوببرخوردکردهبودبه
سراغنمایندۀبعثرفتیم.اومرابااحترامواعتباربهآنهامعرفیکرد.خودشهمدرجلسه

حضورداشت.
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صحبتیکهبانمایندۀحزببعثدرآنجلسهداشتیمیکسریمسائلعامبود.
سؤالهایاوعمدتًامعطوفبهدرکماازجنبشعربوروابطایرانباکشورهایعربی
میشد.ازجملهازمنپرسیدنظرماننسبتبهجنبشعربچیست؟آیاتضادیبینعرب
وایرانیقائلیم؟خلیجفارسراخلیجعربمیگوییمیاخیر؟اساسًاخلیجبهکدامکشور
تعلقداردوچگونهبایدآنرانامید؟نفوذمادرایرانتاچهحداست؟آیاآمادگیبرای

نوعیهمکاریباسیاستعراقدرایرانداریم؟

ماکاماًلنیازمنداینبودیمکهرفقایمانرااززندانآزادکنیموازآنجاکهباحضور
ابونضالپشتمانمحکمبود،پاسخدادمکه“سازمانیدرداخلداریمکهکارشراانجام
میدهد،ضربههماگربخوردکسانیآنجاهستندکهمیتوانندرویحرفشانبایستندو
دستآخرشهیدشوند.خودماهمرویپایخودمانایستادهایمونیازیبهایننیستکه
بهسیاستعراقمتکیباشیم”.اینبودکهدررابطهباموضوعیکهشایدبهتعبیرسعدی
“تقاضایزشتقصابان”باشد،دربرابرشکوتاهنیامدم.درپاسخبهسؤالمربوطبهخلیج
عربییافارسیگفتم:“درحالحاضرخلیجومنافعحاصلازآنمحیطنهدراختیارمردم
ایراناستونهدراختیارمردمعرب،بلکهدراختیارامپریالیستهاستکهازآنسود
میجویند.آرزودارمروزیاسماینخلیجنهعربینهفارسی،بلکهخلیجسرخباشد”و
اینکه“نامگذاریهاواقعیتقضیهراتغییرنمیدهد.مهمایناستکهچهکسیبراینجا
حکمفرماییمیکند.اسمآنهرچهباشددرواقعیِتمسئلهچیزیعوضنمیشود”،ضمنًا
اضافهکردمکه“سیاستشاهراهمکهمبتنیبرطرحهایشوینیستیستمحکوممیکنیم”.
)قباًلاشارهکردمکههمینسؤالمربوطبهنامخلیج،چندیبعددردمشقازطرفمحمود
عباس،ابومازنکههماکنونرئیسدولتفلسطیناستمطرحشدکهبهاوهمهمینجواب

رادادم(.

مابرخوردهاییکهبانیروهایرسمیوغیررسمیعربداشتیمجمعبندیمیکردیم
وبرایسازمانمیفرستادیم.کوششماهمیشهاینبودهکهازاینگونهمواردنهایتدرس
رابگیریم.وقتیتوبایکدولتبرخوردمیکنی،بایکنیرویبزرگتروزورمندتراز
خودت،اصاًلنبایدفکرکنیکهبینشمامناسباتیوجودداردبهاسممناسباتانسانییا
انقالبییاازایندست.صحبتبرسرایناستکهچهکسیمیتواندبرایدیگریکار
بکند،چهکسیمیتواندازدیگریکاربکشدیعنیکدامیکمیتواندبردیگریسوار
شود.زمانیکهازمنمیپرسدکه“آیاشمامیتوانیدکاریبکنید؟”،مقصودشازاین
حرفکهالبتهدرجریانصحبتشرحداد،مثاًلاینبودکهمیخواستماکسانیراکه
تیموربختیارراکشتهاندودرایرانبهسرمیبرندترورکنیم.منظوراینبودکهاگرایران
کسیرابهخاکعراقفرستادهوتیموربختیارراترورکردهاست،عراقهمبتواندبهطور
متقابلبرایترورآدمبفرستد!مندراینجاصریحًاگفتم:“مااستراتژیوتاکتیکویژۀ
خودراداریمواکنونهمکهرفقایمانهواپیماییراربودهوناگزیراینجافرودآمدهاند
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قصدشانپیوستنبهپایگاههایجنبشفلسطیناستوماهیچکاریکهبوییازوابستگی
بهیکدولتخارجیبدهدبهعهدهنخواهیمگرفت”.شایدامروزکسیبگویدکهایننوع
پاسخدادنچنداناصولدیپلماتیکرامراعاتنمیکند،اماهنوزفکرمیکنمکهبرخورد
اصولیهمینبود.درعینحالبایددانستکهدراینرابطههااصاًلدرموقعیتینبودمکه
باکسیمشورتکنم.رفقاییکهمرابرایتماسفرستادهبودندبههیچروفکرنکردهبودند
کهچنینصحبتهاییبهمیانکشیدهمیشود،البتهدرموردبختیارودکترپناهیانیعنی
کسانیکهجایاوراگرفتهبودندنیزپرسیدکهمنگفتم“مابااینهاهیچرابطهاینداشته
ونداریمومایلهمنیستیمکهداشتهباشیم”.دستآخرصحبتباگرمیتمامشدواو
قولدادکهکوششخودرابهکارخواهدبردکهاحیانًاکسیتحتفشاروشکنجهنباشد.

اگر خلیجسختگرفتی، به “راجع نشستیم،گفت: ماشین در ابونضال با وقتی
میگفتیعربیچهایرادیداشت؟”گفتم:“آخرپرنسیپایناستکهاگرآنرامیگفتمباید
ازآندفاعمیکردموگرنهچهفایدهدارداگراعتقادمنایننباشد”.بههرحالایننوعمنطق
رانزدبرخیفلسطینیهادیدهامکهبنابهمیلمخاطبشانصحبتمیکنندوتوجیهآنهم
ایناستکه“مهمنیست،حرفاست!”ازنوعتعارفهاییکهبینمردمعادیرایجاست.

از اوهرروزدرموردرفقایما ابونضالرامیدیدمو طی۵-۴روز،هرروز
منابعیکهداشتخبرمیگرفت.منمعمواًلهرروزصبحمیرفتمدفترالفتحدربغداد.با
آنهاآشناودوستشدهبودموهمهشاندیگرمرامیشناختند،درعینآنکهمسائلامنیتی
رابهخوبیرعایتمیکردندوازحضورمابادیگرمبارزانایرانیصحبتینمیکردند.

مالقاتبابچههادرزندانعراق

یکشببههمراهابونضالبهپادگانمعروفالرشیددربغدادرفتیمکهبرادرانما
آنجادرضداطالعاتنکن۲ارتشعراقزندانیبودند.یکافسربهنامالرائدیوُنسیا
سرگردیونسآنجابود.پشتمیزیهمراهبایکمترجمنشستهبودکهاحتمااًلُکردبود،
البتهبهوجوداواحتیاجینشدچونمندیگرتقریبًابهعربیتکلممیکردم.برایاینکه
درصحبتهالزومیبهمداخلۀمترجمنباشدومجبورنباشمحرفاوراتصحیحیاتدقیق
کنم،خودمبهعربیصحبتکردم.ابونضالومندرمقابلسرگردومترجمنشستهبودیم
کهسهنفرازبرادرانزندانیراآوردند.فکرمیکنمکاظمشفیعیها،رسولمشکینفامو
محسننجاتحسینییاشایدهمسیدجلیلسیداحمدیانبودند.گفتننداردکهدیدارآنها

پسازطیدورانیسختتاچهحدخوشحالکنندهودلپذیربود.

منبهطورمفصلراجعبهاهدافسازمانکهبرایآشناییوآموزشوهمبستگی
ایران به بهمنطقهآمدهایمتوضیحدادم.بهخصوصبرایآنکهردی باجنبشفلسطین
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پیدانکندازآموزشنظامیدرجهتبازگشتوفعالیتدرایرانچیزینگفتمزیراچطور
میتوانستیماطمینانحاصلکنیمکهدردستگاهامنیتیعراقکسانیازایراننباشندکهما
رالوبدهند.درآنجاگفتم:“برایماجنبشمقاومتفلسطینیکجنبشانترناسیونالیستی
استوحمایتازآنبسیارحائزاهمیت.ماوظیفۀخودمیدانیمکهبهآنجارفتهودر
کنارآنهابرایآزادیفلسطینبجنگیم.بااینحسابهرگونهتالشمسئولینعراقیبرای
نگهداشتنمادرآنجامردودتلقیمیشود”.سرگردعراقیُمصّرانهمیگفت:“دراینجا
دهید…” انجام را تبلیغاتیخود کار میتوانید است، فراهم امنیتی نظامیو امکانات
هرچهاصرارکردندمازیربارنرفتیموبرضرورتادامۀسفربهفلسطینپافشاریکردیمو
بهاوگفتم:“خوِدنمایندۀالفتحهمکهاینجاست،کاًلبرایایناستکهمارابهجنبش
فلسطیناعزامکند”.خالصهبااصرارمارویاینقضیه،عراقیهانسبتبهاهدافما
متقاعدشدندوتاحدودزیادیبهمااطمیناندادندکهدیگرکسیتحتفشارقرارنخواهد

گرفتوبچههاراازاینبابتمطمئنکردند.

البتهچونمابهرغماصرارمسئولینعراقیحاضربهپذیرشخواستههایآناننشده
بودیممثلتبلیغکردنبهنفععراق،رفتنباجریانپناهیانوعضویتدرآنکهبهنفع
عراقبودیاکاًلازدادنهرگونهامتیازیبهایندولتامتناءکردهبودیم،آنهاهممقابله
بهمثلکردهوازما“استقبالی”کردندکهچندانهممهربانانهنبود،آنهاتازماناعزام
رفقابهدمشقکهحدودیکماهطولکشیدآنهارادرشرایطخوبینگهنداشتند.رفقای
مابهاصطالحبه“بهداری”فرستادهشدندکهدرواقعاطاقیبودمثلزندانوشرایطیک
زندانعمومیرابهآنهاتحمیلکردند،مثاًلحتیدستشوییبیرونازاطاقبودوآنهارا
بهتوالتنمیبردندوبایددریکسطلحلبیقضایحاجتمیکردندیاحسینروحانی
راکهشدیدًاازبیماریبواسیررنجمیبردبهطرزبدیجراحیکردهبودندوحتیزخمرا
بهدرستینبستهبودند،بهطوریکهپسازآزادیبهجایآنکهدرپایگاهدمشقیابیروت
بماند،مجبورشدیماورابرایجراحیدوباره،بهپاریسبفرستیم.بههرحالمالقاتما

منجربهقطعشکنجهشدامامقاماتعراقیکماکانبارفقابدرفتاریمیکردند.

همانطورکهگفتهبودم،رفقاراخیلیکتکزدهبودندبهخصوصکاظمشفیعیها
را.رسولمشکینفامراآنچنانزدهبودندکهدستشهیچوقتدرستنشد،استخواندست
اوشکستهبودوهمیشهبرآمدگیداشت.حسینخوشروراهمبهشدتزدهبودندولیدر
مجموعهمینکهماتوانستیمبچههاراازافتادنبهچنگایراننجاتدهیموراهیپایگاه
فلسطیندردمشقکنیم،برایمانخیلیباارزشبود.آنهاتعریفمیکردنددرروزهای
اولزندانکسیاسمواقعیخودرانمیگویدوبامحملهاییکهداشتهخودرامعرفی
میکندولیازآنجاکهدربازجوییهاتناقضپیشمیآیداعتمادعراقیهاجلبنمیشود
وبهفشاروشکنجهادامهمیدهند.ناگزیرقرارمیشودکهاسمواقعیخودرابگویند.در
تابگویند آنقدراطالعنداشتند ازموضوعهواپیما ایران اینفاصلهمطبوعاتورادیو
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قضیهچیست،مثاًلیکبارکهحنیفنژادبعدازماجرایهواپیمارباییدرمسجدهدایت
بوده،دوستانوآشنایانقدیمونهضتیهاوغیرههمبودهاند.همهازهممیپرسیدهاندکه
آقااینهاچهکسانیهستند،ماجراچیست؟وحنیفمیگفتهمننمیدانم.درواقعرژیم
هماصاًلچیزیازاینبچههانداشتتابتواندبگویدقضیهچیست.میدانستندکهاینها

سیاسیهستنداماچهکسانیهستند،ازکجامیآیند؟هیچنمیدانستند.

خب،مجموعۀایندورهچندماهطولکشید،یعنیاززمانیکهماپسازسپتامبر
سیاهبهبیروتبرگشتهبودیمتازمانآزادیبچههاومنتقلشدنهمگیبهپایگاهبرای
آموزشنظامی.دراینفاصلهمنبینبیروتودمشقوبغداددررفتوآمدبودمکهعمدتًا
بهتماسبرایآزادیبچههامعطوفبود.ازجملهفعالیتهایایندورهمیتوانبهتماس
باوکالیعربکهدراینفاصلهشناختهبودیماشارهکردکهازحدودسیِالٰیچهلنفر
بهمقاماتمهم بودم)ازجملهکسانیکهبعدها آزادیبچههاامضاگرفته برای آنها از
دولتیدستیافتندمثلشفیقالوزانکهنخستوزیرلبنانشد(یاازتماسبااتحادیههای
دانشجوییعربو…میتوانیادکرد؛درعینحالبرادرانیکهدراّمانآموزشدیدهبودند

بهایرانبازگشتندمثلمسعودرجوی،رضارضاییومحمدبازرگانی…

آزادیبچههااززندانعراق

چندروزقبلازآزادشدنبچهها،زمانیکهآزادیآنهامسلمشدهبود،ابونضالبه
منگفتکهبهدمشقرفتهودرفالنمسافرخانهمنتظرآنانبمانم.اوبهمناطمیناندادکه
بالفاصلهپسازآزادشدنآنهاباتلگرافبهمنخبرخواهدداد.ازطرفدیگرمنازطرف
الفتحآنجابودمووقتاقامتمبهپایانمیرسیدونمیخواستمدوبارهازدولتعراقبهعنوان
ایرانیتقاضایتمدیداقامتکنم،پسدرزمانآزادیبچههاآنجانبودم.ژنرالمحمود
پناهیانکهجانشینتیموربختیاربودمیکوشدآنهارابااستقبالگرمبهسویخودجلبکند
تاآنهابپذیرندکهبااوهمکاریکنند.ازآناندرقصریکهدولتعراقبهعنواندفترکاردر
اختیاراوگذاشتهبودپذیراییمیکندووعدۀامکاناتخوبوزندگیمرفهبهآنهامیدهد
وحتیبیشرمانهاشارهمیکندکهبرایتانهرچهبخواهید“حتیزن”فراهممیکنمولی
رفقایمابانفرتهرچهتمامتربهپیشنهاداوپاسخمنفیمیدهندوآنراردمیکنند.رسول
مشکینفامبهاومیگوید:“ماهمهتحصیلکردۀدانشگاههستیموامکاناترفاهیبرایمان
فراهمبودهولیمادنبالچنینهدفهایینیستیم،هرچهزودتربایدماراپیشفلسطینیها
ببرید”.پیشنهادپناهیانبرایمبارزینآنزمانازمذهبیگرفتهتاغیرمذهبییکتوهین
محسوبمیشدوهیچکسحاضرنبودآرمانهایواالیانقالبیخودرادربرابرچنین
وعدههاییبفروشد.محمودپناهیاندردستگاهجاسوسیعراقفعالیتمیکردودستیار
تیموربختیاردرعراقبودوباحزبتودهنیزظاهرًاروابطحسنهداشت؛آنهاخیلیتالش
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کردهبودندکهبچههارادرعراقنگهدارنداماازآنجاکهرفقایماعمیقًاباماهیترژیم
عراقآشنابودندهرگزبهایندامنیفتادهوهموارهمصرًاخواستارپیوستنبهاردوگاههای
فلسطینیشدهبودند.مقاماتعراقیکهازاینبرخوردعصبانیبودند،باالخرهبهآزادیآنها

رضایتدادندبااینشرطکهدیگرهرگزقدمبهخاکعراقنگذارند.

دوسهروزیازرسیدنمبهدمشقنگذشتهبودکهتلگرافرمزیابونضالرسید
وفردایآنروزبچههادستهجمعیبهدفترالفتحدردمشقرسیدندومنبرایاولینبار
همگیرادیدمکهخاطرهایفراموشنشدنیبود.جوانیازالفتحآنهاراهمراهیمیکردو
مأموریتداشتآنهارابهدفترابوجهادبرساند،اماآنروزابوجهاددردمشقنبودوچون
خوداومیبایستبهبغدادبازمیگشتبچههارابهمنتحویلدادوازمنخواستکه
خودمابوجهادرادرجریانبگذارم.منبهسراغابوجهاددرِدرعاکهشهریمرزیبااردن
بودرفتمامازمانیکهبهدرعارسیدماودیگربهخاکاردنواردشدهبودونتوانستماورا
همانروزمالقاتکنموچندروزبعدپیغامرابهاورساندموبچههابهبیروتمنتقلشدند.
مامیتوانستیمآموزشنظامیمانرادرارتباطباابوجهادپیشببریم،اماتصمیمبرآنشد
کهبههمانرفقاییکهدراّماندیدهبودیمیعنیابوحسنرجوعکنیمزیراآنهابخشامنیتی
الفتحراتشکیلمیدادندوویژگیهایامنیتیمبارزۀمارابهتردرکمیکردند.درنتیجه
آموزشنظامیازطریقآنهابرایماباارزشتربود.بااینحسابمنبهمالقاتابوحسن
کهبهدمشقآمدهبودرفتم.درموردشخصیتابوحسنقباًلتوضیحدادهام.اوبسیاررفیقانه
برخوردکردووقتیازشکنجهشدنرفقادرعراقشنیدبسیاربرآشفت،بهمسئولینعراقی
ناسزاگفتوباماهمدلیکرد.بامنقرارگذاشتکهمارابهپایگاهیدرشماللبنان

نزدیکخاکسوریه،دردهکدهایبهنامشیخزناد،نزدیکطرابلسمنتقلکنند.
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پایگاههاینظامی

رفقا جمله از بودند، آمده فلسطینی پایگاههای به دیگری رزمندگان ما از قبل
علیاکبرصفاییفراهانیوصفاریآشتیانیازسازمانچریکهایفداییخلقایرانکه
اوایل با آنهاهمزمان بهاینپایگاههااعزامشدهبودند.آمدن ازعملیاتسیاهکل قبل
سالیبودکهماهمدرپایگاههاحضورداشتیم،بدوناینکهآنهاماراببینندوبشناسند
ویاماآنهاراببینیموبشناسیم.رعایتمسائلامنیتیایجابمیکردکهمافاصلهایاز
فلسطینیها طریق از یا بعدها نداشتیم. باشیمکه نداشته وکنجکاوی بگیریم همدیگر
پایگاههای میشدیم. باخبر آنها مشخصات و هویت از رفقا آن شهادت از پس یا و
انترناسیونالیستی پایگاههایی تا۱۹۷۳( اولیه)۱۹۶۸ نظامیفلسطینیهادرسالهای
داشتند. آنجاحضور در جهان جای همه از مبارز وگروههای سازمانها انواع بودند.
جریانهاییازآمریکایالتین،فرانسه،انگلیسوازآلمانهمدرآنجاحضورداشت.آن
زمانفضایدیگریبرهمهجاحکمفرمابودوماباتماموجودمان،همدرامریادگیری
ایران ادامۀمبارزهدر برای بیشتر ازفلسطینیهاوهمدرتدارکهرچه همدرحمایت
فعالیتمیکردیم.اگردرمواردیباموانعیهمروبهرومیشدیم،مثاًلبادستگیریمواجه
میشدیمیارفقایمانراازدستمیدادیم،هیچکدامازاینمشکالتکوششمجدانه،
صمیمانه،انقالبیوانترناسیونالیستی-کمونیستیماراتضعیفوخدشهدارنمیکرد.ما
بافلسطینیهادریکسنگررزمیدهایموهمچنانمیرزمیموایندرمناسبتهایمختلف،
درشرایطمتفاوت،درشعارهایمان،درمقاالتمانودرحمایتهایعملیمامنعکس
است.معتقدمکهاینبخشازمبارزۀماجزوکارنامۀخوِبجریاِنانقالبی،انتقادیو

سیاسیماست.

کمابیشتوجهداشتیمکهآموزشهاوزیستنباانقالبیونفلسطینیدرپایگاهها
تابع آنها از الهامگرفتن یا آموزشها این پیادهکردن و عراق( لبنان، سوریه، )اردن،
اوضاعحاکمدرکشورهایدیگراست،مثاًلمعلومبودکهدرایرانماباخمپارهانداز
پراتیک آموزش از دیگری جنبههای اما دیگر، مثالهای و داشت نخواهیم سروکار
انقالبیوسازماندهیوکارتودهایوجودداشتکهکاماًلمناسبآموزشوالهامگیریما
بود.طبیعیستکهموضوعُکپیبرداری،دستکمدرتئوری،نقدشدهوبرایمانمطرح
نبود.گماننمیکنمهیچیکازدرسهاییکهمادرآنجاودرعملگرفتیموواقعیاتیکه
باآنهامواجهشدیم،ممکنبودپیشازاقدامبهاینتماسبهذهنمانخطورکند.یادم
استمسئولگروهما،شهیداصغربدیعزادگانتکیهکالمشاینشدهبودکهمیگفت:
دانستههای از بسیاری کمینبود. چیز این میدانستیمکه همه و شد” عینی “دیدمان
بشریحاصلآزمایشوخطاهایناگزیراستوبدونطیچنینپروسهایصحبتیاز

آموزشنیست.
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پایگاهشیخزناد

در بود پایگاهیدریایی منتقلکرد، آنجا به را ما ابوحسن پایگاهشیخزنادکه
کنارمدیترانه.مادراوایلبهمن۱۳۴۹ترتیبسفرازبیروتبهشیخزنادرادادیم.پس
ازحدوددوهفتهمارابهپایگاهدیگریمنتقلکردندکهازدسترسهواپیماهایاسرائیل
درامانباشیم؛چندیبعدشنیدیمگروهیازمبارزانترکدرپایگاهشیخزنادموردحملۀ

کماندوهایاسرائیلیقرارگرفتهوبهقتلرسیدهبودند.

پایگاهطرطوس

بعدازشیخزنادبهپایگاهینزدیکطرطوسمنتقلشدیم.طرطوسشهریبندری
درغربسوریهاست.هرچندامکاناتپایگاهمحدودبودولیبهدلیلاختصاصیبودنو
امنیتکاملشنسبتًامفیدبود.ازآنجاعمدتًابرایآموزشهایدریاییاستفادهمیکردند،
مثاًلبرایبمبگذاریدرکشتی،عبورازرودیادریاو…اینپایگاهازمقرقبلیبزرگتر
بودوشکلوهوایدیگریداشت.برخیوسایلالزموموادآزمایشگاهیراخودمان
بهپایگاهمیبردیم.گهگاههمموردبمبارانهواپیماهایاسرائیلیقرار تهیهمیکردیمو
میگرفت.چندباربهمادستورمتفرقشدندادند.برایمتفرقشدناصطالح“انتشاء”
افرادبایدهرجاکههستندبالفاصلهپراکندهشدهوخودراروی رابهکارمیبرندکه
زمینانداختهیادرگودالیپنهانشوند.دراینپایگاهماازامکاناتتیراندازیوانواع
تمرینهاییکهالزمداشتیمبهخوبیبرخورداربودیم،ازجملهجاسازیبمبدربستۀپستی

یانامه؛انواعبمبگذاریرادرآنجاتجربهمیکردیم.

آموزشنظامیسختگیرانهازورزشهایصبحگاهیشروعمیشدتاتیراندازی،
سینهخیزرفتناززیرسیمخارداردرحالیکهمربیبهفاصلهکمترازنیممتردردوطرف
نظیر آموزشهایی آنها، وکاربرد انفجاری مواد سالح، شناخت میکرد، شلیک فرد
کاراته،عملیاتانفجاری…وکاًلزیستندرشرایطپایگاهیکهطبقتعریفبایددر
تیررسدشمنقرارداشتهباشد.چندبارحملۀهواپیماهایاسرائیلیرابهپایگاههاشاهد
بودیم.گمانمیکنمتعدادماکهدرمحوطۀویژهایازپایگاهمستقرشدهبودیموآموزش
میدیدیم۱۶-۱۵نفربود.مامیکوشیدیمهمازامکاناتآموزشیجاریفلسطینیها
استفادهکنیموهمبراساستشخیصخودمانبهنیازهایآموزشینظریوعملیکهبرای

ایرانالزممیدیدیمپاسخبگوییم.

پسازیکدورۀدوسهماههنوبتبهبازگشتبهایرانرسیدکهعمومًاًازطریق
بمب، چاشنی اسلحه، خود با قرار طبق رفقا میگرفت. صورت ترکیه مرز از قاچاق
بنابر بایدمیبردندودراینکاربرخیموفقشدهبودندوبرخی نیزذخیره نارنجکو



۲۸۲ازفیضیهتاپیکار

شرایطیکهبرایشانپیشآمدهبودناموفق.دربرخیشهرهایشرقیترکیهمانند“وان”
ماتقریبًاپایگاهیثابتداشتیم.انتقالچمدانیاساکجاسازیشدهازلبنانبهسوریه
به و دقیق برنامهریزی به خود آنکشور، شرق به خود رساندن و ترکیه به آنجا از و
داشت.کوچکترین نیاز وظایفی چنین انجام شهامت به و پیشین تجارب کارگیری
سهلانگاریمیتوانستطرحیرابهُکلیبهشکستبکشاندوباعثدستگیریافرادی
شودکهجایگزینیآنهاامکاننداشت.امروزوقتیمثاًلازانتقالیکیاچندقطعهسالح
صحبتمیشودبهسختیمیتوانتصورکردکهبراییککارکوچکازایننوعچقدر
نیرومصرفمیشدهوتازهمعلومنبودهکهمحمولهبهمقصدیعنیبهدستسازماندر
تهرانخواهدرسیدیانه.ایننوعکوششتدارکاتیازاوایلسال۱۳۵۰تااوایلسال
۵۷برایمابهعنوانبخشیازوظایفسازمانیادامهداشتوباکمالتأسفبایدگفت
کهاینوظیفهنیزبدونخطرجانیبهپایاننرسیدورفقاییهمچونمرتضیخاموشیو

حوریبازرگاندراینراهبهشهادترسیدند.

هواپیماهای داشت. ادامه هنوز اشارهکردم سیاهکه سپتامبر درهرحالعملیات
آنجااستفادهکنند. از بودفلسطینیها بمبارانمیکردندکهممکن را اسرائیلیمناطقی
نزدیکپایگاهشیخزنادرایکبارهواپیمایاسرائیلیبمبارانکردهبودکهبراثرآنیک

گودالبهعمق۶-۵متروعرض۱۵-۱۰مترایجادشدهبود.

سالهای۱۹۷۱-۱۹۷۰درگیریبینفلسطینیهاواسرائیلیهاباالگرفتهبود.
بمبارانهاوتروررهبرانفلسطینیازیکطرفوعملیاتیکهفلسطینیهاعلیهاسرائیلیها

درسراسردنیاانجاممیدادندازطرفدیگرکهخودشداستانمفصلتریدارد.

طیاینسهچهارماه،کارآییهاینظامیرفقاباالرفتونسبتبهمسائلداخلی
انقالبوخلقفلسطینآشناییهایعینیپیداکردیم.گفتمکهتعدادبچههادراینمقطع
مجموعًابهحدود۱۵نفررسید:کاظمشفیعیها،محسننجاتحسینی،موسیخیابانی،
حسینخوشرو،محمودشامخی،سیدجلیلسیداحمدیان،ابراهیمآوخ،عبدالنبیمعظمی،
محمدیقینی،فتحاللهارژنگخامنهای،رسولمشکینفام،محمدصادقساداتدربندی،

محمدسیدیکاشانیوعلی)رضا(ترکوخودم.

خالدالنشاشیبی سعید آمد. پیش ناگواری سانحۀ که بودیم پایگاه همین در
همانطورکهقباًلگفتمرفیقیعزیزومسئولمابودکهخاطرۀخوباوراهیچوقتفراموش
نکردهام.اویکشبپسازسرکشیبهپایگاه،دروقتبازگشتبهبیروت،باجیپخودش
درسراشیبیجادهایکهبرآنروغنبوده،لغزیدهوازجادهخارجمیشود؛دراینتصادف
سرِسعیدبهیکیازمیلههایماشیناصابتکردهومتأسفانهدرجاکشتهمیشود.دراین
تصادف،یکیدیگرازمسئولینطرطوسبهنامابوالخیر)اسمکوچکشخیریبود(هم
بهشدتمصدومشد.اوکهاهلغزهبوددربیمارستانپیگیریبینظیریازخوددراجرای
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تمریناتعضالنیمربوطبهرونددرمانینشاندادبهطوریکهچندیبعدتوانستبادست
وپایسالمازبیمارستانخارجشود.ازطریقهمینابوالخیربودکهچندمرتبهباابوحسن

برخوردداشتمکهبهمنامکاندادباشخصیتاوبهترآشناشوم.

دراواخرفروردین۵۰یعنیدرستیکسالپسازآغازمأموریتموخروجاز
ایران،بهدستورمقاماتالفتحپایگاهطرطوستخلیهشدوماچندآپارتماندربیروتاجاره
کردیم.حضورجمعرفقادربیروتامکانمناسبیبرایبحثوجمعبندیازاوضاعو

همینطوردورۀآموزشنظامیدرپایگاههابهدستدادکههمینجابدانمیپردازم.

جمعبندیازکلپروژۀآموزشنظامی

ایدئولوژیک و تئوریک مسائل را خود قوت نقطۀ ماکه تصور برخالف -۱
تکامل، نظیر خودمان خاص اصطالحات از پر وگفتههامان نوشتهها و میدانستیم
بر فلسطینی رفقای بود، غیره و رژیم ضدانگیزهای اقدامات انسان، ویژۀ خصوصیات
آمادگیوقدرتعملیماتکیهمیکردند.جنبۀمراعاتهایامنیتیکهازمادیدهبودند
برایآنهاجالبتوجهبودبهخصوصکهآنهاخودشاندرالفتحهمیناهتمامراداشتند
وشایدبههمیندلیلبرعدمنفوذپلیسدرسازمانتأکیدزیادمیکردندوبهآناهمیت
میدادند.ممکنبودازآنهمهاهتماِمآنهابهمسئلۀعملدرسبگیریموتاحدیازآن
“َجّوبیعملی”ویا“ترسازاقدامبهعمل”یا“دراندیشۀطرحهایبزرگفرورفتن”

بیرونبیاییمولیمتأسفانهایندرسرانگرفتیم.

۲-درواقعآنهاازماخواهاننوعیهمکاریبودندکهمابهکمکشانبشتابیمو
درایرانبتوانندبهعملیاتیدستبزننداماچونطرحآنهابااستراتژیماتطابقنداشت،
آنرامسلمًامانوعیسوءاستفادهتلقیمیکردیم.نتیجهاینشدکهدرطولمدتیکهباآنها
بودیم،چندبارپیشنهادهایمشابهبهماکردندیعنیحدودیکسال)تاقبلازاولضربۀ
شهریور۵۰(کههربارزیرسیبیلیردکردیم.چونبرایآنهادرعملمایهنگذاشتیم،آنها
همطبیعتًابهماکمکمناسبی)مطابقباانتظاراتما(نکردند.ماآدمهایخوشقلبی
بودیمکه“بااحساسپاک”باآنهابرخوردکردهبودیم،آنهاهمدرستهمینطوربرخورد

کردند.برخوردمامیتوانستحداقل“یکمعاملۀانقالبی”باشدولینشد.

۳-بسیاریازآنچهدرمذاکراتبهعنوانامکاناتآموزشنظامیمطرحشدوما
انتظارشراداشتیمعماًلپیادهنشدوبهطورکلیازآنهمهزحماتیکهبرایآموزشنظامی
وحلمسئلۀمرحلهایسازمانکشیدهبودیمنتیجۀعمدهایحاصلنگشت.علتاینامر
غیرازاشکاالتیکهدرسازمانخودما)روشنفکرمآبیودوریازعملودیدذهنی(و
درسازمانالفتح)ترکیبطبقاتیوایدئولوژیکآن(وجودداشت،یکسلسلهعوامل
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خارجیهمبودکهبهمغشوشکردنوضعکمککرد.

۴-بههرحالمشکالتیدراینراهبرایماپیشآمدوبسیاریازآنهاباهشیاری
حلشدوبرتجربۀجمعیوفردیماافزود.باوجوداین،مشکالتوخطراتیهمپیش
آمدکهتالشمابرایحلآنهابهرغمدستاوردهایشکاریازپیشنبردومارادرتوازن
قواییکهبارژیمداشتیمبهشکستموقتکشاند؛برایمثالدستگیریششنفرازرفقای
مادرُدبیکهخودراآمادۀسفربهبیروتمیکردندیعنیحدودنصفافرادیکهمابرای
آموزشنظامیدرنظرگرفتهوحتیلیستکارآییهاوتخصصشانبهالفتحارائهشده
بود،درآنجوامنیتیخاص،حواسجمعماوکلسازمانراتاحدزیادیمنحرفکرد
وموضعمارامقابلبرادرانفلسطینیتضعیفنمود.اینحادثهعالوهبرتأثیراتیکهبر
مرکزیتسازمانگذاشتواقداماتامنیتیزیادیراضروریساخت،منجربهنخستین
تجربۀنظامیماوربودنهواپیماییشدکهآنهاراازُدبیبهایرانمیبرد.اینعملجوانب
متعددیازآموزشسیاسیدرپیداشت.رفقاباالخرهخودرابهپایگاههایفلسطینیدر
سوریهولبنانرساندندوپسازطیدورۀآموزشیاکثرًاازراهقاچاقبهایرانبازگشتندولی
بهرغماینکهسازمانتوانستهبودازشبکههایگوناگونپلیسیخودرادراماننگهدارد،
درآستانۀجشنهای۲۵۰۰سالۀشاهنشاهی)۱۳۵۰(ضربهخوردورفقاییکهباتجربۀ
پایگاههایفلسطینیبهایرانبازگشتهبودند،بهزندانافتادندوطبعًانتوانستندازکارآیی
خوداستفادهکنند.اگربامحاسبهایسادهوسطحیبهداوریبنشینیم،ممکناستاین
تصورپیشبیایدکهدورۀآموزشیاینرفقابامشکالتشدرروندمبارزۀنظامیوسیاسی
درداخلکشورنتیجۀمستقیمینداشته،اماآنچهنبایدازنظردورداشتنفسفرایندیست
کهدرکارسازمانیوآموزشیطیشدهواینامریناگزیروبهنظرمبالندهبودهاستودر
طیآنپختگیالزمدربنیۀسیاسی،تشکیالتیوایدئولوژیکسازمانتقویتشد.فوالد

سرگذشتحرارتیخودراحفظمیکند.

وضعدراوایلسال۱۳۵۰

بود. برقرار خاصی حالت رفقا میان بیروت در نظامی، آموزش پایان از پس
ُدبی  ازحادثۀ ناشی ُسمبههای بهشدتگرفتاربستنسوراخ مرکزیتسازماندرداخل
آنموقع آموزشنظامیبامحدودیتهایخاصخودشروبهرومیشد.در بود.مرحلۀ
استراتژیسازمانبرایگروهخارجچیزیجزدستیافتنبهتعلیماتوکارآیینظامی
نبودیعنیتعلیماتیکهفقطباآموزشیافتنحاصلمیشدنهباشرکتفعاالنهدرعمل
ما درک با فلسطینی رفقای نظر نظامیدر آموزش مفهوم میدیدیمکه فلسطینیها؛ با
تفاوتهاییدارد.برایماصرفًاآموزشخودمانمطرحبود،حتیوقتیمیخواستیمکه
مارابهیکیازپایگاههایعملیاتیمرزیبفرستندبیشتربهفکرآموزشبودیم.درکما
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درپیادهکردنآنچهازاستراتژیخاصخودمیفهمیدیمبابینشیمحدودوُدگمهمراه
بود.دیدماننسبتبهکمکیکهمیتوانازالفتحگرفتذهنیبود.تقریبًاهمهچیزرابر
اساستعهداتانقالبیازآنهامیخواستیم)یعنیدرواقعخودآنهابامضمونگفتارشان
چنینانتظاریرادرمابهوجودآوردهبودندوخودماهمهمینباورراداشتیم(بدون
آنکهحاضرباشیمبهآنهادرآنمقطعکمکیعملیبنماییم.همانطورکهاشارهشد،بعدها
فهمیدیمکهپیشنهادهایآنهادائربههمکاریمشترک،چقدرباعملیاتخارجیانقالب

فلسطینوعملیاتسپتامبرسیاهارتباطداشتهاست.

ماحسمیکردیمکههنوزآنتعلیماتایدهآلنظامیرا)کهجنبۀذهنیداشت(
نیاوردهایم،درنتیجهدرصددبرآمدیمباچین بامنطقهوفلسطینبهدست درارتباط
وکوباتماسبگیریم.سهنفرازرفقایمرکزی)بدیعزادگان،باکری،روحانی(بااین
هدفبهاروپارفتهبودندوهمراهبادونفردیگردرآنجابهمنظورتماسباچینوکوبا
نکرده دریافت قاطعی جواب یا نیاورده دست به نتیجهای هنوز ولی میکردند تالش
بودند.دونفرهمبرایتماسباسفارتکوباوکرهشمالیوبهدستآوردننتیجهای
احتمالیبهدمشقفرستادهشدندکهاینتالشهمنتیجهاینداد.ماامیدواربودیمکه
پسازمرحلۀکارتئوریکوآمادگیهایاولیۀناشیازآموزشنظامیبهمرحلۀخاص
عمل،انتقالیابیم،امامیدیدیممرکزیتسازمانهمچناندررویایعملبزرگبهسر
میبردوتالشهاییهمدراینجهتمیکند،اماهنوزحتیطرحهایعملِیَدمدستهم

وجودندارد.

بود بهتر” “چیزی برای کشیدن انتظار حالت نوعی در رفقا روحیۀ مدتی تا
ما بخشیکه )آن الفتح امکانات همان به و شد امید قطع بهتر” “چیز از باالخره تا
میشناختیم(اکتفاگردید.مدتیهممعطلرسیدنپولبرایحرکتبهداخلوراهانداختن
پاسپورتوغیرهبودیم.دربیروتوقتیامکانتحققهدفنظامیدرسطحعالیوجود
نداشت،تجمعماچیزیجزانتظارویاسرگرمکردنخودباهمانبحثهاییکهدیگردر

داخلازآنهاخستهشدهبودیم،محتوایدیگرینداشت.

درامانوبیروتتجانسفکریوعملیخوبیبینبچههاوجودنداشتیعنیدر
عینپذیرشآموزشهایسازمان،مادربررسیقضایاازنظرواحدیکهبراساستعمق
قابلتوجهیباشدبهدوربودیم.هماهنگیخوبوسازندهایبینماوجودنداشت.تفاهمی
کهمعمواًلبینمابرقراربودوانتظارمیرودمیانیکجمعُمصّممبااهدافواحدوجود
داشتهباشد،درآنشرایطهمیشهمهیانبود.اینجوبالتکلیفی،انتظارودرخودبودن،
بهخودیخودبهموارداختالفدامنمیزدکهگاهیباانتقادهایعادییابهتربگویم
نصیحت،ظاهرًاختممیشدولیبهجایخودشدوبارهبروزمیکرد.درامان،صحبتاز
مسئولبودناصغربدیعزادگانپیشمیآمدواوخودچندباروقتیاستداللشراکسی
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قبولنمیکرد،بهاینعنوانمتوسلمیشد)کههمینکارشهمازطرفرفقانقطهضعف
اوبهحسابمیآمد(،امامشکلاینبودکهواقعًاکسیمسئولیت“گروه”رانمیفهمید.
منحتیبهطورتئوریکهمجزئیاتعملیوظرافتهایآنرانمیفهمیدم.دیگرانمسلمًا
درعملبدانبهایکافینمیدادندوکسیهمبهفکرتصحیحآننبود.درآنجمعبسته
وبهدورازمبارزۀواقعی،بسیاریازخصائلخردهبورژوایی،خودخواهیها،انتقادهای
آبکی،طعنهونیشزدنبالحنشوخی،سوءظنبهحرفهاورفتاردیگران،عدمصراحت
هیچ بیآنکه میکرد تشدید را اینجریان آنها، با برخوردصحیح عدم و انتقادها در

ضابطهایبرایکنترلیااصالحآنهاوجودداشتهباشد.

آنچهجوهرجمعمارامیساختصداقتافراد،رهبریمرکزیتسازمانواعتماد
و اخالق و تاحدیگذشت و بود سازمان ایدئولوژی و او راه بهصحت اعضا مطلق
فرهنگاسالمیمجاهدینیواینهمه،کلتشکیالتراسرپانگهمیداشت،امادرآن
شرایطخاص،بحثهایطوالنیروشنفکرانهوذهنینسبتبهقضایا)همراهباتوجیهاتی
کهبرایادامۀآنوضعالزممیآمد(درجریانبود.“مافاقدیکگرایشعملیعاجل
بودیمومتأسفانهوقتیمتوجۀاینمعضلشدیم،بهعملزدگیافتادیم”.اینجمعبندی
اعضایکادرمرکزیپسازضربۀاولشهریور۱۳۵۰بود،یعنیزمانیکههنوزمحمد
شفیق شهرام ربودن طرح شد(. دستگیر مهر در۳۰ )او بود نشده دستگیر حنیفنژاد
)خواهرزادۀشاه(وهمینطورطرحانفجاردکلبرقفشارقویکرج،دراینراستامطرح
ساله ۲۵۰۰ هنگامجشنهای زدن، عمل به دست برای تعجیلیکه روحیۀ نیز و شد
شاهنشاهیسازمانرافراگرفتیعنیپیشازآنکهسازمانقوامکافیازلحاظعملیاتی
هرچند شد. ِدلفانی اللهمراد با تماس نوع از تماسهایی موجب امریکه باشد؛ یافته

احتمالداردتماسباِدلفانیازخیلیپیشترهاشروعشدهباشد.

درکذهنیماازآنچهسطحعالیتعلیماتنظامیقلمدادکردهوآنرابرایادامۀ
فعالیتمانضرورمیدانستیمنقشَسرابیراایفامیکردکهمارامعطلوبهدنبالخود،
بیروتماندِناصغربدیعزادگانوعلیباکری اینسووآنسومیکشاند.وقتیدر به
دیگربرایهمۀماسؤالایجادمیکرد،خواستاررفتنشانشدیموبامسئولفلسطینیمان
درموردوضعیتخودمانواردگفتوگوشدیم.پسازیکیدوجلسهبحثبااو،نقص
عمدۀکارمانترسازعملوتردیدنسبتبهاقدامعملیارزیابیشد.جالبایناستکه
هماووهمخودمابهایننتیجهرسیدیم.حتیقبلازاینجلساتاینانحرافازطرف

برخیبچههاگوشزدشدهبود.

تأثیرارتباطبافلسطیندرآشناییبادیگرکشورها

بهلطفوبهشکرانۀرابطهایکهبافلسطینیهاداشتیم،بانیروهایمترقی،چپ،
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مبارزوانقالبیدرکشورهایعربازجملهدرلبنان،سوریه،عراق،اردنوحتیمراکش
بهایننتیجهرسیدهامکهمسئلۀفلسطینیکی ازنظرتجربۀشخصی آشنامیشدیم.من
ازعادالنهترینقضایایبشرامروزوجهانمعاصراست.داشتنرابطۀانسانیبامبارزۀ
فلسطینیهاوحمایتازآنبرایمنبهیکمعیاروَمَحکانسانیتبدیلشدهاست.در
طیتماماینسالهاییکهدرتبعیدبهسربردهام،باشخصیتهایفراوانیچهبانامشان،
چهباآثارشانوچهباشخصخودشانآشناشدمکهزمینۀاینآشناییباآنها،حمایتشان
ازفلسطینیهابودهیعنیدرواقعسیمرابطوآشناییمنباآنها،مسئلۀفلسطینبودهاست.

و سیاست اجتماعی، علوم فلسفه، عرصۀ در اینشخص میفهمیدمکه بعدها
خیلی مییابد. حضور مارکسیستی وکنگرههای سمینارها در و بوده صاحبنظر غیره
نبودکه برایمتعجبآور این و باشد یهودیتباران از یا اوقاتپیشمیآمدکهیهودی
لووی، دانیلبنسعید،میکائیل باشند.کسانیمثل ازجانبدارانقضیۀفلسطین همگی
ژاکدریداوخیلیکساندیگرکهبهخاطرهمینمسئلۀفلسطینباآنهاآشناشدم.در
کهالبتهشامل

)۱(
کتابیزیرعنوان“چهلمقالهازیهودیتبارانضداستعمارفلسطین”

بخشیازمقاالتیستکهبرایترجمهدراختیارمبود،نامبرخیازاینشخصیتهاآمده
آشناییها این وهمۀ داشتهام آشنایی یاغیرمستقیم بهطورمستقیم آنها اکثر با و است
بههرحال داشتیم. فلسطین عادالنۀ ازقضیۀ اعتبارحمایتجانانهایستکههمگی به
مادرسازمانپیکاردرراهآزادیطبقهکارگرهم،همینرابطهرابافلسطینیهاداشتیم
بدوناینکهتوقعیازآنهاداشتهباشیمکهبهنفعسازمانپیکارحرفیبزنندویاتبلیغی
بازبرخوردکردهاندوماهم باآغوش باسعۀصدرو بامارفیقانه، آنهاهمیشه بکنند.
حمایتمانازآنهاهمیشهعلنیوآشکاروسیاسیبوده.زمانیکهدرپایگاههایفلسطینی
بودیم،تجاربیکهدرزمینههایمختلفازجملهدرامورانفجاریداشتیموبرایآنها
مفیدبود،دراختیارآنهاقرارمیدادیم.علیاصغربدیعزادگان،محسننجاتحسینیو
محسنفاضلازکادرهایفنیبودهودرزمینههایعلمیوفنیدانشوتجربهداشتند
واینتجاربرادراختیارجنبشفلسطینقرارمیدادند.یکیازافتخاراتجریانما
درپنجاهسالفعالیتمبارزاتیکهمنشاهدشبودمودربرخیازگوشههایشحضور
فعالهمداشتهام،نفساینامراستکهماتوانستیمبهایندرجهبافلسطینیهادرآمیزیم.
امروزهمعلیرغمپستیهاوبلندیهاییکهدرمبارزۀآنهاپیشآمدهاست،ماحقتعیین
سرنوشتاینخلقرا،مبارزهوتالششانرابرایبازگشتبهسرزمینخویشودستیابی
ملی بهحقوق آنها آنحمایتمیکنیم.رسیدن از و بهرسمیتشناخته ملی بهحقوق
خود،باعثمیشودبتوانندمواضعومبارزۀطبقاتیخودراهمپیشببرند.درنوشتههاو
مقاالتمتعددیکهسازمانپیکارمنتشرمیکردوازجملهدرنشریۀپیکار،ماازجنبش

۱-“چهلمقالهازیهودیتبارانضداستعمارفلسطین”،چاپاولمجلهآرش،فروردین۱۳۸۹وچاپدوم

http://peykar.org/books/657-yahuditabarane-zede-estemar.html.۱۳۹۰اندیشهوپیکار،آذر
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مردمفلسطینحمایتمیکردیم.پسازآنودرتبعیدهم،درمقاالتمربوطبهفلسطین
کهبههمتوکمکبرخیازدوستانمتهیهوانتخابوترجمهکردهایم،بهطورمرتببه
اینحمایتادامهدادهایم.هموارهازشخصیتهایایرانیکهصمیمانهازمبارزۀمردم
فلسطینجانبداریوحمایتبیدریغکردهاندهرچندکهدرعرصۀمسائلایرانباآنها
همنواوهمآوانبودهایموفعالیتسیاسیآنهادرنحلۀدیگریبودهاست،مثلعلیاصغر
و انتفاضه “شکوه کتاب در مقالهایکه همان در و تجلیلکردهایم حاجسیدجوادی،
تنهایییکملت”آمدهاست،بهاینحمایتهااشارهکردهایم.خوشبختانهبسیاریاز
جریانهایسیاسیایرانیچهدرچارچوبملی-مصدقیوچهدرطیفچپ،دائمًادر

ارتباطبافلسطینیهاقرارداشتند.

آشناییباشعروادبیاِتفلسطین

درپایگاههایفلسطینیمانهتنهاآموزشنظامیمیدیدیم،بلکهآموزشسیاسی
وتشکیالتینیزکسبمیکردیم.درزندگیمشترکودرمالقاتهایخصوصیباآنها
خیلیچیزهارامیتوانستیمازآنهایادبگیریم.رابطۀمابافلسطینیهارابطهایگذری،
همسایگی،گهگاهیوموقتنبود.هرچندماباادبیاتوشاعرانفلسطینیمثلمحمود
بازندگیدرکنار اما بودیم آشنا ازسالهاپیش القاسموکسانیدیگر درویش،سمیع
فلسطینیهاانعکاسوپژواکشعرواندیشۀآنهارادرزندگِیروزمرۀمردموبهزبانعربی

شاهدبودهولمسمیکردیم.

درمطبوعاتفلسطینیمسائلایرانهمانعکاسداشت.درموردسازمانواهدافی
کهداشتیم،درموردعملیاتیکهانجاممیدادیم،بیانیههاییکهداشتیم،رفقایمانکهشهید
میشدند،دفاعیاتیکهمجاهدیندردادگاههایرژیمازخودواهدافخودمیکردندو…

مینوشتیم،ترجمهمیکردیمودرمطبوعاتعربمنتشرمیساختیم.

جمعبندیرفقاازمبارزینفلسطینی

درهمینفاصلهایکهمابارفقایفلسطینینشستوبرخاستداشتیم،نسبتبه
آنهادیدعینیتریپیداکردیمودرهمانزمانجمعبندیمشخصیازآنهاارائهشدکهدر
کنارآزادیعملوعرضاندامیکهفداییانفلسطینیدربرابرملکحسینودولتهای

عربیازخودنشانمیدادند،حاویبرخینکاتمنفیهمبود:

۱-بدقولیهاوعدمرعایتدقیققرارهاآنقدرتکرارمیشدکهقابلتوجیهنبود
وخبرازمسئلهایریشهایمیداد؛



تماسبافلسطین…   ۲۸۹

۲-زندگیبورژواییمسئولیکهبااودرتماسبودیمیعنیخودابوحسنبرایما
بسیارزنندهبود.اوبیشتربهیکافسردرجهداردرارتشهایمعمولیمیمانستتایک

رهبرانقالبی.فکرمیکنمهنوزهمچنینمناسباتیبرقراراست؛

۳-عدموجودآموزشسیاسیبینعناصرواتکاصرفبهفداییبودنآنها.در
واقععضوگیریبهمفهومسیاسیبهسربازگیریمیمانست.

خودمانیزباتوجهبهدیدذهنیوکتابیمانازانقالبوانقالبیون،درتحلیل
ایننمودهایعینیچهبسادرمیماندیم،بهتوجیهکردنآنهاکشیدهمیشدیمیادرنهایت
بهغرولندزدنوگلهکردن.گندهگوییوتبلیغاتچیگریفراوانبودوماکهنمیتوانستیم
بهدرستیدرصدنادرستراازُکلمطلبجداکنیم،توقعوانتظارخودراازاینجنبش
عینی بهطور را آنها شویم، آشنا آنها شرایط به تا داشت الزم زمان میدادیم. افزایش
بشناسیموخودباورودبهصحنه،دشواریهاییکجنبشتودهاِیدرحالعملرادرک
کنیمآنهمجنبشیمانندجنبشفلسطینباآنشرایطاجتماعیوتاریخیوسیاسیخاص

کهبههیچجایدیگریشباهتندارد.

ترورابوحسنسالمهدر۱۹۷۹

فلسطین مسئلۀ حول و خاورمیانه در موجود نیروهای میان در فاصله این در
ابوحسن ازطریق آمریکاییهامیخواهند داشت.گفتهمیشد رواج زیادی شایعهپراکنی
نفوذکنند،درحالیکهآنهاکانالهایمتعددیبراینفوذداشتند.مننمیدانمگزارشیکه
اوراُعنصرنفوذیمعرفیمیکردچقدرباواقعیتهمخوانیداشت.چیزیکهمیدانماین
استکهدرنوامبر۱۹۷۴،زمانیکهعرفاتدرمجمععمومیمللمتحدبرایاولینبار
شرکتوصحبتکردومتنیراکهمحموددرویشنوشتهبودبهعنوانیکخطابۀتاریخی
قرائتکرد،کسیکهمسئولیتامنیتیعرفاترابهعهدهداشتابوحسنبود.اودرهلیکوپتر
بینفرودگاهنیویورکومقرمللمتحدباعرفاتهمراهبودهاست.ابوحسنشخصیت
بودهونقشمهمیدرمذاکراتجنگداخلی آنزمان امنیتی-نظامیمهمفلسطیندر
لبنانداشتهاست.بینکتائب)همانحزبفاالنژمسیحی-مارونی،کهجنگضدفلسطینی
وضدنیروهایمترقیلبنانرارهبریمیکرد(وفلسطینیهاچندبارمذاکرهصورتگرفت
کهابوایادهمدرآنهاشرکتداشت.منگزارشهاییرامیدیدمکهدرروزنامههامنتشر
میشد.واسطورابطبینطرفینجنگداخلیلبنانابوحسنبود.اوهممثلابوایادمرد
شرایطسختبوداماآنرانیزکهقباًلاشارهکردمبگویمکهزندگیومنشابوحسن،یک
منششاهزادهمانندبودیعنیازامکاناتیسطحباالبرخورداربودواباییهمنداشتاز
اینکهمثاًلزندگیخیلیمجللیداشتهباشد.منهمراهبادوستانفلسطینیبهمنزلاورفته
وشخصًااینشیوۀزندگیاورادیدهبودم.رفتوآمدابوحسنطبعًابارعایتشرایطامنیتی
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همراهبودولیدرخیلیجاهاپیدایشمیشدوباهمهرابطهداشت؛بافاالنژهایمسیحی
لبنانکهدرگیرجنگداخلیبودند،بانیروهایمترقیلبنانیمثلولیدجنبالطوبااحزاب
چپلبنانکهعلیهدستراستیهاائتالفداشتند.درجریانهمینرابطهها،ابوحسنبا
اینکههمسروپسرداشتکهمنازنزدیکدیدهبودمشان،باملکۀزیباییلبنانجورجینا
رزقمسیحیازدواجکرد؛بهطوریکهدرزمانتروراو،همسرشمحسوبمیشد.جورجینا
رزقطبعًاخیلیمطرحبود،چونبهعنوانملکۀزیباییلبنانانتخابشدهومرتبعکس
وتفصیالتاورابراینمایشلباسهاوغیرهدرمطبوعاتچاپمیکردند.بههرحال
قابلکتماننیستکهدررأسجنبشفلسطینبهعنوانیکجنبشمردمی،کسانیبودند
مثلابوحسنکهزندگیمجللیداشتند،آنطورکهبعضیازسرانرژیمهایعربدارندو
طوریزندگیمیکردکهربطیبهزندگی“مقاتالن”یعنیمبارزانندارد.یکیازمبارزان
فلسطینیدروصفهمینموردیعنیفاصلۀبینزندگیرهبرانوزندگیمقاتالنمیگفت
کهقیمتاسباببازیحسن،پسرابوحسن،چهبساازحقوقماهانۀیکخانوادۀفلسطینی
کهدرجنوبلبنانمیجنگندبیشترباشد.بههرحالفعالیتهایابوحسندرزمینۀعملیات
خارجیبسیارمهموشکیندارمپرخطرهمبودومیدانیماوشخصیتبسیارجسوری
داشت.فلسطینیهاازطریقعملیاتخارجیبااسرائیلخیلیدرگیرشدندودرکشورهای
اروپاییعناصریازاسرائیلیهاراهدفقراردادند.اسرائیلیهاهمبعدًاباامکاناتبسیار
وسیعتریاینهاراموردهدفقراردادندکهعدۀزیادیهمترورشدند.ازجملهکسانی
کهدربیروتترورشدیکیهمابوحسنبود.اشارهکردمکهبعضیازکشورهایاروپاییو
بهطورمشخصخودآمریکاسعیمیکردندازطریقکانالهاییازدرونسازمانآزادیبخش
فلسطینبااینسازمانارتباطبرقرارکنند.گویاازجملهافرادیکهآمریکاانتخابکردهتا
ازطریقآنهارابطهبرقرارکند،یکیهمعلیحسنسالمه)ابوحسن(بودهاست.آمریکا
فکرمیکردچوناوجوانخوشتیپیستوبهتفریح،کوهنوردیواسکی…عالقهداردو
اهلبهاصطالحزندگیکردنولذتبردنازآناست،بهقولمحموددرویش“بهدنبالهمۀ
آنچیزهاییستکهزندگیراشایستۀزیستنمیکند”،بااوتماسبرقرارمیکند.بعداز
مدتیاسرائیلمیفهمدکهآمریکاازاینطریقباسازمانآزادیبخشفلسطینارتباطبرقرار
کردهواینخودبهانۀدیگریبرایترورابوحسنمیشود.وقتیاوهمراهچهارمحافظش
باماشینشورلتاستیشنازخیابانیدربیروتغربی،مسیرمعمولیشان،میگذشتندیک
مأمورموسادازبالکنخانهایمشرفبهخیابان،فولکسواگنیراکهپرازموادمنفجره
بودهودرمسیرراهابوحسنپارکشدهبود،بادستگاهرادیوییمنفجرمیکند.بهاین
ترتیببعداز۵تالشناموفق،ابوحسنوهمراهانشبهقتلمیرسند.چندعابرهمکشته
وزخمیمیشوند.منآنزمانیعنیسال۱۹۷۹بیروتبودم.بعدهاعملیاتگستردهای
دراروپاوجاهایدیگربهراهافتاد.شایعبودکهفلسطینیهاقصدداشتنددرایتالیا،از
یکهتلمشرفبهفرودگاه،یکهواپیمایاسرائیلیرابهموشکببندند.بایدتصورکرد
کهچنینعملیاتیبهچهتدارکعجیبینیازدارد؛یعنیبایدموشکداشتهباشی،بتوانی
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موشکرابهدرونهتلببری،هتلیکهمشرفبهفرودگاهباشدوغیره.چهامکاناتیالزم
دارد!البتهدراینراهازامکاناتگوناگونیمثلکیفدیپلماتیکوچیزهایدیگراستفاده
میکردند.فکرکنمدرچارچوبجنگسرد،روسهاازایننوعکارهاغافلنبودهواحیانًا
خودشانویاتوسطکشورهایدیگراینامکاناترادراختیارفلسطینیهامیگذاشتند.
دونفردررابطهباایننوععملیاتدرایتالیادستگیرشدندکهگروهسپتامبرسیاههشدار
دادوخواستارآزادیآنهاشد.درمقابلتهدیدفلسطینیها،آندونفرراآزادکردند.یکی
ازاینهابهنامعاتفبسیسوراازنزدیکمیشناختم،کهدر۱۹۹۲متأسفانهاسرائیلیها
اورادرپاریسترورکردند.عکسشدرمجلۀ“الیومالسابع”چاپشدهبود.عملیات
فلسطینیهاعلیهاسرائیلیهاسببمیشدشخصیتهایبرجستهایبهاینمبارزهبپیوندند؛از
جملهفؤادالشمالیمبارزمسیحیلبنانیکهبهسپتامبرسیاهپیوستولیپسازمدتیتوسط
اسرائیلیهاشناختهوترورشد.جنازهاشرابهبیروتبردندومیتوانمبگویمنوعیسمپاتی
وهمبستگیبینمسلمانومسیحیرابهوجودآورد،نمونۀدیگرمحمدبوضیاازمبارزین
الجزایریستکهپسازعملیاتیشناساییوترورشد.ازمراکشیهاهمکسانیبودندکهدر
عملیاتسپتامبرسیاهشرکتمیکردندیابهفلسطینیهاکمکمیدادند.محمودالهمشری،
نمایندۀغیررسمیسازمانآزادیبخشفلسطیندرزمانژرژپمپیدودرفرانسهبود.درتاریخ
۹ژانویه۱۹۷۳بابمبیترورشدکهزیرتلفناتاقشجاسازیکردهبودند.همچنینترور
ماجدابوشرار،باسلکویسیویکروشنفکرمعروفدیگرهمبودبهاسمکمالخیرمل،
بهنظرمسوریوساکنسوئیس،کهباسپتامبرسیاههمکاریمیکرد.اوکهشاعربود،کتابی
همدرنقدادبیبهزبانانگلیسینوشتهاست.کتابشرادرپاریسدیدم.پارهایازیکی
ازاشعارشپسازاینهمهسالدرخاطرمماندهاست.اودرمرگفؤادالشمالییامحمد

بوضیاشعربسیارزیباییسرودهبودکهفکرمیکنمچندسطرهمبیشترنباشد:

“ابکیریاوکعمغیابی/انتالمسافروفیعذابیواناالقتیل”یعنی:غیابتو
راگریهکنمیاغیابخودمرا/اسبنقرهفامتوبردرایستادهوشیههمیکشد/اسببه

منپاسخمیدهدکهمسافرتوهستی/آنکهدررنجاستتوییومردهمنم.

بازگشتازفلسطینپسازپایانآموزشهاینظامی

انتقالافراد پسازپایاندورۀآموزشنظامیدرپایگاههایفلسطینیوظیفۀما
بهطورسالمبهایرانبود.گذشتهازبرادرانیکهبعدازآموزشنظامیدراّمانبهایرانبرگشتند،
ازاردیبهشت۱۳۵۰،دیگربرادرانمجاهدماکهبرایآموزشنظامیبهبیروتومنطقه
آمدهبودندبهتدریجبهتهرانبازگشتند.برخیازطریقهواییوهمراهبامقداریاسلحه
وذخیره،مانندعلیاصغربدیعزادگان،علیباکری،نبیمعظمیومحمدسیدیکاشانیو

غیرهکهسالمرسیدندوبرخیازطریقراهقاچاقترکیههمراهباسالحیابدونآن.
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بازگشتبهایرانبرایبرخیازطریقرسمیامکانپذیربودزیراباپاسپورتو
َمحِملکاماًلمناسبمانندگذراندنیکدورۀدانشگاهیدراروپاوغیرهصورتگرفته
میشد شناسایی ترکیه طریق از قاچاقی بازگشت راه یک باید دیگر برخی برای بود.
بههمینمنظورداشتهباشیم.اینکاررا بنابراینالزمبودکهپایگاهیدرشرقترکیه و
فتحاللهخامنهایبهنحواحسنانجامداد.کارمهموضروریدیگرآمادهکردنپاسپورت
ومدارکرسمیبودکهبایدبهبهتریننحوجعلمیشدوسازماندراینبارهتجارب
خوبیداشتکهامکانسفربهکشورهایمختلفرابرایمافراهممیکرد.بهیادندارم
کهکسیازمابهخاطرپاسپورتبرسرمرزهادچارمشکلشدهباشد.چندیننفرازرفقااز
راهترکیهبهایرانبازگشتند:موسیخیابانی،سیدجلیلسیداحمدیان،ابراهیمآوخ،رسول
مشکینفامو…اینافرادمعمواًلباخودمقادیریسالحوذخیرهمیبردندکهبهبهترین
نحوجاسازیشدهبود.بدیعزادگانکهدردانشکدۀفنیتدریسمیکردوبهبهانۀبورس
تحصیلیازکشورخارجشدهوبهپایگاههایفلسطینیرفتهبود،درخرداد۱۳۵۰سالم
بهایرانبرگشت.اوچمدانبزرگیباخودداشتکهبهشوخیبهآن“تابوت”میگفتم
داشتند َمحملیکه و بود.روحیۀمحکم ومهماتجاسازیشده آنچهارمسلسل در و
درفرودگاهکاماًلطبیعیمینمودونشانمیدادکهساواکازاینِشگردمبارزاتیکهبه
کارمیبردیمهیچاطالعیندارد.پسازاونوبتبهنبیمعظمیرسید.دررابطهباسفر
بردنیکچمداِن از نبی بودکهشاید رفقابحثشده بین نبیمعظمیگفتنیستکه
جاسازیشدهبترسد،قیافهاشعادینباشدودرفرودگاهاحیانًالوبرود؛بنابراینیکیاز
رفقاپیشنهادکردهبودکهبهاوگفتهنشودکهچمدانشحاویجاسازیست.منبااین
پیشنهادمخالفتکردمزیراایننوعیسوءاستفادهازاعتماداوبهسازمانونوعیاستفادۀ
ابزاریازافرادمحسوبمیشدواگراحیانًالومیرفتوبعدًامیفهمیدکهبدوناطالعش
مأموریتخطرناکیبهعهدهاشگذاشتهاندنسبتبهسازمانوامرمبارزهبیاعتمادمیشد.
درنتیجهمنمسئولشدمباخودنبیصحبتکنمواگرخودشخواست،اینمأموریت
داد. انجام را مأموریت و پذیرفت باعالقهمندی و اوصحبتکردم با دهد. انجام را
طبیعیستکهدربرخیموارداطالعازکموکیفوزمانومکانیکعملیاتیایک
مأموریتبهلحاظرعایتمسائلامنیتیمحدودیتداردوهمهچیزرانمیتوانبیحساب
دراختیارافرادگذاشت،اماایننبایدشکلسربازخانهایوبوروکراتیکبهخودبگیرد.
سرکوبواختناقحاکمنمیتواندمحدودکردنبیرویۀاختیاراتافرادراهمیشهتوجیه
کند.گاهبرایرعایتاصولامنیتیکههرگزنبایددسِتکمگرفتاصلدیگریکهارادۀ
گاهانهافراداستنادیدهگرفتهمیشود.ممکناستبهاصطالحکاررابههرصورتبه آ
پیشبردوضرورِتوحدِتوسیلهوهدفراکنارگذاشتولیآنچهسرانجامباقیمیماند
درمقیاسبزرگچیزیستشبیهتجربۀاتحادشورویکههمهچیزبودجزسوسیالیسم.از
ایندرسهایگرانبهاییکهتنهادرعملمیتوانآموختفراوانداشتیموهرگاهبههردلیل
آنهارارعایتنمیکردیم،بهسازمانزیانهایمعنویسنگینواردمیآمد.ممکناست
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برایمدتکوتاهیظاهرًاکارراازپیشبردهباشیمولیدردرازمدتمبارزۀانقالبیو
کمونیستیراازمحتوایانسانیواخالقِیسترگشتهیکردهایم.

جالبتوجهاینکهبامالحظاتامنیتیخوبیکهسازمانرعایتمیکردحتیپس
ازواقعۀسیاهکلدربهمن۱۳۴۹همچنانمیشدباچمدانجاسازیشدهازسالحوارد
فرودگاهمهرآبادشدوسالمبهمقصدرسید.دقتیکهسازماندرانجامفعالیتهایخود
داشتبهخوبینشانمیدادکهساواکباهمۀامکاناتشنمیتوانستراهرابرفعالیت
انقالبیونببندد.نتیجهمیگیرمکهاینامرتاامروزنیزواقعیتداردواگرارادۀجمعی
برایمقابلهبادشمنبهدرستیبهکارافتدبهخوبیمیتوانازنقطهضعفهایاواستفاده

کردوچیرگیبهاصطالحمطلقاورابهشکستبدلساخت.

باری،بعدازنبیمعظمی،علیباکریبهایرانرفت.اودردانشگاهصنعتیتدریس
میکردوبهبهانۀسفرعلمیبهخارجودرواقعبنابریکمأموریتسازمانیبهبیروتآمده
بودکهباچمدانوساکجاسازیشدهازسالح،درتیرماه۵۰سالمبهایرانبازگشت.طبق
روالیکهداشتیمبایدصبرمیکردیمتاخبرسالمتمسافربهمامیرسیدتامسافربعدی
حرکتکند.پساز۱۲روزخبرسالمتیرسیدوفردبعدیمحسننجاتحسینیبایدهمراه

باسالحبهایرانبازمیگشتولیحادثۀمهمیدرجریانبازگشتاوبهایرانرخداد.

دستگیریمحسننجاتحسینیومحمدیقینیدرفرودگاهبیروت

اوایلمردادماه،محسننجاتحسینیطبقمعمولبامقادیریمهماتکهبهبدن
خودبستهبودهمراهباچمدانجاسازیشدهوپاسپورتاصلیابراهیمآوخکهتنهاعکسش
راعوضکردهبودیممستقیمًاًازبیروتعازمتهرانبود.بلیطهواپیمارابراینخستینبار
ازشرکتپانآمریکنگرفتهبودیم.اینشرکتبرخالفشرکتهایدیگرکهتجربهشان
راداشتیممسافرانراقبلازپروازازدستگاهکنترلعبورمیدادوماآنرانمیدانستیم،
درنتیجهمعلومشدکهاوباخوداشیاءفلزیداردوباکمترینجستجویمأمورگمرک
فرودگاهاسلحهکشفشد.باتوقیفاوپلیسبهجستجویهمراهاناوبرآمدومحمد

یقینینیزکهاورابهفرودگاههمراهیکردهبوددراینرابطهدستگیرشد.

حاالمادوزندانیدربیروتداشتیمکهاحتمالداشتبهایرانتحویلدادهشوند،
چنانکهیکیازمبارزانترکراکهباجنبشفلسطینارتباطداشتودستگیرشدهبودبه
آنکاراتحویلدادند.مابرایجلوگیریازتحویلآنهاازدوراهمیتوانستیماقدامکنیم
یکیراهقانونیوگرفتنوکیلمدافعودیگریواردآوردنفشارسیاسیبهدولتلبناناز
طریقسازمانآزادیبخشفلسطین.هردوراهرادرپیشگرفتیم.پنهانکاریماتاآنحد
موفقبودکهرژیمنهازماجرایربودنهواپیمایُدبیونهازدستگیریدونفردرفرودگاه
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بیروتسرنخاطالعاتیکافیبهدستنیاوردتابهسازمانبرسدوضربهبزند.برایمثال
یکسالپسازدستگیریبیروتبودکهسفارتایراندرلبنان،رسمًاازدادسراتحویل
هردونفرخودرابانامهایمستعاریکه

)۱(
آنهارابانامحقیقیشانبهایرانخواستارشد.

درپایگاهداشتندمعرفیکردهبودندوتاپایاندورۀمحکومیتشانهمنامحقیقیشانرا
نگفتند.نامواقعیایندونفرتنهاپسازیکسالبرایرژیممعلومشد،آنهمدرنتیجۀ
بازجوییهاِیدستگیرشدگاِنضربۀاولشهریور۵۰درداخل.ماهمچنانازراههوایی

برایانتقالسالحوذخیرهبهایراناستفادهمیکردیم.

نوعیجمعبندی

درطولمدتیکهسازماندرخارجازکشوربالنسبهموجودیتتشکیالتییافتو
رفقاییدرآنمتشکلشدندیعنیازفروردین۱۳۴۹تا۷مرداد۵۰)تاریخدستگیری
دستاوردهایی بهکسب ما بیروت(، فرودگاه در یقینی محمد و نجاتحسینی محسن
موفقشدهبودیمازجملهاینکهضعفمادرکارآیِیعملیتاحدیبرطرفشدهبود
وبهبسیاریازمسائلدیدعینیپیداکردهبودیم،ازمشکلارتباطاتگرفتهتاقضایای
تدارکاتیوطرحعملیاتنظامیوبرخوردباجنبشهایانقالبیمنطقه…امابایدتوجه
کنیمکهدرطولاینمدتماهمچنانبدوناستقاللدرونیوانسجامسازمانیبودهو
بهصورتگروهییامجموعهایازافرادعملمیکردیمکههمچونعدهایمسافرازیک
با متناسب نمیدادکه تشکیل را پشتجبهۀحسابشدهای خارج، میگذرند.کادر جا
شرایطبرایخوداستقاللیداشتهباشدودرارتباطباصحتوُسقماستراتژییاکمبودهای
ایدئولوژیکیاطرزتقسیممسئولیتهاهمفکرکند؛برایمثالافرادسازمانعمدتًادردو
بخشمرکزیوغیرمرکزیتقسیمشدهبودندشبیهدوقطب،بهطوریکهافرادجوانترمثل
ابراهیمآوخیامحمدیقینیفرصتاظهارنظرنمییافتند؛شایدهمدرآناوضاعفرصتش
پیشنیامداماایننقصتشکیالتیوعدمتواناییدرجذبنیروهایتازهباقیماند.این
هماننقصیستکهمحمدحنیفنژاددرجمعبندیشکستشهریور۱۳۵۰بدانرسیدهو
اظهارداشتهبودکهمابهکادرهایپایینکمبهادادهایموازقطبیشدنکارهاانتقادکرده
واستمرارکارسازمانرامرهونوجودکادرهایجوانتردیدهبود.آنچهمشکلمرکزیت
چارچوبهای در نقائصیکه دیگر مثل داشت نمود هم خارج گروه در بود سازمان
گاهدرَاعمال ایدئولوژیکواستراتژیکسازماندرکلوجودداشتوحتیبهطورناخودآ
مابروزمیکرد.درموردجنبههایمثبتماننیزهمینطوربود؛بهعنوانمثالحولمسئلۀ
دستزدنبهعملیاادامهدادنتدارکات،دربرخوردباتجاربفلسطینیهاازلحاظهای
گوناگونهمچنانشیفتۀبرتریهایخودمانبودیم.از“عملیبودن”فلسطینیهاکههم
بهمعنایگرایشآنهابهپراتیکبودوهمعینیدیدنقضایادرسنگرفتیم،مثاًلدرمورد

۱-نک.بهکتاببرفرازخلیج،نوشتۀمحسننجاتحسینی.
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لزومشروعازعملکوچککهاینبحثطییکگفتوگویطوالنیورسمیبینماو
ابوحسندرگرفتولیمامصّرانهبراستراتژیخوددائربهحفظجوساکتوآرامدر
ایرانوآمادهکردنخودبرایضربۀبزرگوگیجکنندهتکیهکردیمواوسرانجامنتیجهرا
موکولبهتجربۀخودمانکرد.مابامشکالتبرخوردعینینداشتیموغالبًاآنهاراحملبر
نواقصیمیکردیمکهگمانمیبردیمازآنهامبراییم.درصورتیکهخودهنوزبهمرحلۀعمل
نیفتادهبودیمتابدانیممعنیضربهخوردنچیست.ماگاهگرایشفلسطینیهابهعملیات
خارج)سپتامبرسیاه(راکهتازهصحبتشرامیکردند،ناشیازشکستجنبشفلسطین
درجلبتودههامیدانستیمکهبعدهاباتوضیحرفقایفلسطینیهدفازآنکاربرما
روشنشد.مادربرخوردباجریاناتیکهدرکشورخودماننیزمیگذشتنظیرسیاهکلو
یالورفتنگروههایمبارز،برخوردیعینینداشتیموآنهاراپدرمآبانهناشیازخطاهای
فاحشوقابلاجتنابشانمیدانستیم،گوییخودمانازاینخطاهاُمبّراهستیموهمواره
مصونخواهیمماند.همینطوربلبشویکارفلسطینیهابعدازسپتامبر۷۰ویاپراکندگی
همهرابههمیننحوتحلیلمیکردیم.ازسویدیگر،

)۱(
وضرباتیکهجنبشترکیهخورد،

گاهنیزدربرابرخطاهاییکهازبرادرانفلسطینیمیدیدیم،دربینخودمانبانوعیروحیۀ
گذشت،بهتوجیهآنخطاهاپرداختیم.

وضعیتداخلقبلازضربۀ۱۳۵۰بهسازمان

آنجاکهمن از اشارهکنم. فاصله این در ایران بهوضعیت است اینجاالزم در
ازفعالیتهایسازماندرداخلاطالع نبودم ایران اوایلفروردین۱۳۴۹دیگردر از
مستقیمندارم.طبعًاآنچهراکهدرخارجاتفاقافتادروایتکردمولیدررابطهباداخل
تصورمایناستکهطییکسالونیمیعنیازابتدای۱۳۴۹تااولشهریور۵۰که
ملزومات و تدارکعملمسلحانه فعالیتسازمانحول مهمترین سازمانضربهخورد،
سیاسیوتشکیالتیآنمتمرکزبودهاست.میتوانتصورکردکهاعتقادقویبهاستحکام
وضربهناپذیریسازمانکهتوانستهبودطیتقریبًاششسالفعالیتتدارکاتی،خودرا
کاماًلحفظکردهوحتیافرادیرابهخارجفرستادهوبهآنهاآموزشنظامیدادهوبهایران

بازگرداَند،نوعیاعتمادبهنفسغلوآمیزدرروحیۀافرادبهوجودآوردهباشد.

درمرحلهآخراینروند،سازمانباحوادثیروبهروشدکهکاماًلغیرمنتظرهبود
عملیات و ُدبی دستگیری جریان جمله )از آمد پیش ما برای مستقیمًاً آنهاییکه چه
هواپیماربایی(چهآنهاییکهدرعرصۀسیاسیرخداد)مثلواقعۀسیاهکلوتبعاتآن

۱-درپایانسال۱۹۶۹درترکیههمجنبشمسلحانۀمشابهیدرگسستازپارلمانتاریسماحزابسنتیبهوجود
آمدهبود.مشخصًادرفاصله۷۰تا۷۲دوجریانملهمازانقالبهایآمریکایالتینشکلگرفتهورفقاییرا

برایآموزشنظامیبهفلسطینگسیلکردهبود.کودتایسال۷۱ضربۀشدیدیبهاینجریاناتزد.
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درزمینۀامنیتی(؛اینفضایعمومیضرورتتسریعدرواردشدنبهمرحلۀعملنظامی
رادربرابرمانقرارداد.بازگشتعدهایازرفقاازپایگاههایفلسطینیبهایرانمسائل
تازهایراچهبهلحاظتاکتیکیوچهتشکیالتیبرایسازمانمطرحکردووضعآرامو
ثابترهبریوکادرهارادستخوشتغییراتیکردکهدرمواردیباتأثیراتیمنفیهمراهبود
وهشیاریسازمانرانسبتبهمرحلهایکهدرآنبهسرمیبردیمکاهشداد.جذبافراد
سیاسیکهازیکیدوسالپیششروعشدهبوددامنهپیداکردوتالشبرایامکانسازی
وبهویژهخریدوتدارکاسلحهبرایآغازعملیاتیکهازتوانمابسیارفراتربود،باعث

دستپاچگیواشتباهاتیشدکهپیامدهایجبرانناپذیریبهبارآورد.

همینتردیدهاوتأخیرهاکهمعلولنقائصاصولیسازمانبوددرکنارنقائص
دیگر،مارادچارتضادهایداخلیزیادیکرد.رفقاییکهازخارجبهداخلرفتنداین
تأخیررابهشدتاحساسکردهبودندودرنتیجهبدونتوجهکافیبهمشکالتانتقالاز
مرحلۀقبلی)بیعملی(بهمرحلۀجدید)عمل(جانبعملراگرفتند.عدهایاوضاع
عمومیسازمانرابهنحوینمیدیدندکهبتواندسریعًابهمرحلۀدیگریواردشدهوبهعمل
بپردازدوعدهایدیگرتحتتأثیرتجاربانقالباتجهانیومبارزاتمسلحانهایکهدر
گوشهوکناردنیاجریانداشتوهمینطورباواقعۀسیاهکل،احساسمیکردندکهدیگر

فرصتیبرایتفکرحولطرحهایعملیوجودنداردوبایدبهاقدامدستزد.

درهمینحولوحوشدرمردادماهمحمدصادقساداتدربندیهمپسازطی
آموزشنظامیبامحمولۀجاسازیشدۀاسلحه،قصدداشتازراهُدبیواردخاکایران
شود؛اوکهتوانستهبودازکنترلفرودگاهُدبیسالمعبورکنددرمسیرهواییازُدبیبه
بندرعباستوسطمهمانداریکهاورادرجریانهواپیمارباییُدبیبهبغدادششماهپیش
ازآندیدهبود،شناساییشدهولورفت.اودرفـرودگاهبندرعباسبازداشتشدوچمدانی

پرازسالحومهماتبهدستساواکافتاد.

ضربۀشهریور۱۳۵۰ 

دشوارِیهرچهبیشتِرداخلکردنسالحومهماتبهایرانازیکطرفوعاجل
بهنظر ازطرفدیگر، نزدیکشدنجشنهای۲۵۰۰ساله با اسلحه به بودندستیابی
است. تقریبًاروشن امروزجزئیاتضربه فراهممیکند. را زمینۀضربۀ۱۳۵۰ میرسد
سازمانکهتصمیممیگیردبیشتراتکاخودرابرمنابعداخلیقراردهدارتباطاتداخلی
قدیمیرافعالمیکند؛درهمینرابطهوجستجو،منصوربازرگانبهسراغفردیمیرود
کهدرقزلقلعههمزنداناوبودهاست.منصوردرسال۱۳۴۲یا۴۳درزندانباعدهای
ازُکردهابودکهدرارتباطبایکیازشورشهایمعمولیدرکردستاندستگیرشدهبودند.
آنفرداللهمرادِدلفانینامداشتوگویاپیشازآنباحزبتودههمآشناییداشتهاست
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و فریب برای ساواک مادرکه سازمان یا تهران” “تشکیالت با ارتباط در احتمااًل و
دستگیریمبارزینبهوجودآوردهوفردمعروفوسرشناسآنعباسشهریارینامداشت
دستگیرشدهبود.درنیمۀدومسال۴۹منصوربازرگانبااورفتوآمدبرقرارمیکندو
بهآن نیز بازرگان آمدهیعنیخانهایکهحنیفنژادوپوران او بهخانۀ باردلفانی چند
رفتوآمدمیکردند.اوسعیمیکردهخودشرابسیارپایبندرعایتمسائلامنیتینشان
دهدواینکهحسکنجکاوینداردیعنیطوریوانمودمیکردهکهنمیخواهداطالعات
غیرالزمیکسبکند،مثاًلاگرمنصورکتابیرابازمیکنداورویخودرابرمیگردانده
تامنصوربفهمدکهاونمیخواهدحتیاسمکتابرابداند.صحبتازمسائلاجتماعی
واوضاعروزبهمیانمیآمدهوازخاللصحبتهاوواکنشهایمثبتیامنفی،اوبه
تا بوده آورده بهخانۀمنصور بار راهمیک افکارمنصورپیمیبردهاست.زنش کنه
منجرشده زندانیشدنش به که را دلفانیحوادثی کند. ایجاد روابطخانوادگی نوعی
بودباآبوتابنقلمیکردهکهدرکوههایکردستانچهفعالیتهاییانجاممیشدهو
اینکهامکاناتبهدستآوردناسلحهدرآنجابهچهشکلیاست.هیچگونهکنجکاوی
همبروزنمیدادهوبدینترتیببهتدریجاعتمادمنصوروبرخیرفقایدیگرراکهدر
جریاناینارتباطقرارگرفتهبودندمانندناصرصادقوسعیدمحسنجلبمیکند.دو
سهنفردیگرهمغیرازمنصوراورامیبینندویکبارهمبایکیازرفقابهکوهمیرود.
دربحثهاییکهپیشمیآیدبهایدههایچپاشارهداشتهامامیبیندکهبعدازظهررفیق
مابهنمازمیایستد.بههرحالرابطهبااوتاآنجاپیشمیرودکهبرایرفقاامکانخرید
اسلحهازکردستانوانتقالبهتهرانازاینطریقمطرحمیشود.آنروزهاهمانطورکه
گفتمسازمانبهشدتدرتالشخریدسالحوتدارکاتالزمبرایشروععملمسلحانه
بودواینباعثمیشودکهبچههاهشیاریالزمراازدستبدهند.دلفانیحتیبایکیاز
رفقا،محمدعلیرحمانیدراطرافکرمانشاهقرارمیگذاردتامناطقعبورومحلانبار
کردنموقتسالحرابهاونشاندهد.اینرفیقدرجریاناجرایقرارمشکوکمیشود
ولیوقتیبهتهرانبرمیگرددونمونۀمشکوکرابهمسئولینخود)کهدیگرسعیدمحسن
نبوده(میگویداوراجدینمیگیرند،درموردکمبهادادنبهاینامرشایداتفاقدیگری
بیتأثیرنبودهاستوآنوضعیتدرونسازمانبود.منازاینموضوعمطلعهستمکه
قبلازدستگیریهایسال۵۰،برایمدتیسعیدمحسنراازمرکزیتکنارمیگذارند.
تنهاکسیکهچنینتواناییایداردحنیفنژاداست،البتهفشارازطرفکساندیگری
بودهمثاًلبچههاییکهازپایگاههایفلسطینبرگشتهبودند،مثلمسعودرجوی،محمد
بازرگانی،رسولمشکینفاموچندنفردیگر.اینرفقاگویابرضرورتدستبهعمل
زدنتأکیدداشتند.آیاسعیدبرخوردهاییخالفاینموضوعداشته؟مندقیقًاًنمیدانم
کهواقعاًداوبرسرچهبودهاستکهسعیدباآنتطابقنداشته.مسئلهواقعًابرسرچهبوده
است؟ولیتااینحدمیدانمکهدراثرفشاریکهازناحیۀاینبچههاواردمیشود،مبنی
براینکهسازمانبایدهرچهسریعتردستبهکارشدهوعملیاتمسلحانهصورتبگیرد
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و…منجربهاینمیشودکهحنیفنژادقبولکندحتیسعیدراکناربگذارد.سعیدیراکه
هیچکستواناییچنینبرخوردیبااوراندارد.فقطحنیفاستکهمیتواندچنینکند
وآنهمبهطوریکهخودسعیدهمبپذیرد.بههرحالآنچهمسلماست،درقبلازلورفتن
سازمانتوسطدلفانیبرخیازبچههابهاوشکهاییپیدامیکنندواینبهطریقیباسعید
مطرحمیشود،امادرمرکزیتنبودنسعیددرایندورهباعثمیشودکهاینهشدارها

جدیگرفتهنشدهوروابطبادلفانیادامهیابد.

بهاینترتیبساواکبهوجودگروهیکهدرحالفعالیتوتدارکاستواقف
و بازرگانی یعنیمشخصًامحمد قرارمیگیرند تماس در فرد این با شدهوکسانیکه
ناصرصادقراتعقیبکردهتاکلشبکهوخانههایتیمیراکشفکند.ناصرصادق
باموتورحرکتمیکردهوبهخانههایتیمیرفتوآمدداشته.یکبارپلیسگواهینامۀ
اوراسرچهارراهیمطالبهمیکند.اوآنراامریعادیبهحسابمیآوردولیساواک
نیز را ازخانهها برخی مراقبت، و تعقیب با و اوپیمیبرد واقعی نام به اینطریق از
شناساییمیکند.دراینمدتسازماندرتوربودهوسرانجامضربۀاولشهریور۵۰
پیشمیآیدوتادوماهبعدیعنی۳۰مهر،حنیفنژادهمدستگیرمیشود.سازمانیکه
ششسالتوانستهبودبهرغمآنکهبرخیازافرادنخستینشپروندۀسیاسیوزندانیشدن
داشتندخودراازچشمپلیسحفظکندوچنددهنفرراباشناسنامهومدارکجعلی
بهخارجکشوروپایگاههایفلسطینیبفرستدوازطریقربودنهواپیمادرُدبیشش
نفرازکادرهایخودرانجاتدهدودرمراکزیحساسنفوذکندواطالعاتبسیار
زیادیازتحرکاتساواکوصدهاشمارۀاتومبیلآنرابهدستآورد،اینچنینبه

دامپلیسافتاد.

و میبرد تیمییورش خانۀ چندین به ساواک ۱۳۵۰ شهریور اول در باری،
طیچندینضربهکهمجموعًادوماهیطولکشید،بیشازصدنفرازرهبری،کادرها
ابتدا۳۷ واعضایسادهرادستگیرکرد.نامدستگیرشدگاندردونوبتبهمارسید.
نفربودوسپسبه۷۵نفررسید.اطالعیههاییکهدربارۀدستگیریهاواوضاعزندانها
منتشرکردیمدررادیوفارسیبغداد،درنشریاتجبهۀملیایراندرخاورمیانه،درنشریات
ابوالحسنبنیصدروقطبزادهمنتشرمیکردند کنفدراسیونونیز“خبرنامه”کهآنرا
منعکسمیشد.بعدهانشریۀ“پیاممجاهد”کهآنرادکترابراهیمیزدیومصطفیچمران
ازمسئولیننهضتآزادیدرخارجکشورراهانداختندبهتکثیراطالعیههاواعالمیههای

نظامی-سیاسیمجاهدینمیپرداخت.

دونظردربرخوردبهتبعاتضربۀ۵۰

پسازضربۀشهریور،دربرخوردبهآیندۀسازمانواتخاذتاکتیکمشخصدر
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اینباره،دوتمایلدربچههایباقیماندهبهوجودآمد.محمدحنیفنژادحفظوامنیت
آن در آکسیونهایضربتی بههمینخاطرمخالف و قرارمیداد اولویت در را سازمان
مرحلهبود.اومعتقدبودکهوظیفۀافراددستگیرنشدهنهماجراجوییوبرخوردعاطفی
برایبهاصطالحآزادسازیسعیدمحسنودیگران،بلکهبازسازیتشکیالتودورکردن
آنازضرباتآتیاست)ایننکتهمرابهیادهمان“اصلبقایپیشتاز”میاندازدکهدر
موردآنقباًلگفتم(.حالآنکهنظردومکهرفقارسولمشکینفامواصغربدیعزادگان
حاملآنبودند،بالعکسبرضرورتعملیاتیپافشاریمیکردکهآزادسازیبچههارا
اصلی عامل این از متأثر عملیاتضربتی به رفقا این تمایل یقینًا باشد. داشته مدنظر
نیزبودکهازفلسطینبهایرانبرگشتهبودندوشاهدچرخشتاکتیکجنبشفلسطین
ازمبارزۀتودهایبهعملیاتچریکیوسپتامبرسیاهبودند.ازطرفدیگرمضموننقد
فداییانخلق برخورد بود؛مضافًا بیعملی بهسازمانهمین نسبت بچههایخارجهم
اینگزینشبیتأثیر انقالبیسرلشگرضیاالدینفرسیوهمدر ازسیاهکلواعدام بعد

نبودهاست.

درارتباطباآزادسازیرفقا،اقدامدیگریازجانباصغربدیعزادگانتوصیهشد.
اوپیشنهادکردهبودکهمادرخارجازکشورطرحربودنیکهواپیمارابریزیموآزادی
رفقایزندانیمانرامطالبهکنیم.نامۀاورامحمدصدر،گویاخواهرزادۀموسیصدر)در
سال۶۰معاونوزارتخارجهایران(کهبهمجاهدینعالقهمندبودبهبیروتآوردوبه
دستمنرسید.مااقداماتالزمرابالفاصلهشروعکردیموحتیمقادیریسالحومواد
انفجاریباخودازبیروتبهپاریسبردیمولیباارزیابیهاییکهازاوضاعکردیماین
اقدامرابرایخودمانغیرممکندیدهوآنراکنارگذاشتیم.دراینعملیاتقراربود
برخیازرفقاییکههنوزبهایرانبازنگشتهبودندمانندسیدجلیلسیداحمدیان،ابراهیم

آوخومحمودشامخیشرکتکنند.

همانطورکهگفتممحمدحنیفنژادباایننوععملیاِتشتابزدهوعکسالعملی
موافقنبودودریکجلسۀتصمیمگیریکهداشتند،استداللویموقتًاحاکممیشود
ولیبرایانجامکاریازخانهبیرونمیرودودرغیاباورفقاازجملهرسولمشکینفام
انجامدهند.وقتی را بارتصمیممیگیرندکهعملیات این ادامهمیدهندو بهصحبت
محمدبرمیگرددومیبیندتصمیمیبرخالفنظرشگرفتهشدهباروحیهایدموکراتیک
کهنمونههایدیگریهمپیشازآندراودیدهبودیممیگوید:“بسیارخب،حاالچه

وظیفهایرابهمندراینعملیاتمحولمیکنید؟”.

ازجملهحنیفنژاد، بودند سپسرفقاییکهدرهمانشهریورماهدستگیرنشده
بدیعزادگانومشکینفامتمامتالشخودرابرایآزادسازیرفقایدربندبهکارمیبرند
وهمراهعدهایازبچههاحتیبهعملیاتبسیارپرمخاطرهایمثلگروگانگیریشهرام
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شفیق،خواهرزادهوعزیزدردانۀشاهدستمیزنندکهباشکستروبهرومیشود؛همینطور
برق بیابانهایکنکههدِفعملیاتقطع در واقع تهران برقرسانی انفجاردکل طرح
درجریانمراسمافتتاحیهجشنهای۲۵۰۰سالهدرمیدانشهیادبود.دراینجاهمتیم
عملیاتیازطرفپاسگاهژاندارمریکنشناساییشدهوهمۀبچههادستگیرمیشوند.این
سریعملیاتچندهفتهپسازدستگیریاولشهریوررخدادوچندیبعدهمهبهدست

)۱(
ساواکافتادند.

چرابچههابدونمقاومتمسلحانهگیرافتادند؟

سؤالیکهدرهمانزمانمطرحبودهوموجبتأسفبرخیازهوادارانسازمان
میشداینبودکهچرارفقایمااینآمادگیرانداشتندکههنگاممحاصرهشدنبهدست
نیروهایساواک،تعرضمسلحانهکنند؟اینکهدستگیریرفقایمابدونمقاومتمسلحانه
رویداده،سالهاپرسشذهنیامبود.ایننحوۀبرخوردبهنظرمتمامدورانفعالیتماحتی
دورۀپیکاررادربرمیگیرد.برخالفآنچهبرخیرقبایسازمانازگروههایدیگرچه
درداخلزندانوچهدربیرونمیخواستندالقاکنند،مسئلهایننبودکهرفقایماشهامت
برخوردباپلیسرانداشتند،زیراعملیاتنظامیمتعدد،چندینفرارفردیودستهجمعی
اززندانوغیرهنشاندادهکهشهامتدرگیریبادشمنوفداکاریدراینرفقابههیچرواز
جریانهایمشابهکمترنبودهاست،اماراستیچرامقاومتمسلحانهبههنگامدستگیریرخ
ندادهاست؟اینمسئلهحتیدرمواردیکهمسلحنبودهاندمانندزماندستگیریسپاسیو
روحانیهممطرحمیشود:چرادرهمینمواردمسلحنبودهاند؟منیکباردرسال۱۳۶۰
همیننکتهراباحسینروحانیدرمیانگذاشتم،درجوابمتنهاباتبسمگفت:“یادمشی

چریکیافتادی؟”بههرحالهمیشهبرایماینتأسفوجودداشتهاست.

دلیلیکهدرگفتوگوبایکیازرفقابهذهنمرسیداینبود:جریانماازمجاهدین
دورۀاولودورۀم.ل.وبعددورۀپیکار،یکدیدگاهویژهومستمرداشتکهآنرامیتوانم
درکمردمی،تودهایوجبههایبنامم.ازآنچهدربیانیۀاعالمموجودیتمجاهدین)۲۰
محمد پیام آخرین در آنچه تا شده یاد تودهای مسلحانۀ مبارزۀ بهعنوان بهمن۱۳۵۰(
حنیفنژادآمدهکهبهآن“اصلبقایپیشتاز”گفتهشدهتاگرایشبهکاردرکارخانهو
درآمیختنمبارزۀمسلحانهبامبارزاتعمومیواعتصابکارگراندرسالهای۵۰وباالخره
نفیمشیمسلحانۀچریکیدیدهمیشودهمهحکایتازاینداردکهبرایاینجریانبهرغم
دستزدنبهعملیاتمسلحانۀشهری،آنچههدفاصلیستوکلیدرهاییازبنبست
سیاسیراتشکیلمیدهدهماناقیامومبارزۀفراگیرتودهایست.تاآنجاکهمیتوانممقایسه

۱-برایاطالعبیشتردربارۀدستگیریهانک.به:کتاب“سازماندهیوتاکتیکها”:
 http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/Sazmandehi-Va-Taktikha.pdf
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کنم،رفقایسازمانچریکهایفداییخلقازآغاِزامر،تضادخودبارژیموسیستمحاکم
رابابهکاربردناسلحهقابلحلمیدیدند.ایننکتهرا،همدرنظراترفیقاحمدزاده
“رد مضمون و پویان رفیق بینش در هم و دید میتوان او “موتورکوچک” تئوری و
تئوریبقا”.الهامبخشرفقایفداییعمدتًاتئوریکانونهاوتجربۀکوبابود،حالآنکه
مجاهدینعمدتًاازتجربۀالجزایرالهاممیگرفتند.بهنظرمیرسدکهرفقایفداییبامشی
مسلحانۀچریکیوحدتالزمرادارابودندولیمجاهدیندرعینرسیدنبهمشیمسلحانۀ
چریکیوعملبهآن،هموارهایننگرانیراداشتندکهآیاآنچهمیکنندبهبسیجتودهای
منجرمیگرددیاخیر.درکجبههایمجاهدیننیزوتالشهایدستیابیبهوحدتبادیگر
نیروهایانقالبی)ازجملهبافداییاندرسال۱۳۵۴(ازهمیننگرانیمایهمیگیرد.عدم
مقاومتمسلحانهبههنگامدستگیری،نهازتوهمبهرژیمحاکم،نهازقاطعیتکهمیگفتند
“خردهبورژوازی”)مجاهدین(فاقدآناست،نهکمبودشهامتکهبهخوبینشاندادهشداز
آنبهرهمندبودهایم،بلکهتضادیستکهازآغازامر،بینمشیمسلحانۀچریکیوامربسیج

تودههایزحمتکشوکارگروجودداشتهاست.

جبههای پشت فعالیتهای برای نفر ماچند شهریور، اول دنبالضربۀ به باری
ازتبلیغوافشاگریگرفتهتاتأمیننیازهایتکنیکیوآموزشیسازمانوبهویژهحفظ
ارتباطات،درخارجماندیم.درداخلاولینعملیاتیکهپسازاینضربهدردستورقرار

گرفتاقدامبهگروگانگیریشهرامشفیقفرزنداشرف،خواهرشاهبود.

عملیاتشهرامشفیق

بهگمانمازمدتیپیشازضربۀشهریور،سازماندرتدارکایننوععملیاتبوده
تااگرروزیالزمآمدبتواندبهسرعتازآناستفادهکند.ضربۀ۵۰چنینموردیبود.
بچههاسعیمیکننددامیبگسترانندوازطریقیکیازاعضایزِنسازمانباشهرامپهلوی
یکرابطۀعاطفیایجادکنند.یکیاززنهایسازمانکهسروسیمایخوبیداشتهدر
دفتریدرهمسایگیمحلکارشهرامکارپیداکردهیابهعنوانمراجعهکنندهبهایندفتر
رفتوآمدداشتهاست؛اینشخصباالخرهبااوطرحدوستیریختهواطالعاتهرچه
بیشتریازوضعویکسبمیکند.اومیتواندشهرامرافریبدادهوبهنحویبهخود
عالقهمندکند؛درعینحالبابعضیازساواکیهاییکهدرآنحولوحوشمیچرخیدند
همروابطآشناییودوستانهبهوجودمیآورد.ازهمۀایناطالعاتبهدستآمدهوآشناییها
برایطرحریزیعملیاتاستفادهمیشود.بایددرنظرداشتکهاینتاکتیِکاستفادهاز
زنانبرایبهدامکشیدندشمن،براییکسازمانباایدئولوژیمذهبیباچهمحذوراتی
همراهاست.سازمانبااتکابهتجربیاتجنبشالجزایردربرخوردبهمأمورینفرانسوی
چنینتاکتیکیراجایزشمرد.اینعملیاتبهموفقیتنیانجامیدوربایندگانتوانستند

فرارکنندامابعدهاکهدستگیرشدندبهخاطرآنمحاکمهشدند.
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بههرحال،درستیکماهپسازضربۀشهریورشهرامپهلویطبقمعمولبهمحل
کارشمیرسد.هدفبچههاایناستکهباتهدیِداسلحهاورابهدرونماشینخودبکشند
وبهفرودگاهمهرآبادبردهوخواستارآزادیبچههاشوند.یکیازرفقاکمربنداوراگرفته
وبهدرونماشینمیکشدودیگریازبیرون،اورابهدرونماشینُهلمیدهد.ظاهرًا
کمربندشفیقپارهمیشودواوکهمرِدورزشکاروورزیدهایبودمیتواندازماشینبیرون
آمدهوبامحمدسیدیکاشانیگالویزشود؛اوحتیدرُشُرفگرفتناسلحهازدستمحمد
سیدیبوده.درایناثنایکیازبچههایمسلح،فردیراکهبهسویآنهاحملهورمیشود
بااسلحهمیزند؛اینشخصمسئولنگهداشتنجایپارکبرایماشینشهرامواحتمااًل
باساواکدرارتباطبوده.بعدازاینکهصدایشلیکگلولهبلندمیشوددیگرواضح
استکهعملیاتشکستخوردهومسئله،جانبدربردناست.بچههامیتوانندباسرعت

ازمحلفرارکردهودستگیرنشوند.

فردایآنروز،اینحادثهدرروزنامههایبیروتمنعکسشدومندرپاسخبه
رفقایفلسطینیتأییدکردمکهاینعملیاتازجانبسازمانمابودهاست.

میکرد رژیمکوشش مدتی تا زندان در ماند. ناکام عملیات این چنانکهگفتم
شرکت آن در چهکسانی و است بوده چهکسانی دست به اینکار طراحی که بفهمد
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داشتهاند؟تامدتهاساواکوحتیخوداعضا،ناممجریانواقعیعملیاتگروگانگیری
شهرامشفیقرانمیدانستندوهمه،سهفردشناختهشدۀمجاهدینیعنیمحمدحنیفنژاد،
رسولمشکینفامواصغربدیعزادگانرامسئولاینعملیاتتلقیمیکردند.یادهرسه

گرامیباد!

عملیاتدکلبرقکویکن

پسازناکامماندنعملیاتشهرامشفیق،طرحدیگریدردستورقرارمیگیرد.
دوربینها همۀ شرایطیکه در ساله، اختتامجشنهای۲۵۰۰ مراسم در عملیات این
وخبرنگارانبینالمللیمتوجۀایرانبودودههارئیسدولتخارجیدرایرانحضور
داشتند،میتوانستضربۀکارآییبهاسطورۀ“جزیرۀثباتی”باشدکهایرانبهمثابۀژاندارم
منطقهتالشداشتخودرابهاینعنوانمطرحسازد.دراینعملیاتناصرسماواتی
کهمهندسبرقوازبچههایسازماناستشرکتدارد.مناورااززماندانشجویی
اسالمی انجمن در من و بود پلیتکنیک دانشکدۀ دانشجوی او زمانیکه میشناختم،
خانوادۀ یک فرزند سماواتی ناصر میدیدم. را او میکردم فعالیت آزادی نهضت و
زحمتکشبودکهتاکالسنهمدرسخواندهبودوبعددیپلمرابارفتنبهکالسشبانه
گرفتوباپشتکاربهدانشکدۀپلیتکنیکراهیافت.اوآنزمانیکجوانمتینومبارز
بودوپسازچندسال،ازمهندسینومسئولینمهمشرکتبرقژالهمحسوبمیشد.
علیرغمُپستومقامیکهبهدستآوردهبودروحیۀمبارزخودراحفظکردهوجایگاه
مقامی و چنینشغل داشتن با بعضیکه برخالف و نکرد فراموش را طبقاتیخودش
سعیمیکنندبادخترانیازخانوادههایثروتمندوصلتکنند،اوبادخترهمسایهشانکه
فرزندیکقصاببودازدواجکرد.زمانعملیاتدکلبرق،بچۀکوچکیهمداشت.
به باحنیفنژاد ازعروسیاشدیدمکه باردرسال۱۳۴۸بعد اوراآخرین فکرکنم

دیدنشرفتهبودیم.

به بابت این از فرددیگر،اسماعیلزادهاستکهدرشرکتتلفنکارمیکندو
اطالعاتزیادیدسترسیداردودونفرازبچههایآموزشدیده،یعنیعلیرضاتشید)که
پسازقیامدرراهکارگرفعالیتداشت(ونبیمعظمیهمباآنهاهمراههستند.آنهابا
مقداریموادمنفجرهومحمِلبهگردشرفتنوخوشگذرانیسواربرماشینیمیشوند؛
حتی بهحدیستکه تا تدارکاتی عدمآمادگی میگذارند. ماشین در هم آبجو بطر چند
ماشینیکهباآنبهعملیاتمیروندمشکلفنیپیدامیکندوبایدآنراُهلداد.بههرحال
گشتیهایساواکبهآنهامشکوکشدهودرراه،آنهارامتوقفمیکنند.آنهاکهعملیات
راشکستخوردهتلقیمیکنندباساواکوارددرگیریمسلحانهمیشوندکهدرجریان

آنعلیرضاتشیدوهمینطورنبیمعظمیزخمیشدهوهمگیدستگیرمیشوند.
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ناصرسماواتیپسازضربوشتمموردشکنجهقرارگرفتهبود.شنیدهبودمکه
بچهاشراازدامنمادرشبیرونکشیدهبودندووارونهگرفتهوگفتهبودندمیزنیمو…
اینبیچارهقبولکردهبودکهبهتلویزیونبرود.اواولینکسیستکهزیرفشارمیپذیرد
از بعد بهوقوعپیوستیعنی ازشهریور۱۳۵۰ اینجریانپس برود. تلویزیون به که
و خرابکاری اتهام به را مجاهدین داشتکه تالش رژیم مجاهد. بچههای دستگیری
محاکمه علیهامنیتکشور ُمقِدمین بهعنوان و براندازیست برای سازمانیکه تشکیل
ما بله اوگفتکه و تلویزیونکشاندند به بههرحال را بیاندازد.سماواتی زندان و کند
جزوسازمانمارکسیستاسالمیهستیمومیخواستیمدکلبرقرامنفجرکنیم.بیچاره
بااینکهدرزیرفشار،اینحرفهارادرتلویزیونزدهبود،درزندانموردلعنوطعِن
بسیاِربچههایمجاهدبودهوبایکوتمیشود.تنهایکیازبرادرانمجاهدبهنظرمکاظم
شفیعیهابودهکهبهنوعیبادوستیوتفاهمباویرفتارمیکردهوسعیداشتهبهبقیه
بفهماندکهاوزیرفشاراینکارراانجامدادهوشایستۀایننوعمجازاتازطرفرفقای
خودشنیستوسعیمیکردهکهبهنحویبااوارتباطداشتهباشد.فضایعمومیزندان
طوریبودکهبهخودکاظمهماعتراضداشتندکهچرااینکاررامیکنیوحتیاوهم
بهبایکوتتهدیدشدهبود.بودهاندکسانیکهاینفکربهذهنشانزدهکهمیتوانکسی
راکهخیانتکردهوبهتلویزیونرفته،یکشبگرفتوخفهکرد.اینجووجودداشته
وفکرنمیکنمکهفقطمختصبچههایمجاهدبودهباشد.سماواتیبعدازچندسال

زندانبیرونآمد.مندیگرازاوخبریندارم.

دستگیریمحمدحنیفنژاد

همانطورکهقباًلگفتهبودمبرادرانماعلیاصغربدیعزادگانورسولمشکینفام
درایرانبودهودرضربۀاولشهریوردستگیرنشدهبودند.درهمینفاصلۀشهریورتااول
آبانکهبهخانۀمحمدحملهشدوبخشمهِمباقیماندۀرهبریضربهخورد،رفقاابراهیم
آوخوسیدجلیلسیداحمدیانهمبهتهرانرسیدهودرکنارمحمدحنیفنژادورسول
مشکینفامبهبازسازیسازمانمشغولبودند.ساواککهخانوادهودوستانبدیعزادگان
راتحتمراقبتداشتهموفقبهدستگیریاومیشودواورابهمنظورفاشکردنخانۀتیمی

محمدزیرشکنجههایوحشیانهمیَبرد،امادراینامرموفقیتیبهدستنمیآورد.

درهمینفاصلۀاولشهریورتا۳۰مهرکههنوزمحمدحنیفنژاددستگیرنشدهبود
برخوردیراازاوشاهدیمکهتفاوتبینشاونسبتبهمبارزۀمسلحانهرابامشیچریکی
نشانمیدهد.اینامردرنحوۀبرخوردبهدستگیریخودشانهمبارزمیشود.ابتداکیفیت
دستگیرشدناووچندتندیگرازرفقارابگویم:همگیاینافرادیعنیمحمدحنیفنژاد،
رسولمشکینفام،احمدرضایی،ابراهیمآوخ،تقیشهرام،سیدجلیلسیداحمدیان،محمد
حیاتیدرخانهایبودهاندکهبهیکیازنزدیکانمجاهدیندربازارتعلقداشت.رسول
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چندیقبلمتوجهشدهبودهکهموردتعقیبقرارگرفتهودوسهبارمجبورمیشودرد
خودراگمکند.بههرحالچهازاینطریقوچهازطریقدیگریخانهلومیرودویک
روزدرحملۀساواکهمۀکسانیکهدرخانهبودهاندبهاستثنایاحمدرضاییکهبیرون
رفتهبوده،بدونمقاومتدستگیرمیشوند.آیاهنوزفکرمیکردهاندکهمحملسازیبرای
توجیهحضورشاندرخانه)پایگاه(کافیست؟یااینکهنقطهنظردیگریدرکاربوده
است؟میدانیمکهفداییهابرعکس،درمواردیکهشناساییمیشدندباحالتتهاجمی
باپلیسبرخوردمیکردند؛یعنیبراساسهماننظرپویاندالبراینکه“تهاجمبهترین
دفاعاست”.آیارفقایما،کسیمثلمحمد،فکرمیکردهاندکهدرگیرشدْنجانافرادیرا
کهخودعضوگیریکردهبودندبهخطرمیاندازدوخودرادربرابرحفظجانآنهامسئول
میدانستند؟مندردورۀپیکارهمچنینمسئلهایرادیدهام،چونسپاسیآشتیانیهمدراین
اواخربهنظرمنقشیشبیهبهمحمدایفامیکند.درنیمۀدشوارسال۱۳۶۰مداماومواظب
بودکهبچههاکشتهنشوند.کوملهطینامهایبهسازمانکهخوددیدهبودم،پیشنهادکرده
بودکهرهبریسازمانبرایحلمشکالتدرونیخوددرکردستانتشکیلجلسهدهدتا
بدوندغدغهامنیتیبتواندبهبحثبنشیند.اینبرایسپاسیجانمیافتادکهرهبریخودرا
ازمهلکهدورکندوبدنۀسازماندرمعرضخطرباقیبماند.دیدیمباوجودیکهرهبری
تهرانراترکنکرد،هیچکمکیهمبرایحفظبدنۀسازماننتوانستانجامدهد.درمورد

حنیفنژادنظرپورانایناستکه:

“او برخوردی عاطفی مبنی بر اعتقادات 
مذهبی داشته و خود را در رابطه با سرنوشتی که 
برای اعضای جوان سازمان پیش می آید مقصر 
می شمرده، حال آن که اگر با تحلیل مارکسیستی 
به قضیه نگاه کنیم پیوستن افراد به یک جریان 
دیگر،  فردی  توصیۀ  به خاطر  نه  مبارز،  سیاسی 
آنها  طبقاتی  موقعیت  و  درک  به  توجه  با  بلکه 
برای تحقق  صورت می گیرد. یک مارکسیست 
آرمانش می جنگد، نه به عنوان وظیفه ای در قالب 
از  یادداشتی  طی  محمد  مذهبیش.  اعتقادات 
زندان نوشته بود: “شکست سازمان را ۷۵ درصد 
درصد  منم. ۲۵  و مقصر  می گیرم  به گردن  من 
به عهدۀسعید است” گویی هیچ   کس جز  آن هم 
زندان  در  او  ندارد.  تقصیری  سعید  و  او  خود 
می گفته  و  داشته  عاطفی  برخورد  بچه ها  با  هم 
بمانند. ما را  باید کاری بکنند که زنده  بچه ها 

پورانبازرگان
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می کشند مهم نیست، بچه ها زنده بمانند. صاحب خانه ای که محمد در آنجا 
دستگیرشده بود یکی از هواداران سازمان بود به نام عطاالله محمودیان که 
از دستگیرِی  بوده است. پس  گویا شش مسلسل در خانه جاسازی کرده 
محمد وقتی آن را به آقای طالقانی گفتم، گفت: “وای من آتیش گرفتم که 
در خانه اسلحه باشد و این ها دست بسته گیربیافتند”. فکر می کنم به این دلیل 
دست به اسلحه نبرده بودند تا مبادا زندانی ها 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”.

مندرآناواخرحنیفراندیدهبودمامابرخوردعاطفیواخالقیاوکهحتمًابه
بینشاونسبتبهمشیمسلحانهمربوطمیشودباعثشدهبودهکهفکرکندبهاستثنای
کادرهایمرکزیکهموظفبهدفاعازایدئولوژی،استراتژیوتاکتیکسازمانهستند
افرادبایدنهایتهشیاریخودرابه وآنراازجملهدردادگاهاولپیادهکردند،بقیۀ
خرجدهندتابیهودهکشتهنشوند.اوتوصیهمیکردهکهسعیکنیدزندهبمانیدولیخیانت
نکنید.بیخوددادوقالنکنید.اومشخصًابهبرادرشاحمدانتقادداشتهکه“چراپشت
درهایبسته،برایساواکدفاعایدئولوژیکمیکنی؟”.درهماندادگاهاولکهعلنی
بودهآنهادفاعیاتیمینویسندکهجنبۀجمعیداشتهودفاعیاتسازمانمحسوبمیشود؛

اینهاازرویحسابانجامشدهومؤیدروحیۀهمۀبچههاست.

فداکاریحنیفنژادبراینجاتبقیهازاعدام

اینکه بهخاطر حنیفنژاد محمد بچهها، اکثریت دستگیری از پس زندان در
مسئولاولسازمانبودوخودشرااعدامیتلقیمیکردهمهچیزرابهعهدهمیگیرد
تاشایدرفقایدیگراعدامنشوند.اوحتیدرزندانازطریقپورانبازرگانبهسعید
محسنپیغامدادهبودکهتاجایممکندردادگاهجرمیبهعهدهنگیردواورامسئول

معرفیکند.

ردهبندی و نوعیحسابکتاب شاه دورۀ در زیرا داشت واقعی اهمیت امر این
درجرائموجودداشتکهمثاًلاگرکسیُجرمشمشخصمیشد،بههمانجرممجازات
میگشت؛مثاًلبعضیازبچههاکهجرمقتلنداشتندوصرفًابهخروجغیرقانونیازمرزو
رفتنبهپایگاهوکوششبرایاقدام…،متهمشدهبودندبهحبسابدمحکوممیشدند.در
اینارتباطمشخصًامحمدتالشکردکهکسیراکهخانهرادراختیارشانقراردادهبود
اززیرتیغبرهاند.اوگفتکهاینشخصاصاًلازفعالیتآنانخبرینداردومابهعنوان
مستأجرآنجابودیم؛درصورتیکهآنشخصکهعطااللهنامداشتازخودمجاهدینبودو
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بعدهادررابطهبامجاهدیندررژیمجمهوریاسالمیکشتهشد.اینسیاستموجبشدکه
بسیاریازفعالینبهَاَشدمجازاتمحکومنشوند.هدفحنیفنژادهموارهحفظپیشتازبود.

بهنظرمدرکارسیاسیبهخصوصدرمقاطعحادیکهپیشمیآیدودردرگیری
بینعقلواحساسواقعًابایدعقلحاکمباشد.یکرهبرسیاسیکسیستکهدراین
مواردبتواندکاماًلاحساساتخودشراکنترلوخونسردیاشراحفظکند.نمونههای
زیادیدرمقاطعحساسهست،درکارهایخودمان،درتجربۀفلسطینیهاوچینیهاکه

شنیدهامکسیکهبتواندخودشراکنترلکندموفقمیشود.

وضعبچههابعدازضربه

پسازضربههایمتوالیبهسازمانکهدوماهیطولکشید،هرکسسعیمیکند
بهنحویخودشراحفظکند.بعضیازبچههاباشناسنامۀجعلیلورفتندکهالبتهازقبل
تجربهاشدرسازمانوجودداشت.ازسالچهلوهفتوچهلوهشتدیگرداشتن
بودکه جزوکارهایی جعل و میشد تلقی الزم امر یک بچهها برای جعلی شناسنامۀ
بایدیادگرفت؛اینازجملهکارهایتدارکاتیامنیتیایبودکهقبلازضربههمانجام
میشد.حتیبودندبچههاییکهنامشانبرایرژیملورفتهبودمثلمحسنفاضلیامحمد
کوچکنمازی…اماتوانستهبودندخودراحفظکنندیاافرادیکهاسمشاندرفاصلۀ

ضرباتلومیرودبدوناینکهخودشاندستگیرشوند.

دانشگاهی،کارمند، یا دانشجو بودند، قماشی و صنف هر از باقیمانده افراد
بازارییاصاحبحرفه.هرکسبهنحویخودشرادرگوشهایحفظمیکندوسالم
میماند،چهدرخانههایمحفلیچهفردی.حتیبرخیتوانستهبودندکاریپیداکردهو
امرارمعاشکنند؛مثاًلعلیرضازمردیاندریکگاراژکارگرفتهبودوکارتعمیراتانجام

میدادکهالبتهدرهمانکارگاههمعاقبتدستگیرشد.

آموزشهای بود. ریخته بههم سازمان دستگیریهاساخت موج و ازضربه بعد
چندسالۀسازمانیبهویژهدرزمینۀامنیتی،رهنمودهاوهشدارهایفراوانیبهدستمیداد
کهبراساسزرنگیوهشیاریفردمیشدازآنهابهخوبیاستفادهکرد؛برایمثالمجاهد
نفر چند میبیند و بوده حاضر مهندس بهعنوان خود محلکار در شریفواقفی مجید
واردشدهوازاومیپرسندکهآقایواقفیکجاست؟بالفاصلهمتوجهمیشودکهموضوع
چیستومیگوید:“همیناالناینجابودندرفتندبیرون،تشریفداشتهباشیدصداشون
میکنم”وخودازمحلکارفرارمیکند.کسانیباداشتنشناسنامهودیگرمدارکجعلی
ومحملیشغلیمیتوانستندخودرابینمردمگمکنند.برخیمیتوانستنددرکارخانهکار
پیداکنند.ماحتیمواردیسراغداریمکهکسانیباهمانشناسنامۀجعلیازدواجکرده،
زنوفرزندداشتند.برخیازرفقاتوانستندبامدارکجعلیومحملمناسبتازمانقیام
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۵۷خودراازچنگپلیسحفظکردهبهفعالیتهایخودادامهدهند.درعینحال،از
آنجاکهفعالیتهازیریکرژیمدیکتاتورانجاممیشدبسیاریهمدرتورپلیسافتادند،
آزادشدند. زندان ازسالهاتحمِل یاپس رسیدند بهشهادت زندان در یا درگیری در
تجاربسازماندرسهدورۀمجاهدین،مجاهدینم.ل.وپیکاردرزمینۀجعلمدارک
ونیزاسلحهشناسیوساختوبهکارگیریموادانفجاریدرجزواتیتدوینشدهاست.

پسازضربه،سازمانتصمیمبرآنگرفتکهازقالبمحدودخودبیرونبیایدو
دستبهافشایوسیعرژیموفعالیتتبلیغیبزند.درتداوماینتاکتیکبهتماسبابرخی
ازمراجعوروحانیونوافرادمبارزدستزدهوومواضععامسیاسیواعتقادیخودرا
بهآناناعالمکندوازآنانبخواهدکهصریحًاازاینمبارزینیکهدربندرژیمخونخوار
انقالبیون این اعدام و شکنجه از مانع بهخصوص و حمایتکرده شدهاند شاهگرفتار
گردند؛نگذارندکهرژیمشاهبااستفادهازگمنامِیآنانبیسروصداآنهارانابودکردهو

یافعالیتهایمبارزاتیشانرالجنمالسازد.

وضعیترهبریسازمانبعدازضربه

همانطورکهگفتمبچههابههرترتیبتالشکردندخودراحفظکنند.ازرهبری
اولیه،چهکسانیکهدرسالچهل سازمانتقریبًاهمهدستگیرشدهبودند،چهکادرهای
وهشتبهمرکزیتکهبهاصطالحتوسعهپیداکردهبوداضافهشدهبودندمثلباکریو
چهکادرهاییکهقبلازبازگشتازفلسطیندرردیفسهمحسوبمیشدندوبعدازآن
واردمرکزیتشدندمثلمسعودرجوی،محمدبازرگانییابهنظرمناصرصادق)کهالبته
اوبهفلسطیننیامدهبود(،اماهمۀاینافراددستگیرشدندیعنیبعدازدستگیریمحمد
وسعید،دیگرنهاصغرنهعلیمیهندوست…دیگرهیچکدامازاینبچههانیستند،همه

دستگیرشدهاند.تنهاکسیکهماندهاحمدرضاییاست.

دورۀاحمدرضایی

درروزحملهبهخانهایکهحنیفدرآنجاباتعداددیگریازرفقاحضورداشت
یعنیسیاممهرماه۵۰،احمدرضاییبهدامنیفتادزیراصبحآنروزبرایانجاممأموریتی
بهبیرونرفتهبود.دربازگشتبهخانهازدحامموجوددرمحلهاورابهدستگیریواقف

میسازدوازمحلمیگریزد.

دقیقی و دشوار بسیار تشکیالتکار بازسازی سازمان، به ضربۀسخت این با
بودکهبهعهدۀاحمدرضاییافتادواوتوانستباشهامتیچشمگیرآنرابهپیشبردو



تماسبافلسطین…  ۳۰۹

باعثشدکهسازمانمجاهدینطیچندماهبتواندبهطورنسبیسروسامانبگیرد.اوافراد
پراکندهوزیرضربراگردآوردوپوششهایامنیتیالزمراسازماندهیکرد.

احمدرضاییبرادربزرگتررضا،مهدیوصدیقهرضاییبودکههمگیدردوران
شاهبهشهادترسیدند.خانوادهایمبارزومجاهدکهقبلازقیام۵۷بارهابهزنداننیز
افتادند.احمدتاسال۱۳۴۸ارتباطتشکیالتیباسازمانمجاهدیننداشت،هرچندبه
موازاتآنبهفعالیتهایگستردهایدرآموزشکسانیکهازخودشجوانتربودندازجمله
بهرامآرامو…میپرداختکهآنهاهمهجذبسازمانشدند.روابطعلنیونیمهعلنیایکه
باجوانانمختلِفهمنظرخودشداشتباعثمیشدکهسازماِنکاماًلمخفِیمجاهدین
درجذباوعجلهایبهخرجندهدواوپسازمدتیبهعضویتسازماندرآمد.احمد
بامصطفیشعاعیاندوستینزدیکداشتونوشتههایخطیاورادریافتمیکرد.او
تحقیقات سازمان در آمارگیری تا بلیطفروشیگرفته از بود پرداخته بسیاری مشاغل به
اجتماعیوهمکاریدرپژوهشهایروستاییوایالتکهباعثآشناییاوباکسانیمانند
دکترحبیباللهپیمانودکترباقرپرهامبودویاحسابداریدرشرکتسهامیانتشارکه
اورادرجریاننشرکتابومباحثروشنفکریآنسالهاقرارمیداد.اطالعاتیکهاواز
اینرهگذربهدستمیآورددراختیارسازمانمجاهدینقرارمیگرفت.منچندکتاب،
نوشتۀزندهیادمصطفیشعاعیانراازهمینطریقدرسازمانخواندهبودم.بدنیستاشاره
کنمکهتحلیلشعاعیانازجنبشمیرزاکوچکخانجنگلیحاویانتقاداتیبهموضع

اتحادشورویولنینبودکهبهیاددارمبرایمجاهدین
چندانمقبولنبود.کتابدیگریازاوباقیماندهکهبه
مناسبتدرگذشتخلیلملکی،نقشنظریوسیاسی

اوراتحلیلمیکرد.

شهریور اول ضربۀ با سازمان شرایطیکه در
بهشدتدچارآشفتگیبود،احمدباکولهبارغنیتجربۀ
نظریوعملیخودنقشبرجستهایدربازسازیسازمان

ایفاکرد.اونیزمردشرایطسختبود.

حفظ او بهیادماندنی و مهم کارهای از یکی
از پس ،۱۳۵۰ سال آذرماه در بود. سازمان اسناد
ضربهایکهساواکبهسازماندراولشهریورهمانسال
آن در بودم. بیروت در من شکست، را وکمرش زد
زمانهمانطورکهگفتماحمدرضاییبارگردآوریافراد
قابل بسیار ویکتنهکار بود بهعهدهگرفته را سازمان
توجهیانجاممیداد.خبررسیدکهمسافریازایرانبه

احمدرضایی
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فرانسهرفتهتاازآنجابهبیروتبیایدوچمدانجاسازیشدهایرابهمنتحویلدهد)بد
نیستبگویمکهدرآنزمانسفرایرانیهابهبیروتشکبرانگیزبود.میبایستبهمقصد
دیگریمیرفتیتاازآنجابهبیروتآمده،درفرودگاهتفاضاکنیکهبهجایپاسپورتبر
کارتجداگانهایمهربزنند(.مسافرطبققراررسیدهبود.مهدیغیورانیکیازهواداران
سازمانبودکهدرمیداناصلیبیروت،میدانشهدا،برسرقراریکهبامنداشتآمد.
گفتکهچمدانرادرقسمتتحویِلبارفرودگاهرهاکردهمباداکنترلشودوجاسازی
آنلوبرود.باهمبهفرودگاهرفتیم.تنهاییبهسالنتحویلبارفرودگاهرفتم.آنقدرعادی
رفتارکردمکهپلیسنگهبانمتوجهنشدکهمنمسافرنیستم.چمدانرابرداشتهباخودبه
بیرونآوردم.غیوراندربیرونایستادهبودکهاگرمشکلیپیشآمدکسیمزاحمشنشود.
چمدانرابهخانهبردم.احمدنوشتههایآموزشیسازمانازکتاب“شناخت”،“اقتصاد
بهزبان”سادهومقاالتونوشتههاییکهازسازمانباقیماندهبودهمهراجاسازیکردهو
فرستادهبود؛طییادداشتیهمنوشتهبود:“این ها را خودتان هرطور صالح دانستید برای 
انتشار آماده کنید تا آیندگان بدانند سازمانی هم وجود داشته که این طور فکر می کرده است”.

آنقدرایننوشتههابرایمعزیزبودکهفکرکردمجایمطمئنیبراینگهداریآنها
پیداکنم.بهتوصیۀیکیازدوستانفلسطینییکصندوقبراینگهداریاشیاءقیمتی
دریکبانکاجارهکردموآنهاراآنجاگذاشتمورمزآنرااحتیاطًابههماندوستمنیز
سپردم.هربارکهبرایمراجعهبهایناوراقونوشتههابهبانکمیرفتم،خودمخندهام
میگرفت،بامأموریمسلحباکلیدیدردستوکلیدیدیگردردستمنواردمنطقهای
میشدیمکهبهصورتاتوماتیکوباُکدبازوبستهمیشد.اودرگوشهایبهمنپشت
میکردیعنینمیخواهدبداندکهمنچهدارمومناوراقیراکهالزمبودبرمیداشتمو

میگذاشتمودوبارهبادوکلیدبستهمیشدوباتشریفاتازبانکخارجمیشدم.

بهاینترتیبشایدبتوانگفتاحمدرضاییپایهگذاِرسنتیدرحفظاسنادشد
کهمنتاامروزبهآنوفادارماندهام.آنانقالبیجسوربهرغمشرایطتیرهایکهدرآن
میزیستخردمندانهبهکارخودادامهداد.دوستانیراکهخودشطیچندسالدرکنار
سازمانپروردهبوددرتشکیالتسازماندهیکردکهیکیازآنهابهرامآرامبود.بهیاد
دارمکهحدود۲ماهپسازآنضربۀسختبهسازمان،کوشیدتافعالیتمسلحانهرا
شروعکنیمودراینبارهازماچندنفرکهدرخارجکشوربودیمنظرخواهیکردکهدست
بهعملمسلحانهبزنیمیاخیر.پاسخمامثبتبود.ازاینجاستکهتدارکیکسلسله
عملیاتانفجاریآغازشدوسازمانعماًلواردعرصهایمیشدکهازچندسالپیشدر
نظرداشتولیهرگزموفقبهتحققآننشدهبود.سازمانبهیکعملیاتبزرگاندیشیده
بودولیواقعیتبهاومیآموختکهبایدازعملیاتکوچکآغازکردوگامبهگامبهپیش

رفت.احمدزمینهسازفعالیتیشدکهبرادرشرضابهآنهاتحققبخشید.
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فراررضارضایی

شهریورماه ضربۀ همان در رضایی رضا
ازکادرهاواعضادستگیرشده باعدۀزیادی همراه
بود.احمدتوانستدرنقشۀفراررضارضایینقش
اساسیایفاکند.مسئولیتفرارزیرکانۀبرادرشراکه
عضومرکزیتسازمانبودبهعهدهداشتودستِکم
سازمان به اتوریته بهعنوان را مرکزی افراد از یکی
بازگرداند.شرحفراررضارضاییرابهقلمخوداودر

زیرمالحظهکنید:

برای  مرا  ساواک[  ]مأمورین   …“
سایر  همچنین  و  بزرگ تر  برادر  دستگیری 
برادران مبارزم تحت فشار قرار دادند و از 
من خواستند به هر نحو که می دانم نقشه ای 
خیال  چه  بکشم.  آنها  دستگیری  برای 

باطلی و چه انتظار بیهوده ای از یک مبارز داشتند! آنها وقتی دست شان 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 محل هایی 
که آنها دیده شده بودند بگردانند؛ در صورتی که من آنها را ببینم جلو بروم 

و آنها را لو بدهم.

ایشان  در وسط  و  داشتم  قرار  مأمور مسلح  پنج  در محاصرۀ  من 
راه می رفتم. در طول مدتی که مرا به اینجا و آنجا می آوردند بارها و بارها 
برادرانم را دیدم، حتی اتفاق افتاد که از فاصلۀ ۵ متری آنها گذشتم ولی 
چنان خونسرد و مسلط بر خود بودم که مأمورین هیچ نفهمیدند. روز پنجم 
به  را  برادرانم که خود  توسط  آن می گشتم  در  منطقه ای که  دیدم  بود که 
قیافه های مختلف درآورده بودند محاصره شده است. در روز پنجم، ما در 
خیابان شهباز مقابل ورزشگاه شماره ۳ کنار خیابان ایستاده بودیم؛ یکی 
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از رفقایم را دیدم که خود را به صورت مرد ژنده ای درآورده می خواست 
کفش ما را پاک کند. ساواکی همراه من گفت که نمی خواهد و دو ریال 
به او داد. او کفشم را پاک کرد و من هم پول خردی به او دادم. در این 
به من رد کرد.  قرار مالقات  فرار و  نقشۀ  بین کاغذ کوچکی حاوی دو 
خوشبختانه نقشۀ اول اجرا شد. طبق نقشۀ آنها، من روز پنجشنبه بعد ازظهر 
موعود  محل  به  را  آنها  دارم  را  احمد  برادرم  از  ردپایی  این که  به عنوان 
کشاندم. موقعیت محل را تشریح می کنم: در خیابان بوذرجمهری مقابل 
این گرمابه دو درب دارد که درب  نام جعفری؛  به  پامنار گرمابه ای ست 
پشتِی آن به کوچۀ نوروزخان باز می شود. موقعیت حمام طوری ست که هیچ   
کس جز آنها که کامالً به موقعیت محل آشنا هستند نمی توانند تصور کنند 
که در دیگری هم دارد و من که آن منطقه را وجب به وجب می شناختم آنجا 
را به خوبی بلد بودم. من طی چند روز مأمورین را کامالً به حسن نیت خود 
معتقد کرده بودم. چنین وانمود کرده بودم که گویا فریفتۀ وعده ها و باغ 
سبزهایی شده ام که نشانم داده اند… من به ساواکی ها گفتم که شما درب 
حمام بایستید، من برای چند دقیقه داخل می شوم، در اینجا آشنایی ست که 
احتمال دارد رد پایی داشته باشد. مأمور گفت منهم بیایم؟ گفتم نه، اگر تو 
بیایی او اعتماد نمی کند. او قبول کرد. من داخل حمام شدم و از در دیگر 

به کوچۀ نوروزخان رفتم. به اتفاق رفقایم از آن محل دور شدیم…”)۱( 

انعکاساینفرارکهبهصورتخبردرروزنامۀلوموندچاپشدهبودوزارتخارجۀ
ایرانرابهواکنشواداشتوسفارتایرانبهاینروزنامهنامهنوشتوادعاکردکهرضا
رضاییبامقاماتامنیتیهمکاریکردهوبهاینجهتآزادشدهاست!لوموندکهبهخوبی
ازجریاناینفرارباخبربود،دردفاعازخبریکهقباًلمنتشرکردهبودجوابدادکهاگر
واقعًاآزادشده،بایدزندگیعادیراازسرگیردنهکهدوبارهمخفیشودوبهمخالفتبارژیم
:
)۲(
ادامهدهد.درزیرمیتوانیدترجمۀمتنلوموندمورخ۱۷فوریه۱۹۷۲رامالحظهکنید

“داستان یک فرار
یک سخنگوی رسمی ایران روز ۱۴ فوریه منکر این امر شد که 
آقای رضا رضایی نویسندۀ متنی )۱۲ فوریه در لوموند( در مورد شکنجه، 
از زندان فرار کرده باشد. بنابه گفتۀ نمایندۀ دولت، زندانی مزبور پس از 
افشا کردن  با  با مقامات  و درعین حال در همکاری  اثبات بی گناهی ا ش

۱-اخذشدهاز:نشریۀباخترامروزشماره۲۳بهمنماه۱۳۵۰
http://peykar.org/Niruhaye-Digar/bakhtare-emrooz/bakhtare-emrooz-23.pdf

2-  http://www.lemonde.fr/archives/article/1972/02/17/histoire-d-une-
evasion_2381978_1819218.html?xtmc=reza_rezai&xtcr=1
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نام مخالفین شاه آزاد شد. اگر چه می تو ان از خود پرسید پس چرا آقای 
رضایی با چنین شرایطی زندگی عادی را پیش نگرفته و همچنان در خفا 
وقایع  رجوع کنیم  می آیند  معتبر  به نظر  اطالعاتی که  به  اگر  به سرمی برد؟ 

احتماالً طور دیگری اتفاق افتاده است.

رضا رضایی که دانشجوی سال پنجم دانشگاه دندانپزشکی شیراز 
بود، در ماه اوت ۱۹۷۱ بازداشت شد.

ایشان  از  تا  داشتند  قصد  شاه(  سیاسی  )پلیس  ساواک  مأموران 
جهت دستگیری برادرش احمد ) که بعدها در تاریخ ۳۱ ژانویه در حین 
درگیری با مأموران رژیم کشته شد ( و دیگر اعضای گروه شورشی که وی 

عضو آن بود استفاده کنند.

رضای جوان تظاهر به همکاری کرد. نتایج به سرعت به دست نیامدند. 
مأموران به او یک هفته وقت دادند تا در ازاء تحویل دیگران و سالح های شان 
آزادش کنند. روز پنجم رفقایش که رد او را پیدا کرده بودند با پوشش های 
مختلف در محل پخش می شوند و برادرش که خود به صورت یک واکسی 

دوره گرد 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 می تواند اطالعاتی در مورد 
احمد به او بدهد، ولی برای  این که مدیر مزبور 
شود.   حمام  وارد  تنها  می باید  رضا  نبرد  شکی 
پس از ورود به حمام رضا موفق شد از  طریق 
دری که به خیابان دیگری راه داشت فرار کند.

به این ترتیب، مثل افسانه ای از هزار و یک 
شب، او توانست از دست زندانبانان خود بگریزد.”

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

یک در ۱۳۵۰ بهمن ۱۱ در رضایی احمد
انفجار با داد رخ قرار یک سر پلیسکه با درگیری
نارنجکخودشهیدشد.اواولینشهیدسازمانمجاهدین
محسوبمیشود.مطبوعاتآنروزاینحادثهرامنعکس

کردهبودکهخودمدرنشریاتآنزماندیدهام.

آنچهدربارۀشهادتاومیدانماطالعاتیستکه

رضارضایی
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رضارضاییبرایمان
نوشت. نامهای طی
از نفر دو با او ظاهرًا
جمله“ع”قرارداشتهاست.
عالمت یک ابتدا میبایست
سالمتیراچککنداماعالمت
زدهنشدهبودهاستولیچوندفعۀ
قبلشخصموردنظرفراموشکرده
بار این بزند،احمدمیاندیشدکه را بودهکهعالمتسالمتی
ارتباطشقطعمیشود. نرود قرار اگرسر و رفته یادش همچهبسا
بنابراینبدونآنکهعالمتسالمتیزدهشدهباشدبهسرقرارمیرود،
لذا بودهوزیرفشار،قراررافاشکردهو ازآنکه“ع”دوروزقبلدستگیرشده غافل
وقتیاحمدسرقرارمیرسدخودرادرمحاصرۀمأمورینساواکمیبیندوبیدرنگ،هم
قرصسیانوررامیجودوهمضامننارنجکشراکشیدهخودرابهسمتمأمورینپرتاپ
میکند.اوباانفجارنارنجکخودشکشتهمیشودوچندتنازمأمورینرانیزکشتهیا
زخمیمیکند.رفیقدیگریهمبهنامزینال)زینالعابدینحقانی(بایدسرقرارمیآمده
کهدستگیرمیشود.زینالگویادوسالدرزندانمیماندوپسازآزادیدوبارهبهسازمان
میپیونددامابهفاصلۀاندکیمجددًادستگیرمیشودوتاسال۱۳۵۷درزندانمیماند.
زینالکهازسالهای۴۷-۱۳۴۶باسازمانارتباطداشته،پسازقیام۵۷باسازمانراه

کارگرفعالیتمیکند.

دریکگزارشدرونیهمانسالپنجاهآمدهاست:

از فداکاری و جسارت احمد بگوییم.  اینجا  “…بجاست که در 
این که  بدون  می کند  احساس  پلیس  محاصرۀ  در  را  خود  هنگامی  که  او 
کوچک ترین تردیدی به خود راه دهد شروع به تیراندازی می کند و بی محابا 
تا کنون  او  داشت که  توجه  )باید  می دهد  قرار  اصابت  مورد  را  مأمورین 
اصالً با کلت تیراندازی نکرده بود( پس از این که گلوله هایش تمام می شود 
نارنجکی که همراه داشته می کشد و به سرعت به طرف مأمورین حمله ور 
می شود )طبق اطالع در این لحظه یکی دو گلوله نیز به او اصابت کرده بود( 
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و درحالی که به آنها کامالً نزدیک شده بود در اثر انفجار نارنجک کشته 
می شود. در مجموع از مأمورین در این درگیری هفت نفر کشته می شوند. 

]از این واقعه[ یک نتیجۀ بسیار مهم می شود گرفت و آن این که در 
هر لحظه ای داشتن جسارت و روحیۀ تهاجمی  نسبت به دشمن برای ضربه 

زدن به او بسیار الزم و در درجۀ اول اهمیت قرار دارد…”.

به بار نشانمیدهدکهدرکارتشکیالتیکافیستیکیدو اینتجربۀخونین
وظیفهاتکمبهابدهیوبابرخوردیلیبرالیکاررابهدرستیوسرموقعبهانجامنرسانی
تااعتماددیگرانرابهخودازدستبدهیبهطوریکهدیگراننتوانندرویتوحساب
کنند.مالطکارتشکیالتیجزهمیناعتمادنیست.کسیکهبهکاراونمیتواناعتماد
کردناگزیربایدخارجازتشکیالتقرارگیرد.نکتهایازمجاهدشهیدمحمودشامخی
درسال۵۱دربیروتهنوزآویزۀگوشماستکهدرانتقادبهتأخیرمنبرسریکقرار
گفت:“دیر آمدی، من می خواهم به تو اعتماد داشته باشم”.یادشگرامیباد!برایکسب
نادرستو بایدذرهذرهخصلتهاوعادات انقالبیوکمونیستی صالحیتدرفعالیت
زیانباررادرخودتشخیصداد،باآنهامبارزهکردوانتقادهاراباآغوشبازپذیرفت.

دورۀرضارضایی

دورۀرضاازفراراواززنداندر۲۷آذر۵۰تا۲۵خردادسال۵۲طولکشید.در
ایندورهکادرهایبرجستۀسازمانکسانیهستندمثلبهرامآرام،محمودشامخیوکاظم
ذوالنوار،جوادربیعی،هاشموثیقپورو…کههمگیدرسازماننقشبرجستهایدارند.

درزمانرضا،بااینکهفردیستازمرکزیتکهخارجاززنداناستولیبهلحاظ
آموزشوتحلیلهایسیاسی،سازماناززندانتغذیهمیشود؛حتیبحثاستراتژیجدید
سازماناززندانبهبیرونارسالمیشود.ازجزوههاییکهاززندانبیرونآمدکهعمدتًابه
تحلیلمربوطبهدستگیریهاواوضاعزندانمربوطمیشدودرآیندهبهآناشارهخواهم
کرد،مقالهایهمبودتحتعنوان“استراتژی”.یعنیبچههایزنداننهتنهابهضرورت

تداوممبارزهآگاهیداشتند،بلکهبهمضمونآنهمتوجهمیکردند.

وظایفدورۀرضارضایی

که بیرونی چهرهای است؛ هماهنگکننده عمدتًا دوره این در رضا نقش
همانطورکهخودشهمنوشتهبود،“اتوریتۀسازمان”است.اوتاآنجاکهتوانستسازمان
راکهبهراستیباخطرنابودیمواجهبودوممکنبوداثریازآنباقینماندبازسازیکرد؛
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امریکهبافداکاریرفقایمتعددیازمردوزنوخانوادههاویارانسازمانمیسرشد.از
فعالیتهایتبلیغیضروریگرفتهکهبرایشناساندنسازماناهمیتداشتتاکارنظامیو
سازماندهی؛البتهتماممراحلیکهسازمانطیآنهاتوانستزیرضرباترژیمخودرازندهو
فعالنگهداردحیاتیبودهامانیمهدومسال۵۰وتمامسال۵۱ویژگیواهمیتخاصی

دارد؛درایناوضاعرهبریسازمانبااینوظایفروبهروبود:
-ردیابیوپیداکردنرفقاییکهدستگیرنشدهبودندولیارتباطشانقطعشدهبود؛
-حلمسائلدشواروفراوانامنیتی،ادامۀفعالیتنظامیکهازهماناواخرسال

۵۰شروعشد؛
هرگوشهسر از غیرمذهبیکه و مذهبی از دیگر مبارز باگروههای برخورد -

برمیآوردندوخواستارپیوستنبهسازمانبودند؛
-چگونگیپیادهکردنخطمشیجبههای)کهازداخلزندانتوصیهشدهبود(
یااتحادعملدرچارچوبعملمسلحانه)کهزندهیادمصطفیشعاعیانکهخودگروه
دو بین میکوشید فدایی سازمانچریکهای با رابطهاش به توجه با و داشت مستقلی

سازمانروابطیوحدتآمیزبرقرارکندونشریهایمشترکمنتشرشود(؛
برای نادان دوستان یا دانا دشمنان خرابکاریهاییکه و تحریف با مبارزه -

سازمانفراهممیکردند؛
بامحاکمههاواعدامهاازیکطرفوباخارجکشوراز بازندان، ارتباط -

طرفدیگر؛
-ارتباطباخانوادههایشهداوزندانیانوهدایتآنانکهکانونگرم،پرسخاوت

وفداکاریبرایسازمانبودند.

نقشخانوادههایزندانیان

دراینارتباطاضافهمیکنمکهبسیاریازفعالیتهاراخانوادههابهابتکارخود
براینجاتجان ازخانوادههایمجاهدین نفر ازجملهزمانیکهدهها انجاممیدادند.
زندانیانمجاهددرشهرهایگوناگونمثلشیراز،مشهدوقمبهتجمعوتظاهراتدست
زدند.بهیاددارمکهدرپاییزسال۵۰،زمانیکهدههانفرازخانوادههایمجاهدیندرقم
درمنزلآیتاللهشریعتمداریتحصنکردهبودندتاروحانیتبهدفاعازمجاهدینزندانی
برخیزدوازاعدامآنهاجلوگیریشود،مجاهداحمدرضاییدرنامهایبهمانوشتهبود: 
“خانواده ها به ابتکار خود دست به این عمل افشاگرانه زده اند. اگر روحانیت تکان خورد 

و جلوی اعدام ها گرفته شد، چه بهتر وگرنه آخوندها را به َگند می کشیم!”.

دربارۀنقشخانوادههاهرچهبگویمکمگفتهام.کارآنهاجلوهایازتودهایشدن
مبارزهبودکهاهدافسازمانراتادرونخانههاوزوایایزندگیافراددرسنینمختلف
میبرد.آنهانقشمهمیدرحفظروحیۀزندانیانداشتند.نقلوانتقالاخبارومدارکبین
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زندانوبیرونازطریقآنانصورتمیگرفت.ابتکاراتیکهآنهاازخودنشانمیدادنداز
منبعغنیمبارزۀتودهایمایهمیگرفت.برایگرفتنوپخشاخباروتجاربهزارشگرد
بهکارمیزدند.خودشانرابهعنوانخواهریامادرزندانیانبهعزیزانشانمیرساندند.
یا پناهمیدادند.گاهحتیشوهر را تعقیب افرادتحت فراهممیکردند. مالی امکانات
فرزندانشاننمیدانستندکهدرباالخانهبهیکانقالبیمخفیپناهدادهشدهاست.تنها
بهعنواننمونهچنینبودکهفداییمعروفاشرفدهقانیتوانستبامحملیکهخانوادۀ
مجاهدینبرایفراریکیازدخترانزندانیبهنامناهیدجاللیزادهفراهمکردهبودند،
زیرسرپوشآناناززندانفرارکردهوروزهادرخانۀمجاهدیننگهداریشودتاامکان
ارتباطباسازمانچریکهافراهمآمدهوامانتبهآنانتحویلدادهشود.دراینمورد
نقشخانممعصومهشادمانی)مادرکبیری(بسیاربرجستهبود.درخانۀاوستکهمحمد
معصومه خانم داشتهاند. رفتوآمد شامخی محمود جوانخوشدل، مصطفی مفیدی،
شادمانی)مادرکبیری(اینزنمجاهدرزمنده،مادِرمجاهدحسنکبیریستکهدرزمان
شاهمدتهازندانکشیدوپساز۵۷بهدسترژیمجمهوریاسالمیاعدامشد.نمونۀ
از یکی جسورانه همکاری بدون ساریستکه زندان از شهرام محمدتقی فرار دیگر،
خانوادههاامکانپذیرنبود.ازنقشخانوادۀرضاییکهشهدایمتعدددادندوازهرکدام
ازخانوادههاکههیچکدامرانمیتواندرفداکاریبردیگریترجیحدادبسیارمیتوان

گفت.پورانبازرگانکهتجربۀمستقیمدراینبارهداشتهچنینمیگفت:

تن  چند  یا  یک  که  “خانواده هایی 
ساواک گرفتار  چنگال  در  را  خود  عزیزان  از 
می دیدند و درحالی که پیش از آن به  دالیل امنیتی 
با  تماس  در  نداشتند  یک دیگر  با  آشنایی  هیچ 
در  آرمان مشترک )که  و  درد  قرار گرفتند.  هم 
درجۀ اول خواست رهایی فرزندان شان بود( آنها 
را به هم پیوند می داد. تجمع جلوی زندان برای 
از زندانیان و افشاگری علیه رژیم،  خبر گرفتن 
تأمین وسایل الزم برای زندانیان، تأمین امکانات 
به کمک  احتیاج  خانواده هایی که  برای  الزم 
داشتند جهت حفظ روحیه و ادامۀ مقاومت شان، 
نفوذ  مراکز  با  تماس  برای  امکانات  جستجوی 
تا  گرفته  مذهبی  شخصیت های  از  جامعه  در 
دانشگاهی، یا فشار بر مسئولین دولتی و باالخره 
از  ارسال اخباری که  از کشور.  با خارج  تماس 
زندان می رسید و یا ارسال اخبار مربوط به فعالیت 

پورانبازرگان
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خانواده های زندانیان به مطبوعات و رادیوهای مخالف رژیم در خارج کشور 
از وکالی مدافع و  برخی  و  ایرانی  دانشجویان  با کنفدراسیون  یا تماس  و 
سازمان عفو بین المللی و صلیب سرخ. خانواده ها نه تنها در افشای جنایات 
رژیم و در شناساندن انقالبیون و اهداف آزادی خواهانه و عدالتجویانۀ آنان 
فعالیت ارزشمند داشتند و خود به ناگزیر هرچه بیشتر سیاسی می شدند، بلکه 
به لحاظ تشکیالتی نیز وظیفۀ خاصی به عهده شان بود که عبارت بود از برقرار 
بیرون.  بخش  و  بود  زندان  در  سازمان که  از  بخش  آن  بین  تماس  کردن 
در  اسناد  و جاسازی  رمز  زبان  از  استفاده  در  زنان  توسط  ابتکارهایی که 
بروز کرد فراموش شدنی ست و نشان می دهد که اگر زنان زمینۀ  این دوره 
مناسب برای انجام کار خویش بیابند و موانع فکری و عملی از پیش پای شان 
برداشته شود، به هیچ وجه از مردان کمتر نیستند. همان طور که گفتم از جملۀ 
این فعالیت ها 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. عده ای از مادران و دیگر افراد وابسته به زندانیان به 
قم رفته و خواست آزادی بچه ها را فریاد زدند. زنان نوحه خوانده و ضجه و 
زاری کردند. این کار تبلیغی ارزشمندی بود آن هم 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 فعالیت ها 
ابتکارات زیادی زده می شد که جنجال برانگیز هم بود؛ مثالً این که مادر 
یکی از دستگیرشدگان، محمود عسگری زاده که مسئول امنیتی و از بچه های 
داده  از خودش نشان  ناراحتی که  با حالت  بود،  باالی سازمان مجاهدین 
چادرش را انداخته و به سر و سینه می زده و مراسم شریعتمداری را که مملو از 
مراجعین و طالب بوده با این کارش شدیداً مختل کرده بود. در بین خانوادۀ 
زندانیان، برخی حتی سواد نداشتند اما روحیۀ فداکاری و عاطفۀ انسانی و 
همین طور ظرفیت و استعداد بی دریغ شان برای روشنفکرانی که ما بودیم پر 
درس و ارزشمند بود. پس از سال ها این اولین بار بود که در فضای خفقان زدۀ 
جامعه یک حرکت دسته جمعی آن هم اساساً بر دوش زنان با گستردگی نسبی 
کار خود را به پیش می برد. ما رهنمود از سازمان می گرفتیم، هرچند در آن 
دوره تنها چند تن از کادرها مانند احمد رضایی و یا بعد رضا رضایی و 
بهرام آرام به عنوان 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 فعالیت های خانواده ها را فراهم می آورد. 
به این ترتیب بود که برای کشاندن روحانیت آن روز به موضعگیری به نفع 
مجاهدین زندانی و تالش جهت آزادی آنها، مسافرت خانواده های زندانیان 
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به شیراز، مشهد و قم و تحصن در خانۀ آیت الله شریعتمداری سازمان داده 
شد. به نظر 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 
می اندیشید و نظرش این بود که اگر روحانیت از مجاهدین پشتیبانی کند چه 
بهتر. اگر هم نکند حد اقل فایده اش رسوا شدن آنها و پاره شدن ماسک و 
سکوت و همکاری شان با رژیم است. در همین مورد شهید احمد رضایی 
به من گفت: “ما هرکاری هم بکنیم بچه ها را اعدام خواهند کرد. ما برای 

افشای رژیم و تبلیغ نظرات مان به این اقدام دست می زنیم”.

سفرعدهایازمادرانودیگرافرادوابستهبهزندانیانبهقموتحصندرخانۀ
سنتیکه و مذهبی آنجو در اینکار روزطولکشید.هدف شریعتمداریحدود۲۰
به روحانیت وادارکردن جهت در دارد،کوشش قرار اپوزیسیون و شاه با مبارزه در
موضعگیریدربرابررژیموحمایتازاینزندانیانبود.هرچندشریعتمداریدرآنجا
موضعخاصیبهنفعبچههانگرفتاماشفاهًامجبوربهحمایتشدواینخود،َجویرا
درمیانمذهبیونایجادمیکرد؛بهطوریکهاینمبارزاتدرآنسالدربینخودمذهبیها
آنچنانابعادییافتکهنوارضبطشدۀبعضیازهمینصحبتهاکهخانمهادرحضور
شریعتمداریبیانکردهبودندیایکسریعملیاتحتیکاماًلتحریککنندهتامدتها
بعد،درمیانطالبموضوعبحثوگفتوگوبود.اینصحبتهارانوارکردهبودندو
بینطالبجوانبهحمایتازسازمانپخششدهبودواینقضیۀحمایتازسازمانتا
چندسالادامهداشت؛بههمینجهتاعالمیههایسازماندرقمهمیشهخوبتوزیعمیشد

وسازمانشناختهشدهبودومسائلیکهدر
برای آنقدر بود مطرح سازمان با رابطه
طالبجوانمسئلهسازبودکهبهخوبیبه
یاددارممصاحبههاییکهمابعدازقیام
دررابطهبامحمدمنتظریومالقاتبا
خمینیدرنشریۀپیکارآوردیم،درخود

قمجداگانهتکثیروپلیکپیشدهبود.

بود این فعالیتها این نتیجۀ
از سرشناس روحانیون از بعضی که
همینکار و حمایتکردند مجاهدین
ما باخمینیشد. ما بعدی تماس زمینۀ
آیتالله منتظری، آیتالله از توانستیم
بهاءالدینمحالتی،آیتاللهسیدمحمدعلی
نفع به سفارشی یا نامه قاضیطباطبایی
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۳۲۰ازفیضیهتاپیکار

زندانیاندریافتکنیم،همینطورآقایعزتاللهسحابی،آقایمطهریوهاشمیرفسنجانی
همنامههاییباهمینمضموننوشتندیاشفاهًامسئلهراباخمینیدرمیاننهادند.شرح
مالقاتاولدرارتباطبازندانیانهواپیمارباییقبالآمده،بهمالقاتهایبعدیباخمینی

درنجفجلوتراشارهخواهمکرد.

ماجراجوییبعدازضربۀشهریور۵۰

درایندورۀآغازعملیاتمسلحانهپسازشهریور۱۳۵۰،بهخاطرشرایطامنیتی
کهبرسازمانحاکماستوضرباتیکهواردمیشودگرایشیبهسمتنوعیماجراجویی
دربچههاشکلمیگیردکهبیهودهخودرابهآبوآتشبزنند.رضارضاییکوششمیکرد
کهجلویاینبرخوردماجراجویانهرابگیرد.نامههایشعمومًاًبرخوردسالمومنظماو
واعصابآرامومحکمشرانشانمیداد؛مثاًلحدود۱۲صفحهراباجوهرنامرئی
مینوشتکهیکخطخوردگینداشت.اینخیلیجالببود.کیفیتارسالمدارکبه
آنجاکه تا میداد، نشان بسیج و تبلیغات کار در را او دقت بهخوبی ازکشور خارج

میتوانستمشکالترابامادرمیانمیگذاشت.اورفیقارزندهایبود.

بههرحالدرآندوره،رضاطینامهاینوشتهبود
کهبرخیازبچههادرنتیجۀفشارهاییکهبهآنهامیآید

ماجراجویانه فعالیتهای سری یک به دست
میزنندکهازنظرمایکبرخورداپورتونیستی
است.اوتوانستتاحدودیجلویاینگرایش

برادرش را نظرخواهی همینگونه بگیرد. را انحرافی
احمدرضاییهممیکرد.گفتمکهپسازضرباتکمرشکن
شهریورومهر۱۳۵۰زمانیکهاوتوانستهبودتاحدیرفقای
به آیا نظرخواهیکردکه ما از وجورکند، راجمع پراکنده
عملیاتمسلحانهدستبزنیمیانه.پاسخماکهدرخارجبودیم
ضرورتانجاماینامربودوهماکنونهممعتقدمکهاگرچنین

نکردهبودیمسازماندیگربههیچرونمیتوانستقدراستکند.
تجربۀ تأثیر تحت را نظامیخود فعالیت استراتژی ماکه سازمان

ازعملیات باید آموختکه بوددرعمل ناگهانیگذارده و بزرگ برعملیات الجزایر
بهتدریجکارراآموخت.رضامبنارابرکارنظامیمنظمگذاشته کوچکآغازکردو
از نابجا را جانشان پراکنده فعالیتهای همینگونه بهخاطر رفقا از بسیاری زیرا بود،
دستدادهبودند.کمیبعدتربودکهعملیاتبزرگترمانندترورمستشارانآمریکایی
سپس و پرایس هارولد ژنرال بود زنده رضا زمانیکه تا و گرفت قرار دستور در نیز
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تماسبافلسطین…   ۳۲۱

سرهنگلوئیسهاوکینزبهتعبیرآنزمان“اعدام
کمیتۀ رئیس چنانکه شدند. انقالبی”

به شهربانی ساواک- مشترک
نامسرتیپرضازندیپورنیز

کشتهشد.)۱(

رضا زمان در پس
رضاییستکهباالخرهسازمان

دستبهعملیاتنظامیمیزند؛دراینجاالزماستبهدرکودیدیکهبراین
نوععملیاتحاکمبوداشارهکنم.

درکمجاهدینازمبارزۀمسلحانه

ماهرگزبهاینشادودلخوشنبودیمکهدستبهعملیاتنظامیزدهایم
وِصرفانجاماینعملماراراضیکند،بلکهسعیمیکردیمنتیجۀعملیاتخودرامورد
بررسیقراردادهوبهنقدوتصحیحآنبپردازیم.بهعنواننمونهاشارهکنمکهدررابطهبا
فعالیتمسلحانهکهبیشترجنبۀامنیتیداشت،ماسیستمامنیتیرژیمرازیرسؤالمیبردیم.
باچندترورکهعلیهبرخیشخصیتهایامنیتیرژیمانجامدادیموهمینطورعملیات
مسلحانهایکهعلیهمستشاراننظامیآمریکاصورتگرفت،حضورامپریالیستیآمریکادر
ایرانومیزانتبعیترژیمشاهازآمریکاافشامیشدیعنیدرواقععملیاتنظامیماجنبۀ
افشاگرانهداشت.همینعملیاتمارژیمشاهودستگاهمطبوعاتیاشراوادارمیکردتا
هرچهبیشترخودشانرارسمًاوابستهبهمؤسساتآمریکایینشانبدهند.درواقعمابااین
افشاگریهامجبورشانمیکردیمتااززبانخودشانبهاینوابستگیاعترافکرده،آنرا
همبهاطالعمردموهمجهانیانبرسانند.مطبوعاتآنزماِنخوِدرژیمشاهداینواقعیت
است.پسهرعملیاتیراپیگیریکرده،تأثیرونتیجۀکارخودرادربینمخاطبانکه
همانامردموکارگرانوزحمتکشانبودندموردمطالعهوبررسیقرارمیدادیم.هرچند
کهشرایطمبارزهبرایمانبسیارسختبودامادرهمانشرایطبهآزمایشوآمارگیریدر
موردنتیجۀکارمانمیپرداختیم.اینصحنهرابرایخودتانبهتصوردرآوریدکهرفیقیاز
ماکهکاماًلتحتتعقیباست،دراتوبوسشهریدرکناریکیازآحادمردمنشستهاست،
اسلحهایبرکمرپنهاندارد،قرصسیانوریهمچهبسادرکپسولیشیشهایزیرزبانش
جایدادهتادرموقعالزمزیردندانُخردکند،کسیهمنبایدهویتاورابشناسدوجانش
کفدستشاست.اینرفیقداردمیرودتااعالمیهوتراکتپخشبکند.رفیقدیگریهم
درمحلپخشتراکتدرگوشهایآراموبیصدانشستهاستوبادقتنگاهمیکندتاببیند

http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/edame.enghelabi.html:۱-نک.به
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۳۲۲ازفیضیهتاپیکار

مردمبااینتراکتهایپخششدهچهمیکنند،آیاتراکتهارابرمیدارندیابرنمیدارند،
آیاتراکتهادستبهدستمیشودیانهوتأثیراینعملمابررویمردمچیست.بههرحالبا
همۀدشواریهاییکهوجودداشتسعیمااینبودتاتشخیصدادهشودکهآیاعملیاتیکه

انجاممیدهیممخاطبماراجذبمیکندیانهونظرمردمدراینموردچیست.

دستگاههای و امپریالیسم به وابسته نهادهای عمدتًا عملیات نوع این هدف
بار هر و بود امنیتی و اطالعاتی مأمورین و مراکز و نظامی مستشاران آن، جاسوسی
مبارزۀ با آن ارتباط توضیح در ترور، وقوع درحولوحوش اعالمیههایی میشد تالش
عمومیزحمتکشانباامپریالیسمورژیمشاهپخششود.مشخصًابهمناسبتهرعملیاتی
یکاطالعیۀسیاسی-نظامیدادهمیشدکهبهبررسیعمومیترآنعملیاتواهدافش

میپرداخت.

ازاردیبهشت۵۱یکسریعملیاتنظامیصورتگرفتازجملهانفجاربمب
دردفترشرکتهواپیماییبریتانیا،انفجاربمبدردفترمجلۀبهاصطالحپورنوگرافیک
“اینهفته”کهبهاصطالحآنروزبیانفرهنگمنحطغربیتلقیمیشد،انفجاربمبدر
نمایشگاهآسیاییدر۲۷اردیبهشتکهدرطیاینجریان]مجاهدشهید[محمدایگهای
کشتهشد،انفجاریکنارکیوسکپلیسدرمیدانشاهدراوایلخرداد،تالشبرایترور
شعبانجعفری)شعبونبیمخ(وانفجاربمبصوتیدریکیازفروشگاههایبزرگیکه

سمبلجامعۀمصرفیغربتلقیمیشد.

جانبداران از انقالبی سازمان یک کهکمکهاییکه بودند متوجه مجاهدین
و تعهد نوعی شک بدون باشد غیرمشروط و داوطلبانه هرچند میکند، دریافت خود
وابستگیبرایدریافتکنندۀکمکایجادمیکند.حمایتیکهسازمانازبازارومحافل
خردهبورژواییوسنتیمذهبیدرابتدایامردریافتمیکردخواهناخواهاوراباتوقعات
آنانروبهرومیساخت.دستکمدوسهعددازعملیاتنظامیکهدرباالذکرآنهارفت
“این دفترمجلۀ در بمبصوتی انفجار یعنی انجامشد باهمینحمایتها ارتباط در
هفته”،بمبصوتیدیگریدریکفروشگاهبزرگونیزاقدامبهترورشعبانبیمخ.
اینهادردرونسازمانموردانتقادقرارگرفتوباتوجهبهتجاربدیگریکهداشتیم،

مارابهتدریجازاینگونهاقشارومحافلدورکرد.

مجلۀ“اینهفته”متعلقبهفردیبودبهنامعالمیردّولوکهبعدهادرفرانسهرئیس
یکجمعیتاسالمیشد.بههرحالخودسازمانبهایننتیجهرسیدهبودکهاینعملیات
رابهخاطرجلبنظربعضیازبازاریهاانجامدادهاستآنهمبدوندرنظرداشتناینکه
چنیناقدامیبهچهدردمیخورد،چهکاریراپیشمیبرد،کدامهدفدموکراتیکرا
دنبالمیکند،بهکجایرژیمشاهضربهمیزندو…همۀاینسؤالهابیجوابمیماند.
نوعیحالترضایتعمومیرا “اینهفته”، بهمجلۀ اینضربه دیدیمکه درعینحال



تماسبافلسطین…   ۳۲۳

حتیدربینروشنفکرانچپایجادکردهبود.اینتفکِرمذهبیستکهاصواًلایننوع
مجلههاراعاملفسادیعنیعاملترویجفسادبینجوانانمیداند،مبنیبراینکههدف
ازانتشارچنیننشریاتیایناستکهانرژینسلروشنفکروجوانرامنحرفکند؛این
امرجنبههاییازحقیقتهمداردچنانکهدرنشریاتدولتیپساز۲۸مرداد۳۲شاهد
آنبودیم.ایننقطۀمشترکبسیاریازروشنفکرانچهمذهبیوچهچپوالئیکبود.

به تالشکرد سازمان ایران، به خردادماه۵۱ نهم در نیکسون سفر مناسبت به
یکسریعملیاتهمزماندستبزندکهدرعینحالپاسخیباشدبهاعدامپنجتناز
اعضایرهبریدراوایلخردادیعنیحنیفنژاد،سعیدمحسن،بدیعزادگان،عسگریزاده
به ایران بروابستگی ومشکینفام.اهدافمشخصیدرنظرگرفتهشدهبودکههمگی

امپریالیسمتأکیدمیکرد.

برای بهیکسریعملیاتدستزدهمیشود:زمانیکهنیکسون در۱۰خرداد
بازدیدمقبرۀرضاشاهبهشهرریمیرود،انفجاریکبمبصوتیمراسمرامختلمیکند؛
آمریکادرخیابانصبای ادارۀاطالعات انفجاریکبمبنسبتًاقویدرکوچهایکنار
شمالیخسارتهاییواردمیآورد؛درصبحآنروززمانیکهژنرالهارولدپرایسدراتومبیل
خودازخیاباندولتمیگذردیکبمبدرمسیرحرکتاومنفجرمیشودکهمنجربه
ازدسترفتنهردوپایاوگشت؛بازدربعدازظهرهمانروزدوبمبصوتییکیدر
ساختمانانجمنایرانوآمریکاودیگریدرساختمانفرهنگیانگلستانمنفجرمیشود.

دراطالعیهایکههمانروزپخششدمجاهدینپسازذکرعملیاتگوناگون
علیه  رژیم  وحشیانۀ  جنایت های  به  بود  پاسخ کوبنده ای  اوالً  اقدامات  این  نوشتند:“… 
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۳۲۴ازفیضیهتاپیکار

توطئه گر  و  متجاوز  عناصر  نابودی  ثانیاً  ایران،  خلق  فرزندان  دالورترین  و  گرامی ترین 
اعالم پشتیبانی از جنبش های آزادی بخش جهانی در گسترده ساختن  آمریکایی… ثالثاً 

)۱(
جبهۀ نبرد ضدامپریالیستی، به خصوص انقالب خلق قهرمان ویتنام…”.

از طاهریستکه سعید سرتیپ انقالبی ترور سازمان، عملیات از دیگر یکی
عواملکشتار۱۵خرداد۴۲محسوبمیشد.اورادر۲۲مرداد۱۳۵۱درجلویمنزلش
باگلولهمیزنند.تازمانیکهرضارضاییزندهبودسرهنگهاوکینزهمبهتعبیرآنزمان

“اعدامانقالبی”شدیعنیدرخرداد۵۲.

بعدازدومینعملیاتسازمانعلیهمستشارانآمریکایییعنیهاوکینز،اعالمیهایهم
رضارضاییتهیهکردهبودکهالبتهمابعدازشهادتشآنرادریافتکردیم،چونارتباطات
بسیاردشواربودوماناگزیربودیمکارهاییمانندتهیۀمیکروفیلم،نوشتنباجوهرنامرئیو
ازاینقبیلترفندهارابیاموزیمتااخبارراازخارجبهداخلیااززندانبهبیرونبرسانیم.
بعدازایناعالمیهوشهادِترضارضاییدر۲۵خردادکهبهدنبالعزمجدیرژیمبرای
بهدامانداختنمغزمتفکراینعملیاتصورتگرفت،مقالهایبهدستمارسیدکهعللو
ابعادترورمستشارآمریکاییراتوضیحمیداد.همانتبلیغمسلحانهوافشایحضورنظامی
آمریکاییهادرایرانووابستگیرژیمشاهبهآمریکا.اینمقالهکهگفتمدرواقعیکبیانیۀ
سیاسِیداخلیدرتحلیلاینترورمحسوبمیشدازمحتوا،طعموبینشدیگریبرخوردار
بهاینمطلبدرادامۀتغییرمواضعخواهمپرداخت.

)۲(
بودکهبرایخودمنتازهگیداشت.

http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/edame.enghelabi.html:۱-نک.به
۲-نک.به:

http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/edame-enghelabi/Etelaiyeh-16-mostasharan.pdf
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تماسبافلسطین…   ۳۲۵

دربهمن۵۱همچندینعملیاتکوچککهعمدتًابمبگذاریدرمراکزودفاتر
گوناگوناستانجاممیشود.کهدراعالمیههایسیاسینظامیمجاهدینبارهادربارۀ

)۱(
آنهاگزارششدهاست.

اشارهکردم البتههمانطورکه بچههاشهیدشدند، از نفر دوره۲۵–۲۰ این در
به بازمانده افراد از برخی و رسیدند شهادت به مللاسالمی حزب اعضای از تعدادی
سازمانپیوستند،منظورمسپاسیآشتیانی،محمدعلیعالمزاده،باقرعباسیوکسانیدیگر

هستندکهخودراحزباللهنامگذاریکردهبودند.

بازسازیسازمان،حزبمللاسالمیوحزبالله

بافاششدنموجودیتسازماندرپِیدستگیریهایشهریورومهر۵۰وسپس
و افراد پرداخت(، خواهیم آن به )که سال همان بهمن در سازمان موجودیت اعالم
آنان از بپیوندندکه بهسازمانی تا برآمدند گروههایخودجوِشمشابهدرجستجویآن
باسابقهترونیرومندتراست.بدینترتیبگرایشقابلتوجهیبرایپیوستنبهسازمان
دیدهمیشدبهطوریکهدرسال۵۱میتوانگفتبخشیازنیرویازدسترفتۀسازمان
بانیرویتازهتاحدیجبرانشد.میگویمتاحدی،زیراکسانیکهمیپیوستندمراحل
آموزشیوتشکیالتیسابقرانپیمودهبودند.جبرانایننقصالبتهدشواربودزیراکادرهای
آموزشدهندهدردسترسنبودندوسازمانناگزیربایدهمآموزشهایسیاسی،تشکیالتی
وامنیتیرافراهممیکردوهمبهضرورتهایمرحلۀجدیدکهمرحلۀنظامیبودپاسخ
میداد،امریکههرگزبهطورکاملورضایتبخشعملینگردید.باوجوداینسازمان
تاحد را وظایفخود توانست َجوجامعه، آمادگی و داشت انقالبیایکه پتانسیل با
چشمگیریتحققبخشد.روالسازمانبراینبودکهافرادراپسازآزمایشهایمتعدد
واطمینانازسالمتامنیتیوکیفیتانقالبیآنان،تکتکبهعضویتمیپذیرفتونه
گروهی.تنهادریکموردعضوگیریدستهجمعیصورتگرفتیعنیبهنحویکهمیتوان
آنراوحدتدوطرفنامید.اینموردمربوطاستبهعضوگیریگروهیازمبارزانسابق
“حزبمللاسالمی”کهمدتکوتاهیبودتشکلیایجادکردهبودندبهنامگروهحزبالله

کهبههیچروربطیبهآنچهپسازسال۵۷بهنامحزباللهمعروفشدنداشت.

یادآوریمیکنمکهحزبمللاسالمیاساسًاتحتتأثیرجنبشهایسیاسیمذهبی
عراقبود.اینجریاندرمهر۱۳۴۴ضربهخوردوقریب۷۰نفردرارتباطباآندستگیر
شدند.تشکیالتآنهابهلحاظعملیونظریوبهویژهامنیتیهنوزنتوانستهبودرشدوپرورش
یابد.محاکمۀآنهادرسال۴۴بهمحکومیتهاییانجامیدکهازششماهحبستاابد

http://www.peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/edame-enghelabi/Mojahed-123.pdf:۱-نک.به
peykar.org/Niruhaye-Digar/bakhtare-emrooz/bakhtare-emrooz-29.pdf             :همچنینبه
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میرفت.غیرازیکنفربهناممحمدعلیمولویعربشاهیکهتوانستفرارکندوبهعراق
بگریزدبقیهمحکومبهزندانشدند.محمدجوادحجتیکرمانی)کهمعممبودوازطالب
برجستۀقم(بهدهسالزندان،موسویبجنوردی،حسنعزیزی)هردومتولدنجفوتحت
تأثیراحزاباسالمیدرعراق(،عباسمظاهریویکیدونفردیگربهحبسابدوکسان
دیگرازجملهعلیرضاسپاسیآشتیانیبه۲سالمحکومشدند.بایدتوجهداشتکهتنهااقلیتی
از“حزبمللاسالمی”کهآزادشدهبودندگرایشنزدیکتریبهمجاهدینداشتندوبهآن
پیوستند،بقیه،چهآنهاکهآزادشدندوچهکسانیکهدرزندانماندنداینراهرانپیمودند.در
بینزندانیاننیزکسانیبودندمانندحسنعزیزیوعباسمظاهریکهازاندیشۀدینیفاصله
گرفتندومارکسیستشدند.عدهایمانندمهندسسیفیانوشهریو…زندگیعادیدرپیش
گرفتندیامانندعباسآقازمانی)ابوشریف(کهدرآنزمانبیشتردرچارچوبعقایدپیشین
باقیماندوعاقبتبارویکارآمدنجمهوریاسالمیبهفرماندهیسپاهپاسدارانرسید،مثل

برخیدیگرمانندسرحدیزاده،دوزدوزانیکهبهوزارتووکالترسیدند.

جمعیازاینانکهپسازچندسالزندانآزادشدندباروشنبینیوپختگیبیشترکه
چهبساناشیازتجربۀزندانبوددورهمجمعشدندوگروهیتشکیلدادندکهبینخودشان
و نگرش با اماچیزینگذشتکهوجودسازمانمجاهدین مینامیدند، راحزبالله آن
کیفیتیکهبادرکسنتیازاسالمتاحدودزیادیفاصلهگرفتهبودنظرگروهراجلبکرد.
آمادگیآنهابرایپذیرفتناندیشههاینووحتیکنارگذاشتناندیشۀمذهبیبینهریکاز
آنهامتفاوتبودولیگفتنیستکهباقرعباسیکههمراه
بامحمدمفیدیوسپاسیدریکعملیاتنظامیکهبه
قتلسرتیپسعیدطاهری)رئیسکمیتۀمشترکساواک
وشهربانی(انجامیدشرکتکردهبود،درزندانازپشت
در او 

)۱(
هستم. مارکسیست من میزدهکه فریاد میلهها

بامفیدیاعدامشددرحالیکهمفیدی سال۵۱همراه
به بهشدت میدهد نشان دادگاه در دفاعیاتش چنانکه

)۲(
اصولاسالمیمعتقدبود.

سازمان به گروهحزبالله از اسامیافرادیکه
مجاهدینپیوستندتاآنجاکهمیدانمعبارتنداز:علیرضا
محمدعلی )کریم(، پاکایمان عباس سپاسیآشتیانی،

۱-نک.به:نشریۀپیکارشماره۳۷ص۱۸:
peykar.o rg /PeykarArch ive /Peykar /Nashr i yeh /
Peykar-037.pdf

بههمسرش. علیرضاسپاسی نامۀ به: نفرنک. دو این دربارۀ -۲
بهخصوصنامۀدوم.

http://www.peykar.org/articles/645-sepasi.html?start=2

علیرضاسپاسیآشتیانی
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مفیدی، محمد افتخاری، مهدی عباسی، محمدباقر عالمزاده، محمدرضا عالمزاده،
عزتشاهی،احمداحمدواحتمااًلمنیژهافتخاری.درضمنمصطفیجوانخوشدلاز

سویسازمانباآنهاتماسداشتهاست.

ایندورۀبازسازیسازمانیعنیازاواخر۱۳۵۰تااوایل۵۲کهدورۀرضارضایی
وبهرامآراماست،بهدورۀرضادرسازمانمعروفاست،البتهجزبهرام،کساندیگری
است، درمرکزیت هم آرام بهرام و رضاست واقعیشخص مرکزیت اما دارند نقش هم
در چه مختلفی میگیرند.کمیتههای همکمک دیگر مشورتکادرهای از درعینحال
تهران،چهدرشهرستانهاوجودداردمثلمشهدواصفهانکهبچههابهآنجارفتوآمد
میکنند.مسئولیتکمیتۀاصفهاندرسال۵۲بهعهدۀعلیرضاسپاسیآشتیانیستکهزمانی
مشهدهمبوده.بچههابرایسروساماندادنبهکارکمیتههابهتهرانمیآمدندومیرفتندو
اینسفرهاخودضرورتهایامنیتیخاصیایجابمیکردهاست.پیگیریدستگاهپلیسی
همقطعنمیشدهبهطوریکهگاهبچههابهدلیلمسائلامنیتیمجبوربودندسفرکنندوحتی
ممکنبودهکهسواراتومبیلهایکرایهاییااتوبوسیشوندکهشبرادرجادهودرراه
بگذرانند.تشکیالتبهاینشکلبازسازیمیشداماازلحاظآموزش،سازمانکاماًلبه
کارهاییمتکیبودکهدرزندانصورتمیگرفت،یعنیبهکاربچههاوکادرهاییکههنوز
شهیدنشدهودرزندانبهسرمیبردند)اعدامگروهاولدر۳۰فروردین۵۱استوسری
دومدر۴خردادهمانسال(بهجمعبندیفعالیتوضربهمیپردازند.بهاینترتیبگذشته
زندانمیرسدوشاملجمعبندیدستگیریهاوفعالیتهای ازداخل نوشتههاییکه از
امنیتیاست،سازمانیکنشریۀداخلیویکنشریۀامنیتی-نظامیهممنتشرمیکند.اگر
درستبهخاطرداشتهباشممسئولیتنشریۀامنیتی-نظامیبهعهدۀشریفواقفیاستکه
ازکادرهایسازمانمحسوبمیشود،درکنارناماوازسپاسیآشتیانی،محمدیزدانیان،
ناصرجوهری،جمالشریفزادهشیرازی…نیزناممیبرمچوننقشمهمیایفاخواهند
کرد.اینهابعدًادررأس“جمعهایبررسیوتصمیم”قرارگرفتندونظراتیرابرایتغییر
سیاستآموزشیوتشکیالتیونوسازییابازسازیسازمانمطرحکردندکهسرانجاممنجر
بهتغییرایدئولوژیسازمانشد،اینبچههاهمراهباتقیشهرامدراینروندنقشداشتند.

مقاالتآموزشیکهاززندانمیرسدکاماًلمتنوعاستبرخیجنبۀامنیتیدارد،
بعضیجنبۀتئوریکمذهبیوحتیبعضیکهمیتوانگفتتئوریکغیرمذهبیهستند
یعنیدرواقعدرآنجاسازمانبراساسگرایشیکههرکدامازبچههاپیدامیکنندوتحوالتی
کهدرذهنشانحاصلمیشودو…میتوانندچندیننفرحولموضوعیگردآمدهودر
واقعنوعیکمیتهوکمیسیونهایگرایشیخودشانراتشکیلدهند؛اینمباحثباتوجه
بهاینکهتضادخیلیبارزیهم،باکلایدئولوژیوسیاستسازماننداردتدوینمیشود
وچونجنبۀعمومیدارد،میتواندبیرونبیاید.ایننوشتههاعمدتًاازطریقفعالیتزناِن

سازمانبهبیرونمیرسید.دربخشیدیگربهجزئیاتایننظریاتخواهمپرداخت.
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فرارتقیشهرام

ازعملیاتمهمیکهدردورۀرضا یکیدیگر
زندان از شهرام محمدتقی رفیق فرار صورتگرفت،
ساریستکهدرجاهایدیگرهمازآنسخنبهمیان
در رفیق این یادداشتهای دوم دفتر جمله از آمده


)۱(
زندانهایجمهوریاسالمی.

سال دوم نیمۀ در مصاحبهای ارتباط این در
۱۳۵۳باتقیشهرامانجامشدهاستکهمتنکاملآن
ونیزدرروایتیکهامیرحسیناحمدیان

)۲(
موجوداست

پسازقیام۱۳۵۷نوشتهوابتداگروهنبردآنراچاپ
کردهوروزنامۀپیغامامروزهمآنراهمانزمانمنتشر

کردهبود.

اطالعیهایکهمجاهدیندرهمانزمانپساز
فراررفیقشهراممنتشرکردراعینًادرزیرمیآورم:

 ۱۵ نظامی  شماره  ـ  سیاسی  “اطالعیه 
دربارۀ فرار مجاهدین از زندان 

الناس  رأیت  و  والفتح  نصرالله  جاء  اذا 
یدخلون فی دین الله افواجا”. هنگامی  که یاری 
خواهی  شد،  نمایان  پیروزی  خورشید  و  خدا 
دید که خلق ها چگونه دسته دسته به راه حق رو 

می کنند. )قرآن، سوره نصر(

هموطنان عزیز و مبارز

شامگاه روز جمعه ۱۴ اردیبهشت دو تن 
از انقالبیون اسیر، برادر مجاهد محمدتقی شهرام 
شرکت  با  توانستند  عزتی  حسین  مبارز  رفیق  و 
و  برومند  فرزندان  از  یکی  بی دریغ  همکاری  و 

http://www.peykar.:۱-نک.به:بخشپایانیازمقالهزیر
org/articles/833-farareshahram.html

۲-یادداشتناشر:متناینمصاحبهرادرنوامبر۲۰۱۶-آبانماه
کرد. منتشر کتاب بهصورت پیکار و اندیشه انتشارات ۱۳۹۵

http://peykar.org/books/1060-2016-11-11-16-22-13.html

امیرحسیناحمدیان

حسینعزتیُکمرهای

محمدتقیشهرام
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افسر شهربانی، طبق  امیرحسین احمدیان  ایران، ستوان  یکم  شجاع خلق 
زندان  مغول،  زندان  و  تبعیدگاه  از  جالب  فوق العاده  و  دقیق  نقشۀ  یک 
شهرستان ساری، فرار کنند. انقالبیون مذکور در جریان هجوم وحشیانۀ 
پلیس به نیروهای مبارز و کشتار و شکنجۀ انقالبیون در شهریور ۱۳۵۰ 
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 
۲۲ و ۳۰ دقیقه جمعه ۱۴ اردیبهشت در زندان مرکزی ساری شروع گردید 
و طبق یک نقشۀ کامالً دقیق و متهورانه، کلیۀ مأمورین مسلح زندان خلع  
سالح شده و با دستگیری ۱۴ مأمور 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 ۱۵ اردیبهشت پایان یافت.

در قسمت دوم انقالبیون توانستند با از میان بردن کلیۀ آثار و عالمات و 
اتومبیل خود در  برای دشمن و تعویض  اغفال کننده  پاهای  ایجاد رد  با 
ساعت شش و ده دقیقۀ صبح همین روز به سالمت به تهران رسیده و اندکی 

بعد در پناهگاه  های خود جای بگیرند.

از  و ضربه ای که  انقالبیون  و هوشیاری  از دقت  عمل  دشمن که 
درون صفوف خود توسط این افسر شجاع خورده بود، گیج و وحشت زده 
شده بود، به تالش مذبوحانه ای دست زد و با بسیج کلیۀ نیروهای ارتِش 
از  ردپایی  که  آگاهی، کوشید  و  ساواک  و  پلیس  و  ژاندارمری  و  محل 
انقالبیون فراری به دست آورد، اما کافی ست همین قدر گفته شود که حتی 
خیابان  در  اردیبهشت،   ۱۵ شنبه  یعنی  روز  همان  صبح  در  اتومبیلی که 
مهدی رضایی، مجاهد  در همان محلی که شهید  به خصوص  و  خورشید 
بود،  رها شده  رسانده  به هالکت  را  ساواک  افسران  از  یکی  ساله،   ۱۹
و  پَست  مقامات  فرمان  به  در حالی که  روز کشف گردید.  از چهار  بعد 
روز  دو  ظرف  می بایستی  ساواک،  و  شهربانی  و  ارتش  و  دربار  بی شرم 
پیگیری این افسر خائن به شاه و اربابانش و خدمتگزار واقعی و شجاع 
تیرباران  و بزودی  تا حتماً  به دست جالد سپرده شود  خلق ستمدیده اش 
گردد و مقامات ضدامنیتی ادعا کنند که با دستگاه اهریمنی شاه نمی توان 
درافتاد، اما این  بار هم مثل دفعات گذشته این آرزو در دل شان خشکید. 
در این عملیات انقالبیون تعداد ۲۰ قبضه سالح کمری از نوع “اسپرینگ 
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فیلد” آمریکایی و ۹۰۰ تیر فشنگ ۳۸% اینچ که دشمن به خصوص برای 
آمریکایی اش  اربابان  از  را  آن  قوی ترین  خلق،  انقالبی  فرزندان  کشتار 
و  اسرائیلی  متجاوزان  ساخت  بیسیم  دستگاه  یک  و  بود  تحویل گرفته 
مقادیری غل  وزنجیر 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 خلل  ناپذیر 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 می دهد. نتایج 

درخشانی که این پیروزی به طور 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 می دهد که:

قلب  در  نوینی  جبهۀ  ما  خلق  و حق طلبانۀ  مسلحانه  انقالب   -۱
دشمن، ارتش و نیروهای مسلح دولتی علیه رژیم خونخوار شاه و اربابان 

آمریکایی و انگلیسی اش باز کرده است.

با روشن شدن ماهیت  انقالبی و  اثر اوجگیری عملیات  ۲- در 
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 می رود و بی اعتمادی و ترس به شدت بر دشمن حاکم 

شده است.

۳- این 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 یافته اند 
جستجوی  در  همواره  میهن،  آزادی  به  عالقه  و  انسانی  شرافت  بنا به  و 
وسیله برای مبارزه علیه رژیم خائن و آدمکش شاه اند. پیوستن این افسر 
بر  هولناکی  چه ضربات  قادرند  مسلح  نیروهای  داد که  نشان  آزادیخواه 
پیکر رژیم وارد سازند و متقابالً چه خدمتی به جنبش آزادی بخش خلق 

خویش بنمایند.

۴- جا گرفتن این افسر شریف در کنار ما به عنوان یک برادر مجاهد 
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نشان داد که علیرغم همۀ تبلیغات اهریمنی رژیم هیچ گونه دشمنی بین فرزندان 
انقالبی خلق با برادران شان در ارتش و سایر نیروهای مسلح رژیم یعنی سربازان، 
پاسبانان، درجه  داران و افسران که همه خود در زیر ستم و سلطۀ امپریالیست های 
آمریکایی و انگلیسی در معرض توهین و پایمال شدن شرافت انسانی قرار گرفته اند 
وجود ندارد و تمام توطئه های خونین دشمن به تشویق افسران و درجه  داران 
شریف ارتش و شهربانی در کشتن برادران وخواهران انقالبی شان که جان 
 خود را در راه آزادی و استقالل مردم ستمدیده گذاشته اند بی اثر خواهد ماند.

عمل این ]افسر[ آزادیخواه و وطن  پرست نشان داد که همۀ تالش  های دشمن 
در ایجاد دشمنی و برادرکشی بین فرزندان انقالبی خلق و افسران و درجه  داران 
شریف به شکست انجامیده است. همچنین نشان داد که مبارزۀ ما تنها علیه 
امپریالیست های آمریکایی و انگلیسی و صهیونیستی و دست نشاندگان قاتل و 
ـ  ــ  دربار و طبقۀ حاکمۀ فاسد و در رأس همۀ این ها شاه جنایتکارـ  منفور آنها 
است و همۀ تالش های شیادان جنایتکار رژیم که سعی دارند وانمود کنند که 
گویا ما با افراد ستمدیده و شریف نیروهای مسلح از افسر و درجه  دار و پاسبان 
و سرباز که به وسیلۀ همین رژیم تحت خفت آورترین شرایط به بردگی همین 
رژیم نوکران بیگانه کشیده شده اند، سر جنگ داریم. ما از ابتدا نیز اعالم 
کرده ایم که تنها سینه ای را سوراخ می کنیم که سینۀ برادران انقالبی و خلق 
ستمدیدۀ ما را نشانه رفته و سوراخ می کند و تنها مغزی را متالشی می کنیم که 

دائماً در اندیشۀ کشتار و استثمار خلق ما می باشد.

زبون  رژیم  ادعاهای  بودن کلیۀ  پوچ   همچنین  عمل  این   -۵
و  اطالعاتی  دستگاه های  دادن  نشان  جادویی  زمینۀ  در  را  دروغ پرداز  و 
تحت  فرار  که  زیرا  ساخت  برمال  شهربانی،  و  ساواک  ضداطالعاتی 
شدیدترین سیستم های پلیسی و در میان انبوهی از همین عناصر اطالعاتی 

و در مدت چهار ماه تدارک با پیروزی کامل به انجام رسید.

از دشمن  و مهمات جنگی  اسلحه  معتنابهی  ۶- مصادرۀ مقادیر 
به نفع نیروهای انقالبی یک پیروزی نظامی  چشمگیر بود که دشمن را به 
هراس انداخته و ضربات روانی - نظامی  بزرگی بر او وارد ساخته است. 
متقابالً این سالح  ها قدرت آتش ما را افزایش داده و ارادۀ ما را بر پیروزی 
بر دشمن توان می بخشد. این که ما امروز با همان اسلحۀ دشمن، با خود او 
می جنگیم، مرحلۀ نوینی است در جنگ روانی با دشمن. دشمن که همواره 
از  باید  امروز  را می ترساند،  به قدرت سالح  های خویش می نازد و خلق 

قدرت سالح های خودش در دست انقالبیون در هراس باشد.

افسران، درجه  داران 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 عزت  نفس و حیثیت 
انقالبی تان آغشته  برادران  به خون خواهران و  را  انسانی شما، دست تان 
سازد یعنی به خون کسانی که در زیر سیاه  ترین دیکتاتوری های مزدوران 

بیگانه برعلیه استبداد و سلطۀ  آنان می جنگند.

برادران شرافتمند، در مقابل توطئه های ناجوانمردانۀ رژیم آدمکش 
و مزدور شاه مقاومت کنید و راه افتخارآمیزی که ستوان احمدیان، افسر 
ــ  به برادران  ــ  هرچند کوچک  شجاع پلیس گشود ادامه دهید و با کمک 
انقالبی و مسلح خود در ساختمان عظیم جامعۀ آزاد و فارغ از رنج بردگی 
و بهره  کشی و جامعۀ مستقل و سرافراز ایران شرکت کنید. خلق ما هرگز 
خاطرۀ خدمتگزاران صادق و شجاع خود را از یاد نخواهد برد. این آخرین 
پیامی  است که مجاهد دلیر ستوان احمدیان خطاب به افسران و درجه  داران 

شرافتمند و آزادیخواه در دفتر یادداشت زندان نوشت:

“می دانم راهی که من انتخاب کرده ام آینده اش مرگ است اما من 
می روم و این لباس ننگین را ترک می گویم تا دیگر گرسنگان گرسنه نمانند”.

درودِ خلق ایران به مجاهد دلیر امیرحسین احمدیان که ننگ پلیس 
شاه بودن را تحمل نکرد.

به خاطر  ارتش که  شهید  درجه داران  و  افسران  خاطرۀ  گرامی  باد 
میهن پرستی 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 ۱۳۵۲”.)۱(

ازفرارتقیتاشهادترضا

تقیشهرامدوروزبعدازفراربهسازمانوصلمیشود.اوکوششمیکندکارکرد
سازمانوافرادرابفهمد.شهرامبهلحاظتجربۀسازمانیوکارآییهایتئوریکوعملی
مرکزیت در داشتکه را آن شایستگی بارز( نمونهایست زندان از فرار )همین خود
اولشهریور زمانیکهضربۀ از روندکارها به نسبت طبیعیستکه سازمانجایگیرد.
واردشدتاخرداد۵۲کهرضابهشهادترسیدبایستیجمعبندیهمهجانبهایصورت

۱-بهنقلاز“باخترامروز”شماره۴۷،آبان۱۳۵۲
http://peykar.org/Niruhaye-Digar/bakhtare-emrooz/bakhtare-emrooz-47.pdf
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میگرفت؛نقائصکارودالیلاشتباهاتکشفمیشدوتمامنیروصرفآنمیشدکه
سازمانبتواندقوامگیرد.انتقاداتیبهسبکرهبریسازمانواردشدوآنچهراکهرفقای
شد. گرفته نظر در بودند داده قرار توجه مورد شامخی شهیدمحمود ازجمله دیگری

تغییراتیمهمدرعرصههایامنیتی،آموزشی،عملیاتنظامیوغیرهپدیدآمد.

همینجاالزمبهذکرایننکتهاستکهقبلازفرارتقیشهرامدردرونکادرهای
سازمانبهمنظورجمعبندیفعالیتدوسالهازضربهبهبعد“جمعهایبررسیوتصمیم”

بهراهمیافتد.هنوزاینجمعبندیهابهپایاننرسیدهبودکه
رضاشهیدشد.بحثهابعدازرضا،توسطشهراموبهرام
آرامتعقیبشد.نتیجۀاینجمعبندیهاآیندۀسازمانرا

دگرگونکرد.

شهادترضارضایی

تا سازمان رضا دورۀ در رفت، آن شرح همانطورکه
نقش شدند. ملحق آن به تازهای نیروهای و شد بازسازی حدودی
این طی را سازمان پیوستگی چون بود تعیینکننده هم آرام بهرام
ضربات و بودند خطر در لحظه هر مبارزین که دشوار سالهای
باخود را سازمان پاشیدگی هم از امکان و بود آمده وارد جمعی
داشت،حفظنمود.درروز۲۵خرداد۱۳۵۲رضابهطوراتفاقیبه
دامساواکمیافتد.درواقعساواکبرایدستگیریفرددیگریاز
نزدیکانسازمانبهخانۀاینفردکهرضاهمآنجابودهمراجعهوآنجا
رامحاصرهمیکند.رضابالفاصلهازپشتبامخانهفرارمیکندولی

مزدورانرژیمبهسویاوشلیکمیکنند؛رضاازبچههاییبودکهدرفلسطینآموزش
نظامیدیدهبودند،بهشلیکدشمنپاسخمیگویدوپسازیکدرگیریبالنسبهطوالنی
شهیدمیشود.زمانیکهاینخبراسفناکبهمارسیدآنرابهروزنامههایعربیزبانو

لوموندفرستادیموآنهااینخبررامنعکسکردند.

امروزکهبهاینتاریخمینگرم،ترتیبوقایعشگفتآمیزبهنظرمیرسد.احمد
رضاییپسازضربۀسنگینبهسازمانمسئولیتآنرابهعهدهمیگیرد.اوشرایطفرار
خود سهم به رضا میشود. شهید بعد چندی خودش و میکند فراهم را رضایی رضا
زندان از شهرام تقی میدهد. ادامه را فعالیت و دستگرفته به را تشکیالت رهبری
این در اما میشود شهید دشمن گلولههای رگبار زیر در رضا بعد چندی و میگریزد
لحظهتقیشهرامدرشرایطیستکهدرکناربهرامآرامرهبریسازمانرابهعهدهگیرد.
فراررضاازچنگرژیمدرآنلحظاتخطیربرایحفظسازمانوفرارتقیاززندان
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ساریبرایتداومآنبهنحویعمیق،ازپیوندشرایطوافرادمیگوید.احمد،رضاو
در را استمرارسازمان و تاریخ،مسئولیتوجود بارزیهستندکه تقیشخصیتهای
آنُبرههفجیعبردوشآنانمیگذاردوبهرامآرامسمبلاستمراراینتجربهدررهبری

سازماناست.

بهرامآرام

دربازسازیسازماننقشبرجستۀبهرامآرامرانیزبایددرنظرداشت،بهویژهآنکه
پنجسالتمامدرسختترینشرایطتوانستسازمانرادرعرصههایتشکیالتی،نظامی،
امنیتیبهخوبییاریدهد.نقشاوچهدرزماناحمد،چهرضاوچهزمانیکهشهرامدر
مرکزیتقرارگرفتبرایادامهکاریسازمانحیاتیبود.وجودرفیقیمثلبهرامبهمعنی
اینبودکهانقطاعیدرتداومفعالیتسازمانپیشنیاید.تحرکاوبهویژهدردورۀرضا،
بههیچروضربه نباید آنکه بهخاطر بود.رضا تابستان۵۲،چشمگیر تا زمستان۵۰ از
میخورداجبارًاازتحرکخودکاستوبهرامبهجایاوکارهاراسامانمیداد.چنینبود

کهسازمانتوانسترویپاهایخودبایستد.

دردورۀبعدنیزکهمسائلمهمسیاسیوایدئولوژیکدرسازمانمطرحبودبا
میشناختند را او رفقاییکه بین در عملکرد. وظایفخویش به چندان دو کوششی
شهادتش کنند. یاد احترام به جز او از ندیدهامکه
چگونه اینکه افتاد. اتفاق ۱۳۵۵ آبان ۲۵ در
بستند رگبار به شناساییکرده را او ساواک مأمورین
در عطفی نقطه بهرام شهادت نشد. معلوم سازمان بر
فعالیتهایامنیتیسازمانبود)نکمقدمۀدوآلیسم
زیرکی، هوشمندی، یعنی او تواناییهای .)

)۱(
سیاسی

قدرتدرَمحملسازی،ُگمشدندرمیانجمعوگمراه
نزدیک از را او رفقاییستکه زبانزد پلیس، کردن
بهایندومورداشارهمیکنم:پوران تنها میشناختند.
بازرگانکهتحتمسئولیتاوبودهمیگفتیکبارکه
بهراممیخواستسرقراربرودباقیافهایکهتیپیک
با لباس بود،چنددست بهخودگرفته نوجواندیپلمه

ضرورت و تاکتیکی عقبنشینی یک مؤید متن این مقدمۀ -۱
بررسیهمهجانبۀتاکتیکواستراتژیسازماندرآنمرحلهاست.

نک.به
http://www.peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/
dolisme-siasy-1355.pdf

بهرامآرام
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پوششپالستیکیسرچوبلباسیباخودبرداشته،درخیابانمیدوید،توگوییلباسهارا
ازاتوشوییگرفتهوسریعمیخواهدبهیکیازافرادخانوادهبرساند.مورددیگرزمانیست
کهدرخانۀتیمیواقعدرخیابانشیخهادیدر۲۷مرداد۵۳انفجاریرخدادهبودودو
مجاهد،سیمینصالحیولطفاللهمیثمیبهشدتمجروحشدهبودند.بهرامکهمسئول
خانهبودههنگامیسرمیرسدکهساواکدرمحلحضورداشتهوخانهومحلهرادر
محاصرهگرفتهبوده،جمعیتانبوهیهمگردآمدهبود.میبیندکهمیثمیمجروحافتادهو
بنابهروالتشکیالتیدرچنینمواقعیتصمیممیگیردکهبرایجلوگیریاززندهدستگیر
شدنمیثمیاوراهمانجاجلوخانهباتیربزند.هرچندچنینکاریرانمیکندولیحضور
اودرچنینوضعیتینشاندهندۀآرامشفوقالعادۀاو،جسارتوقدرتشدرعادینشان

دادنخودوکنترلبراعصابخویشاست.

تغییر امکان زمزمۀ ۵۳ سال در میکنم: اضافه او دربارۀ دیگر خاطرهای
ایدئولوژیمجاهدین،برخیازهوادارانمذهبیسازمانرانگرانکردهبود.بهخصوص
اینکهرویاعالمیهایچاپشدهدیدهبودندآیۀقرآنازآرمسازمانحذفشدهاست.
اقداماتی و میگفت مجاهدینسخن از بهحمایت سالها آن در هاشمیرفسنجانیکه
داشت،ازطریقیکیازهوادارانفعالسازماندربازاربهناممهدیغیورانخواستار
غیورانگذاشته منزل در مالقات قرار میگردد. سازمان مسئولین از یکی با مالقات
میشود.بهرامکهبهنظررفسنجانی“جوانکی”میآمدهازطرفسازمانبهمالقاترفته
قول بهرام و میکند بیان سازمان ایدئولوژی تغییر از را خود نگرانی رفسنجانی بود.
میدهدکهآنرابهمرکزیتسازمانمنتقلکند.رفسنجانیدرهمانسال۵۳کهبهخارج
کشورآمدهبودومناورادردمشقدیدماینجریانرابرایمننقلکردوخواستارآن
شدکهسازماناعالمتغییرایدئولوژینکندومیگفت:“ماازآغازمیدانستیمکهاسالم
شمابااسالممایکینیستولیوجودسازمانمجاهدینبهمااینامکانرامیدادکه
بگوییمتنهامارکسیستها)چریکهایفدایی(نیستندکهمیتواننددرعالیترینسطح
بارژیممبارزهکنند”.منهمجوابالزمراالبتهبهاودادم.باریرفسنجانیمالقات
بابهرامآرامرادرمصاحبهایباروزنامۀاطالعاتدرسال۵۹ونیزدرخاطراتخود

آوردهاست.

انتقادبهدورۀرضارضایی

یکیازانتقاداتیکهبهرضاواردمیشداینبودکهاوزیادازخانهبیرونمیرفت
یعنیبهامنیتخودشبهایالزمرانمیداد.واضحاستکهاگراوضربهمیخوردبرای
بار بود.یک بسیارجدیسالمجسته ازخطرات او تماممیشد. سازمانخیلیگران
درخیابانمتوجهمیشودکهیکیازمأمورانساواککهدرزنداناورامیشناختهاز
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روبهرومیآید.رضاکهدستشرویماشۀاسلحهبودهبااینتصورکهطرفمقابلهماو
راشناخته،خودراآمادۀشلیکبهسویاومیکندولیمتوجهمیشودکهحواسشخص
قبیل این از مواردگوناگون میگذرد. واکنشی هیچ بدون و دیگریست جای مزبور
مسائلامنیتیرخدادهوشایدبتوانگفتکهاجتنابازآنهاهمممکننبود.همواره
زمانیکهبعدازیکدورهبهبررسیآنمینشینیموبهنقدرویدادهامیپردازیم،تمایل
داریمکهموراازماستبکشیموبراساسآن،خودیارفقارابهولنگاریوبیدقتی
ازآنباالتربهرعایتنکردنپرنسیپهایمبارزاتیمتهمیاحتیمحکومکنیمولی و
وقتیپایعملخودمانبهمیانمیآیددرکمیکنیمکهرعایتهمینجزئیاتچقدر
از پس شهرام رفیق خود را امنیتی سادۀ ظاهرًا موضوِع همین است. دشوار عمل در
قیامبسیاردستکمگرفت،نهتنهادرکوچهوخیابانمیچرخیدبلکهحتیدرمحیط
دانشگاههمظاهرمیشدوچهبسادربحثهایچندنفرههمشرکتمیکردوتازهبرای
اینرفتارخوددلیلهممیآوردکهرژیمنمیتواندمرادستگیرکندواگربکندآبروی

خودشمیرود!

یکیدیگرازنقدهاییکهبهدورۀرضاشد،مسئلۀآموزشاستکهبهدلیلافتادنبه
دنبالخردهکاریهاعماًلتاحدزیادیبهتعطیلکشیدهشدهبود.کارتبلیغبیپایه،یعنی
کاربسیجبدوناینکهواقعًاپشتآنپایهایوجودداشتهباشد.ایندرسمهمیستکه
سالهاستدرذهنمنجاگرفتهاستکهاگرخودتبرجایمحکمینایستادهای،دست
ازادعابرداروبهکسیفراخواننده.انتقاددیگراینبودکهسازماننیرویمحدودخودرا
بدوندرنظرگرفتناالهمُّفاالهمیعنیاینامرکهچهچیزیمهماستوچهچیزیمهمتر،
صرففعالیتهاییکردهبودکهظاهرًافعالیتتبلیغیبودولیپشتوانۀنظریوتشکیالتی
نداشت.رضانبایدنیرویخودراکهنیرویمرکزیسازمانبودبرایهرچهزیباتردرآمدن
کتابشهداودفاعیاتزندانیانصرفمیکرد،اینکارغلطاندازبودزیراکسیکهکتاب
رادرچندصدصفحهتمیزودقیق،چاپوصحافیشدهمیدیدگمانمیبردکهاین
گوشهایازسازماناستدرحالیکهخوِدرضارویآننیروگذاشتهبود.اینتجربهوانتقاد
ازآن،باعثشدکهلقمهرابهاندازۀدهانمانبگیریموازاینکهکارمانبهبهترینوجهی
ارائهنمیشودومتناسببانیروییستکهداریمشرمندهنباشیم.پورانمیگفت:“یک
باراعالمیهایرادرخانۀچاپ،آمادهکردهبودیمکهایرادداشت،برخیجاهایشسیاه
وجاهایدیگرکمرنگشدهبود.همراهبادورفیقمجاهدزندهیادانمحسنفاضلو
حسنابرارینظرماناینبودکهکاررادوبارهانجامدهیم.همانزمانرفیقبهرامآرامکه
مسئولمابودرسید.گفتیم“اعالمیهتمیزدرنیامدهومیخواهیمآنرادوبارهبزنیم”گفت
“نههمینُمبیننیرووسطحیستکهمادرآنقرارداریم.مانبایدکاریکهرضاکردو
بیشتریننیرورابرایچاپبهکاربردانجامدهیم”.اعالمیهباهمانشکلغیرمطلوب
پخششد.اینکهادعاییفراترازنیرویخودنداشتهباشیمدرسبزرگیبودولیمتأسفانه
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هموارهرعایتنشدونمونههایعدمرعایتشبرایما،حتیدرسالهایبعد،خسارتها
در جور وکمونیستی انقالبی باکار پوک ادعاهای و مبالغه و آورد.گزافهگویی بهبار
نمیآیدولیمتأسفانهنمونههایآندرکلیۀنیروهایجنبشوجودداردوچقدرکمبهآن

برخوردانتقادیواصالحیصورتمیگیرد!”.

اینراهماضافهکنمکهروالعمومی،حتیدرجنبشسیاسیچپبانوعیآرایش،
رتوش،جرحوتعدیلهایمصلحتیوغیرههمراهاستکهگاهدامناسنادراهممیگیردو

آنهارابهطوریغیرواقعیوگولزنندهوفریبندهمعرفیمیکند

درنقدتبلیغاتحولخانوادۀرضایی

نقشبرجستهایکهاحمدرضاییوسپسرضاتازمانشهادتدر۲۵خرداد
۱۳۵۲درحفظوادامهکاریسازمانایفاکردندباعثشدهبودکهدرتبلیغاتسازمان
مورد امر این زمان درهمان بهطوریکه تمرکزشود ازحد بیش رویخانوادۀرضایی
انتقادبدنهوهوادارانسازمانوحتیخانوادۀشهداوزندانیانقرارگرفتهبود.اینکه
مجموعهایازشرححالمجاهدینشهیدتحتعنوان“اززندگیانقالبیوندرسبگیریم”
تنهاباعکسروشنوسرخرنگمهدیرضاییمزینباشد،اینکهکتاب“سیماییک
مسلمان”کهکارجمعیدرونسازمانیبودبهناماحمدرضاییوباعکسیازاودرپیشانی
انتقاد مورد بهخانوادۀرضایی ویژه دادن امتیاز از موارددیگری یا منتشرشود کتاب
بود.بهگفتۀپورانبازرگانبرخیازخانوادۀشهداباتوجهبهآنچهدرنشریاتماونیز
رادیوفارسیبغدادمطرحمیشده،گلهمیکردهاندکه“مگربچۀماشهیدنیست!”.نفس
اینانتقاددردرونسازماننشاندهندۀروحیهایستکهازابتدایامردرسازمانوجود
داشتوآناینکههمهمبارزندوکسیرابردیگریامتیازینیست.بههمیندلیلبودکه
درهیچدورهایازفعالیتماتاکنونکسیبهعنوانرهبربرگزیدهنشدوحتیاصطالح
رفیقکبیر)کهبهخودیخودایرادیندارد(بهکسیاطالقنگردید.عالوهبراین،پوران
ازقولحنیفنژادنقلمیکردکهدرمالقاتزندانبهاوتوصیهمیکردهکهنبایدطوری
امامیدانیمکهسازمان بپرهیزید”، سازماندهیکردکهکسیقطبشود،”ازقطبشدن
مجاهدینپسازقیامدراینبارهشیوهایکاماًلمتفاوتوحتیمتضادباگذشتهاتخاذ

کردکهدربارۀبینشحاکمبرآنبایدتأملیعمیقصورتگیرد.

اینراهمنبایدفراموشکردکهپیچشوانحرافاتیکهگرفتارآنهامیشویمبیدلیل
نیستونمیتوانآنهارابهسادگیمحکومکردوهمیشهبایدشرایطتاریخیوقوعیک

حادثهیاتصمیمرادرنظرگرفت.
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پیشنهادبهخارجبرایعملیاتآدمربایی

پسازتشریحتحوالتداخلتاشهادترضارضایی،اکنونبهانعکاسضربۀ
شهریور۵۰درخارجوفعالیتهایپسازآنبازمیگردیم.

باعجله و بود نوعیشوکشده دچار ازضربه سازمانپس همانطورکهگفتم
دستبهیکسریعملیاتبرایآزادکردنرفقایدربندزد.بهماافرادخارجکشورهم
پیشنهادمیکردکهدستبهعملیاتهواپیمارباییبزنیمتابتوانکسانیمانندسعیدمحسن

رادربرابرآزادیگروگانهااززندانآزادکرد.

در شفیق، شهرام ناموفق عملیات از پس روز سه بدیعزادگان اصغر مشخصًا
نامهایازماخواستکهبراینجاتبرادرانزندانیدستبهربودنشخصیتهایبرجسته
بزنیم،آنهمدرحالیکهقراربودطرحانفجاردکلباآنمقدماتخیلیدشواروپیچیده
اجراشود.آدمبهیادتراژدیهملتمیافتدکهتاوقتیفرصتعملداشت،تردیدکردو
درافکارخودغرقشدووقتیتردیدرابهدورریختدیگرفرصتتفکرحولعملرا
پیدانکرد.پیرودرخواستاصغراقداماتیهمبرایتدارکگروگانگیریصورتگرفتو
وسایلالزمبهاروپامنتقلشدولیبهخاطرکافینبودننیروازانجامآنصرفنظرکردیم.

خوشبختانهاینواکنششتابزدهونادرستجامۀعملبهخودنگرفت.

بعدازضربۀ۵۰درخارج

پیوستهحضورداشته بهطورمستقلو افرادیدرخارج اینکه برای درسازمان
باشند،هیچگونهبرنامهاینبود.درواقعقراراینبودکههمۀافرادیکیپسازدیگری
بهخارجاعزامشدهوآموزشببینندوبهایرانبازگردند.درحینهمینفعالیتهابودکه
حادثۀفرودگاهبیروت)دستگیریدونفر(وهمینطورضربۀاولشهریور۵۰بافاصلۀ
اندکیپیشآمد.گرفتاریهایناشیازایندوحادثهبهچندنفردیگرکهدرخارجباقی
ماندهبودندحتیمجالندادکهبهداخلبرگردندوتامدتزیادیحتیفرصتآننشد
کهبهفکربنشینندکهحالچهبایدکرد.ازشهریوربهبعدچندنفربیشتردرخارجباقی
نبودند،پراکندهوبهشدتدرگیرباحوادثلحظهای.حادثههاپشتسرهممیآمدندو
بیهیچتجربهاییاکنترلیاجمعزدِنحسابی،هرکسبهتناسبکششفکریوعملیاش
بهراهمیافتاد.وقتیضربۀاولشهریور۵۰رخدادهنوزرسولمشکینفام،ابراهیمآوخو

سیدجلیلسیداحمدیانبهایراننرفتهبودند.

پسازباخبرشدنازضربه،رفقاییکهدربیروتبودیمیعنیشامخی،مشکینفام،
روحانی…ومنطیجلسهایتصمیمگرفتیمکهبهسرعترسولمشکینفامراجهتکسب
اطالعدرموردجزئیاتضربهبهایرانفرستادهوهمینطوروضعیتادامهکاریخارجرا
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باعناصررهبریکهزندانینشدهبودندبررسیکنیم.

باضربۀشهریوروآشفتگیکهدرکارسازمانپدیدآمدهبودماناگزیربودیمبرای
دادگاههای در برایحضور ارسالوکیلخارجی )ازجمله فعالیتهایپشتجبههای
ایرانونیزپخشاخبارمربوطبهدستگیریهاوزندانهادرعینتغذیۀداخلازاخبارو
منابع(،درخارجکشوربمانیم.مابایدباسازمانهاونیروهایانقالبیمنطقهرابطهبرقرار
میکردیمسازمانرابهآنهامیشناساندیموازامکاناتفکریوآموزشیآناناگرداشتند

استفادهمیکردیم.

درواقع،ماندندرپایگاهفلسطینیانمشکالتمالیماراتاحدیسبکمیکرد
چونالزمنبودبرایچندیننفرخانهاجارهکنیم،اینافراددرپایگاهمخارجشانازلحاظ
خوردوخوراکفراهمبود.واقعًاهمجنبشفلسطینباماکاماًل“خودی”برخوردمیکرد
ومنهرگزرفتارآنانبهخصوصابوجهادرافراموشنمیکنم.درشرایطیکهرابطۀمابا
ایرانازبیخبریدهشدهبوداینبرخوردآنانماراحفظکردهوبهمااجازهمیدادهرکاری
کهبهنظرمانضروریمیرسیدبکنیموهرگزاعمالنفوذیدرتصمیماتمانکردندیعنی

خیلیرفیقانهوشرافتمندانهرفتارکردند.

گذشتهازسازمانآزادیبخشکههموارهپشتیبانمادرهمۀفعالیتهایمانبود،
بادوجریاندیگرفلسطینیرابطهگرفتیم.یکیجبهۀخلقبرایآزادیفلسطینبهرهبری

بودکه الیمانی( )احمد ابوماهر طریق از حبش، ژرژ
غیرازامورتبلیغاتی،آنهاکوششکردندمارابهعدن
نیز و معرفیکنند یمن( خلق دموکراتیک )جمهوری
درارسالوکالازطریقاتحادیۀوکالیمدافععرببه
آزادیبخش جبهۀ مخفی اپوزیسیون با ارتباط و ایران
ملیالجزایربهماکمککردند.مطالبمتعددیازما
درمجلۀالهدفبهسردبیریغسانکنفانیمنتشرشد.

آزادی برای دموکراتیک جبهۀ با دیگری
فرد طریق از بودکه حواتمه نایف رهبری به فلسطین
دوماینجبههابوعدنان)قیسعبدالکریم(ممکنشد.
اوبرایدونفریکهدربیروتزندانیبودندوکیلتعیین
فلسطینی حقوقدانان از الدباغ، مصطفی )دکتر کرد
مقیمبیروتبودونویسندۀکتابیتحقیقیدربارۀتاریخ
فلسطین(کهتاآخرمحاکمهکهجمعًانهماهطولکشید،
هیچکارمزدی نپذیرفت حتی و زیادیکرد فعالیت
بگیرد.ابوعدنانازطرفاتحادیۀوکالیمدافععرب

ژرژحبش)الحکیم(
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هم،جهتدفاعازرفقایمادرزندانهایشاهمعرفینامهنوشت.

و کرده برقرار رابطه عرب حقوقدانان اتحادیۀ با توانستیم ۱۳۵۰ آذرماه در
آنهاراازوضعیتزندانیانپسازضربۀشهریورومهرماهباخبرسازیم.آنهابهامضای
دبیرکلخودشفیقارشیداتبیانیهایدرمحکومکردنهیئتحاکمۀایراندردستزدن
بهشکنجهوضرورتتأمینحقوقانسانیزندانیانوحقدفاعازخود،منتشرکردند.)۱(

درهمینچارچوببودکهازطریقآشناییایکهتقیشامخیباصادققطبزاده
داشت،یکوکیلفرانسوییعنیخانممیشلبوویالر)۲(رابهتهرانفرستادیموگزارش
اورابهعربیوفارسیترجمهوپخشکردیم.وکیلدیگریرانیزبعدًادرسال۱۳۵۱
توانستیمبهتهرانبفرستیمکهدوتناززنانسازمانبااومالقاتکردندکهیکیازآنها
حوریبازرگانبود.کنفدراسیوندانشجویاندرخارجازکشورنیزکهباآنهاروابطخوب
وفعالیداشتیم،موفقشدهبودوکالییبهتهرانبفرستدوحتییکیازآنهاتوانستهبود
دردادگاهمسعوداحمدزادهشرکتکردهوجایشکنجهرابربدناوببیندوگزارشکند.

و )فرانسه اروپا در روحانیکه بودیم:حسین مانده باقی درخارج نفر ماچند
انگلیس(وگاهدربیروتبود،محمودشامخیومندرخاورمیانه؛یکنفردیگراز
رفقاباناممستعارمصطفیهمداشتیمکهنمیتوانستیمبهصورتحرفهایاورادرنظر
بگیریم.محسننجاتحسینیومحمدیقینیهمدرزندانبیروتبهسرمیبردند.آنهارا
همانطورکهگفتم،درارتباطباداشتناسلحهدرفرودگاهبیروتدستگیرکردهبودند.

دراینوضعیت،ارتباطماباداخلبسیارمحدودودرحدنامههاییبودکهعمدتًا
خبرازدستگیریهاوشهادتهامیدادوگاهاندکیگزارشازوضعداخلیاتحلیلهایی
همبههمراهداشت.درآذرماهیکچمدانجاسازیشدهازطرفاحمدرضاییرسیدکه
ازمامیخواستمطالبرابرایانتشاربیرونیآمادهکنیم.درنتیجهبارسیدنتعدادی
ازکتابهایسازمانیکهقبلازشهریورنوشتهوارسالشدهبودندقسمتیازکارمابه
ما یافت. اختصاص نشر برای آنها آمادهکردن و مدافعات و متون از بعضی تصحیح
همانطورکهگفتمدرآنمقطعسهنفر)حسینروحانی،محمودشامخیومن(دربیروت
به امکانات برحسب اروپاکه در خاموشی مرتضی یعنی هم جدید نفر یک و بودیم
کارهایروزمرهمیپرداختیم:رسیدگیبهنامهایآمدهازداخل،انتشارخبرهایرسیدهو

یاجمعآوریتجاربجنبشهایانقالبیوغیره.

۱-نک.به:باخترامروز،شمارۀ۲۰،نیمهاولآذرماه۱۳۵۰،ص۴.
 http://peykar.org/Niruhaye-Digar/bakhtare-emrooz/bakhtare-emrooz-20.pdf 

۲-بهمادامبوویالرMichèle Beauvillard بعدهاهماشارهخواهیمداشت.اوازموکلینبرجستۀجنبش
الجزایروجبهۀآزادیبخشبودوطیسالهابهمادرعرصههایحقوقییاریداد.زمانیکهپسازسال۱۳۶۰

بهتبعیدآمدیمنیزاوبرایامورپناهندگیدرکنارمانبود.
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مرتضیخاموشیجدیدًابهماپیوستهبود.اوجزودانشجویانیستکهدرآمریکا
تحصیلمیکردوازدوستانکسانیمثلمحمدحیاتیوبرخیدیگرازمجاهدینبودهو
چهازنظرعقیدتی،چهرادیکالیسمبهمجاهدیناحساسنزدیکیمیکردهاست.درواقع
اوازطیفمذهبیهایمترقیبودهکهدیگرامثالنهضتآزادیو…قانعشنمیکردند
ودرجستجویجریانیبودکهباالترازاینهابهقضایانگاهکند؛ضمنًابهماجراجویی
وفعالیتهایچریکیوعملیاتنظامیعالقهنشانمیداده.اومشخصًابهچمرانگفته
بود:“محمدحیاتیراگرفتهاند،اودرزندانبهسرمیبردومناینجادرآمریکادرس
بخوانم؟منازاینزندگیمتنفرموبرایمتهوعآوراست،میخواهمبهخاورمیانهبرومو
باجنبشفلسطینرابطهبگیرم”.اوباچمرانویزدیو…آشنابودوهمراهچمرانبه
بیروتآمدهبود.یزدیباماتماسگرفتوگفتکه“یکیازبرادرانمامیخواهدبیاید
آنجاوباسازمانشماهمکاریکند.خودشازآمریکاگذاشتهرفتهواالندرپاریساست
ومیخواهدبیایدلبنان،شمادراینموردچهفکرمیکنید؟”منقباًلازطریقدونفراز
دخترهاییکههوادارجمعمابودندازوجودخاموشیباخبرشدهبودم.ایندخترهابعداز
ضربۀشهریور۵۰وپیامدهایآنبهخارجآمدهبودندوآنهاهمتمایلداشتندواردمبارزه
شوند.اینهادرفرانسهدرخانۀقطبزادهبودندوخاموشیرادرآنجامالقاتمیکنند.
آنهاطینامهایکهبهمانوشتهبودندازشخصیسخنگفتندکهازآمریکاآمدهوافکارش
بهسازماننزدیکاست،اسمشهمخاموشیاست.باتوجهبهاینکهاوازدوطریقبه
مامعرفیشدهبودازاوخواستیمکهبهبیروتسفرکند.خاموشیهمآمدوتوانستیمبااو
صحبتکنیم.پسازحدودششماهآموزشمعمولیمربوطبهسازمانکهطیآنحسین
روحانیکارآموزشاورابهعهدهداشتبهپایگاهیدربیروتکهازطریقابوجهادداشتیم

رفتوازاینزمانجزوبچههامحسوبمیشد.

باری،مامشغولاینفعالیتهابودیموهمزمانموضوعاصلیایندورهتالش
بیوقفهجهتآزادسازیدونفرزندانیسازماندربیروتهمبود.

بیانیۀاعالمموجودیتسازمانمجاهدین

باافشاشدنوجودسازماندرایران،لزوماعالمهویتسازمانبرایهمۀمامحرز
میشد.پسازضربه،برادرانمادرزنداندراینفکربودندکهخودراچهبنامند.تاآن
روزاصطالح“سازمان”مطرحنبودودرزمانصحبتازخودمان،ازواژۀ“جمع”استفاده
میکردیم.حالکهوجود“جمعی”بااینوسعتلورفتهبود،بهچهعنوانونامیبایداز
آنهاحمایتودفاعکرد؟برایمااینمسئلهبهصورتعاجلیمطرحشد.درخارجتصمیم
گرفتیمکهموجودیتآنرابهنحویعلنیاعالمکنیم.درتاریخ۲۰بهمن۱۳۵۰،اولین
بیانیۀسیاسیحاویاعالمموجودیتسازمانراحسینروحانی،محمودشامخیومندر
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بیروتتهیهکردیم.نامتشکیالترابراینخستینبار“سازمانمجاهدینخلقایران”
اعالمکردهوبیانیهراباعبارت“بهنامخداوبهنامخلققهرمانایران”آغازکردیم)۱(؛
تأیید اقدامیکهمورد تأکیدورزیدیم، تودهای مبارزۀمسلحانۀ برضرورت اینمتن در
مسئولسازمانرضارضاییقرارگرفتوخبردرایرانوخارجمنتشرشد.عاجلبودن
اینکاربهخصوصبرایماازآنجامطرحبودکهماباانبوهیازفعالیتهایدفاعیدر
خارجروبهروبودیموبایداینجمعرابهطوریاصولیتعریفمیکردیمومینامیدیم.
علتانتخابواژۀ“مجاهد”ایناستکهرفقاییکهدرزندانبودند،خودشانراگاه
دریادداشتهاییکهاززندانمیرسید،“مجاهدیِنفدایی”یا“مجاهدخلق”یا“گروه
مجاهد”مینامیدند.مااینواژههاراازآنهاشنیدهبودیمویقینًا“مجاهد”واژهایستکه
اززندانآمدهاستولیگفتن“سازمانمجاهدینخلقایران”بهاینشکل،اولینباردر
بیانیهآمدهوماسهنفراینکارراکردیم.گفتهباشمکهاصاًلتصورماایننبودکهاینواژه
تداعیمذهبیداشتهباشد.بهخوبیبهیاددارمکهدرترجمۀآثارلنیناز“مجاهدینمسکو”
نامبردهشدهبودویا“مجاهدینمشروطه”یا“مجاهدَلر”و“فداییَلر”کهدرکسرویآمده
است.هیچتمایزعقیدتییاایدئولوژیکیدراینواژهدرنظرمانبود.بههرحالدربیست
بهمن۵۰زمانیکهآنبیانیهرانوشتیم،نمیدانستیمکهچنینبرداشتمذهبیایمیتواند
مطرحباشد.اینرفقایفلسطینیبودندکهبعدهااینتداعیمذهبیرابهماگوشزدکردند.
خودمنازاینبابتاصاًلراضینبودمودوستنداشتموچنیناحساسیمختصمنهم
نبود؛ماباوجودیکهمذهبیبودیمنمیخواستیمچنینبرداشتیباناممانعجینباشد.

باری،مابیانیهرادستنویسکردیم.منبهسراغیکیازرفقایجبهۀملیخاورمیانه
یعنیخ.پرفتمتاآنراتایپکنیم.درماشینفولکسواگونقورباغهایمتعلقبهاونشسته

http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/Bayaniyeh-siasi-1350.pdf:۱-نک.به
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بودیم.بالفاصلهکهشروعبهخواندنمتنکردمکهبا“بهنامخداوبهنامخلققهرمانایران”
آغازمیشد،تعجبوشگفتزدگیرادرچهرهاشدیدم.برایاولینباربودکهتعلقمابه
ایدئولوژیاسالمیرامیشنیدزیراتاآنروزدررفتارماهیچنشانهایازبرخوردمذهبی

ندیدهبود،امااوهیچمکثیاسؤالینکردوبهتایپکردنادامهداد.

بیانیۀاعالمموجودیتسازمانازطریقرادیوبغدادپخششدودرایرانرفقا
آنراشنیدند.نامۀرضارضاییرابهفاصلۀچندهفتهدریافتکردیمکهدرآناقدامما
رادرنامگذاریوموضعگیریتأییدکردهوستودهبود.اوافزودهبودکهایناقدامدر
روحیۀرفقایزندانهمخیلیمؤثربودهاست.اینعبارترابهکاربردهبود:“بارما
راسنگینترکرد”یعنیدرواقعاعالمموجودیتمسئولیتخاصیبهمابخشیدومارا
اکنوندرجایگاهدیگریقرارداد،بهعنوانسازمانیکهدیگربایدمسئولیتخودشرا

بهعهدهبگیرد.

اخبار نسبتًاوسیع انعکاس دنبالدستگیریهاو به اعالمموجودیتسازمانکه
زندانونیزانجامعملیاتمسلحانهصورتگرفتواکنشهایمختلفیدربینمخالفین
رژیمازطبقاتواقشارگوناگونبرانگیختکهعمومًاًمیتوانمثبتارزیابیکردیعنی
محافلیکهبهتعبیرامروز،میتوانچهدرداخلوچهخارجآنهارا“ملی-مذهبی”نامید
ازبازاریهاوروحانیونمخالفرژیمباطیفهایگوناگونشان)ازطالقانیتاطالب
قم(گرفتهتاروحانیونشهرستانهاوهمچنینمحافلونیروهایچپدرداخلوخارج.

پخششایعاتدرغیاباخبارموثق

مابااعالمموجودیتسازماندرواقعبهیکنیازسیاسیپاسخمیگفتیم.این
ضرورتتوضیحنظراتوحوادثیستکهبهمامربوطمیشدهاست.ازآنجاکهیابهدلیل
مطرح ما خود سوی از واقعی توضیحات دیگر انواعگرفتاریهای یا پلیسی شرایط
نشدهبود،جامعهازراههایدیگریتشنگیخودرابرایدستیافتنبهاطالعاتفرو
مینشاند؛برایمثالخبردستگیریواعداممجاهدینبرسرزبانهاافتادهبودوسکوت
قبرستانگونهایکهرژیمسالهابرفضایکشورتحمیلکردهبودچهبافعالیتچریکهای
فداییوچهمجاهدیندرهممیشکستولیکسینمیدانستکهحقیقتماجراچیست.
اعالمهویتبهایننیازپاسخمیداد.کمااینکهمثاًلدیدیمدراینمیانفردیکهمدتی
زندانکشیدهبود،اززبانزندانیاندیگرچیزهاییشنیدهوجزوهایدربارۀمجاهدیننوشته
بود.اینجزوهپاسخگوینیازیشدکهخیلیهاانتظارشراداشتندوباعنوان“فرازهایی
ازتاریخمجاهدین”بهناممنمنتشرشدهبود.خودمنسخهایازآنراپسازقیامجلوی
دانشگاهتهراندیدموخریدم.هیچسندیتینداشتوبسیاریازاموربهنحویمبهموخیالی
بهنظرم بافتهشدهبودولیمتأسفانهمأخذاطالعاتدربارۀمجاهدینتلقیمیشد. بههم
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نویسندهایدرسطحیرواندآبراهامیاننیزدریکیازکتابهایشبهآناستنادکردهبود.
جعلیبودناینجزوهچندجاخودرانشانمیداد؛درحالیکهناممرابهنادرستبهعنوان
نویسندهرویجلدداشتدرصفحۀآخربهعنوانسومشخصیادکردهبودکهفالنییکی
از“کادرهایهمهجانبه”سازماناست.وقتیباردیگرخواستهبودندآنراتکثیرکنندو
فهمیدهبودندکهمنباتغییرایدئولوژیسازمانهمراهشدهامباالیکلمه“کادرهمهجانبه”
نوشتهبودند“منافق”وبایکپاورقیکهدرهمانصفحۀآخراضافهشدهبود،دشنامهای
بیپایهایرانثارمنکردهبودند.باوجوداین،جزوهراتکثیرکردهورویناممنخط
کشیدهبودندولیبهخوبیخوانابود.نیازبهاطالعاتاگربهدرستیپاسخنگیردراهبرای

مخالفانهموارهبازمیماندتاازسردرگمیموجودهرسوءاستفادهایبکنند.

برخوردبهبیانیۀاعالمموجودیتسازمان

برخوردجریاناتوافرادمذهبیدرداخل

بهنظرممهمترینتأثیرانتشاربیانیه،اعتباروحیثیتیبودکهسازماندربینتودههای
ناراضیازرژیمبهدستآورد.اعالمیهها،دفاعیاتوکتابهایسازمانمورداستقبال
قرارمیگرفت،تکثیرمیشد،دستبهدستمیگشتوبهخارجارسالمیشد.اینهاهمه
ناشیازابتکاراتخودمردمبود.حتیزمانیکهبهخاطرایننوعنشریاتدستگیرمیشدند
ازخودمقاومتهاینمونهایدرزیرشکنجهنشانمیدادندونمیگفتندکهنشریهرااز
چهکسیگرفتهاند.نیروهایتازهنفسیازاینرهگذربهسازمانمیپیوستند.ارتباطات
بسیارگرموصمیمانهبینخانوادههایزندانیانازگروههایمختلفپدیدآمدکهپوران
بازرگانهمیشهازآنهابهشکلیحماسییادمیکرد.ازجملهارتباطبامادرسپهری)بانو
کاظمی،مادررفقایشهیدایرج،فرخ،فرهادوفرشادازفداییان(مادرشایگان)فاطمه
سعیدیازفداییان(ومادرشهیدهوشنگترگل)آرمانخلق(همدردیوهمکاریهایی

کهبینخانوادههابهوجودآمدهبودمجالبیشتریبراینگارشمیطلبد.

اعالمموجودیتسازمانبرمحافلروحانیمخالفرژیمکهبههردلیلعلیهشاه
مبارزهمیکردندتأثیرداشت؛البتهبعضیهاهماصاًلمعتقدنیستندکهروحانیمترقیو
مبارزمعنادارد،اینبهنظرمصحیحنیستچونکسانیهستندکهازمواضعگوناگون،از

مواضعطبقاتیمختلفدرجبهۀمبارزهبارژیمبودند.

از دادکه امکان رژیم روحانیونمخالف و بهطالب اعالمموجودیتسازمان
تفسیرهایمجاهدینازقرآنونهجالبالغهباخبرشوند.آنهااینتفسیرهاراباحیرتو

تحسینمیشنیدندوازآنهاتعریفمیکردندوبرایآنانجاذبهداشت.

تاقبلازاینکهمجاهدینبرداشتویژۀخودراازاسالمارائهکنند،اقشارسنتی
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ومذهبیدربرابرگسترشعلمواندیشههایمدرنبهکلیقافیهراباختهبودند.واکنشها
دربهترینحالتتوجیهوتفسیرهایسطحیبودمانندکتاب“مطهراتدراسالم”نوشتۀ
مهندسبازرگانیاآنجاکهآقایطالقانیشروِعبرخیسورههایقرآنراباحروفالفبا
مانند“الفالممیم”وغیرهبهالوالوگفتندرتلفنبینخداوندوپیغمبرتشبیهمیکرد!
کهبااندکیخردورزی،پوشالیبودنآنهاآشکارمیشد.روحانیتوآخوندیسمآبرویی
و روحانیت فایدۀ و شاه ضدکمونیستی سیاستهای اگر بود. ُاُملی دینداری نداشت.
دینداریدراینموردوجودنداشت،کالهآخوندهابیشازاینپسمعرکهبود.آخوندها
ومذهبیوندلشانبهاینخوشبودکهیکنویسندۀمشهوریاغیرمشهورغربیدرکتابی
مثاًلازاسالمتعریفیکردهباشد.چقدرازدکترگوستاولوبونفرانسویوجرججرداق
مسیحیحرفمیزدندتانشاندهندکهدینآنقدرهاهمِدُمدهنیست.درِبهدربهدنبالنقل
قولهاییازایناروپایییاآنآمریکاییمیگشتندکهبهدلیلییامصلحتیازنظرتاریخی
یاجامعهشناسیجایگاهیبرایاسالمدرتاریخبشریقائلشدهباشد.اگردانشجویییا
دانشگاهرفتهاییایکُفُکلکراواتیباآخوندیدوستمیشددلیلاینوانمودمیشدکه
آخوندخیلیهممتمدنومتجدداست!وقتیدرسال۱۳۱۳دانشکدۀمعقولومنقول
راتأسیسکردندهدفاینبودکهآنچهراکهروحانیتدرانحصارخودمیدانستاز
اوبگیرند.تسهیالتیبرایطالبفراهمکردندکهحتیبدونداشتندیپلمبتواننددراین
دانشکدهدرسبخوانندواگرطیسهسالتوانستنددیپلمهمبگیرند،بهآنهالیسانسداده
وکارمند دانشگاهی بهاصطالح استقبالکردند، امکان این از ازطالب بسیاری شود.
شدند؛لباسآخوندیراهمکنارگذاشتندوپسازمدتیعنواندکتراهمکسبکردند.
چنینبودکهبهشتی،ُمفتحوباهنرعنواندکترراهمیدکمیکشیدند.باکسبقدرت
سیاسیپسازقیامبودکهعنوانحجتاالسالموآیتاللهاعتباریپیداکردوگرنهخود
طالبهمدرقمیانجفآنرابهچیزینمیگرفتندودرمجالسخصوصیشغلآخوندی
رامسخرهمیکردند.براینمونهباشیخمحمدمنتظریخارجازخطکشِیعابرپیادهاز
وسطخیابانیدربغدادردمیشدیم،مینیبوسیداشتمیآمد.گفتم“صبرکنردشود”
گفت“بیاردشویم،خودشمیایستد،امافکرنکنبهاحترامماست،بلکهآخوندرامثل
حیوانتلقیمیکندوبرایشمیایستد”وچنینهمشد!باری،بودندآخوندهایکالشیکه
برسرمنبرباتلفظکردننادرستوخندهدارنامبرخیازنویسندگانغربی)مثاًلفرویدرا
َفَرهویدگفتن(یانامیکمحصولتازهیااصطالحجدیدرابااداواطوارپیشکشیدن
)ساالداولیویهیامادموازل(تاسرمردمراشیوهمالیده،نشانبدهندکهخیلیهمُاملنیستند.

مسئلۀ گاه آ عناصر و جوانان پایانناپذیر وعطش سیاسی بنبست و چهل دهۀ
گاه سیاسترابرایاقشاروسیعیازجامعهموضوعروزکردهبود.برایجوانانوعناصرآ
دیگرتسلیموسرفروبردندرآخوریکهرژیمتدارکدیدهومیدیدتنفرآوربود.مخالفت
بارژیمبههرنحوکهامکانداشتدردستورکارآنانقرارمیگرفت.درهمهجاازدانشگاه
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گرفتهتاکارخانه،ازبازارتامساجد،ازاستادیومهایورزشیتادرونخانهها،بویسیاست
بهمشاممیرسید.ازشاعرانوروزنامهنگارانونویسندگانگرفتهتاخطیبانمساجد،هرکس
کهمیخواستنشاندهدفراترازبینیخودنیزمیبیندوچیزیازحیثیتآدمیومسئولیت
درقبالجامعهدرخودداردنقبیبهسیاستمیزد.اگربخواهمنمونههایفراوانیراکه
درزندگیافرادآشنادیدهامبازگوکنمبهتفصیلمیانجامد.همهجاحکمبشکهباروت
راداشت.تظاهراتدانشآموزاندارالفنونتهراندر۱۳۳۸برسرامتحاناتآخرسالبه
شورشیمیانجامدکهیکدانشآموزبهناممهدیَکلُهرکشتهمیشود.تظاهراتمعلماندر
سراسرکشورباقتلدکترابوالحسنخانعلیوسقوطدولتشریفامامیپایانمیگیرد.در
دانشگاهها،درکارخانهها،درروستاها،درکردستان،درخوزستان)انفجاردرشادگان(
وهمهجایکشورنارضایتیموجمیزد.همینوضعدربازارومحافلمذهبیهموجود
داشت.طبیعیستکههرقشروجریانیمیکوشیدبازبانوفرهنگخودمبارزۀناگزیرشرا
توجیهکند.چنینبودکهازبینهمۀامامان،امامحسینمقبولوزبانزدهمگانشدویزید
ناممستعارمستقیمشاهگردید.روحانیتکههمیشهبهلحاظاقتصادیبهبازارمتکیستو
بهآنچهبهاصطالح“وجوهشرعیه”میگویند،ناگزیربودکهباخواستمردمهمراهینشان
دهدوآخوندهاییکهموجنارضایتیهاراتشخیصمیدادندبهتوجیهاینمبارزهپرداختند.
برایمبارزهکردنبارژیمشاهچارهایجزبهعاریتگرفتنگفتمانوابزارتشکیالتیچپ
وجودنداشت.آنهاهمبهمخفیکاری،تشکیالتوآموزشهایالزمبرایراهاندازیجنبش
ِخوْدرویآوردند.وقتییکگروهمذهبیرادربازاردستگیرکنندبهاتهاماینکهکتاب
خاطراتجنگبولیویاثرچهگواراراازرادیوپیکایران)وابستهبهحزبتوده(ضبط
وسپسچاپکردهاستوقتیخودرفسنجانیهمکهدرآنسالهاازچهرههایمعدود
سیاسیروحانیتبودمیگویدکهدرآنزماناهدافخودرادرچارچوبآزادیخواهیو
عدالتطلبیبیانمیکرده،میتوانفهمیدکهگفتمانچپوالئیکتاچهاندازهبرحیات
سیاسیجامعهمسلطبودهاست.روحانیونوعموممذهبیهاهمانطورکهگفتمچارهای
جزبهعاریتگرفتنیاآموختنگفتمانوراهحلهایچپنداشتند.درچنینشرایطیبود
کهآشکارشدنسازمانمجاهدیندراواسطسال۱۳۵۰برایبهاصطالحروحانیتمبارز
واقشاروسیعمذهبیکهشدیدًاتحتتأثیرمفاهیمیهمچونعدلعلیوفداکاریحسین
بودندبهمثابۀخونتازهایبودکهدررگهایایناقشاردمیدهمیشد.آنهاکهمیپنداشتند
سخنگوونمایندۀخودرایافتهاندبهحمایتازمجاهدینپرداختندبیآنکهطبعًااهداف
خودرافراموشکنند.باگذشتزمانبودکهمجاهدینفهمیدندبدونمرزبندیبااهدافیکه
ایناقشاردارندخودنیزبهعقبوارتجاعدرخواهندغلتید.بارهاگفتهامکهرضارضایی
کهازاواخرسال۵۰تاخرداد۵۲سازمانرااحیاورهبریکردبرایماارگانخارجکشور
نوشتهبود:“حاالآقایرفسنجانیازحمایتازمادممیزندولیفرداکهقالیهاینفیسش
رااززیرپایشبکشیممعنایحمایتازماراخواهدفهمید!”مجاهدینناگزیربودندکه
باقاطعیت،خودراازمخمصهایکهایدئولوژیالتقاطیشانبرایشانایجادمیکردویک
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پایآنهارادرحلقۀخردهبورژوازیمذهبیگیرمیانداخترهاسازند.اینبودعلتاصلی
کنارزدنمذهبازاندیشۀسیاسیکهدرسال۵۴رخداد.تشخیصاینامر،آنهمسه

چهارسالقبلازآنکهایرانبهدامجمهوریاسالمیبیافتدحادثۀکوچکینیست.

اعالمموجودیتسازمان)مجاهدین(انعکاسبسیارمثبتیبینایننیروهاداشت.
آلترناتیویپیدامیکردندکهمخالفتیباافکارمذهبیخودشان چراکهبرایاولینبار
نداشت.حداقلدرابتدایامرنداشت.هنوزمعلومنبودکهاختالفیدارندیاخیر.آنها
میدیدندباجرأتیکهخودشانندارندوباسازمانوپیشگامانیکهخودشانفاقدآنند،
مبارزهایعلیهرژیمپیشمیرودوآنهامیتوانندکنارگود،خارجازصحنۀدرگیریو
کشتهشدنو…بایستندوبگویند:“منآنمکهرستمبودپهلوان!”میتوانندسرشانرا
برابر آنهاپایینبودیعنیدر باالبگیرندودرپیشکسانیکههمیشهسرشاندرمقابل
کمونیستها،بگویندمسلمانهاهممیتوانندباالترینسطحمبارزه،یعنیمبارزۀمسلحانه
راعلیهرژیمبهپیشببرند.اینجاستآننقشعقبماندهایکهمجاهدینعماًلدرآن
قرارگرفتهبودند؛نقشیعقبماندهزیرابهبخشیازجامعهکهخواستارمبارزهعلیهرژیم
بودولینهازموضعیمترقی،نهازموضعیچپ،امکانعرضانداممیداد.بخشیکهبه
دنبالفردیاارگانیبودکهسخنگویشباشد،بهدنبالیکنمایندهبودیایکمشعلدار
مجاهدین اقدامات از و بنشینند خانه در میتوانستند آنها میکرد. پیدا اینجا در که
تعریفکنند.ازشجاعتهاییکهمجاهدینبهخرجمیدادندبگویندوهرچههمدلشان
میخواستمبالغهکنند.حتیداستانبسازندکهحنیفنژادیافالنمجاهدبااسلحهایکه
دردستداشتهمیخواستههلیکوپتریرابزند!بایدگفتکهدربارۀچریکهایفدایی
همافسانههاییازایندستوجودداشتکهچهبساواکنشیروانیازطرفمردمناتوان
وستمدیدهدربرابرَقَدرقدرتیدشمنباشد.خودممیشنیدمکهمیگفتندامیرپرویزپویان
کشتهنشدهودرآیندهبرمیگردد.بعدهاشنیدمکهبرایفردیمثلمننیزکهدرخارج
ازکشوریکیازنمایندگانمجاهدینبودمووظایفیراکهبرعهدهمانبودانجاممیدادم
چهرهایبسازندکهمثاًلباعرفاتبهمسکورفتهام!!یاباهیئتیازطرفسپتامبرسیاه
بهچین!!اینافسانهایستکهحسنماسالیآنرادرستپنداشتهوگویادرآلمانذکر
کردهوگفتهکهمجاهدینقباًلبهمسکورفتهاند.خودسازمانمجاهدینبهرهبریرجوی
همپسازقیام،درجریاندستگیریومحاکمۀسعادتیوقتیمیخواستتماسخودبا
شورویراتوجیهکنندگفتماقباًلهمتماسگرفتهبودیم)!(.اینناشیازتوهمیبودکه
چندسالپیشازآندامنزدهشدهبودواالنهممنکهمیگویمچنیننبوده،البتهممکن
استبگویندالبدبهنفعشنیستکهواقعیترابگوید.پیداستکهمسئولیتتوهماتیا
سوءاستفادههاییکهافرادازیکحادثهیایکنظرمعینمیکنندبهخودشانبازمیگردد

ونهبهیکسازمانانقالبی.

باری،سازمانمجاهدینبااعالمموجودیتخودبهعنوانیکسازمانانقالبی
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ودرعینحالمذهبی،نورامیدیدردلمذهبیهابهطورعمومایجادمیکرد؛بهخصوص
دربرابرتحقیریکهآنهاازوجودیکسمبلچپیعنیسازمانچریکهایفداییخلق
درخوداحساسمیکردند.درنظرآنهاسازمانمجاهدیناینکمبودراجبرانمیکرد.

اززماناعالمموجودیتسازمان،روحانیوندرنوعیحالتدوگانهنسبتبهما
قرارگرفتند؛همخوشحالبودندکهمابهعنوانجوانانمسلماندستبهمبارزۀانقالبیو
مسلحانهزدهایم،همازمواضعرادیکالماکهازاستفادهازتجربیاتجنبشهایانقالبی
میتوانستند اماکماکانهرطورکه بودند، ناراحت و نگران نداشت ابایی وکمونیستی
خودرابهمجاهدینمنسوبمیکردندوایندرحالیستکهامروزدرجمهوریاسالمی
آقایانطوریوانمودمیکنندکهگویاازابتدابامجاهدیندرتعارضبودهوآنهارانفی
میکردهاند.آنهابسیاردرزمینۀ“انحرافات”بنیانگذاراناولیۀآنسخنوریمیکنند.بسیار
تالشکردندتاعملیاتمسلحانۀمجاهدینعلیهرژیمشاهراتحقیرکنند.اینگفتههابا
آنتصوریکهخودروحانیوندرآنزمانازمجاهدینداشتندکاماًلتضاددارد.همین
کسانیکهدرجمهوریاسالمیبهقدرترسیدهاندتمامتالششانرابهکارمیبردندتا
خودرابهمجاهدینبچسبانند.رجاییدرسخنرانینامزدیخودبرایریاستجمهوریدر
سال۱۳۶۰باافتخارازرابطهاشبامجاهدینصحبتکردهبود:اوگفتهبودکهازطریق
همسرحنیفنژادبااوارتباطداشتهاست.آنرادرروزگاریگفتهبودکهماخودمان)و
ازجملههمسرسابقحنیفنژاد!(مجبوربودیممخفیزندگیکنیم.اسمهمسرحنیفنژاد

برایاوافتخارمیآورد؛اینبهسال۶۰وبعدازفراربنیصدرمربوطمیشود.

بهخوِدمن پورانمیگفت:“وقتیمحمدکشتهشد،رفسنجانی باب درهمین
گفت:“ماباحنیفنژادقوموخویشبودیم”گفتم:“چطوری؟”گفت:“ازطریقتو،تو
رئیسدبیرستانرفاهیوزناو”.یکبارهمدرزندانقزلقلعهکهبهدیدنبرادرممنصور
رفتهبودم،همسِررفسنجانیهمآمدهبودمالقات.رفسنجانیدرآنجامیگفت“منرا

بهخاطرمجاهدینگرفتهاندومنبهاینافتخارمیکنم””.

برایاینکهمنصفانهقضاوتکردهومثلآنهارفتارنکردهباشم،بایدتذکرداد
تاجاییکهمیدانمرفسنجانیراکهازسال۴۲طلبهبودومیبایستبهعنوانمحصلاز
خدمتنظاموظیفهمعافشودبهسربازیفرستادندومدتیسربازصفربود؛پسازآنهم
سهیاچهارباربهزندانافتادکهجمعًاًبهقولیسهسالوبهقولییکسالدرحبسبود.
درآنموقعگفتهمیشدکهاوموردضربوشتمقرارگرفتهوزیرکتکخوردنذکرخدا
میگفتهاست.بهیاددارمهمانزمانیکهدررادیوعراقِسریبرنامههاییبهعنوانصدای
نهصتروحانیتتوسطمحموددعاییادارهمیشد،منراجعبهشکنجۀرفسنجانیو…

مقالهاینوشتهبودمکهدرآنبرنامهخواندهشد.

بود مجاهدین گفتار در مارکسیستیایکه وجۀ از همانطورکهگفتم آنها اما
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و مارکسیسم با مرزبندی میگفتکه من به مشخصًا منتظری محمد داشتند؛ وحشت
بودند، مارکسیستها با مرزبندی آنهاخواهان منمیدیدمکه

)۱(
است. ماتریالیسمالزم

بهخصوصدرمواردیکهفکرمیکردندماتحتتأثیرآثارمارکسیستیبهویژهدرعرصۀ
اقتصادهستیم.حتیزمانیکهمنبحثهاییکهمجاهدیندردفاعیاتعلنیخودمطرح
کردهبودندازجملهدفاعیاتچهارنفرازمجاهدینیعنیناصرصادق،محمدبازرگانی،
علیمیهندوستومسعودرجویدردادگاهاولرابهاودادم،متوجهشدمکهعلیرغمتمام
احترامیکهبرایمجاهدینقائلبودنمیتواندآنهارابهآسانیهضمکندزیرامضمون
ایندفاعیاتایدئولوژیکبودهوپذیرشآنبرایاوسختبود.ایندفاعیاتبهصورت
دستنویسبهخارجرسیدومادرسال۵۱ترتیبتایپوچاپآنرادادیم.پدرشآیتالله
منتظری،نهتنهادرحمایتازمجاهدیناعالمیهدادهوبهخمینیهمنامهنوشتهبود،
کسیونتحصنخانوادۀزندانیانمجاهددرقمشرکتکرده بلکههمسرودخترشدرآ
بودند.مجاهدیندربیاناندیشههایخودچهدردفاعیاتدادگاهوچهدرنشریات،روشن
بهویژهدرزمینۀ اندیشههایچپدارند، به میکردندکهگرایشاصولیوقوامگرفتهای
عدالتاجتماعیومبارزهبااستثمار.وقتیمحمدمنتظریکتاب“اقتصادبهزبانساده”
رادید)هنوزکتاب“شناخت”بیروننیامدهبود(بهاوگفتمنظرتراراجعبهآنبنویس
کهنوشت.اختالفاساسیآنهابامادروجودافکارمارکسیستیایبودکهدرسازمان
وجودداشت.بسیارناراحتبودندکهنگرشسازمانازهمهجهتمطابقمیلشاننیست
ولیجرأتمخالفتهمنداشتندچونبهنظرشانمیآمدکهاگرآنراهمازدستبدهند
دیگرچیزیبرایشانباقینمیماند؛بههمینخاطردرنظرداشتندکهازهمینکههست
بایدکاماًلحمایتکرددرعینحالکهبایدتالشکردمجاهدیندستازاینافکارشان
بردارند!بهایندلیلبودکهسعیمیکردندبهاشکالمختلفباماتماسبرقراربکنندوما
راتحتتأثیربگذارند؛ولیماکسانینبودیمکهتحتتأثیرآنهاقراربگیریمچراکهبهخود
اعتمادداشتیم،درعینحالماهممیکوشیدیمکهازامکاناتآنهااستفادهکنیمزیراخود
رادرمبارزهبارژیمشاهباآنهاهمسومیدیدیموحتیفکرمیکردیمکهمیشودبسیاری
ازاینافرادرارویخطخودمانبیاوریم.آنهاچنانکهگفتمماراسخنگویطبقاتیو
ایدئولوژیکخودمیخواستندودرگرایشهایمذهبیمامبالغهمیکردند،مثاًلبهیاد
دارمشعرگونهایمرثیهوارخواندهشدهبودکهنوارشرامحمدمنتظریازقمدریافتکرده
بودومیگفتآنراناصرصادقسرودهاست.منباشنیدنچنینحرفیشاخدرآورده
بودموازخودمیپرسیدمچطورمیتوانیمخودراازچنینتحریفاتیدورنگهداریم.اگر

۱-محمدمنتظریراسال۱۳۵۱درنجفدیدم.اززنداندرآمدهبود.شکنجهاشکردهبودند.پساز
بودکه یافته بینجوانانهمفکرخودش در ودوستانی پاکستانگذرانده و افغانستان در را آزادی،مدتی
میتوانستبرایفعالیتبرونمرزیرویآنهاحسابکند.کاًلنسبتبهافرادیازنوعمحموددعاییپختگی
بیشتریداشت.طلبۀباسوادیبود.تمامدرسهایحوزهرادرحداجتهادخواندهبودوازمسائلسیاسی،

بینالمللیو…سردرمیآوردولیبههرحالهدفشبرقراریجامعۀاسالمیبود.
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هشیارنبودیموبهخودنمیآمدیم،یکیازدوپایماکهدرسنتمذهبیوفرهنگشیعی
بود،میتوانستهرروزمارابیشتربهعمقباتالقفروَبَرد.ایراددروجوددوگانگیدر
خودمابودکهزمینۀتوهمیاسوءاستفادهرابرایدیگرانفراهممیکرد.گاهخودماهم،
درتعریفدقیقخودماندرمیماندیم.یکیازرفقایما،شهیدمرتضیخاموشیدوستی
فلسطینیرادربغداددیدهبود.آندوستگفتهبودامروزعملیاتمهمیعلیهمستشاران
آمریکاییدرایرانرخدادهکهنیروهایدستچپیانجامدادهاندورفیقمامیگویدنه!
کارسازمانماست!ایندرحالیستکهاومیخواستهبگویدکهکاررفقایفدایینیست،
یعنیدرحالیکهکارمامحتواییضدامپریالیستیوچپداشته،درچارچوبتعریفیکهما

ازخودمانداشتیمنمیگنجیدهاست!

منبانمونههایمتعددیازاعتراضووحشتدربینهوادارانسازمانوابسته
مثل درونمجاهدین ازگرایشهایچپ برخوردکردهامکهچگونه یادشده اقشار به
بابایی ازاحمدعلی تاطالبنجف، ازروحانیونداخلکشور پونهدرمیرفتند. از مار
سرمایهداروفعالسیاسیکهازانتشارکتاب“اقتصادبهزبانساده”بسیارناراضیبود
بود بیانکرده پاریس در روحانی حسین با مالقات در را خود مخالفت و نگرانی و
)۱۳۵۱(تادکترابراهیمیزدیکهبرایمالقاتبامنازآمریکابهبیروتآمدهبودتا
مالحظاتانتقادیخودشان)نهضتآزادیخارجکشور(رابهمامنتقلکند)همراهبا
مصطفیچمران۱۳۵۳(،تاخودچمرانکهدربیروتباماتماسداشت.اوازاینکه
مااصطالحاتمارکسیستهارازیادبهکارمیبردیمناراحتبودومیگفت:“آخهعزیز!
)تکیهکالمشعزیزبود!(شماخیلیزیادتوینوشتههایتانازاصطالحاتمارکسیستی
استفادهمیکنید”کهمندرپاسخازمواضعماندفاعمیکردمومیگفتماینهاایرادی

نداردودرستاستزیرامباحثیعلمیاستو…

برخوردنیروهایمذهبیخارجازکشور

جریاندیگریکهدرخارجازکشوربهحمایتازمجاهدینبرخاست“نهضت
آزادیخارجکشور”بودکهروابطماباآنانازشهریور۱۳۵۰شروعشدودکترابراهیم
یزدیدرآمریکا،صادققطبزادهدرپاریسودکترمصطفیچمراندربیروتآنرا

نمایندگیمیکردند.

اینروابطالبتهکشوقوسهاییداشت،امامجموعًاتوانستازجنبههایمختلف
تبلیغاتی،مالیوارتباطیکمکهاییازناحیۀآنانفراهمکند.ریشۀمشترکمادرنهضت
از ما ولی نهضتیهاهستیم ماهمان بودکه ایجادکرده آنها برای را اینگمان آزادی

ایدئولوژیونیزاندیشۀسیاسینهضتبسیارفاصلهگرفتهبودیم.
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اصاًلنهضتآزادیخارجازکشورراآنهاازترسماَعَلمکردند؛درواقعآنرا
بهطورقاطعمیتوانمبگویم.قبلازآن،نهضتآزادیخارجازکشوروجودنداشت.فقط
یکنهضتآزادیوآنهمدرایرانبود.حتیپسازآزادشدنبازرگاننهضتآزادی
ملی جبهۀ چارچوب در معمواًل آنها نتیجه در باشد، داشته فعالیتی اساسًا نمیتوانست
فعالیتمیکردند.ازجبهۀملیوکنفدراسیونهمکاًلبهخاطرجوچپیکهبرآنهاحکمفرما
بودنمیتوانستنداستفادهایبکنندوازآنبیرونآمدند؛خالصهدرتنگناگیرکردهبودند
در چهکنند؟چون آن سیاسی بخش و آزادی نهضت بهعنوان را فعالیتخودشان که
چارچوبانجمناسالمیدانشجویان،چهدرآمریکاچهدراروپاودرنشریهشانبهاسم
“مکتبمبارز”نمیتوانستنداهدافسیاسیشانراتبلیغکنند.طرحآنهااینبودکهیک
زمینۀوسیعبهاسمانجمناسالمیداشتهباشندکهمنبعتغذیۀسیاسینهضتآزادیباشد.
بازرگاناززمانقدیمحاملاینتزبودواینهایعنیامثالیزدی،چمرانوقطبزاده…
سعیکردنددرخارجآنراپیادهکنندولیموفقیتزیادیکسبنکردهبودند.باعلنی
شدنسازمانمجاهدینوفعالیتآن،کنفدراسیونازمجاهدینحمایتکرد.ازکسانیکه
باشوروشوقبسیارپشتیبانجنبشچریکیدرداخلبودندوازفداییانومجاهدیندفاع
میکردند،ازجملهجبهۀملیبود.جبهۀملیخاورمیانهواروپااساسًاطرفدارمشیچریکی
درداخلبودندوحسابیهمبرآنپافشاریمیکردندوچوندرکنفدراسیونهمفعال
بودندمیتوانستندنقشخودشانرادرسمینارهادرانتخاباتو…پیشببرند.قطبزاده
نمایندۀنهضتآزادیدرفرانسهواروپاست،بنیصدرجزواینگروهنیست.بنیصدربرای
خودشجبهۀملیسومراداردوهمراهفردیدیگردرلندنبهنامتقیزادهنشریهایهم
منتشرمیکندبهاسم“خبرنامه”.یعنیبرایخودشیکسنگپنجمنیستکهنمیتواند
برای او نهضتهضمشود؛ مثل درچارچوبی نمیخواهد زیرا برود دیگری غالب در
خودشخصیتیواالترازاینقائلاست.قطبزادهسعیمیکردنقشواسطبینایندو
رابازیکند.بعضیاوقاتدرخبرنامهبابنیصدرکارمیکردومیگفتمنهمراهباآنها
خبرنامهرادرمیآورم،امازمانیکهصحبتازاینمیشدکهچهکسینهضتآزادیاست
اگرمیدیدکهیزدیآنجاستوچمرانهمبهبیروتآمده،میگفتمننهضتآزادی
هستم.اوچنینخصلتیداشت.درنتیجهبعضیاوقاتباهردوطرفدرگیریهاییپیدا
میکرد.دوطرفنمیتوانستنداوراخوبهضمکنندولیمجموعًابیشتربانهضتآزادی
بود؛یعنیباامثالیزدی.چمرانهمتاحدزیادیآدمیالغوز،صوفیوعارفمنشیبود؛
بهنظرمنازجهاتمختلفیحاضربودوچندمرتبههمدرزندگیاشنشاندادهبودکه
میتواندازعالیقشدلبکند؛البتهتمایلشدیدًاضدمارکسیستیوضدکمونیستیاشرا

نبایدفراموشکرد.

از اینطیف وکاًل بنیصدر قطبزاده،چمران، یزدی، مثل باکسانی ما رابط
هواداراننهضتدرخارجویاانجمنهایاسالمیکسیبودبهنامرضارئیسییارضا
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رئیسطوسی.اوازدوستانسالهای۴۰نهضتآزادیبودهکهبایزدیوقطبزادهو
چمراندرسال۴۳-۱۳۴۲راهیمصرشدهبودند.منازهمانسالهارئیسطوسیرا
ایرانبودماودرمدرسۀعالیمطبوعاتدرسمیداد میشناختم.درسال۴۸کههنوز
موقتًا برایم بگیرم، حقوقی یا پولی اینکه برای مرتبه یک بود. خودشکسی برای و
درمدرسۀعالیمطبوعاتبهعنوانناظرامتحاناتکاریپیداکرد.اینشخصخودش
بهخاطرآنکه را او تاحدودیسعیمیکردند رادوستبچههامیدانستوبچههاهم
راخوب انگلیسی زبان بود، استادشده تهران در مثاًل بود بهرهمند امکاناتخوبی از
میدانستوقباًلخارجرفتهبودبهسمتخودشانجذبکنند.درعینحالمیدانستیم
کهبایزدیوقطبزادهو…همآشناییدارد.درسال۵۰درحالیکهبچههاآمادهیک
سریفعالیتهامیشدند،یعنیقبلازضربۀ۵۰،اوحسکردوازاینطرفوآنطرف
همشنیدکهبچههافعاالنهدرتدارککارهاییهستندومیدانستکهماهمبهخارجیعنی
بهفلسطینرفتهایم.درسال۵۰ازدکترمصطفیمصباحزادهدرمدرسۀعالیمطبوعات
بورسیگرفتوبرایدورۀدکترابهانگلستانرفت.ازاینطریقاوبهآسانیمیتوانست

بهایرانرفتوآمدکند.

رضارئیسیعاملنزدیکشدننشریۀ“پیاممجاهد”ویزدیبهسمتماشد.
زمانیکهمابیروتبودیم،اوبارابطهایکهبابچههایداخلداشتهمراهباتعدادیپیام
ومقداریهمپولکهدرچمدانیجاسازیشدهبودبهبیروتآمد.بهنظرمحدودسیـچهل
هزارتومانبرایآزادکردنبچههاییکهدرزندانبیروتبودندبرایمافرستادهشدهبود.
فکرمیکنماینآخرینپولیستکهبچههاقبلازضربهفرستادند.بعدهایکباردیگر
احمدرضاییتوانستمقدارپولیبرایمانبفرستد.باری،بهرئیسیگفتهبودندرسولیا
ترابرادربیروتپیداکن.آدرسیهمبهاودادهبودنداماآنآدرسدیگرمعتبرنبود.
منبهنحویکاماًلتصادفیدرپستبیروتاورادیدموتوانستمامانتیهاراوصولکنم.
درآنزمانچمرانهمتازهبهبیروتآمدهبود.رئیسیقبلازآنکهراهیانگلستانشود
بااومالقاتداشت،بهمنهمخیلیسفارشمیکردکهباچمرانرابطهبرقرارسازیمو
خیلیزیادازچمرانپیشمنتعریفکرد.گفتکه“چمرانخیلیآدمخوبیاست”گفتم
ماسمبل برای است”.محمدحنیفنژاد است؟گفت“مثلمحمد یعنیچقدرخوب
شخصبرجستهوانسانخوببودودرضمیرمانازاوبهتروجودنداشت.رئیسیگفت
که“چمرانمثلمحمداست”کهاینمقایسهبهنظرمنکاماًلدورازواقعیتوغلوآمیز
رسید.بهچمرانهمگفتهبودکه“ترابازبچههایخودماناست”.بههمیندلیلچمران
وقتیاورادیدم،همینجملهراتکرارمیکردومرتبمیگفت:“بچههایخودمان!”
بهاوگفتم“آقایدکتر،آنچنانهم“خودمان”نیستیم!بینمافرقزیادیوجوددارد.
بیننهضتآزادیوبچههایسازمانماخیلیتفاوتهست”.بههرحالاینهارامطرح
کردموچمرانرادرفاصلهنگهداشتم.)منتاسال۱۳۵۳همباچمرانچنینرابطهای
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راحفظکردم(.بعدچمرانبایزدیتماسگرفتوآشکاربودکهاوبدشنمیآمدخود
رابهعنوانرابطماویزدیمعرفیکند؛بههرحالیزدیرابهمامعرفیکرد.منکاظمبرادر
ابراهیمیزدیراازایرانوازنزدیکمیشناختم.بعدازاینکهبچههالورفتند،مااسنادو
مدارکواعالمیههاییراکهدررابطهبادستگیریهابودهمهجاپخشکردیم،طبعًابرای
یزدیودیگرانهمفرستادیم.همۀتالشوکوششآنهامعطوفبودبهاینکهتاجای
ممکنمارادرچارچوبرابطهبانیروهایمذهبیمثلخودشانوبنیصدرنگهدارند؛
اینکنفدراسیون بودند.میگفتند:“آقا ناراضی باکنفدراسیونکاماًل ما ارتباط از مثاًل
متعلقبهدستچپیهاست.”گفتم:“دستچپیدیگرچهصیغهایاست؟مادستچپی
وغیرهنمیشناسیم!!نیروهاییهستندضدرژیم،نیروهایمترقیکهفعالیتمیکنندوما
هماسنادمانرابهآنهامیدهیم.ماایناسنادراهمینامروزبههمهجافرستادهایم؛بیایید
بیابه برایاینکهبنیصدرسریعتردرجریانباشد،مستقیمًاًاورادرجریانبگذارید.
بنیصدرتلفنکنوبگوکهاینهاهست،ببینیمچهکسیزودترآنهاراپخشمیکند؟!

هرکهپخشکردچهبهتر!برایماکهفرقینمیکند”.

خوباستبهنکتۀظریفیدرارتباطبامسیریکهبرخوردمجاهدینبهدیگر
نیروهاطیکرداشارهکنم.برخوردمجاهدینبرایمدتیبعدازدورۀزندان،بهنسبت
قبلازضربههاتاحدودزیادیجنبۀالئیکخودشراازدستداد،یابهتربگویماین
بهتفکرالئیک نیروهایدیگر به برخورد ابتدادر مادر بهنظرم جنبهکمرنگشد…
زمانیکهدر تا ازضربۀشهریور بعد یاکمونیستی. بهتفکرمذهبی تا بودیم نزدیکتر
دورۀرضارضاییبهبرخیازعملیاتانتقادشد،اینبرخوردجنبۀمذهبیبیشتریپیدا

کردهبود.

بردکهما نام ازفعالیتهایی آنها بهمافرستادودر نامه باری،یزدییکیدو
به زیادی تمایل ابراز باالخره و دهیم انجام اسالمِیآنان انجمن به اتکا با میتوانیم
در نشریهای نوشت“مامیخواهیم بودکه اینمکاتبات داد.طی نشان ما با همکاری
بیاوریمبهاسم“مجاهد”.منبالفاصلهشستمخبردارشدکهاینهاطبقیکسیاست
بسیارفرصتطلبانهدائربرنوعیتقسیمکار،گویاقصددارندمجاهدینرابازوینظامی
جریانسیاسیایجابزنندکهخوداینهاتشکیلمیدهند!اینشکوشبهۀمندرصحبتی

کهچندیبعدباپورانبازرگانداشتمهمتقویتشد.

پورانازهمسِرصادقطباطباییآنراشنیدهبودکهگفتهاند“آقا،اینهاییکهدر
ایرانمبارزۀمسلحانهمیکنند،کارسیاسیشانراچهکسیبکند؟کارسیاسیشانراما
بایدبکنیم”،باوجودیکههنوزدرآنزمانازاینگفتۀآنانخبرنداشتم،بهیاددارمکه

ازصحبتهاییزدیچنیناستنباطیکردم.

روایتپورانازمالقاتشبافاطیخانم،همسرصادقطباطباییبهاینشکلاست:
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“…فاطی خانم به ایران آمده بود و طبق معمول هر که به ایران 
می آمد به ما سر می زد. من آنجا بودم و هنوز مخفی نشده بودم و در مرکز 
روابط قرار داشتم؛ ایشان آمدند و نشستیم به صحبت کردن… از خارج 
بعد  داشت.  جریان  آنجا  در  فعالیت هایی که  و  می کرد  تعریف  از کشور 
در ادامه گفت: “بله، آقای قطب زاده هست، آقای بنی صدر هست ایشان 
با صادق )یعنی شوهرش( در آن  بار جلسه ای دارد و  هرچند هفته یک 
او  چه کار می کنند؟”  شرکت می کنیم… بعد من پرسیدم: “این ها دقیقاًً 
گفت: “این ها به کارهای سیاسی مشغولند یعنی معتقدند که با توجه به 
این که ]بچه ها[ دارند در داخل مبارزۀ مسلحانه می کنند باالخره یک کسی 
باید کار سیاسی آن را انجام دهد و مشخصاً آقای بنی صدر گفته که باالخره 
این ها که دارند کار مسلحانه می کنند، زمانی که اوضاع ایران به هم بخورد، 
ایران نیاز به رئیس جمهور خواهد داشت و آن جاست که من باید به ایران 
رفته و ریاست جمهوری را به دست گیرم”. این واقعاً عبارتی بود که زن 
طباطبایی بیان کرد. من برگشتم گفتم: “این آقای بنی صدر آنجا نشسته اند 
که اینجا، عده ای جوان، عده ای مبارز دست به سالح برده و جانشان را 
فدا کنند و بعد ایشان از آنجا بیایند رئیس جمهور بشوند!” گفت: “خب 
بله! این ها که نمی توانند کار سیاسی بکنند”. از آنجا که می دانستم خانم 
طباطبایی عازم آلمان هستند به او گفتم: “به ایشان بگویید که در حین 
مبارزه است که رهبران ساخته می شوند و باال می آیند. ژنرال جیاپ )آن روز 
سمبل مبارزه برای ما خلق ویتنام بود( که واقعۀ دین بین فو را به وجود آورد 
از روز اول نرفت خارج بنشیند بلکه از دل مبارزۀ مردمی  سر برآورد؛ یا این 
مادام تی بین)۱( 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 هم، خودِ کوران مبارزه رهبرانش را 
خواهد ساخت”. این صحبت ها آنقدر برایم عجیب بود که گزارش آن را 

بالفاصله به بچه های مرکزیت دادم”.

بههرحالازهمانلحظهمنمتوجهشدمکهاینهاکاًلنسبتبهکارماوخودشان
چنینتصوریداشتند.چمرانیکبارازطرفیزدیطرحیآوردبرایانتشاریکنشریه
کهقصدداشتنددرآنمدارکواعالمیههایمجاهدینراهممنتشرسازند.مندیدمکه
رویجلدنام“مجاهد”آمدهاست.وقتیدیدمکهنامنشریهشانمجاهداستمسئلۀمهمی

مختلف درجریانهای و بود معلم که او ویتنام. آزادیبخش رهبرانجنبش Nguyễn Thị Bình -۱ از
روشنفکریعلیهاستعمارفرانسهمبارزهمیکرد،درسالهای۵۳-۱۹۵۱بهزندانافتادوسپسطیجنگ
ویتنامبهعضویتکمیتۀمرکزیویتکنگدرآمد.درسال۱۹۶۹اونقشبرجستهایدرمذاکراتصلح

درپاریسایفاکرد.
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توجهمراجلبکرد:مااسمسازمانراگذاشتهایممجاهدین،خباگراینسازمانارگانی
داشتهباشدبایدنامش“مجاهد”باشد.درنتیجهمنفورًایکنامهبراییزدینوشتم
وصریحًاپرسیدم“شمابهچهحقیاینکارراکردید؟!شمااگرمیخواهیدمبارزهتان
رابکنید،برایخودتاناستومامشکلخاصیبااینمسئلهنداریمکهجلویشمارا
بگیریمولیدررابطهباکارسازمانمجاهدینبهکسیاجازهنمیدهیمکهخودراارگان
ماجابزندواگراینکاررابکنیدمابهافشایآنخواهیمپرداخت.اجازهنمیدهیمکه
کسیباخونشهدایماتجارتکند”.درستاینعبارترابهکاربردهبودم.یزدیازاین
برخوردخیلیناراحتشدهبودولیکاریازعهدهاشبرنمیآمد.نامهایمملوازتوجیه
وعذرخواهیفرستادو…کهماچنینقصدینداشتیموچمرانهمتالشکردمسئلهرا
الپوشانیکند.دستآخرنامنشریهشانرا“پیاممجاهد”گذاشتند؛البتهرویجلدواژۀ
“مجاهد”وسطصفحهودرشتآمدهبودولغت“پیام”بهصورتنقطهچیندوطرف

آنمیخوردومیشد“پیاممجاهد”.

روابطباآنهابرایماایناستفادهراداشتکهدرآمریکا۸۰-۷۰درصدکارهای
ماراتبلیغمیکردندیعنیآنبخشیازفعالیتهایمجاهدینکهبامرامآنهاهمسوبود.
روالاینبودکهمنبرایآنهااعالمیهرامیفرستادمومیگفتمآنراچاپکردهایم،شما
آنجاتکثیرکنید.آنهاقسمتیازانتشاراتماراتکثیرمیکردندوپشتشمینوشتنداز
انتشاراتنهضتآزادیخارجازکشوریاازانتشاراتپیاممجاهد،ولیچیزهاییهم
بودکهکاماًلعلیهآنبودهومنتشرنمیکردند،درعینحالجرأتنمیکردندکهصریحًاآن
رابهمابگویند.بهخاطردارموقتیمادفاعیاتعلیمیهندوستراچاپکردیم،همین
یزدیجرأتنمیکردبگویدکهخواهانتبلیغآننیست.طی۴-۳نامهبهمانوشتکهآن
راچاپکردیم.منگفتهبودمکهازاینتجدیدچاپیکنسخهبرایمبفرستوعاقبت
همنرسیدوبهاوگفتمآنراتکثیرنکردیدوبههمیندلیلهمهیچنسخهایازاینبهمن
نرسیدهاست.اینهابههرصورتچنینموضعیداشتندومناخباربرایشانمیفرستادم.

تااینکهخودیزدیدرسال۱۳۵۲یا۵۳بهمنطقهآمد.

قطبزادهازطرفدیگرکوششمیکندکهخودششخصًاباماتماسبرقرار
کندونهازطریق“پیاممجاهد”.اودراروپاپیاممجاهدراپخشمیکردولیبرای
خودششخصیتیجداگانهقائلبود.درابتدایکتماسغیرمستقیمبینمنوقطبزاده
وجودداشتوبهزمانیمربوطمیشدکهبچههادرزنداندادگاهداشتند.ماقصدداشتیم
انقالبیون از که را بوویالر میشل فرانسوِیجنبشضداستعماری،خانم معروِف وکیل
الجزایریدفاعکردهبود،ازپاریسبهایرانبفرستیمتاازبچههادیدنواحیانًادفاع
کند.رابطتماسباخانمبوویالر،قطبزادهاستوشامخیکهدرآنزماندرپاریس
بودازاوخواستهبودبابوویالرتماسگرفتهواورابهایرانبفرستدولیقبلازاینکه
عازمایرانشودبایدبهبیروترفتهتادرآنجاکسیراببیندکهاطالعاتالزمرابهاو
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بدهد.بوویالربهبیروتآمد،بهاودوشمارهتلفندادهشدهبودیکیشمارۀمنودیگری
چمرانکهاگرمراپیدانکردبرودبهسراغچمران.همینطورهمشد.اولمراپیدانکرده
وباچمرانتماسگرفتهبودوچمرانآنقدرزنگزدتاباالخرهمنراپیداکردوسر
قرارخانمبوویالررفتم.اینمربوطبهسال۱۳۵۱است.بااومالقاتیداشتمکهظاهرًا
برداشتخیلیخوبیهمازمنکردهبود؛چونوقتیبهپاریسبرگشتبهآنهاگفتهبود
کهاینهایادانقالبیوندورۀقدیمرادرخاطرزندهمیکنندکهچقدرانسانهایپاکی
هستندو…بههرحالمنپسازمنتقلکردناطالعاتالزمخرجسفرراهمبهاصراربه
اودادم.قطبزادهبرایاینکهراهرابطۀمستقیمباماراهموارسازد،پسازبازگشت
وکیلازایران،گزارشیازتماسبابوویالروفعالیتهاییکهدراینزمینهکردهبوددر
چندصفحهنوشتهوبرایمانفرستاد؛ضمنًااضافۀپولراهمبوویالرپسآوردهبودکه
بههمراهپولیکهاحمدرضاییازطریقمهدیغیورانفرستادهبودهمهبهقطبزادهداده

شدواوآنرابهشامخیرساند.

باری،پسازاینتماِسغیرمستقیم،یکمرتبههمقطبزادهازطریقچمرانبه
بیروتآمدکهمراببیندولیمنحاضربهمالقاتشنشدم،بهایندلیلکهدرآنزمانتحلیل
ماازاینافرادمشخصًاقطبزادهیابنیصدراینبودکهآنهادرارتباطباجنبشانقالبی
افرادصادقینیستند.مابینآنهاوجبهۀملیفرقمیگذاشتیمنهصرفًابهدلیلخارجبودن
ایننیروها،چونمیگفتیمکهجبههفرضًااینایرادهاراداردولیحداقلصادقانهفعالیت
میکند.تحلیلماازامثالقطبزادهاینبودکهآدمهاییهستندکهاسمصادقبرخویش
دارنداماخیلیناصادقهستند!بعدًاچمرانبهمنگفت:“عزیز،اینصادقآمدهبودوشما
حاضرنشدیاوراببینیوباورکنباگریهرفت”گفتم:“بههرحالمندلیلخاصیبرای
مالقاتشنداشتم”.دفعۀبعدکهبهپاریسآمدم،درزمستانسال۵۲یعنیبعدازشهادت
رضا،خودمبهقطبزادهزنگزدموبااومالقاتکردم.اوکهخودشپناهندۀسوریهبوداز
مایکپاسپورتایرانیتقاضاکردهبودکهبهاودادیم.بههرحالمقداریازفعالیتهایش
صحبتکردکهاینکارو…رامیکندوبعدشهمبااوقراریگذاشتم،بهیاددارمکهدر
پالسدیتالیبود.اینباربودکهبهاوگفتممنهمانکسیهستمکهوقتیبهبیروتآمدیبه
مالقاتتنیامد!بههرحالمقداریازاینکهدادگاهایراناوراتحتپیگردگذاشتهشکایت
داشتوصحبتمیکردو…تأکیدداشتکهماشینزیرپایمهممالخودمنیستومال
برادرماستوتوجیهاتیکهحاکیازآنبودکهمثاًلماخیلیانقالبیهستیموبازندگْی

سخْتسهلمیگیریمواینچیزهااهمیتینداردوازاینقبیل…

برخوردانجمنهایاسالمیدانشجویاندراروپاوآمریکا

ازدیگربرخوردهابایدبهنشریۀ“خبرنامه”کهآنراابوالحسنبنیصدردرپاریس
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وعبدالصمدتقیزادهدرلندنمنتشرمیکردنداشارهکردکهآنهانیزبهحمایتازمجاهدین
پرداختند.چنانکهانجمنهایاسالمیدانشجویاندراروپاوکاناداکهبهگمانمبابنیصدر
مربوطبودندهمنسبتبهمجاهدینموضعحمایتآمیزداشتند.ایناننیزبازمزمۀتغییر
ایدئولوژیمجاهدیندرسال۵۴ازسازمانفاصلهگرفتهوگاهبهمخالفتهایخصمانه
وارتجاعیدستزدند؛ازجملهانتشاراتیبهنام“دوازدهمحرم”راهافتادکهبهانتشار

متنهایتحریفشدهایبهناممجاهدیندستمیزد.

برخوردنیروهایچپدرداخل

مثل داخل در چپ نیروهای و محافل موجودیت، اعالم بیانیۀ انتشار از پس
سطح در خود انقالبی مبارزۀ گسترش را مجاهدین حضور خلق فدایی چریکهای
جامعهارزیابیکردهوازوجودیکهمپیمانیبرایخوددرجنبشنوینانقالبیخبر
ازکادرهای قابلتوجهی باشمار زندانمستقیمًاً دادند.رفیقمسعوداحمدزادهکهدر
مجاهدیندرتماسقرارگرفتهوتواناییوظرفیتذهنیوعملیآنهارادیدهبود،بهاین
نتیجهگیریدرستمیرسدکهاینگروهدارایهستۀماتریالیستیوروبنایایدهآلیستیست
ودیرینخواهدگذشتکهپوستۀایدهالیستیاشرابشکند.همکاریهاییازجنبههای
مختلفاطالعاتی،امنیتی،تدارکاتنظامیهمراهباتبادلجزواتآموزشیوتحلیلیبین
دوسازمانشکلگرفتوحتیصحبتازنشریۀمشترک)بهپیشنهادزندهیادمصطفی
شعاعیان(درمیانبود.روابطبیندوسازمانهرچندگهگاهباافتوخیزهاییهمراه
بودولیهموارهدرمراحلمختلفیکهسازمانماازسرگذراندادامهیافتونشانهاشرا
درگفتوگوهایبیندوسازمان،درهمکاریهایامنیتی،درهمکاریتبلیغیدرخارج
کشورونیزارتباطباسازمانهایانقالبیخاورمیانهوحتیارتباطبادولتیمنجنوبی
ولیبیمیتواندید.پسازقیامنیزهمکاریبیندوطرفقبلازانشعابآنهاوسپسبا

سازماناقلیتادامهیافتومواردیازاتحادعملمشترکانجامشد.

برخوردنیروهایچپدرخارج

خاورمیانهکه ملی جبهۀ جمله از هستند نیز خارج در نیروهایچپ و محافل
آنراجمعیادارهمیکردکهبعدهاسازمانوحدتکمونیستیازآنتشکیلشد.بااین
رفقادرعراقوبیروتدیدارهایمکررداشتیم.درزماندستگیریهایشهریور۵۰با
آنانهمکاریداشتیموبااعالمموجودیتسازمانروابطنزدیکتریبرقرارشد.قبل
همینطور و شد پخش بیروت در آنها اعالمیۀ با ما زندانیان نام موجودیت، اعالم از
برخیشناساییهاهمبهوسیلۀآشناییهایقبلیآنانفراهمآمد.چنانچهدرادارۀرادیو
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“صدایانقالبیون”وسپسرادیو“میهنپرستان”وباالخرهرادیو“سروش”ونیزفعالیت
مطبوعاتیدرنشریۀباخترامروزوچاپنشریاتسازمانهمکاریداشتیمکهسالهاطول
ماکمکهای به فعالیتهایکنفدراسیون با ارتباط در خاورمیانه ملی جبهۀ 

)۱(
کشید.

شایانکردهاست.آنهاکهدربغدادباماآشنابودندازاخبارواعالمیههاباخبرشدهوآنها
راتکثیرمیکردندازجملهدرنشریهباخترامروز.

برخوردکنفدراسیوندانشجویانایرانیدرخارج

کنفدراسیوندانشجویانایرانیدرخارجکهدرحمایتازجنبشانقالبیداخل
کشورآکسیونهاوانتشاراتمتعددداشت.چندیناثرازکتابهاوجزواتمجاهدینرا
کنفدراسیونتکثیرکردهاست.کنفدراسیونکهدرابتدابهنقشی“دموکراتیک”درسطح
جنبشدانشجوییخارجازکشوراکتفامیکرددرواقعمحلتغذیۀبسیاریازنیروهای
ازمبارزاتمجاهدین ایننمیتوانست باوجود سیاسیچپخارجازکشورشدهبود.
پیام و۱۶( ۱۵ )کنگرۀ بهکنگرۀکنفدراسیون بار دو مجاهدین سازمان نکند. دفاع

فرستاد.مضمونپیاماولدرسال۱۳۵۲چنیناست:

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

به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران

رفقای دانشجو

از درون سیستم پلیسی حاکم بر کشور و از دل زندان تاریک و 
بزرگی که نام آن ایران است، از درون سلول های زندان و میدان های تیر، از 
پشت سنگرها و از دل کمینگاه ها یعنی از میان توده های زحمت کشی که 
چشم به صبح تابناک نبرد درازمدت خلق و فردای رهایی میهن دوخته اند 
به شما درود می فرستیم و عمیقاً 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 فرامی خوانیم. از همۀ دست های گرم و 
اندیشه های روشنی که جنبش را به نحوی کمک کرده و خواهند کرد به سهم 
خود سپاسگزاری می کنیم و امیدواریم هموطنان خارج از کشور به خصوص 

شما دانشجویان در وظیفۀ میهنی ای که به عهده دارید بیشتر موفق باشید.

ما  در کشور  مسلحانه  از عمر جنبش  به سه سال  نزدیک  اکنون 
می گذرد. علیرغم همۀ تالش های دشمن و به کار گرفتن تازه ترین شیوه های 

http://peykar.org/Niruhaye-Digar/bakhtare-emrooz.html:۱-نک.به
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بهترین کادرهای  از  تن  دویست  از  بیش  شهادت  علیرغم  و  ضدانقالبی 
با  مبارزین، ]دشمن[  از  تن  افتادن هزار  اسارت  به  باز علیرغم  و  ارزنده 
اربابان آمریکایی و اسرائیلی اش انتظار داشتند که چریک مجاهد و فدایی 
مسلحانه  جنبش  سازند،  سرکوب  و  جدا کنند  مردم  میان  از  می توانند  را 
توده ها می گستراند و خود  میان  را عمیق تر در  روزبه روز ریشه های خود 
را به عنوان واقعیتی انکار ناپذیر به دوست و دشمن می نمایاند و زمینه های 
اعتراض و اعتصابات و شورش را بر نیروهای خالق توده گشوده و آیندۀ 

تابناک نبرد مسلحانۀ درازمدت خلق را نوید می دهد.

سازمان ما که تنها راه رهایی را در نبرد مسلحانۀ درازمدت خلق 
دیگر  با  همواره  را  طوالنی  و  دشوار  این راه  نخستین  قدم های  و  می داند 
و  کشور  از  خارج  انقالبی  نیروهای  تأیید  با  و  انقالبی کشور  نیروهای 
را مرحلۀ  به طور موفقیت آمیز طی کرده و مرحلۀ کنونی  انقالبیون منطقه، 
زمینه های عمل  تلقی می کند.  و ضدامپریالیستی  ملی  دموکراتیک  مبارزۀ 
کنفدراسیون جهانی و عموم دانشجویان خارج از کشور را به شکل زیر 
پیشنهاد می نماید و خوشوقت است که در بسیاری از موارد زیر تا کنون 

دستاوردهای با ارزشی وجود داشته است:

۱ - ]ایجاد[ سازمان دانشجویان به عنوان یک خدمت صنفی و 
عادت دادن آنها به کار جمعی و تشکیالتی.

۲ - ایجاد زمینه های فکری برای باالبردن سطح آگاهی سیاسی 
به خلق و  آنان نسبت  انقالبی دانشجویان و تشدید احساس مسئولیت  و 
بسیج همه جانبۀ توده های دانشجویی خارج از کشور در راه خدمت به خلق 
زحمت کش ایران که همگی به او مدیونیم. در این مورد توجه به عینیات 
جامعۀ ایران از طریق فعالیت های 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.

و  بین المللی  سازمان های  با  تماس  و  رژیم  ماهیت  افشای   -  ۳
گاه کردن افکار عمومی  جهان نسبت به جنایت های ضد انسانی که رژیم  آ
شاه بر مردم ما اعمال می دارد و پاره کردن ماسک به ظاهر مترقیانه ای که 

امپریالیسم به چهره شاه زده است.

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

۵ - حمایت از انقالبیون داخل کشور که جان خویش را فدای 
رهایی ایران می کنند به وسایل گوناگون، از نشر افکار و قهرمانی های آنان 
خلق های  دیگر  انقالبی  تجارب  انتقال  و  فکری  دادن کمک  تا  گرفته 
را  حق طلبانه شان  صدای  کسانی که  از  حمایت  همچنین  بدانان.  جهان 

پلیس شاه خفه می کند و رساندن آن صداها به گوش مردم ایران و جهان.

۶ - پشتیبانی از خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی به  هر وسیلۀ 
ممکن به نحوی که آنها جای عزیزان از دست رفتۀ خود را خالی نبینند، بر 

مقاومت شان بیافزایند و روحیۀ مبارزاتی شان تقویت گردد.

۷ - بزرگداشت یاد شهیدان که گرامی ترین هستی خود را در راه 
رهایی وطن گذارده اند و استفاده از این مناسبت برای بسیج دانشجویان و 

عمیق تر کردن آگاهی و احساس مسئولیت آنان نسبت به سرنوشت خلق.

خلق های  به خصوص  منطقه  و  جهان  انقالبیون  از  حمایت   -  ۸
قهرمان فلسطین و ظفار زیرا امروز سرنوشت انقالب های رهایی بخش  در 

جهان و به خصوص در منطقه دارای پیوندی ارگانیک است.

نقش  ایفای  و  داخل کشور  با  بیشتر  هرچه  ارتباط  ایجاد   -۹
پشت جبهۀ فعال برای مبارزه داخل کشور همان طور که دانشجویان دیگر 
خلق های انقالبی در خارج از کشور خود انجام داده و می دهند و باالخره 
آماده شدن برای انجام وظیفه در میدان نبرد همراه با مردم و در میان آنان.

در  آن  تجلی  داخل که  وحدت طلبانۀ  جو  از  الهام گرفتن   -  ۱۰
بیدادگاه نظامی  دشمن به وسیلۀ چهار تن از برادران مجاهد ما که محکوم 

به اعدام شده بودند دیده شد.

اعدام  حکم  شنیدن  از  پس  شهید  برادران  دیگر  و  صادق  ناصر 
نمانده مهم ترین اصلی که موفقیت  پیشبرد جنبش غافل  اندیشۀ  از  خود، 
آنها  ساختند.  نشان  خاطر  را  وحدت  اصل  یعنی  می کند  تضمین  را  نبرد 
با سایر گروه های انقالبی اعالم همبستگی نموده سفارش کردند که این 
راستین  انقالبیون  از  باید  می باشد.  متحد  جبهۀ  تشکیل  برای  قدم  اولین 
خلق الهام گرفت و از اموری که موجبات چنددستگی را بین هموطنان ما 
در خارج از کشور فراهم می آورد و نیروها را به جای جهت دادن به سوی 

هدف واحد پراکنده و تلف می کند پرهیز کرد.

منافع خلق ما ایجاب می کند که تضادهای فرعی را کنار بگذاریم 
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و حل تضاد اصلی را که تضاد همگی خلق از یک طرف و امپریالیسم 
خود  فعالیت های  هدف  است  دیگر  طرف  از  او  دست نشاندۀ  رژیم  و 

قراردهیم. این درس بزرگ را از خلق پیروزمند ویتنام یاد بگیریم.

رفقا!

ما یک بار دیگر از کلیۀ اقداماتی که در حمایت از مبارزۀ حق طلبانۀ 
خلق و به خصوص در تأیید از مبارزۀ مسلحانه و تجلیل از شهدا و دفاع از 
زندانیان در خارج از کشور انجام شده و می شود و از نقشی که کنفدراسیون 
جهانی بنابر وظیفۀ میهنی خود به عهده داشته به نوبۀ خود قدردانی نموده و 

برای کنگرۀ شما موفقیت آرزو می کنیم.

سازمان مجاهدین خلق ایران - آذر ۱۳۵۲”

کهکنگرهبااینعباراتبهآنپاسخداد:

“رزمندگان دلیر، رفقای مجاهد 

پیام پرشورتان را دریافت داشتیم. این برای ما بسیار افتخارآمیز 
است که از سازمانی رزمنده در میدان مبارزۀ آشتی ناپذیر و رودرروی رژیم 
فاشیستی شاه پیامی  دریافت کنیم. شوری که پیام تان در کنگره برانگیخت 
و بانگ همبستگی شرکت کنندگان در کنگره بیان روشنی در پیوند عمیق 
توده های دانشجویی با مبارزان انقالبی درون کشور است. رژیم ارتجاعی 
و وابسته به امپریالیسم شاه کوشش ورزید با اعمال وحشیانه ترین روش ها، 
با به خاک و خون کشیدن صدها مبارز انقالبی، فرزندان فدایی و مجاهد 
فریاد  را که  زندان صدای حق طلبانۀ شما  و  آدم دزدی، شکنجه  با  خلق، 

رزمجوی خلق تحت ستم ماست خاموش گرداند.

را  صادق ها  ناصر  و  احمدزاده ها  حنیف نژادها،  پویان ها،  سینۀ 
مبارزۀ  ولی  شکند  درهم  را  ما  خلق  مبارزۀ  تا  ساخت  مشبک  با گلوله 
انقالبی شما انعکاس عینیت های جامعه ما و فریاد رزمجویانۀ شما، فریاد 
رزمجویانۀ خلقی به جان آمده از ستم ارتجاع حاکم و امپریالیست هاست، 
ارتجاع خونخوار پهلوی با شکست روبه رو شد. شما فرزندان مجاهد خلق 
و  نمی نشیند. دالوری  پای  از  ما  دربند  دادید که خلق  نشان  به جهانیان 
مقاومت حماسه آفرین شما در زندان ها، شکنجه گاه ها و در میدان های تیر 
و  آموخت  انقالبی  پایداری  رسم  مبارزان  همۀ  و  ما  به  محمدرضا شاهی 

صفحه ای زرین به تاریخ مبارزات خلق ما افزود.

کنفدراسیون جهانی افتخار می کند که با همۀ قدرت در خدمت 
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در  آگاهیم که  ما  دارد.  قرار  مردم  مبارزات  و کلیۀ  به حق شما  مبارزات 
شرایط امروز مبارزۀ درون کشور وظیفه ای بس سنگین به دوش داریم و 
اعتقاد راسخ داریم که با همۀ نیرو در انجام این وظیفۀ بزرگ دموکراتیک 
انقالبی  مبارزات  از  دفاع  ورزید.  خواهیم  ضدامپریالیستی کوشش  و 
از خانوادۀ گرانقدر شما  و حمایت  دربند  مبارزان  از  دفاع  درون کشور، 
وظیفه ای ست 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 
می داریم و با آموزش از مقاومت و مبارزۀ شما اطمینان می دهیم که انعکاس 
مبارزۀ انقالبی فرزندان رزمندۀ خلق را در سرتاسر جهان، دفاع همه جانبه 
از رزمندگان دربند و حمایت از خانواده های شان را وظیفۀ خود دانسته و در 
اجرای این وظایف بکوشیم. پیوند ما با مبارزان درون کشور 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”

انتقادکرده،گفتهاندکهدرکارووظایف بهکنگرۀ۱۵ پیامسازمان از برخی
سازمان پیام دو به پاسخکنفدراسیون دو از آنطورکه ولی دخالتکرده کنفدراسیون
بین در بعد، سالهای در است. نداشته وجود زمان آن در مالحظهای چنین برمیآید،
دانشجویانفعالکنفدراسیون،اتحادیههایهوادارسازمانمجاهدینشکلگرفت؛چنانکه
گروههاییدرحمایتازهردوسازمانچریکهایفداییومجاهدینبهوجودآمدکه
بهجریاناتوریتهمعروفبودند.یعنیاتوریتۀجنبشانقالبیداخلکشوررامیپذیرفتند.

نشریۀآذرخشارگاناینگروهاخیربود.

پیوستنمبارزینیدرخارجبهسازمان

مبارزانیهمدرخارجازکشوربودندکهبهصفوفسازمانچهدردورۀاولو
چهپساز۵۴پیوستند.ازجملهشهدامرتضیخاموشی،کریمساعی،منصورروغنی،
عفتخواجهزارع)دبیردبیرستانرفاهکهبهمنظورپیوستنبهجنبشفلسطینیابهسازمان

مجاهدینبهخارجآمدهبودودرایرانارتباطشباشهیدمحمدمفیدیبود(و…

مالقاتدومباخمینی

شروعکرده نظامیرا فعالیتهای سازمان بهمن۱۳۵۰که اوایل در گفتمکه
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بودودرستبرخالفآنچهتصورمیکردکهبایدازعملیاتبزرگشروعکند،منطق
مبارزه،مارابهانجامفعالیتهایکوچکوبهتدریجآزمودهشدنوادارکردهبود،همزمان
فعالیتهایخانوادههایزندانیانازمجاهدگرفتهتانیروهایدیگردرایرانجریانداشت
وبهخصوصتحصنقریب۱۰۰نفرازخانوادههایزندانیانمجاهددرمنزلمراجعقم،

افشاگریعلیهرژیمرابهامریاجتماعیوتودهایبدلمیکرد.

مادرخارجکشورضمنفعالیتهایافشاگرانهوتبلیغی،طبقمأموریتسازمانی
کوششکردیمکهنظرخمینیرانسبتبهروندمبارزهایکهداشتیمآشناکنیم.اینادامۀ
تماسمادرسالپیشبااوبود.حسینروحانیومنهفتبهمن۵۰درعراقبودیمو
برایمالقاتباخمینیبهنجفرفتوآمدمیکردیم.یازدهبهمنبودکهشنیدیمرادیو
ایرانبرنامۀعادیخودراقطعکردوخبردرگیریوشهادتاحمدرضاییرابهعنوان

فردیازنهضتآزادیاعالمنمود.

تماسمنباخمینیدرنجفدرسالهای۱۳۴۹تا۵۳بهنمایندگیازسازمان
مجاهدینخلقایران،اولینتماسمستقیممنبااونبود.قباًلهمانطورکهدرجایخود
گفتمدرسالهای۱۳۴۰تا۱۳۴۲چندینبارازطرفانجمناسالمیدانشجویانو
مالقاتکرده خمینی منجمله وقت معروف مجتهدین با آزادی” “نهضت دانشجویان
بودم.برسرآزادیبرادراناززندانعراقهمدرآبان۱۳۴۹همراهبانامهایازآیتالله
طالقانیبهآیتاللهخمینیبهنجفرفتمکهروایتآنذکرشد.درتمامایندیدارهامن
آثارخودمانو و مبارزۀسیاسی بااسالمخودمان، را آقایخمینی تا کوششمیکردم
همچنینباآثارکسانیمثلمهندسبازرگانآشناکنم.یکبارکتابهایبازرگانرابردم

وبهخمینیدادم.خودخمینیمیگفتکهقباًلآنهاراندیدهبودهاست.

سازمانبابرخیازاشخاصیکهدرآنزمانودرچارچوباهدافطبقاتیخود
بارژیمشاهتضادومبارزهایداشتندتماسگرفتهبودوآنهاکهمستقیموغیرمستقیماز
اهدافانقالبیسازمانمطلعشدهبودنداقدامبهارسالنامههاییبرایخمینیکردند:

-یکنامهرامهندسعزتاللهسحابیبهاونوشتهبود؛

-نامهایمفصلازهاشمیرفسنجانیبودکهنسخهایازآنراخودمبهنجفبردم.
درایننامهنویسندهنهتنهاازمجاهدینخلقبلکهازفداییانخلق)بهخصوصرفیقشهید
مسعوداحمدزاده(بهخوبییادکرده،حمایتآیتاللهراازمبارزینخواستارشدهبود؛

-آقایمطهریهمسفارشیشفاهیبهآیتاللهکردهبود؛

-نامهایمهمتربهقلمآیتاللهمنتظریبودکهدرآنضمنتأییدازمجاهدین
زندانی،ازآیتاللهخواستهبودبهنفعآناناقدامنمایدوالبتهدرآخرهمتصمیمرابهخود
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خمینیمحولنمودهبود.ایننامهراخودمبهنجفبردم؛

-اعالمیهاینیزازآیتاللهبهاءالدینمحالتیبودکهبانامبردنازچندیننفراز
مجاهدینزندانی،ازآنانبهعنوانمسلمانانپاکومبارزیادکردهبود؛

-همچنینآیتاللهقاضیدرتبریز،مجاهدیناعدامشدهرا“شهید”مینامیدو
بهسازمانکمکمیکرد.

باری،مابراساسهمانبینشوسیاستیکهذکرکردموباهمانتوقعمحدود
اماآغشتهبهتوهم،دربهمن۱۳۵۰جلساتیباخمینیداشتیموحسینروحانینظرات
جامعه، وضع از تحلیل و مسلحانه مبارزۀ استراتژی ایدئولوژی، زمینۀ در را سازمان

تاریخچۀانقالباتاجتماعیوضدامپریالیستیو…بهتفصیلبرایآیتاللهبیانکرد.

علیرغمجهانبینیوتفکرالتقاطیومذهبیمانکهبههرحالوبهنحویازانحاء
مارادچارخوشبینینسبتبهمیزانپشتیبانیوحمایتخمینیازمجاهدینویامواضع
آنهامینمود،باتوجهبهاختالفاتومرزبندیهایمشخصیکهبامواضعسیاسیوفکری
اودر اتکاتجربیاتگذشتۀخودمانومواضعوعملکردهای به اوداشتیموهمچنین
طولسالهایگذشته،ازهمانابتداچندانهمبهنتایجمالقاتومذاکرهمانباخمینی

خوشبیننبودیم.

مادربرخوردبهمقوالتفلسفیواقتصادی،درآندورهدرکیکاماًلالتقاطیداشتیم
کهملغمهایازاسالمومارکسیسمبودوآنراهرتفکراسالمیِیکدستیمثلخمینیبه
سادگیدرکمیکردولذاتصادفیهمنبودکههمماوهمخمینیدرهمانبرخوردهای
اولیهمتوجهاختالففاحشیکهبایکدیگرداشتیمشدیم.درزمینۀمسائلسیاسیهم،
اختالفمیانماوخمینیبارزبود.پذیرشقهرانقالبیواعمالآندرقبالدشمنانتودهها
یعنیامپریالیسمورژیمخائنوسرسپردۀشاه،ازجملهباورهایمحوریمابود؛درحالیکه
خمینیپسازسالهاسکوتومماشاتدربرابررضاخانوفرزندمزدورش،مبارزۀخودرا
بارژیمپهلویازسال۱۳۴۱درچارچوبیکمبارزۀمسالمتآمیزنگهمیداشت.اوهرگز
ازنصیحتکردنواندرزدادنبهشخصشاهویاسرانرژیمهایاسالمیدورترنمیرفت
وازآنهامیخواستتادستازظلموستمنسبتبهمردمکشورشانبردارند!مضافًابهاینکه
یکسالقبلازآن،همینخمینیحاضرنشدهبودجهتآزادساختن۹نفرازاعضای

سازمانمجاهدیناززندانعراق،کوچکترینکمکیبهماکند.

مالقاتماباخمینیطیچندینجلسۀمتوالیوهرباریکیدوساعتبهطول
انجامید.شیوۀکارماچنینبودکهابتدامسئلۀموردنظرراطرحمیکردیمودربارۀآن
توضیحاتالزمهرامیدادیمودرپایاننظراورادربارۀاینمسئلهجویامیشدیم.اوهم

نظرخودرانسبتبهیکایکاینمسائلولوبهاختصارمیداد.
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ازنظرمااصولیاینبودکهقبلازهرچیزوطرحهرگونهدرخواستی،نظراتو
مواضعسازمانمجاهدینراکهمانمایندۀآنبودیمبرایخمینیبهتفصیلتوضیحدهیم
تاجایهیچگونهابهامواشکالینماند،چهازطریقتوضیحشفاهیوچهازطریقدر
اختیارگذاشتنجزواتآموزشیسازماننظیر“راهانبیا”و“سیماییکمسلمان،امام
حسین”،کوشیدیمتامواضعایدئولوژیکوسیاسیسازمانمجاهدینرابهتفصیلبرای
اوروشننماییموپسازتوضیحاینمسائلحمایتضروریخمینیرااززندانیانسیاسی

ودادناعالمیهایدراینزمینهخواستارشدیم.

کتاب“سیماییکمسلمان،زندگیامامحسین”کارمشترکگروهایدئولوژیک
سازمانبودوآنطورکهخودمازاصغربدیعزادگاندراّمانشنیدهبودم،اینکتابکار
جمعیکمیتۀایدئولوژیکسازمانمحسوبمیشدکهبهقلممسعودرجویبهتحریردر
آمدهبود؛ازآنجاکهخِطنوشتهکوچکوریزبود،حسینروحانیباخطبسیارخوشی
را آن بتواند خمینی تا بازنویسیکرد را صفحهای سیصد تقریبًا اینکتاب داشت که
مطالعهکند.اینکتاببانثریشیوافلسفهوانگیزۀقیام“امامحسین”ونقشتاریخیو
گاهرادرهرشرایطتوضیحمیدهد.منظور اجتماعیآنراتحلیلمیکندونقشعنصرآ
ماطبعًاشاملشرایطحاضردرقبالرژیمهایضدخلقیومقابلهباآنها،ازجملهایرانهم
میشدووظیفۀآگاهساختنتودههایتحتستمواستثماررابرایخودقراردادهبودیم.
آن از و میداد توضیح را ـسیاسیسازمان ایدئولوژیک مواضع واقع در اینکتابکه

بهعنوانجزوۀآموزشینیزاستفاده
بهصورت بار اولین برای میشد،
پلیکپیدرسال۱۳۵۱درسطح
جنبشمنتشرشدوتأثیراتخوبی
مجاهدین سازمان هواداران بر
این درعینحال برجایگذاشت.
اثرهمدرشکلوهمدرمحتوی
ایدئولوژی بودن التقاطی بیان
طرف یک از است. مجاهدین
را حسین امام مبارزۀ انگیزۀ
و پیامبران و باریتعالی” “ارادۀ
دیگر طرف از میداند، امامان
موتور را تودهها طبقاتی مبارزۀ
یک از میشمارد. تاریخ محرکۀ
و قرآن آیات به استنادش طرف
از و است نهجالبالغه خطبههای
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طرفدیگربهلنیندر“چپروی،بیماریکودکی”.اینکتابعالوهبراینودررابطه
التقاطِیآنروزمجاهدین،درمواردیوازجملهدرموردصلحامام باعملکرددرک
حسنبامعاویهویااستنکاف“ُمسِلم”ازکشتن“ابنزیاد”مواضعکاماًلتوجیهگرایانه
گرفتهواقداممحافظهکارانۀامامحسنومسلمرااقدامی“اصولیوانقالبی”جلوهمیداد

کهخوِدروحانیتازاینموضعابرازرضایتکردهبود.

چگونه اینکه از کرد. تمجید و تعریف آن از خمینی خواندنکتاب، از پس
نویسندگانکتابماجرایصلحوسازشامامحسنبامعاویهراتوجیهکردهبودند،چیزی
کهبهمغزخودروحانیونهمخطورنکردهوازآنچنیندرکوبیانینداشتند.اینتعبیر
برایخودخمینیحیرتانگیزبودوخیلیازآنخوششآمدهبود.خودروحانیوندراین
موردچنیندرکوبیانینداشتند.بعدهاخمینیدررابطهباموضوعاتمطرحشدهدرآن
کتابنکاتینوشتهبودکهبدبختانهنوشتۀاوازبینرفتهاستومنآنرادراختیارندارم؛
تاآنجاکهبهیاددارم،خمینیدوسهایرادبهاعتقاداتمجاهدینگرفتهبود.ایراداولاواین
بودکهنویسندگانکتاببه“معادجسمانی”اعتقادندارند.اعتقادیاعدماعتقادبه“معاد
جسمانی”ازدورۀابنسیناتادورههایبعدیهمچنانمطرحبودهاست؛حتیدرخودقرآن
اینمسئلهکهاستخوانهایپوسیدهراچگونهمیتواندوبارهزندهکرد،درسورۀیاسینهم
آمدهاست.اینکهانسانهاباهمینجسموتنیکهدارنددرروزقیامتدوبارهزندهمیشوند
راچگونهمیشودبخوردعقلبشرداد؟ولیخب،مذهباستومکانیسمهایخودشرا
دارد،“معادجسمانی”راهم،هرچندکهبرخالفنخستینپرنسیپهایعلمیباشدبه
معتقداتمسلمانانواردکردهاند.ایراددیگرخمینیاینبودکهنویسندگانکتاب“ُمتعبد”
نیستندوبهاسالم“ُمتمسک”هستند.منظورخمینیاینبودکهمجاهدینچشموگوش
بستهبهاسالمنگاهنمیکنند،بلکهخودشانفکرمیکنندونظرمیدهند.منظورخمینیاز
“تمُسک”مجاهدینبهاسالمهمایناستکهمجاهدینازاسالمبهعنواندستاویزوبهانه
استفادهمیکنند.حالآنکهاصاًلاینگونهنبودکهخمینیمیپنداشت.اعتقاددینیایکهما
درمجاهدینداشتیم،بسیارُمجدانهتروصمیمانهترازآنکالهشرعیهاییبودکهروحانیون
بهسراعتقاداتمذهبیمیگذاشتندوهرجورکهخوددلشانمیخواستتفسیروتعبیر
بهاسالم نبود.مامجاهدین بااسالمروحانیونقابلمقایسه میکردند.اسالممجاهدین
“ُمتمسک”نبودیم،بلکهواقعًابهاسالممعتقدبودیموفکرمیکردیمکهدرکیکهازاسالم
داریم،درکدرستیستوبهآنکاماًلپایبندبودیم.خیلیازروحانیونوطرفدارانخمینی
ورژیم،بیشازسیسالاستکهمرتبتکرارمیکنندکهآقاهشیاربودوازمجاهدین
پشتیبانینکرد.ایرادسومیکهخمینیبهمحتویاتآنکتابداشترادیگربهیادندارم.

دربرخوردبهاوضاعسیاسیعمومیوضرورتمبارزه،مادربارۀوضعاقتصادی
مردمونارضایتیآنهاچهدرشهروچهدرروستانکاتیراگفتیموسپسنمونههاییاز
تهرانسال در پهلوانتختی مردمدرچهلمجهان نظیرتظاهرات اعتراضی حرکتهای
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سال۱۳۴۷، در اسرائیل و ایران ورزشی مسابقات تظاهراتضدصیهونیستی ،۱۳۴۶
اعتراضمردمعلیهگرانشدنبلیطاتوبوسدراسفند۱۳۴۸،اعتصابکارگرانجهان
چیتدرسال۱۳۵۰وکشتارآنهابهدسترژیم،مقاومتدهقانانروستای“دوتپه”زنجان
درمقابلفشاروظلموستمفئودالها،اعتصاباتدانشجویاندانشگاه،دستگیریهای
وسیعوپرشدنزندانهاازجوانانمبارزوانقالبی،محکومیتواعدامرزمندگانوحماسه
آفرینیهایزندانیانتحتشکنجهو…رابرایآیتاللهیادآورشدیمودرارتباطباخارج
همبهتشریحوتوضیحمبارزاتوانقالباتیکهدرچینویتنام،الجزایر،کوباوفلسطین
صورتگرفتهبودپرداختیم…درمقابلاینصحبتهاپاسخخمینیاینبودکه:“مردم
آمادگیبرایمبارزهندارندوکارینمیشودکردوآقایانهمنمیتوانندکاریانجامدهند.
اگرواقعًاامیرییاشاهی)!(بهماکمکمیکردمسئلهطوردیگریبودومیشدروی
پیشرفتکارحسابکرد،ولیاالندستماخالیاستوکاریازمابرنمیآید”.برایاو
گاهصحبتکردیمواینکهجوانانبهجنبشانقالبیمیپیوندند. ازوظیفهونقشعنصرآ
شایدبرایشماتعجبآورباشدکهمابرایاثباتحقانیتگفتههایمانبهآیاتمختلف
قرآنوخطباتنهجالبالغهونمونههایعملیدرتاریخاسالماستنادمیکردیموخمینی
رابهآنهاارجاعمیدادیم؛امااینهمهبرایاواهمیتینداشتومعیارحرکتجنبشبرای
اواقشاربازاریوروحانیونبودند.درمقابلاصرارمارویمبارزۀمسلحانهوضرورت
اتکابهمبارزاتتودهها،اوآبپاکیبردستماریختوگفت:“آقااینمطلبراپیش
خودتانداشتهباشیدواقعامرایناستکهمناعتقادیبهمبارزۀمسلحانهندارم”،البتهما
باتوهمیکهنسبتبهآقاداشتیمبهخیالخودفکرمیکردیمکهایشانبهخوبیدرجریان
وقایعوحوادثنیستندوَجوخارجازکشورمانعازدرکصحیحاوضاعمیشود.بعدها

بودکهمتوجهشدیمدالیلعمیقطبقاتیدرکاراست.

یکیدیگرازمسائلیکهدرنشستبینحسینروحانیوخمینیمطرحشدهبودو
منحضورنداشتم،مسئلۀتکاملودرکمجاهدینازآنبود.یکیازابتداییتریناعتقادات
سازمانمجاهدینکهدرجزوۀ“تکامل”آمده،اصل“تکامل”وپیدایشحیاتازمادهو
تکاملآنبهانسانبود.اینجزوۀآموزشیپسازکتاب“شناخت”بهاعضاآموزشداده
میشد.ایناصلطبعًابابرداشتواعتقاداتمذهبیتضادیآشکارداردواینمضمون
دیگریازالتقاطهایایدئولوژیکمجاهدینمحسوبمیشود.واضحاستکهخمینیبا
توجهبهجهانبینیایدهآلیستیاشبههیچوجهنمیتوانستبادرکآنروزماخواناییداشته
باشد.ایناختالفاساسیبرسرتکاملبهمباحثدیگریمثلمعادوقیامتنیزسرایت

میکرد.خمینیپیرواعتقادمذهبیاش،بهخلقتانسانوجهانباورداشت.

حسینروحانیمیگفتکهخمینیبهماهشدارمیدادهاستکهعلیهروحانیون
مرتجعرسمًاوعلنًاموضعاختیارنکنیمچونبهضررمانتماممیشود.حسینبراینشان
تعریفکردهکه آقا برای را واقعهای روحانیون از برخی اعتقادات ابتذال دادنسطح
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همانجابرایشپیشآمدهبود.جریانازاینقراربودهکهحسینروحانیبرایشناخت
بیشترازوضعروحانیوننجف،بهاتفاقآقایدعاییکهرابطمابود،بهمنزلآیتالله
از پر آقا منزل و بوده برگشته ازمکه ایشان فرزند اتفاقًاهمانروز شاهرودیمیروند.
جمعیت مقابل شاهرودی آیتالله فرزند بودند. آمده او دیدن برای بودهکه مراجعینی
ایستادهوداستانرفتِنبهقبرستانبقیع)واقعدرشهرمدینهکهبرخیامامانشیعهآنجا
مدفونند(راتعریفمیکند.گویاپلیسسعودیبهقصدجلوگیریازانجاماینمراسمآمده
ودراینمیانمعجزهایرخمیدهدکهطیآنرئیسپلیسآنجاناگهانبهزمینمیافتد
ومیمیردوبهقولاوبهسزایعملشمیرسد.خمینیدرپاسخبهحسینروحانیبالحنی
خودمانیمیگوید:“آقاشماهنوزکجایشرادیدهاید.منوقتیحکومتاسالمی)منظور
کتابوالیتفقیهاست(رادراینجادرسگفتم،اکثراینها)منظورعلماءبرجستۀعراق
است(صدایشاندرآمدوآنرابدعتدراسالمدانستندوازاینقبیلحرفها!”.یعنی
خودخمینیاینقماشروحانیترامیشناختهامادرمقابلشانسکوتمیکردهودر
آنجابهماتوصیهکردکهبهافشایآنهادستنزنیم.اوازضرورت“مالحظهکاری”سخن
گفتواینکهطرحاینافشاگریهارا“بهنفعخودشمانمیبینم.آنهاهمشماراتکفیر

کردهومانعکارتانمیشوند”.

باری،پسازساعتهایمتمادیبحثوگفتوگووعلیرغمتمامپشتیبانیای
زندانیان از رسمًا نشد بود،خمینیحاضر شده ما از “مترقی” روحانیت جانب از که
مجاهدحمایتکند.اوبدونزیرسؤالبردنمابهعنوان“منافق”یاازاینقبیلوحتیبا
اظهارعالقهبهسرنوشتمجاهدین،ماراازبرخوردافشاگرانهباروحانیونمرتجعبرحذر
میداشتوخواستاراینشدکهمراجعمورداطمیناناوبرایشدرارتباطبامجاهدین
“بیشتربنویسند”واینکه“اگراودرپشتیبانیاززندانیانفعالیتیبکند،بهضررآنهاتمام
درکارشان امیدوارمکه و مأجورند “آقایان آخرینمالقاتگفت: در او خواهدشد”.

موفقباشند”.

جوانان” “مبارزۀ از خود اعالمیههای البالی در خمینی دیدارها، این از پس
شرعی وجوهات از بخشی بودکه داده اجازه بازاریان به و میکرد دفاع عام بهطور
وخود نداشتیم نیازی او اجازۀ به ما که بماند دهند. اختصاص مجاهدین به را خود
هاشمیرفسنجانیدردمشقدرسال۱۳۵۴بهمنگفتکه“وضعدرداخلطوریستکه
تامجاهدینتأییدنکنند،حرفخمینیبردیندارد”.)نقلبهمعنی(تاآنروزوتاقبل

ازتغییرمواضع،مجاهدینازپشتیبانیشخصیتهاوبازاربرخورداربودند.

دیدیمکهخمینیازبچههایزندانیحمایتینکرد،اماروابطمنبااوبهاینجا
با روابط درچارچوب وچه داخل مبارزات اخبار انتقال با رابطه در وچه نشد ختم
جنبشفلسطینتماسهاییموجودبود.درهمینمورد،درسال۵۲بهدرخواستبرادران
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فلسطینیترتیبمالقاتیبینهیئتیازآنانوخمینیرادادیمکههدفازآنباخبرکردن
که داشتند تقاضا آنان بود. لبنان جنوب شیعیان مبارزات از خمینی پشتیبانی جلب و
فتواییازجانبخمینیدراینارتباطدادهشود.درآنمالقاتکهمندرآننقشمعرف
ورابطراداشتم،کارترجمههمبهعهدهامقرارگرفتوماحصلآناعالمیهایبودکهبه
امضایخمینیرسید؛خودمنهمدرپیشنویسآنپیشنهادهاییکردهبودمکهدرمتن
نهاییذکرشد.ناگفتهنماندکهازطریقآقایدعاییکهتحتتأثیررفتاربرادرانمجاهد
بودوازهمانسال۴۹درنجفبامنرفتوآمدداشتوبهقولخودشرفتارانقالبیو
تشکیالتیدیگربرادرانرادقیقًاًمنطبقباایدهآلهایاسالمیخودمیدیدودههاگفتار
بهآموزشهایسازمانیمینوشتماز بااتکا برنامۀنهضتروحانیتراکهمن رادیویِی
رادیوبغداداجرامیکردوخمینیهمدرنادرستوغیراسالمیبودنآنهاهرگزچیزی
نگفت؛بهخوبیبهیاددارمکهازجانبما،همکاریدرنوشتنگفتاربرایآنبرنامهونیز
رادیویدیگریکهبعدهابهنامروحانیونمبارزبهمدتچندماهدائربودتااواخرسال

۵۳همچنانادامهداشت.

باری،تماسماباخمینیپسازدومالقاتنجفبهمنظوردادناخبارجنبش،
منجملهنشریاتخودمانادامهیافت؛اواگرمجاهدینراتأییدنکردنتوانستفعالیت

آنانراتکذیبکند.

بازگشتمحمودشامخیبهداخلدرمرداد۱۳۵۱

درهمینسال۵۱بودکهباتوجهبهضرباتیکهبهسازمانواردمیآمد،رضااز
ماچندنفرکهدرخارجکشوربودیمخواستکهیکنفرمانبهداخلبرود.مناسبترین
ایدئولوژیک. و تشکیالتی سیاسی، تواناییخوب با بود شامخی محمود مجاهد فرد،
محمودباکیفیتخوبیکهداشتچهقبلازآموزشنظامیدرخارجوچهپسازآن،
کامالًمیتوانستدرکناررضافعالیتمفیدیبکند.اوازبچههاییبودکهمستقیمًاًزیر
نظرحنیفنژادآموزشدیدهبودوذهنبسیاربازوغیرُدگمیداشت.منخاطراتخیلی
خوبیازاوبهیاددارم،باوجودیکهبهلحاظسنیمنازاوبزرگتربودم،بسیارازاو
آموختم.اوقبلازسفربهایران،دراردیبهشت۵۱ابتدابهپاکستانوافغانستانرفت
تاامکاناتالزمبرایگذشتنازمرزرافراهمکند،سپسبهلبنانبازگشت.تدارکسفر
اوبهداخل،موقعیتیبودکهبهماامکاندادبیشتردرموردضرورتواهدافسفرش
درارتباطباوضعیتعمومیفعالیتدرداخلواحتماالتکارصحبتکنیم.جمعبندی
خارجدرآنزماناینبودکهبایدازاتکابهبازاراجتنابکردودرکارهایآموزشیو
برایکارخارجهمیک بود.ضمنًا متمایل بهسمتزحمتکشان بیشتر ایدئولوژیک
سریاهدافونیازهایمرحلهایقراردادیم؛مثاًلتأمینمالیوتهیهپاسپورتوتماس
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باگروههایخارجی.دراینزمینهحتیتصمیمگرفتیمازتجربیاتیکهربطمستقیمیبه
وضعیتمانداشتهماستفادهکنیمماننداستفادهازتجاربجنگشهریایرلندیهاکه
البتهنتیجۀخاصیهمنداد.محمودازراهافغانستانواردایرانشدومدتیدرکناررفقا
بود.کارآییسیاسیاو،اطالعاتشنسبتبهحوادثمنطقهوروحیۀآراموخردمندانهاش
ازمدتکوتاهیضربهخورد. باشدولیمتأسفانهپس برایسازمانکارگشا میتوانست
گویازمانیکهقصدداشتهبهیکیازخانههایامنسازمانمتعلقبهخانممجاهدمادر
کبیریواردشودخانهقباًللورفتهوساواکیهادرانتظارکساندیگریبودهاندکهبه
خانهمراجعهمیکنند.شامخیبادیدنساواکیهاقرصسیانورشرامیجودوبهشهادت
میرسد.اینواقعۀاسفناکدر۲۶شهریور۵۱پیشمیآید.پدرشرابرایشناساییبه
پزشکقانونیبردهبودند.اوگفتهبود“بدنشسیاهشدهبود”.درهمینخانه،مجاهد
شهیدمصطفیجوانخوشدلنیزدستگیرمیشود.اضافهمیکنمکهوقتیساواکیهابهخانه
میریزندخوشدلدروسطحیاطبودهومیکوشدبازدنسرخودبهلبۀحوضخودکشی
کندولیچنانکهمیدانیمدستگیرمیشودوسرانجامپسازچندسالهمراهبامجاهد

کاظمذواالنوارورفیقبیژنجزنیورفقایشدرتپههایاوینبهشهادتمیرسد.

شامخیهوشمندیسیاسیچشمگیریداشت.درجنگسپتامبر۱۹۷۰کهارتش
اردنباهمکاریآمریکاواسرائیلجنبشانقالبیفلسطینراباضرباتسختیروبهروکردو
سازمانآزادیبخشناگزیرشداردنراازنیروهایرزمندۀخودتخلیهکندوبهسوریهولبنان
منتقلشود،بسیاریازکادرهایجنبشطرزتفکر،استراتژیوتاکتیکهایمبارزۀخودرا
زیرسؤالبردند.شامخیمتوجهشدهبودکهچگونهبرخیازشعارهایسنتیومذهبیجنبش
ازفعالیتهایتبلیغیحذفشدهاست.ایننکتهرادرموردفعالیتهایرادیوانقالب
فلسطینکهزیرنظرنمایندۀالفتحدربغدادبهنامابونضالادارهمیشدنشانمیداد.تحوالت
دیگریهمدراستراتژیوتاکتیکهایجنبشپدیدآمدکهدراینجامجالذکرآنهانیست.
شامخیبهخوبیفهمیدهبودکهشکست،چگونهمیتواندتصوراتمارانسبتبهمبارزه
وپیروزیآنغربالکند.نمونۀدیگریازهوشمندیاوودرکانتقادیاشرادربرخورد
بهفعالیتهایجنبشانقالبیعمان)ظفار(بهیاددارم.قرارشدهبودگزارشهاییراکه
مجلۀالُحّریه)چاپبیروت(دربارۀعملیاتنظامیانقالبیونظفارعلیهارتشمتجاوزشاه
منتشرمیکردبخواندوجمعبندیکند.گزارشهارانویسندۀدستچپِیلبنانیفوازطرابلسی
مینوشت،بالحنیحماسیکهمعمواًلطرفدارانانقالبوشورشکهمابودیمباحسننیت
میخواندیموباورمیکردیم.شامخیتوانستهبودبانگرشیانتقادیگزارشهارابخواندو
نتیجهبگیردکهگزارشهامبالغهآمیزوبهدورازواقعیتاست.اونمیپسندیدکهانقالبیون
بابزرگکردنمصنوعیکارهاودستاوردهایخودواقعیترانبینندوتصوراتخودرابه
تودههابهعنوانحقیقتمعرفیکنند.اینبودبرخوردخردمندانۀیکانقالبیمجاهددرآن
روزها.متأسفانهنمونههایمتضادباچنینبرخوردینیزدرسازمانپیشآمدکهزیانباربود.
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آزادشدنمحمدیقینی

همانطورکهگفتممحسننجاتحسینیومحمدیقینیدراینزماندربیروتزندانی
بودندومنباکمکوکالیفلسطینیپروندۀآنرفقاراپیگیریمیکردیم؛درعینحال
میبایستنیازهایشانراتأمینمیکردیم،اخباربهآنهامیرساندیمورابطۀمعنویآنهابا
سازمانومبارزۀجاریراحفظمیکردیم.منتوانستمچندینباربهسراغآنهاکهدرزندان

َرملبیروتبودندبروموآنهاراتاحدودیدرجریاناتفاقاتبیرونبگذارم.

بایدبرایآزادیآنهاازطریقوکیلگرفتنوتماسبانیروهایمتنفذسیاسیتالش
میکردیموبهخصوصمانعازآنمیشدیمکهسفارتایرانخواستاراستردادآنهاازدولت
لبنانشود.سازمانالفتحونیزجبهۀدموکراتیکبرایآزادیفلسطینبرایدفاعازرفقای
ماموافقتسهوکیلمعروفلبنانراجلبکردند.درنتیجهازاولینروزهایبازجوییو
تشکیلپرونده،یکیازوکالیالفتحبهنامآقایشوقیارملیدرجلسهحضورداشتودر
جریاندادگاهنیزدووکیلکارآمدکهبهجبهۀدموکراتیکبرایآزادیفلسطیننزدیک
بودندمطالعۀپروندهودفاعرابرعهدهداشتند.دردادگاه،نجاتحسینیبهیکسالونیم

زندانویقینیبهششماهمحکومشدند.

بهفاصلۀاندکیضربۀشهریور۵۰پیشآمد؛انتقالخبِرضربهایکهبهرهبریو
بدنۀسازمانواردآمدهبود،بهرفقایدربندکهبخشیازافراددستگیرشدهراازنزدیک
میشناختندبسیاردردناکبود.محسنومحمددرشرایططاقتفرساییبهسرمیبردند
وموردشکنجهقرارگرفتهبودند.درهمینحولوحوشبودکهحسینروحانیومرتضی
خاموشیهمدرمرززمینیبیروت-دمشقبهجرمداشتنپاسپورتجعلیدستگیرشدهوبه
زندانرملمنتقلشدهبودند.خوشبختانهباکمکوکالییکهمیشناختیم)ازجملهُجبران
َمجِدالنیوکیلمترقیلبنانیکهازدوستانقدیمیمنشدهاست(ووساطتحزبپیشرو
توانسته آنها آزادشدند. ازیکماه ایندوپس بهرهبریکمالجنبالط، سوسیالیست

بودنداینروزهارادرکناردورفیقزندانیپیشینمانبگذرانند.

چندهفتهپسازدستگیریاینرفقا،مادربیروتمطلعشدیمکهسفارتایران
کهدرآندورهدرسطحکارداربودخواستاراستردادآنهاشدهاست.مابههرکاریکه
میتوانستیمدستزدیمتاجانرفقایمانحفظشود.منشخصًاازطرفالفتحاقدام
میکردم.ازجملهکسانیکهشدیدًاتالشکردکهاینکارصورتنگیردخودیاسرعرفات
بود.مندراینرابطهدومرتبهباعرفاتمالقاتوگفتوگوکردم.اوگفتکهدررابطهبا
جلوگیریازاستردادبانخستوزیرلبنانصائبسالمصحبتکردهاستامادرعینحال
هشداردادکه“محمد)مرابهاسممحمدعلیمیشناخت(حواستباشد،اینهاخیلی
پستهستند.منبهصائبسالمگفتماگراینکاررابکنیددنیاراعلیهشمابهآشوب
میکشمولیبایدحواستانجمعباشد،ممکنهماستکهبکنندیعنینمیشودصددر
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صدیقینداشت”.ازکساندیگریکهدراینرابطهخیلیمحبتکردومنهرگزفراموش
نمیکنمابوجهاداستکهوظیفۀخودشراخیلیخوبوانقالبیانجامداد.

بود، شده مطلع ایران دولت طریق چه از بفهمیمکه دقیقًاً نتوانستیم ما باری،
احتمااًلازخودبیروتبهطورخاصاینخبربهرژیمرسیدهبود.ماهراسداشتیمکهدر
زمانآزادشدنبچههاعناصریازرژیمایرانآنجاحاضرباشندوآنهاراتحویلبگیرند.
چونتاوقتیکهمحکومیتشانرامیگذراندنداستردادممکننبودودولتلبنانرسمًا
با بود اماکاماًلممکن واگذارکند، دیگری دولت به را زندانی فرد نمیتوانستیک
فشاریکهبهلحاظسیاسیدولتایرانواردمیکرد،پسازپایانمحکومیت،محمدیقینی
رابهایرانتحویلدهند.بههمینجهتتالشکردیمآزادشدناوراجلوبیاندازیم.گفتم
کهمحمدیقینیبهششماهزندانمحکومشدولیهنگامیکهحکمدادگاهصادرمیشد
اوبیشاز۱۰ماهزندانکشیدهبود،درنتیجهقرارشدچندروزبعدآزادشود.ماکوشش
کردیمکهاگربشودچندروزیاززنداناورابخریمتاآزادیاوطبقبرنامۀقبلیپیش
نرود.درنتیجهتوانستیمششروزآخرزندانیاورابخریم.برایاینمنظورهمپولگزافی
پرداختیم،بهنظرمبرایهرروزنزدیکسیصدیاچهارصدتومان.فکرمیکنمحدودسه
ویاچهارهزارفرانکدادیمکههمینششروزرازودتربیرونبیاید.زمانیکهآزادشد،
سازمانمقاومتفلسطینباامکاناتیکهآنجاداشتمیتوانستطبقتوافقسال۱۹۶۹
خودبادولتلبنان،نیروینظامیخودراداخلبیروتآوردهوباپلیسویژۀالفتحاورا
تحویلبگیرد.آنهایکماشیننظامیباسهنفرمأمورمسلحبهزندانفرستادند.محمد
یقینیراتحویلگرفتندوتحتحفاظتخودشانبهمرکزپلیسلبنانبردندوازآنجاباید
بهمرزسوریهمیرفتیم.منبهعنوانکسیکهنمایندۀدفترسیاسیسازمانآزادیبخشاست
دراینمسیرباآنهابودم.باماشیناززندانتامرکزپلیسرفتیم؛مسئلۀدولتلبناناخراج
محمدازخاکلبنانبود.منپاسپورتدیگریبرایمحمددرستکردهبودمکهباآن
بتواندواردخاکسوریهبشود.درآنجامارادرماشینپلیسلبناننشاندندکهدرواقع
یکماشینشخصیبودبایکنفرمأمورهمراه؛بهمرزسوریهکهرسیدیم،آنهابهپلیس
مرزیلبنانگفتندکهاینفرداخراجمیشود.منپاسپورتهارانشاندادمکهمهرزدند.
آنهاهمخداحافظیکردندورفتند.محمدومنمثلدومسافرعادیواردخاکسوریه

شدیموبهاینترتیبمحمدیقینیاززندانآزادشد.

نجاتحسینیهمکهششماهدیگرازدورۀمحکومیتشباقیماندهبودبهزندان
،اماآزادشدنمحسننجاتحسینیخودبامشکالتی

)۱(
دیگریدرشهرَهرِملمنتقلشد

روبهروشدکهماپیشبینینکردهبودیم.

۱-دربارۀوضعاینزندانهاواوضاعزندانیانوروحیهایکهرفقایماداشتندمیتوانبهکتاب“برفراز
خلیجفارس”نوشتۀمحسننجاتحسینیمراجعهکردصص۱۹۲تا۲۸۴.
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آزادشدنمحسننجاتحسینی

پسازآزادشدنمحمدیقینی،مسئلۀمرکزیتالشبرایآزادیمحسننجاتحسینی
بود.اورابهزندانیدرهرملمنتقلکردهبودندکهیکیازشهرهایواقعدرمنطقۀخشک
لبنانبود.منبرایمالقاتبااوچندباربهآنشهرمسافرتکردهبودموسعیمیکردم
هردهپانزدهروزیکباربهسراغشرفتهواورادرجریانامورگذاشتهوببینماگرنیاز
خاصییاکاریداردانجامدهیم.باری،اواخرسال۵۱استومندراینفاصلهتالشی
کردمبرایرفتنبهداخلکهعملینشدوبعدًابهآنخواهمپرداخت.محسنبایداواخر
۵۱آزادمیشدومنقصدداشتممثلآزادیمحمد،آنجاباشمتاباپاسپورتایرانیاورا
ازلبنانخارجکردهوبهدمشقببرم.یکپاسپورتبرایاوباعکسشدرستکردهبودیم
وباخودداشتم.ساعتآزادشدنزندانیانششصبحبود؛هرملمحلسوتوکوری
بودکههیچاحدیآنجاپیدایشنمیشد،درنتیجهتصمیمگرفتمشبرادرنزدیکیآنجا
درشهرزحلهماندهوصبحروزبعدبههرملبروم.بااینحساببایدروزقبلحرکت
میکردمتاصبحزودآنجاباشم.بدینمنظورازبیروتساعتچهاروپنجعصرحرکت
کردم؛ساعتنزدیکهفتبودودرزمستانهوازودتاریکمیشودوخالصهشببود
کهبهشهرزحلهرسیدمکهبیشترمرکزمسیحیهاست.درآنجاقاچاقوامثالاینچیزها
زیاداست.بهآنجاکمتراتوبوسیرفتوآمدداردوبایدباماشینسواریبهآنجامیرفتم.
بهرانندۀماشینسواریگفتمآیامسافرخانهایدراینحوالیمیشناسیکهگفتآری؛پس
ازچنددقیقهمتوجهشدمکهازمرکزشهردورمیشود.ازاوخواستمکهماشینرامتوقف
کندوفکرکردمکهخودمجاییرابرایگذراندنشبپیداخواهمکرد.تصادفًامراکه
پیادهکرد،دیدمدرستدرمقابلمقرادارۀپلیسهستموبالفاصلهمأموریبهسراغمآمد

وشروعکردبهسؤالکردن.

دستگیریمندرزحله

ازهویتمپرسید؛منکارتالفتحراکهباآندرمنطقهمیچرخیدمنشاندادمولی
نتیجۀخوبینداد،چهبسااینشخصنظرمثبتیبهالفتحنداشتویابهدلیلیمشکوک
شدکهقضیهچیستکهکسیشبهنگامدرآنشهرکوچِکمرکزقاچاقدرگشتوگذار
است.بااولینتفتیشدرجیبمیکپاسپورتایرانیپیداکردوبرهمیناساسمرابه
کالنتریکشاند.درآنجابازجویِیجدیترآغازشد.مندرموقعیتخاصیقرارگرفته
بودم؛متوجهشدمکهاگرواقعیتقضیهرانگویمممکناستبرایمحسنمشکلیپیش
بیاید.ازطرفدیگرضرباتداخلهمرویدادهبودوفکرمیکردمبازندانیشدنما
دیگرکسیبیروناززندانبرایادامۀفعالیتنمیماند.درعینحالمحسنهمدراینمیان
جرمیمرتکبنشدهودرنهایتاورابایدآزادکنند؛درنتیجهگفتماینپاسپورترایکی
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ازاعضایالفتحبهمندادهتابهفالنیکهمحکومیتشبهپایانرسیدهودرشرفآزاد
شدناستبرسانموازچیزدیگریهمخبرندارم.

مرابهبازداشتگاهمنتقلکردند.درآنجاباوکیلزندانیدیگریسرصحبترا
بازکردم.اوکهزینالدینعراجینامداشت،ازناصریستهاوملیگرایانشیعۀلبنان
بقاع منطقۀ در میکنم فکر میکرد؛ همبستگی احساس نیز فلسطین قضیۀ با بودکه
کهامروزهحزباللهآنرادراختیاردارد،درشهرکیبهنامآنطالیاسزندگیمیکرد.
وضعیترابرایاوشرحدادم،بهخصوصبررابطهامباالفتحوناموکالیالفتحتأکید
باآنهاتماسبگیردواحیانًاخودشدفاعازماراعهدهدار کردموازاوخواستمکه
شود.اینوکیلچونخودشجزوطرفدارهاینیروهایملیبودقبولکردوبعدهابا
همدوستشدیموبارهابهخانهاشمهمانیرفتیموخیلیهمآدمگرمیبود.همچنین
درارتباطبادستگیریما،مقاماتفلسطینیباکمالجنبالطوزیرکشورکهدروزیبود
تماسگرفتندوازاوخواستندکهازطریقدادستانزحلهکهاوهمدروزیبودوسیلۀ

آزادیمارافراهمکند.

باری،منرادربازداشتگاهنگهداشتندورفیقمانمحسنراهمکهقاعدتًامیبایست
آزادمیشدبهزحلهآوردندوبهبازجوییازاوپرداختند،امااوچونمستقیمًاًمرتکبجرمی
نبودوصرفًارابطهاشبامنومدرکجعلیآشکارشدهبودتوانستبعدازچندروزباقید

ضمانتودرانتظاردادگاهمشترکیکهبرایهردومامقررمیشد،آزادگردد.

اوامکانمیداددر به ازآنجهتمهمبودکه آزادی،بهخصوصبرایما این
این ماندم؛در زندان بیستودوروزدر راحفظکند.من ادامهکاری و مانده بیروت
فاصلهبهیاددارمکهمحسنوشوقیارملیبهدیدارمآمدندوبهخصوصشوقیکهگفت:
قید با باالخره اضافهشدی؟”.من توهم بود، اینجاچهمیکنی،یکیکم تو “محمد
ضمانتآزادشدموقرارشدکهبعدهادادگاهیتشکیلبشودتامادونفردرآنبهجرم
استفادهازمدارکجعلیمحاکمهشویم.ایندادگاهیکماهبعددراردیبهشتماه۵۲
درزحلهبرگزارشدودفاعازمابهعهدۀزینالدینبود.دادگاهمرابهعنواناردنیمحاکمه
الفتحهم الفتحمراگرفتهبودند.یکیازچریکهای باپاسپورتاردنی میکرد،چون
بهعنوانشاهدآمدوعینًاگواهیدادکهبهچشممشاهدهکردهکهاینپاسپورترایک
نفربهاسمابوفالنازمقاومتفلسطینوساکندمشقبهزندانیدادهاستواورامأمور
انگیزۀتماماینمسائلهم آزادشودبرساند. اززندان باید بهفردیکه کردهکهآنرا
کاماًلانسانیاست.یعنیدرواقعمنهیچمسئولیتیدرجعلنداشتهاموصرفًامأموریتی

راانجاممیدادهام.

زینالدینعراجیدردفاعیکهازماکرداصاًلموضوعپاسپورتجعلیرامطرح
نکردودرواقعدادگاهرابهدفاعیسیاسیتبدیلنمودودرنطقیآتشینازمابهعنوان
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افرادیکهجانشانرانثارآزادیخلقفلسطینکردهاندقدردانینمود.دادگاهکهتحت
تأثیرایندفاعیهبودماراهرکدامباپانصدلیرهضمانتآزادکرد،البتهماهمپانصد
در پوشاندندخالتش برای دادستان نرفتیم. دنبالشهم دیگر و دادیم را لیرهضمانت
پروندۀما،بهحکمدادگاهاعتراضکردوازطریقفلسطینیهابهماپیغامدادکهازلبنان
خارجشویم.بایدبگویمکههمکاریهاییکهرفقایفلسطینیولبنانیباماکردندواقعًا

شرافتمندانهبودومنهرگزفراموشنمیکنم.

درتمامدورۀزندان،رفقایفلسطینیمارابهلحاظامنیتیزیرپوششخودگرفته
آنهاکاریبیش از آنانبود. انترناسیونالیستی بودندکهبرایمننمونهایازهمبستگی
آنهانبود.بدنیستبگویمکهدرهمینفاصلهیک ازاینبرنمیآمد،زیرالبنانکشور
مبارزترکرادولتلبنانبهترکیهتحویلدادونمیدانمکهبهحبسابدمحکومشدیا

)۱(
بهاعدام.

طرحبازگشتمنبهایران

درفاصلۀهمینیکسال،یعنی۵۱-۵۰بنابهنامۀرضارضاییکهخواستهبود
اگرمیتوانیمبهکمکاوبرویم،تصمیمگرفتهشدکهمنازطریقمکهبهداخلبروم.
محمودشامخیقباًلبهایرانرفتهومتأسفانهشهیدشدهبود.تاریخدقیقسفرمندیماه
۱۳۵۱بود.مناسبتتعیینکنندهبرایسفر،ایامحجانتخابشد)راههایقاچاقیترکیه
وافغانستانکهقباًلمیشناختیمدرآنزمانغیرفعالشدهبودند(.برایاینسفرصالحیت
خاصیدرنظرگرفتهنشدهبود؛نهروشنبودچهوظایفیبایدموردبرخوردقرارگیردو
نهاینکهآیامنتواناییبهانجامرساندنآنهارادارمیاخیر.بهطورحدسگفتهمیشد
کهبایدبهگردآوریبرخینیروهادرداخلبپردازموارتباطباخارجراسروساماندهم،
بررسی دقت به هم خارج وضع بود. متوقفگشته ماهی چند زمان آن در ارتباطیکه
نشدهبود.جوحاکمدرسازمانهنوزحتیاستقاللنسبیبرایکارخارجقائلنبودو
درواقعرویگرفتاریهاتأملکافیصورتنمیگرفت.منبدونآمادگیالزم)نهجمع
آمادگیداشتونهخودمن(راهیآنسفرشدهبودم.وقتیبهمکهرسیدممتوجهشدم
کهآنچهتصورمیشدیعنیامکانمسافرتسادهوبیخطرازمکهبهشیرازبهعنوانیک
عرباردنیبرایمامکانپذیرنیستزیراشرکتهایهواپیماییازمکه،صرفًامیپذیرفتند
مسافرانرابهمقصدیبفرستندکهازهمانجاآمدهباشند.پسازاینکهاینعدمامکان
برایممسجلشداجبارًابهدمشقبرگشتم.گفتنیستکهمندرمکهبرخیازمناسکحج
رابهجاآوردمولیمشاهداتمازبرخیمراسمتاحدزیادیمراازآنهادلزدهکرد.دیدن
خونگوسفندانودیگراحشامقربانیونحوهایکهگوشتشانتلفمیشدواقعًابرایم

۱-محسننجاتحسینیدرکتاب“برفرازخلیج”ص۲۳۱دراینموردبیشترتوضیحدادهاست.
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زنندهبودواینخودبعدهابههنگامتغییرایدئولوژیدرضمیرمنباقیماندهبود.اینکه
میلیونهانفراینچنینبهخرافاتاعتقادداشتهوبرایبهجاآوردناینمراسمامکانات

ناچیزمادیخودرابههدرمیدهندتأسفبرانگیزبود.

فراغت و تجمع امکانیک عدم و ودستوپاگیر روزمره باری،گرفتاریهای
برایبررسی)وبهتربگوییمعدمدرکضرورتچنینبررسیای(ومشکالتیکهپیش
میآمدنظیربهزندانافتادنخودمدرلبنانوغیره،همگیدستبهدستهمدادهمانعیک
حسابرسینسبتبهکارهامیگشت.خصلتهایمنفیخوِدماهمدرشرایطیکهامکان
یکانتقادوانتقادازخودصحیحفراهمنباشددائمرشدمیکرد.ماکهبهآموزش)آن
همآموزشیمتناسببامرحلهمان(وبهحلشدندرپراتیکمستمرسازمانینیازفراوان
داشتیم،بابرخوردهایسطحیوسریعباقضایاونتیجههایناقصگرفتن،کمکمخصلت
انقالبیوپیشتازبودنرا،اگرهمداشتیم،ازدستمیدادیم.اینموضوعبهخصوصدر
موردخودمنکاماًلصدقمیکرد؛منبهتدریجبسیاریازمزیتهایمراازدستمیدادم
وخصالمنفیدرمنرشدمیکرد.طبیعیستکهمنبانقائصخودرویکاردیگران
نظیرمنکارمیکردند باشرایطی بیش و دیگرانهم،کم و منفیمیگذاردم تأثیر نیز
وظایفیکه و ازکارها بههیچیک نمیماندند. بینصیب فعالیت نوع این آفات از و
بهعهدهمیگرفتیمبهطورکاملنمیرسیدیم.باامکاناتاندکازلحاظکادر،همبهخاطر
وعدم بهخاطرعدمحسابرسی وهم بود داخل ازخواستهای ناشی ضرورتهاییکه
سنجشقدرتهایخودمانبهکارهایگوناگوندستمیزدیمودستمانرابهتعهدهای
مختلفبندمیکردیم.درهمینفاصله“رادیوصدایانقالبیونایران”اززمستانسال
۵۱کارخودراآغازکردوماحتینمیتوانستیمبهدرستیبهمرتضیخاموشی)اسماعیل(
کهازطرفمادراجرایبرنامۀرادیوبارفقایجبهۀملیهمکاریمیکردبرسیم.نیازهای
او،چهتشکیالتیوچهتبلیغاتیفراوانبیجوابمیماندوهمینطورقضایایدیگریکه

درعراقباآنهاسروکارداشتیم.

جمعبندیآخر۱۳۵۱

درپایانسال۱۳۵۱یکجمعبندیانجامدادیمکهدالیلاینضعفهاراچنین
خالصهمیکرد:

-ضعفتشکیالتیبهلحاظمشخصنبودنهدفسازمانازفعالیتدرخارج
کشور،فقدانکادرهایکارآمدوانسجامدرونتشکیالتی؛

بلبشووضعف از تأثیرپذیرفتن ازجومثبتداخلودرعینحال بودن -دور
سازمانیکهبرخودداخلنیزحکمفرمابود؛
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-قلتامکاناتمالیکهدستمارابرایبسیاریازکارهامیبست.باتوجه
بهاینکهوجودپایگاهفلسطینیفرجیمحسوبمیشد،چوناقامتدرآنجاازمخارج

گزافزندگیدربیروتمیکاست؛

-مشکالتامنیتی؛

-عمدهترازهمه،اشکاالتفردیخودماکهدرزندگیگذشتهمانریشهداشتو
مانعذوبشدنمادریککارجمعیدقیقوحسابشدهدرآنشرایطخطیربود؛

و بهحسابرسی نتوانیم ماحتی میشدکه بیرونیموجب و درونی اشکاالت -
جمعبندیکارمانبرسیم.

رادیوهادرعراق۱۳۵۱

چنانکهپیشازایناشارهکردمتماساولمابادولتعراقجهتآزادی۹نفراز
برادرانمجاهدبودکهبهدلیلربودنهواپیمادرزندانبهسرمیبردند.پسازآنکهتماس
ماباخمینینتیجهنداد،دفترنمایندگیسافبهریاستصبریالبنا)ابونضال(اقدامات
الزمرابرایآزادکردنرفقایماانجامدادکهقباًلبهآناشارهکردهام.تماسبعدیبا
دولتعراقبنابهدعوتمعاونصدامحسینبهنامعلیرضاابونجواصورتگرفتکهاز
طریقدوستانفلسطینیخواستارتماسبانمایندۀمجاهدینایرانشدهبود.درقراریکه
بااودربیروتگذاشتمویمطرحکردکهدولتعراقحاضراستیکرادیوکهمحل
آناعالمنمیشود،دراختیارماقراردهدتاازآنبرنامهایپخشکنیم.منضمنتشکر
گفتمشرطماایناستکههیچمداخلهایدرکارماوجودنداشتهباشدیعنیدرانتخاب
محتوایبرنامهکاماًلآزادباشیم.اواینخواستۀماراپذیرفت.چندروزبعدبهبغداد
رفتموهمراهباحسنماسالیکهنمایندۀجبهۀملیخاورمیانهبود،نزدآنمقامعراقی
رفتیم.یکرادیورویموجکوتاهردیف۱۹متر،۳۱مترو۴۱متردراختیارماقرار
گرفتکهماآنرا“رادیوصدایانقالبیونایران”نامیدیم.دراینرادیوازطرفجبهه،
بهروزُمعظمیوازطرفمجاهدینمرتضیخاموشیبرنامههارااجرامیکردند.اینرادیو
برنامهاییکساعتههرشبپخش نیمۀسال۱۳۵۲یعنیمدتتقریبًایکسال، تا
بیشتریدر رادیویی امکان ازسال۵۲ راتکرارمینمود. آن فردایش میکردوصبح
اختیارماقرارگرفتکهآنرا“رادیومیهنپرستان”نامیدیم؛برنامهاینرادیویکساعت
بودوصدایآندرایرانرویموجمتوسطهمشنیدهمیشد.دراینرادیورفقایجبهۀ
ملیونمایندۀرفقایسازمانچریکهایفدایینیزحضورداشتند.اینرادیونیزحدود
توافق دودولت وعراق، ایران بین روابط بهبود با داشت. فعالیت یاکمتر یکسال
کردهبودندکهعلیهیکدیگربهحمالتتبلیغاتیدستنزنند.زمانیکهخلیلعزاوی،
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مسئولعراقیمضموناینتصمیمرابهحسنماسالیومنابالغکردکهبنابرآنرادیو
اگر پیشنهادکردمکه من باشد، داشته ادامه مانندگذشته نمیتواند دیگر میهنپرستان
برنامۀرادیوحاویحملۀتبلیغاتیعلیهرژیمشاهنباشدنظرتانچیست؟پرسیدآیاچنین
چیزیممکناست؟جوابدادمکهآریممکناست.اسمرادیوراعوضمیکنیمواز
آنصرفًاتجاربجنبشهایتودهایوکتابهایانقالبیعمومیپخشمیکنیمکهنامی
ازایراندرآنهانباشد.اواینطرحراقبولکرد.پیشنهادکردمکهنامرادیورا“رادیو

سروش”بگذاریمواینشعرحافظهمراهبامارشمقدمۀرادیوخواندهشود:

“تانگردیآشنازینپردهرمزینشنوی/گوشنامحرمنباشدجایپیغامسروش”

ازاینرادیو،تجاربانقالبیونآمریکایالتینوبرخیآثارتئوریکازلنینو
دیگرانخواندهمیشد.قرائتمتونانقالبیوتئوریک،بهویژهدرایراناینفایدهراهم
داشتکهاقدامیضدسانسورمحسوبمیگشت،زیرااگرکسیآنراضبطوحتیتکثیر
میکردمیتوانستدرپاسخبهبازجوبگویدکهآنراازرادیوشنیدهاستوبدینترتیب

کسدیگریلونرود.

ازجملهکتابهاییکهدراینرادیوخواندهشدمیتوانبهاینهااشارهکرد:

-“چهبایدکرد؟”ازلنین؛بهیاددارمکهرفیقشهیدمحمدحرمتیپورنمایندۀ
سازمانچریکهایفداییخلقدرخارجازکشور،چندانموافققرائتایناثرنبود
زیرامعتقدبوداینکتاب“علیهمشیمسلحانۀماست”؛امانظرمناینبودکههرچند
رساندن مردم اطالع به و آن پخش ولی دارد انتقاد مبارزه سبک این به نسبت لنین
“این میگفت: تعجب با ریاحی حسین دارم یاد به است. درستی آن،کار مضمون
آن باخواندن و اینیکیمارکسیستاست رابخوانیم، لنین مجاهداستومیگوید
شیوۀ و درک مجاهدینکمتر بگویمکه اگر بود نخواهد اغراقآمیز است!” مخالف
چریکیداشتندتارفقایفدایی.کتاب“چهبایدکرد؟”البتهتابهآخرپخششد؛

-“تاریخمختصرحزبکمونیستشوروی”؛گفتنیستکهاینکتابدرداخل
مطالعه دستور در را اینکتاب نیز بغداد در ما و بود آموزشی سازمانجزوکتابهای
گذاشتهبودیم.درداخلبرایآنکهبتوانآنراباپلیکپیالُکلیتکثیرکرد،بچههاناگزیر
شدهبودندازابتداتاانتهاچندصدصفحهرونویسکنند.یادماستکهاینمتنبهخط

خوششهیدحسنابراریبود؛

”Total Resistance“کهفشردهایاستازکتاب
)۱(
-“مقاومتهمهجانبه”

)۲(
نوشتۀیکژنرالسوئیسیبهنامهانسفونداختئوریسینمعروفاستراتژیجنگ؛

 http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/Moghavemate-hamejanebeh.pdf:۱-نک.به
 Total Resistance, H. Von Dach, English.۲-اینکتاببهتلخیصوترجمۀمحسننجاتحسینیبود
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-کتابهایدیگرنظیر“بیماریکودکی“چپروی”درکمونیسم”ازلنین،
“دربارۀعمل”و“تضاد”ازمائوتسهدون…عمومًاکتابهایجنبشجهانیکمونیستی
نداشت برخوردی ماتریالیستی فلسفی بهمسائل و بهجنبۀعملیمیپرداخت بیشتر اگر
بهراحتیبینماخواندهوتبلیغمیشد.دررادیوسروشهیچکتابمذهبیحتیازنوع

نوشتههایبازرگانیاشریعتیخواندهنمیشد.

و عراق بین آشتی قرارداد )مارس۱۹۷۵(که ۱۳۵۳ اسفند تا سروش رادیو
مالی ازدولتعراقهیچگونهکمک ما امضارسیدپخشمیشد. به الجزایر ایراندر
یاتسلیحاتیدریافتنکردیم.صرفموافقتآنهاباحضورمادرآنجاوداشتنرادیو
برایمانکفایتمیکرد.درایندوره،کارتهویتیکهسازمانالفتحبرایمانصادرکرده

بودعمدهترینپوششامنیتیمامحسوبمیشد.

گزارشازتیر ۱۳۵۱تاتیر۵۲ 

درواقعازتیر۱۳۵۱تاتیر۵۲قسمتعمدۀوقتماصرفحفظخود،جمعآوری
نیروهایپراکنده،تأمینجاواحتیاجاتمادیشدوهمینطوربعضیآموزشهاینظامی
تبلیغاتی، کارهای و بودند بیروت زندان در که نفر دو آزادی جهت تالش پایگاهی،
انتشاراتیوچندموردعضوگیری.درعینحالباجنبشهایدیگرمنطقههمآشنامیشدیم
ازجملهجنبشُظفار،بهخصوصکهاززمانبازگشتشامخیبهایراندررابطۀماباداخل
چندماهیخللافتاد.ماحتیواقعۀشهیدشدنمحمودشامخیراتامدتهانمیدانستیم.
اززمستان۵۱رابطهکمابیشدوبارهوصلشدوماتوانستیمرهنمودهاییراازداخل

دریافتکنیم.

داشتن فکِر داشتیم، فلسطینی نیروهای با دهۀ۱۹۷۰ آغاز در ما روابطیکه با
ارتباطبیشتربابرخیدولتهایمنطقهکهباسیاستشاهمخالفبودنددرمابیشترشکل
گرفتوطییکیدوسالباحمایتیکهفلسطینیهابهویژهالفتحازمامیکردندتوانستیم
بادولتعراقولیبیتماسبرقرارکنیمبهطوریکهمارابهعنواننیرویانقالبیایرانی

درکشورخودبپذیرند.

یکیازمشکالتیکهازلحاظدرونیباآنروبهروشدیممسئلهایبودکهدرارتباط
بامصطفی)ناممستعار(پیشآمدوتقریبًاازاوایلسال۵۲شکلحادیبهخودگرفت.
گاهیبهضعفهایگوناگونیکهداشتیم،میکوشیدیموحدتسازمانیمانرا مابهخاطرآ
حفظوحتیاالمکانقضیهرادرداخلخودمانحلکنیم.اینکاربهامروزوفردامیافتاد
انتقادیتصمیمگرفتهشد ووقتمارازیادتلفمیکرد.سرانجامپسازچندجلسۀ
کهمصطفیازجمعمرکزیخارجکشورکنارهگیریکندوطبقتمایلخودشدررابطه



۳۸۰ازفیضیهتاپیکار

باجنبشظفاربهعدنعازمشود.درچنینشرایطیانسجامفکری،انضباطسازمانی،
را بود.ماهمانتصمیم ما بهجمع(کمتردرمیان اعتماد اعتمادمتقابل)بهخصوص
نیزنتوانستیمهمهجانبهودرتمامابعادشبررسیکنیم.فکرکردیمکهاوبارفتنبهآنجا
بهطورمحوری اماواقعًامسئلهاوچهبود؟آنرابهخوبیو مسئلهاشحلخواهدشد،
باشد نمایندۀسازمان آنجاقاعدتًامیبایست بهجاییرفتکهدر او بودیم. نیاورده در
ممکن را امری چنین تشکیالت در او جایگاه و داخلی مناسبات در او ولیوضعیت
نمیساخت.وضعارتباطیاشبهخوبیسنجیدهنشدوخوداوهمموضعفعالیازاینلحاظ

نگرفتودرواقعتماسمابااوچندماهقطعبود.

دراواخرهمیندورۀیکساله،حدودخرداد۵۲وتقریبًاهمزمانباشهادت
رضارضایی،حسینروحانیمیخواستپیشازآنکهحتیوضعمصطفیروبهراهشود
بهایرانبرودزیراهدفمشخصیبرایخارجماندننداشت.جمعبندیایازداخلبهما
رسیدکهبرضرورتحفظارگانیدرخارجازکشوربهعنوانپشتجبههتأکیدداشت
وشرایطامنیتیداخلرامناسبپذیرشکادرهایخارجنمیدانست.دریکجمعبندی
نسبیکهبهعملآمد،مسئلۀمسئولیتجمعیرا)کهتاقبلازاینشخصینبود(بهعهدۀ
حسینروحانیگذاشتیم.دریکبررسیانتقادی،انتقادهاییکهبهافرادبهخصوصبه
منواردبودمطرحگشتونوعیآییننامۀداخلیبرایتنظیمبهترکارهادرنظرگرفته
باز پرداختیم. بودیعنیوضعداخلیمانکمتر آنچهمحوراشکاالتمان به باز اما شد،
همانتعهداتباهمانضعفکادرها)ازلحاظکمیوکیفی(برجاماند.درکناراین
مشکالتبنابهتوصیۀداخلتصمیمبه“عملتیمور”همگرفتیم.داستانبدینقراربود
کهبعدازاعداممهدیرضاییبهدسترژیمشاه،کهماتوانستهبودیمدفاعیاتاورا
هموسیعًاپخشکنیم،سازمانقصدداشتبهنوعیبهاینحکمدادگاهوخشونتیکه
دستگاهامنیتینسبتبهزندانیاناعمالمیکردپاسخگوید.عملیاتیتدارکدیدهشدکه
هدفآنتروردادستاِندادگاِهمهدیرضاییبود.برحسباتفاق،اینفردراکهتیمور
مینامیدیم،برایدورۀتخصصدکترایحقوقبهفرانسهآمدودرنتیجهاینعملیات
بهبچههایخارجمحولگشت.محمدیقینیمسئولاجرایاینطرحبودوبسیارهم

برایآنکوشید.

نشستلندندی۱۳۵۲

چندماهوقِتسهنفریمادراروپاصرفتدارکاتاینعملشد.داخلبرایما
مقداریاطالعاتوعکسازاینشخصفرستادهبودومابهپیگیریتدارکاتاینعمل
پرداختیم،ولیمشکالتزیادیدرارتباطباتهیۀسالحوتدارکاتدیگرپیشآمدکهکار
راعقبانداختودیدیمکهانجامآنبسیارپرمخاطرهاست.درنتیجهپسازمدتیوبا
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مطرحشدنبرخیمخالفتهایداخلعماًلازاجرایآنصرفنظرشد.

مابهقصدجمعبندیحدودسهسالفعالیتخارجیعنیازاوایل۵۰تا۵۲در
لندن،دردیماه۱۳۵۲نشستیداشتیم.دونفرازمایعنیحسینروحانیومنکهکارها
رامیچرخاندیمخواستیمکهیکنفردیگرهمکهبرایعملیاتتیموربهاروپاآمدهبود
یعنیمحمدیقینیدرصحبتهاحضورداشتهباشد.درواقعبرایماگرایشبهبحثبا
حداکثربچههامطرحبودحتیاگرامکانداشتمرتضیخاموشیراهمکهدربغدادبود

میآوردیمکهاوهمدرنشستحضورداشتهباشد.

و کردم انتقاد تیمور عملیات اقدام و تصمیم به مشخصًا من بودکه آنجا در
انتقادو از خواستارشدمکهدیگرمتوقفشود.یقینیکهمسئولانجاماینطرحبود،
پیشنهادمنناراحتشد.درجریاننشستاقداممثبتیهمدرنظرگرفتهشدکهاستقالل
کارخارجازداخلورویپایخودایستادنآنبود.اینتغییرسیاستنتایجنسبتًاخوبی
ما، داشتیمحاصلکار بهخودمان ایرادهاییکه و انتقادات باوجودهمه آورد. بار به
افرادیکهدرخارجماندهبودیمدرزمینههایمختلفسیاسی،تبلیغاتی،تدارکاتیبهنظرم
چشمگیربودوبهرغمنقایصوانتقادهایفراواننهتنهابهترمیمضایعاتسازمانکمک
کرد،بلکهزمینهرابرایتحوالتبعدینیزآمادهنمود.نگاهیبهخالصۀنتیجۀنشست
مزبورکههمانزمانتدوینشدهبود،نشانمیدهدکهبسیاریازضعفهاونارساییها

کماکانمطرحبود:

-برخوردجدیوشایستهبهانتقاداتوانتقادازخودهانشدهبود؛

-حسابرسیبهمعنایدرستشصورتنگرفتهبود؛

-حدودوظایف،اصلیوفرعیکردنآنهامشخصنشدهبود؛

-تعهداتگوناگونبرجابودبدونآنکهقدرتانجامآنهابهطوردرستدرما
وجودداشتهباشد؛

-دیدمانسبتبهسازماندرداخلهنوزکاماًلذهنیبود.پسازضرباتاول
شهریور۵۰چیزچندانیبهطورمشخصازسازماننماندهبود.رضارضاییپسازفراراز
زندان،حدودیکسالونیمتنهااتوریتهسازمانبودوچهتالشسترگیازسویاعضا
وهوادارانپراکندهسازمانوخانوادههاورفقایزندانیصورتگرفتتابهبرکتجو
رادیکالموجود،سازماندوبارهتوانستقدراستکند.دیدمانسبتبهتواناییسازمان

درداخلبهسختیمیتوانستعینیشود؛

با برخوردهایسطحی نتیجۀیکسری غالبًا توصیههاییکهصورتگرفت -
مسائلوراهحلهایسریعبودهاست؛
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-ماکاراساسیومرحلهایراتعیینکردیم.اینکارهاوقتیمیتوانستدرست
انجامشودکهکادرمرکزیخارجکشورصالحیتگرداندنجمعرامیداشت.ماگرچهبه
استفادۀبیشترازکادرهایجدیدو“مشورت”باآنهاتوجهکردیم،اماروینقایصخوِد

کادِرمرکزی،انسجاموصالحیتاوتأملننمودیم؛

-عدمقاطعیتکهدرهمه)۳نفر(ریشۀطبقاتیداشتوکوششبرایحفظ
همینحداقلوعدموجودکادرهاییکهدارایتجربهبرایانجامکارهایموجودباشند،
عدم میان این در میداشت. باز اشکاالتمان با قاطعانه برخورد یک از را ما جمعًاً
قاطعیتحسینروحانی،شلوغکاریوطرحامورامکانسازازطرفمنوتعهدفکرنشده
خودمبهانجامآنهاوکمتجربگیمحمدیقینیدرامورسازمانی)وتمرکزحواساودر
آنموقعرویطرحتیموروبعدارتباطباداخلوبرخیازمسائلجزیی(مانعازدخالت

فعالاودرجریانتصحیحکارگردید.

دربرخوردبهمسئلۀعمدۀسازماندهی،جزاینانتقادها،مضامینایدئولوژیکهم
بهنحویپراگماتیستیازجانبخودمنمطرحگشتودرجمعبندینهاییهمگنجانده
شد.اینمسئلهعمدتًاتردیدهاییبودکهدرخودمندرزمینۀکاراییتفکرمذهبیدر
مقایسهباجریانهایدیگرازجملهفداییانبروزمیکرد.انگیزههایمنبرایطرحاین
بحثبیشترمتکیبهاینتشخیصپراگماتیکبودکهمیدیدیمفداییانخلقباقاطعیت

بیشتریاهدافخودراپیشمیبرند.

چنانکهبعدترفهمیدیم،تحوالتایدئولوژیکدرداخلپیشمیرفتومادخالتی
درآننداشتیم،ولیخودمابهَاشکالیهرچنددیرترازسازمان،بدونتأثیرپذیرفتناز
تغییر سازمان، ایدئولوژی تغییر جوهر اگر یعنی میکردیم درک را مشکل این داخل
را امرخود این آغاز در بود، بهمارکسیستیوکنارگذاشتنمذهب ایدئولوژیمذهبی
بهصورتازمصرفافتادناسالمدرفعالیتمبارزاتیظاهرمیکردواینعینًاچیزیبود
کهپورانازقولشریفواقفینقلمیکرد.پورانزمانیکهپسازیکسالزندگیمخفی
دراواخرمرداد۵۳جهتخالصشدنازپیگردشدیدپلیسبهخارجآمدهبود،میگفت
که“درخانۀتیمیکهشریفواقفیهمآنجابودنمازبهنحویدستوپاشکستهوبرای
رفعتکلیفخواندهمیشودوازمطالعۀنهجالبالغهوقرآنخبرینبود”وزمانیکهپوران
ازمجیددرموردآموزشاینکتبسؤالمیکندویپاسخمیدهدکه“آنهادیگربرایما

بیمصرفشدهاندودیگرجوابگوینیازهایمبارزهنیستند”.

البتهاینمربوطبهدورۀبعدازرضااستوشهرامهمانطورکهگفتماززندان
به ازداخل بهسازمانورهبریپیوستهاست.یادداشتهاومقاالتیهم فرارکردهو
دستمارسیدهاستولیمااصاًلبهاینفکرنیفتادیمکهممکناستبچههادرداخل
بهاینسرعتبهسمتتغییرمواضعبروند.دراینجمعبندیدیماهمنخودمگفتهبودم
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کهدرصداقتانقالبیبچههابرایپیشبردکارتردیدینیستویقینًاآنهادرزندانهم
ازفداییهاعقبماندهایموحرکت بهچهعلتما اینحالتراحفظمیکنند؛ولی
داشته ماکاًلفرق برخورد با آنهاکردند برخوردیکه زندانهم ودرداخل نکردهایم
مثاًل دارند… بیشتری برجستگی میکنند، بیشتریکار تالش با آنها بچههای است؟
احمدزادهحداقلوقتیمیخواستطرحیبرایخروجازبنبستمبارزۀسیاسیبدهد
آنهاکشیدهشدیم بهدنبال نتوانستیم.مادرواقع اماما توانستنظرشراتئوریزهکند
هرچندکهماهمبهطورعملیبهمبارزۀمسلحانهرسیدهبودیم.یکیازنکاتیکهذکر
کردماینبودودیگراینکهتفکرمذهبیایکهدرمابهعنوانایدئولوژیانقالبیاسالم
عملمیکنداصاًلآیاتواناییپیشبردکارمبارزهراداردیانه؟مندرآنجابهاینرسیده
بودمکهعلتعقبافتادنما،علتاینکهمانمیتوانیمکارمانرادرستوحسابیجلو
ببریم،دردرکایدئولوژیکماست.فداییهاضربهخوردند،ماهمضربهخوردیمولی
را نتوانستیمضعفخودمان امکاناتزیادیکهمیتوانستیمبسیجکنیم به باتوجه ما
رفعکنیم.بهنظرمناشکالدردرکخردهبوژواییوایدئولوژیخردهبورژواییمایعنی

اسالمبود.

آنموقعاینصحبتبرایحسینروحانیعجیببود،براییقینیهمهمینطور؛
امروز نمیگویم “من میرود؟”گفتم: سؤال زیر اسالم یعنی پس “چطور؟ اوگفت:
اسالمرابایدکنارزدولیایناستنباطرادارمکهچنینمشکلیوجوددارد”.منپویان
نزدیکمیشناختم،حنیفنژادوسعید از راخیلی برخیرفقایفدایی و واحمدزاده
محسنودیگرانراهمهمینطور.اینبچههاخیلیبیشترازفداییهاکارکردند،خیلی
بیشترازآنهامطالعهکردند،اماعاقبترسیدندبهاینکهبایددوبارهنهجالبالغهبخوانند.
آنها۳۰۰-۲۰۰سؤالازکتاب“راهطیشده”بازرگاندرآوردندبهطوریکهوقتی
بازرگانآنرادیدگفتبرایخودمهمجالباست.بچههادرکارخودشانآنقدربه
دنبالمطالعهرفتهبودندکهبهمسخرهسعیدمیگفت:“دیگرمحمداالنبایدبهسراغ
کار از شدن زده زدگی، حالِت این چرا سعید، خود برای یا برود”. 

)۱(
وصاف تاریخ

مطالعاتیپیشمیآیدومدتیاصاًلهیچکارینمیکندومیگوید:“اشکالماایناست
کهگرفتارترسازعملشدهایم”.اینهمانچیزیاستکهمنهمانموقعمثالمیزدم
کهمانظیرهملتهستیم.اینچیزهاییبودکهمندرآننشستگفتم،اینکهفداییها
بهکتابهای دسترسی پیداکنند، را چیزی تا رفتند و شدند معرکه وارد ما از دیرتر
مارکسیستیپیداکردندوآثاریراخواندندوچشمشانبازشد،رفتندوبهجاییرسیدند
وتوانستندنقطهنظریراعرضهکنندودرحدخودگرهیرابازکردندوگفتنداینراه
همان بوده هرچه بهحال تا اینکه از غیر میگوییم؟ چه ما است. بنبست از خروج

۱-تاریخَوّصاف)نامدیگرتجزیةاالمصاروتزجیةاالعصار(ازقدیمیترینمنابعدربارۀٔدورۀایلخانان،
بهزبانفارسیونوشتۀشرفالدینعبدالّلهشیرازیاست.تاریخوصافبهسببزیادهرویدربهرهگیریاز

ادبیاتعربیکیازدشوارترینمتوننثرفارسیاست.
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کارهابوده.ماهمهمانکارهاراکردهایم.ازلحاظمسئلۀسیاسیفرقشچیست؟ما
اصاًلچراباجریانهاییکهبعدًاکمونیستیشدندراحتترارتباطداشتیم،اصاًلچرابه
اینجریاناتخوِدمانیتر با بودیم،چرا متمایل بود برآنمسلط کنفدراسیونیکهچپ
بودیم،چرابااینهاحاضربههمکاریبودیمولینهباصادققطبزادهوبنیصدرو…؟
اینبهخودیخودنشانمیدادکهمااگردرعملاعتمادیهممیتوانیمبکنیم،بیشتربه

اینطیفاست.

باری،مندرآنزمانبدونآنکهبهدرستیبهنتایجاینصحبتهاواقفباشم،آن
راکهبهصورتیغریزیحسمیکردمدرآننشستبیانکردم.

پسازایننشستقرارشدیقینیحدودیکماهبهامرآموزشخودبپردازدو
بعدبرایحفظارتباط)ارتباطباداخلازطریقافغانستان(حرکتکندزیراماهمیشه
تالشداشتیمکهراهمرزیترکیهوافغانستانرازندهنگهداریم.برایاینامرالزمبود
کهمرتببااهالیبومیدرمرزتماسخودراحفظکنیم.قرارشدکهمنهمبرایدنبال
کردنامکانرادیوییکهدرنشستپیشبینیشدهبود،برایتماسباظفاربهعدنبروم.
منبهدمشقرفتمومدتیدرآنجاجذبفعالیتهایدیگرشدمودرنتیجهسفربهعدنبه
تأخیرافتاد.پسازاینتأخیر،روحانیویقینیتصمیمگرفتندکهحداقلبرایاطالعاز
کارمصطفیکهقباًلبهآنجارفتهبود،محمدیقینیبهعدنبرود.بادیداریکهبینیقینی
ومندردمشقپیشآمد،یقینیدوبارهازمنخواستکهبرایادامهکاریبهعدنبروم،
ولیمننتوانستماینطرحراعملیکنموبهتنهاییتصمیمگرفتمکهمرتضیخاموشیرا
بهآنجابفرستموباکمکهم،کارهاراادامهدهیم.اینتصمیمباناراحتیشدیدیقینیاز
کارمنمواجهشد.خاموشیدرعدنکاررادنبالکردبهطوریکهروحانیهمصحتاین
تصمیمدرآنشرایطراتصدیقنمود،ولیبااینهمهکسیدرغیرتشکیالتیبودناین
تصمیممننمیتوانستتردیدکند.اگرچهخودمآنروزآنراقبولنداشتمولیامروز

میپذیرمکهاینتصمیمغیرتشکیالتیبودهاست.

پسازایندوره،یقینیازطریقافغانستانبرایمدتششماهبهایرانرفت.
اوهمراهبامحسنفاضل،عباسپاکایمانوپورانبازرگاندراواخرتابستان۵۳به
خارجبازگشت.یکیازوظایفخارجپسازضربههاپناهدادنبهبچههاییبودکهتحت
تعقیبوپیگیردقرارداشتهوتأمینامنیتآنهابرایتشکیالتدشوارشدهبودمثاًلپوران
خانوادههای با ارتباط در ۵۰ ضربات از پس دفاعی فعالیتهای بهخاطر بازرگانکه
بود آنجا مدیر پوران رفاهکه مدرسه به دستگیریاش برای ساواک و رفته لو زندانیان
حملهمیکندویمیتواندازمهلکهبگریزدولیپسازیکسالزندگیمخفی،ماندندر
داخلبرایخوداوودیگرانبسیارُپرمخاطرهشدهبود؛بهخصوصسازماننمیخواست
کههمسرشهیدحنیفنژادبهدستساواکبیافتد؛یامثالًرفیقمحسنفاضلکهبهخاطر
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تحتپیگردبودندائمیبامشکالتروحیمواجهشدوسازمانبرایحفظامنیتاوو
دیگرانتصمیمبهانتقالشگرفت.یقینیدراینسفرتوانستهبودبارهبریسازمانیعنی
تقیشهراموبهرامآراممالقاتداشتهباشدوموفقیتاینسفربهبرخیازامکاناتما
افزود.باریبازگشتیقینیوبهراهافتادنتماسباداخل،ماراتاحدزیادینسبتبه

قضایاروشنکرد،یعنیمشخصًابافرایندتغییرایدئولوژیدرسازمان.





فصلششم:

فرایندتغییرایدئولوژیسازمانمجاهدینخلقایران





ضرورت شرح درست واقعیت یعنی غلو نکردن در نگارش تاریخ

عام نکتۀ یک مجاهدین، ایدئولوژی تغییر فرایند به مشخص برخورد از قبل
متأسفانه تاریخ نگارش عمومی روال گوشزدکرد. باید را تاریخنویسیچپ مورد در
حتیدرجنبشسیاسیچپبانوعیآرایش،زینت،جرحوتعدیلهایمصلحتیو…
همراهاستکهگاهدامناسنادراهممیگیردوآنهارابهطوریغیرواقعی،گولزنندهو
ظاهرًا مختلف گروههای از زندان خاطرات و دفاعیات برخی میکند. معرفی فریبنده
بیعیبونقصامادرواقعبهنحویمبالغهآمیزگزارشومنتشرشده؛گفتهمیشودبرخی
پیامهای برخی ویراستاریشده؛حتیشنیدهامکه زندان از نوشتههایجزنیدرخارج
از برخی دیدهایمکه است. شده بازنویسی زندان از خارج در ۱۳۹۲ سال زندانیان
مقاصد بنابر را آنها و اسنادگذشتهخودداریکرده انتشارکل از وگروهها سازمانها
روزشاندستچینمیکنند؛یقینًامیتواندرگذشتۀخودماهم،َرّدچنینبرخوردهایی
رایافت.عجیبهمنیستزیرانفسروایتوانتشاراخبارمبارزهدرجریانواقعیآن،
خوْدبخشیازمبارزهاست؛امابایدکوشیدنهتنهاصحت،اصالتوتمامیتاسنادو
مدارکرعایتشودبلکهدرارائهگزارشهاوروایاتیکهمخاطبشانتاریخاستاز

چنینمبالغههاییپرهیزکرد.

اگرچنیننکنیم،سؤالیکهبرایمپیشمیآیدایناستکهبااینباِرکجچگونه
میتوانبهمنزلرسید؟آیابافرهنگخردهبورژواییکهمیخواهدباسیلیصورتخود
راسرخنگهدارد،بافرهنگیکهفقطنیمرِخزیبارانشانمیدهد،بافرهنگیکهدروغ
گفتنبهخودوبهدیگرانرابرمیتابد،میتوانکارانقالبیکردوباسیستمحاکمبا
همانابزارهاییرزمیدکهخودایدئولوژیسیستمبهماآموختهودراختیارماگذاشته
است؟اینفرهنگارتجاعیرادرکلیۀجوانبزندگیجامعۀخودمانوجوامعمشابه
راخواندهایموهمهمیدانیمکهدرصِد اینکههمهدستهمدیگر میتواندید.جالب
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حقیقتدرادعاهامانتاکجاست؛همهمیدانیمکهقامِتقناسوناساِزخودراباجراحی
زیباییقابلرؤیتکردهایم!

مادرمجاهدین،درپروسۀمبارزاتیخودمانسرانجامبهنقدمذهبرسیدهبودیم.
اینکهاینتغییروتحولایدئولوژیکتوانستبرایسازماندستاوردهایمتعددیداشته
باشد،نافیایننیستکهمادرضمنگذراندناینپروسهاشتباهاتمتعددیهممرتکب
تأثیروجاذبۀیکتحولکاماًل اقداماتیصورتگرفتکه شدیم.درانجاماینتحول
طبیعی،نوومترقیانهراکهمیتوانستبهسودجنبشمبارزاتیایرانباشد،متأسفانهبه
اشتباهاتمانآغشتهکرد.ماناگزیربودیمکهبهنوعوچگونگیاشتباهاتپیببریم.در
اینجابهبرخیازجنبههایمثبتومنفیناشیازاینتحولاشارهمیکنم.واضحاستکه
هرجریانیبراساسنیازهایخوددرمبارزۀطبقاتیبهایننکاتتوجهکردهیااحیانًااز
آنهاچشمپوشیخواهدکرد؛منبهسهمخودتالشمیکنمباصداقتیکهالزمۀبرخوردبه
تجاربمبارزاتیست،آنهارادراختیارتاریخقراردهم.مخاطبایننوشتهدردرجۀاول

کسانیهستندکهقدمبهمبارزۀواقعیمیگذارند.

ضمنًامتأسفمکهطرحاینمسائلبهعهدۀکسیمثلمنافتادهاستکهدرسطح
بنیانگذارانسازماننبودهوصرفًاشانسهمراهیوهمکاریباآنانوعضویتدراین
تشکیالتراداشتهام.طرحاینمسائلازجانبمن،طبعًامیتواندناقصباشدومورد
نقدوارزیابیکسانیقرارگیردوشایدحقهمباآنهاباشد؛ولیبههرحالمنآنچهرا
کهازدستمبرمیآید،انجاممیدهم.بهنظرمتغییرایدئولوژیدرسازمانمجاهدین،که
بادشواریهایفراوانیهمراهبود،درزمانیصورتگرفتکهمادرگیرمبارزۀبسیار
سیای سازمان تجاربیکه و )ساواک( رژیم این امنیت سازمان شاه، رژیم با سختی
آمریکاوموساداسرائیلدرسرکوبمبارزاتانقالبیدنیاداشتندودراختیارساواک
همقرارمیدادند،بودیم.همۀاینتجاربراساواکودستگاهسلطنتدرخودجمع
میکردوکوششمینمودتاهرصدایحقطلبانهومبارزاتیرادرنطفهخفهسازد،حال
بهطور بهصورتمسلحانهوچه باشد،چه ودرهرسطحیکه بههرشکل مبارزه این
مسالمتآمیزوسیاسی،چهدرعرصۀفرهنگیواجتماعیوچهحتیبهصورتفعالیت
سندیکایی)کهنداشتیم(.درحیندرگیریباهمۀاینمشکالت،خونهاازماریخته
میشد،رفقایمانراکهسالهاکاروفعالیتومبارزهکردهوتجربهاندوختهبودنداز
دستمیدادیم،اماباوجودهمۀاینشرایطدشواروخفقانآور،یکجنبۀبسیاراساسی
رابرایتکاملمبارزۀخودمانازیادنمیبردیموآنهمعبارتبوداز:تصحیحمسیر
شرایط متن در آنهم مبارزه، و جامعه از خودمان سیاسی درک و خود ایدئولوژیک
نیمۀاولدهۀپنجاهوالبتهدرحدیکهمجموعۀشرایطروزاجازۀتصورودرکشرا

بهمامیداد.
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مضمونایدئولوژیکتغییروتحولنظریازاسالمبهمارکسیسم

درارتباطباتغییرایدئولوژیدردرجۀاولبایدیکنکتهراتوضیحداد.شاید
“نفی نوعی به را پروسه این بتوان متونکالسیک به استناد با یعنی تئوریک بهلحاظ
نفی بیان آنکه از بیش مجاهدینگذشت درون در واقعًا آنچه اما تلقیکرد، مذهب”
مذهبباشد،گرایشبهمارکسیسماستیعنیمثاًلمادرسطحجامعهباموقعیتهایی
مواجههستیمکهافرادعادیبهنحویخودبهخودیدرمنشورفتارروزمرهشانرسمورسوم
ما، برای میدهند. نشان تمایل نوعیالئیسیته به و میگذارند کنار را مذهبی آداب و
مجاهدین،مسئلههرگزبهاینشکلمطرحنبود.ضرورتهایمبارزهقدمبهقدممارابهسوی
مارکسیسممیکشاند؛درعینحالاینگرایشبهمارکسیسمبامارکسیسمبهمعنایمدرن
کلمهفاصلۀزیادیداشت؛البتهاگربخواهیمدریکتقسیمبندیعمومیایدئولوژیک
آنچهدرمجاهدینازنیمۀ۱۳۵۲بهبعدحاکمبودراخصلتبندیکنیمبایدازگرایشبه

مارکسیسموحتیبهکمونیسمصحبتکرد.

دررابطهباتغییروتحولیکهسال۱۳۵۴علنیشد،صحبتهایدرستونادرست
بسیاریشنیدهشدبهخصوصپسازرویکارآمدنجمهوریاسالمیوموجوُمدمذهبی
این در تمامیکوششها طبعًا افتاد. بهراه جریان این حاکمیت نتیجۀ در وسیعیکه
جهتبودکهثابتکنندتنهاروحانیونوطبقهایکهاینهانمایندهاشهستند،علیهرژیم
شاهفعالبودهوایدئولوژیمذهبیسهماصلیرادرسرنگونیشاهبهعهدهداشتهاست.
برایاثباتاینمدعاازهیچگونهلجنپراکنیوقیحانهعلیهتمامیجریانهایمبارزیکه
فاقداینایدئولوژیبودند،درپیشچشممردمخوددارینکردندوباتمامقواسعیدر
بیاعتبارنمودناینجریاناتداشتهودارند؛ازجملهتالشهایحاکمیتاسالمییکی
هممربوطمیشودبهبدنامکردن،تحقیر،سرکوب،هشداروازبینبردنتمامبذرهاییکه
ممکنبودازفعالیتاینجریانهایمخالفدراذهانمردمباقیماندهباشد؛درنتیجه
بایدبهکلهرجوانهایازآنهاریشهکنمیشد.تغییروتحولایدئولوژیکسازمانمجاهدین
درسال۱۳۵۴علیرغمنقاطضعفوانحرافاتیکهداشت،میتوانستیکزایمانطبیعی
باشد،هرچندکهاینزایمانبامشکالتیهمراهشد.اینتغییرایدئولوژیرابایددردرجۀ
اولیکفراینددرازمدتدیدکهسابقهایطوالنیداردواینکهکسانیبهآن“کودتا”
اطالقکردندویامثاًلتمامیمسئولیتآنرامنحصرًابهعهدۀعملکردیکفردمثلرفیق
محمدتقیشهرامقراردادند،بیانعدمشناختآنهاازمناسباتدرونیوتاریخچۀمسیر
فکریوعملیمجاهدیناست.هنوزکههنوزاستمجاهدینخلق)منظورممجاهدین
خلقپسازقیام،بهرهبریمسعودرجویاست(همینطورجریانهایسیاسیدیگری
کهدرایرانهستند)ازملی-مذهبیهاگرفتهتابرسدبهعناصرخودرژیم(همگیتالش
فراوانبهکاربردهاندتانهتنهادراصالتاینتغییروتحولتردیدرواداشته،بلکهآنرا

محکومومنکوبکردهوازاعتباربیاندازند.
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درک مجاهدین اولیه از اسالم

آنچهمسلماستاسالممجاهدیناولیهاساسًاباتمامانواعاسالمهاییکهجمهوری
اسالمیباعملهواکرهاشازآندفاعکردهودرسطحجامعهشیوعدادهفرقداشت.
منکهازابتدایتشکیلسازماندرسالهای۱۳۴۴-۱۳۴۳درکناربنیانگذاراناین
سازمانبودمدراینجابهزمینههایاینتغییروتحولاشارهکردهوکوششخواهمکردتا
مبارزۀزحمتکشانجنبۀ و مبارزین،حیات آن وذهن فکر در بدهمکهچگونه نشان
اساسیراداشتواینتفاوتیمیانماوسایرجریانهایمذهبیبهوجودمیآوردکهاز
همانطورکهگفتم بازرگان، مهدی مهندس درمکتب بود. آشکار بهخوبی ابتدا همان
گرایشبهتوجیهعلمیقرآنواعتقاددینیمبنایکاربودولیمجاهدینبهتدریجمتوجه
شدندآنچیزیکهبهدنبالشهستند،صرفًاتوجیهعلمیقرآنازآننوعیکهآقایبازرگان
مطرحمیکردهنبودبلکهمبارزهبهنفعاکثریتجامعهیعنیزحمتکشاناهمیتاساسی
دارد.اینتحولنظری،مارابهدرکبرخیازرویکردهاینوینازجملهاهمیتعدالت

اجتماعیومبارزهباامپریالیسمکشاندهبود.

درابتدایکار،قرآنبرایماکتابمقدسوکتابراهنماتلقیمیشد.برایهر
ایدهایکهبهنظرمانعادالنهوصحیحمیرسید،توجیهقرآنیپیدامیکردیم؛مثاًلبرای

عبارت:“کارمنشاءارزشاست”،درقرآنجستجوکردهوآیۀزیررامییافتیم:

َوَاْنَلْیَسِلْلِاْنَساِنِالَّاَماَسَعییعنی:برایانسانجزحاصلتالشاونیست)۱(؛که
بهزبانمامیشد:انسانصاحبچیزینیست،مگرآنکهبرایآنکاریکردهباشد،برای
آنکوشیدهباشد؛چنانچهدربارۀتغییروتحوالتجامعهکهخودمانمعتقدبودیمبهدست
مردمصورتمیگیردونهبهاعتبارخواستالهیوامثالاینطورچیزها،آیهایدرقرآن

پیدامیکردیمکهمیگوید:

ُرواَماِبَاْنُفِسِهْمیعنی:درحقیقتخداحالقومیرا ُرَماِبَقْوٍمَحتَّیُیَغّیِ َهَلاُیَغّیِ اللَّ ِانَّ
تغییرنمیدهدتاآنانحالخودراتغییردهند)۲(بهعبارتدیگر:خداهیچتغییریدروضع
مردمایجادنمیکند،مگراینکهآنهاخودشاناینکاررابکنند.تعبیریکهآنموقعدراین
بارهبهذهنمامیرسیداینبودکهدستخداازآستینمردمبیرونمیآید؛حتیهنگامی
کهبهمسائلیمیرسیدیمکهازنظرمابسیارمبارزهجویانهبود،درقرآنتعبیراتفراوانیرا
مییافتیمکهبهعنوانمثالراهنجاتکسانیرانشانمیدادکهدرکنارراهخدابهدفاعاز
کسانیمیپردازندکهبهزورازشهرودیارخودشاناخراجشدهبودند؛ازجملهآیۀزیر:

َساِءَواْلِوْلَداِنیعنی:و َجاِلَوالّنِ ِهَواْلُمْسَتْضَعِفیَنِمَنالّرِ َوَماَلُکْمَلاُتَقاِتُلوَنِفیَسِبیِلاللَّ

۱-سوره۵۳:النجم-جزء۲۷-ترجمۀفوالدوند.

۲-سوره۱۳:الرعد-جزء۱۳-ترجمۀفوالدوند.
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چراشمادرراهخدا]ودرراهنجات[مردانوزنانوکودکانمستضعفنمیجنگید…)۱(
ویااگرچنانچهمابهمبارزۀقهرآمیزرسیدهبودیمبایدازقرآنآیهایپیدامیکردیممثاًلاز
ِذیَنَکَفُرواَفَضْرَب سورۀمحمدوتوجیهیبرایمسئلۀقهرانقالبیمیآوردیمکه“َفِاَذاَلِقیُتُمالَّ
َقاِبَحتَّیِاَذاَاْثَخْنُتُموُهْم…)۲(”کهماازآنبرداشتمیکردیم:“اگرچنانچهکسانیکفر الّرِ

میورزندهیچراهینیستغیرازاینکهباآنهابرخوردخونینوخصمانهبکنی”.

بنابراینآنچهبرایمااهمیتداشتتوجیهاعمالوپراتیکسیاسیومسلحانۀ
خودماندرسطحجامعهبودواستخراجآنازموازینوافکاراسالمی.اینالیۀاسالمی،
پیدا آن برای توضیحیکه و میدادیم بهنظریاتمان ما اسالمیکه قشر و پوشش این
میکردیمبرایفعالیتخودمان،آنهمفعالیتیکهبهاصطالْحرادیکال،دموکراتیکو
علیهرژیممیدانستیمبسیارپراهمیتبودوخیلیازاقشارمتوسطجامعهکهفرهنگشان
ازهمینآبشخورتغذیهشدهبودخیلیخوبایننظریاترامیپذیرفتند؛بسیاریازاقشار
بهخوبیمیتوانستند نسبتًاتحصیلکردهو… دانشگاهی،جوانهای بازاری، کارمندی،

حرفهایمارابفهمند.

ماازحرکتجامعه،ازمبارزۀطبقاتیوازگرایشهایخودمان،مسائل،ایدهها
آنها به که را مطالبی مییافتیم. دین در را تأییدشان اما میکردیم استخراج مطالبی و
میرسیدیم،باتوجیهاتقرآنیدرذهنخودمانتثبیتمیکردیم.برایبیان،تبلیغوترویج
ایننوعمسائلدربینمردمهم،بنابرنقشیکهآنموقعبراینیروهایآگاهوپیشروقائل
بودیمازهمینزبانمذهبیاستفادهمیکردیم؛بهعبارتدیگر،برایماتأییدگرفتناز
منابعقرآنیاهمیتداشت،بدوناینکهآنچهبهآنرسیدهبودیمخودناشیازآموزشهای
به واردمیکندمنحصر اجتماعی مبارزۀ در را برخوردکهمذهب نوع این باشد. دینی
مانبودهومنموارددیگریرادرکشورهایآمریکایالتینسراغدارمکهبه“الهیات
رهاییبخش”معروفبود،کسانیمانند“کامیلوتورز)۳(”کهبهچریکهایمسلحعلیه
امپریالیسممیپیوستند.حتیفکرمیکنمدرسالهای۵۴-۵۳خورشیدیبودکهدرعدن
دین از را نتایج مبارزاتخودشانهمین توجیه برای آنهاهم آشناشدمکه باجوانانی

مسیحیتبیرونمیکشیدند.

پسآنچهمادرمجاهدینداشتیم،اصاًلامریایرانیومحدودبهگروهخودمان
ازطبقاتمتوسطجامعه آنراامریجهانیتلقیکرد.کسانیکهمثاًل باید بلکه نبود،
بودهوبهطورکلیزیرضربۀامپریالیسمقرارداشتهومیخواستندبرایمبارزۀخودنوعی

۱-سوره۴:النساء-جزء۵-ترجمۀفوالدوند.
۲-سوره۴۷:محمد-جزء۲۶-ترجمۀفوالدوند:“پسچونباکسانیکهکفرورزیدهاندبرخوردکنید

گردنها]یشان[رابزنیدتاچونآنانرا]درکشتار[ازپایدرآوردید…”.
CamiloTorres-۳کشیش،کادرارتشرهاییبخشملیدرکلمبیاکهدر۱۵فوریه۱۹۶۶دریک

درگیرینظامیبانیروهایارتشبهخاکافتاد.
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توجیهنظریوبیانیوگفتاریفراهمکنندکهموردقبولفرهنگحاکمبرکشورشانهم
باشد،بهسراغمنابعدینی،مثاًلمسیحیتمیرفتند.ماهمدراینمیانۀسالهای۱۳۴۰
ازدینومذهببرایبیانجنبۀمبارزهجویانۀفعالیتخودبهنفعتودههایزحمتکش

بهرهمیگرفتیم.

بهیاددارمکهاینآیۀقرآنیراازسعیدمحسنمیشنیدم:َلْیَسَعَلْیُکْمُجَناٌحَاْن
بهخانههایغیرمسکونی نیستکه “برشماگناهی یعنی: َمْسُکوَنٍة… َغْیَر ُبُیوًتا َتْدُخُلوا
شما بر روز: آن بهقول یا شوید…”.)۱( داخل است استفادهای شما برای آنها در که
عیبینیستکهواردخانههاییشویدکهکسیدرآنهاساکننیست.چیزیکهماازاین
آیهمیفهمیدیم،اینبودکهقرآنهمقبولداردکهخانههایغیرمسکونیمیتوانندمورد
تصرفواستفادۀکسانیقراربگیرندکهبیخانمانهستند.ازایننوعآیهها،حتیدر
رابطهبامصادرۀاموالکسانیکهبهمالاندوزیوانباشتثروتمیپرداختندهماستفاده
میکردیم؛مثاًلقاعدۀفقهیمعروفیکهدستاویزتقدسمالکیتاستوروحانیونوهمه
کسانیکهطرفدارمالکیتخصوصیهستندازآناستفادهمیکنند:الناسمسلطونعلی
اموالهم)۲(یعنی:مردممسلطهستندبراموالشان،یامردماختیاراموالشانرادارند.ما
دراینکلمۀ“اموالهم”)اموالشان(،بر“لهم”)خودشان(تأکیدکردهوزیرشراخط
میکشیدیم.آنرااینگونهمیفهمیدیمکه:مردممسلطهستندبراموالخودشان.کسانی
کهغیراز“اموالخودشان”ثروتاندوختهوبهنادرستاموالفراوانیراجمعکردهاند،

اینهاشامل“اموالخودشان”نبودهوبنابراینمیتوانایناموالرامصادرهکرد.

مطالعاتوجامعهگردی

ماازهمانابتداچنیندرکیازاسالموبهنفعتودههایزحمتکشداشتیم.این
درکما،درشرایطواوضاعمختلفخودرانشانمیداد؛بهنحویکهوادارمانمیکردکه
بهمسائلبادیدیبازوگرایشطبقاتیبهسمتزحمتکشاننگریستهوازآثارگوناگونی
کهمطالعهمیکردیمهموارهبرداشتیمترقیانهارائهدهیم.ماازهمانآغازتشکیلسازمان،
خودراموظفمیدانستیمکهکتابهایمخالفایدههایمذهبیراهممطالعهکنیم.به
یاددارمکهمحمدحنیفنژادکتابدکترتقیارانیراخواندهبود،هرچندکهبهبرخیاز
قسمتهایشانتقادمیکرد.ماکتابهاییرامیخواندیمکهآنموقعجزومطالبآموزشی
خیلیازنیروهایچپتلقیمیشد،مثل“اصولمقدماتیفلسفه”اثرژرژپولیتسروغیره،

۱-سوره۲۴:النور-جزء۱۸-ترجمۀفوالدوند.
۲-اینجملهمستقیمًاًدرقرآنادانشدهاماجزومبانیفقهاسالمیاست؛“قاعدةسلطانالملکوتسلط
الناسعلیاموالهم،اصلالیخرجعنهفیمحلالشک”یعنیقاعدۀسلطنتمالکو]بهتعبیردیگر[تسلط
مردمبراموالخود،اصلیاستکهدرمواردتردید]وعدموجوددلیلبرخالف[نمیتوانازآنخارجشد.

نجفی،محمدحسن،جواهرالکالم،دارالتراثالعربیج۲۴،ص۱۳۸.
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هرچندکهدرخودکالسآموزشینسبتبهآنهاانتقاداتیهممطرحمیکردیم.درهرحال،
ازابتدایتشکیلسازمانمجاهدین،برنامههاییدرعرصۀمطالعاتیوعملیداشتیم.غیر
وجود نیز “جامعهگردی” و “خودسازی” مانند عملی برنامههایی مطالعاتی، برنامۀ از
داشت.بسیاریازپیوستگانبهسازمانمجاهدینازخانوادههایمتعلقبهطبقاتمتوسط
بودندوتکوتوکیهمازطبقۀباالیجامعهمیآمدند.اعضایسازمانبهمناطقیمانند
قبیل این و “شهرنو” قزوین”، “دروازه غار”،“گمرک”، “دروازه “گودحاجعزیز”،
نواحیمیرفتند)مناسامیقدیمیوآنزماننواحیومحالتراذکرکردهام(.اعضای
سازمانبهمناطقیمیرفتندکهفقیرنشینبودندوساکنینآنهاازقربانیانجامعۀطبقاتی
محسوبمیشدند.اینافراددرآننواحیمیگشتند،رنجزحمتکشانرامیدیدند،آثار
از اینمناطقمشاهدهو منفیفقروستمرادرروحیاتوحرکاتساکنینوقربانیان
آنهاگزارشتهیهمیکردند.اینگزارشهابهدستدیگرانهممیرسیدومطالعهمیشد.
گرایشبهرهاییزحمتکشانهرچندکهدرابتدابرایمامیتوانستحالت“دلسوزی”
داشتهباشدولیبهتدریجبهجاییرسیدکهماخودمانراازآنهاوآنهاراازخودمانبدانیم
ووقتوزندگیخودمانراوقفرهاییآنهابکنیم.ایننگرشالبتهصرفًاچترمجاهدین
نبود،جریانهایسیاسیدیگریهمنسبتبهزحمتکشانوستمدیدگانوقربانیانجامعۀ

طبقاتیازخودتوجهخاصینشانمیدادند.

بعدها،کارکردندرکارخانهها،زیستندربینکارگران،باآنهاآشناشدن،هستی
آنهاراازنزدیکدرککردنوخودراازآنهاوآنهاراازخوددانستنبهفرهنگمجاهدین
تبدیلشدهبود.بههمیندلیلمطالعۀآثارتئوریکیکهدرسطحجهانیباانگیزۀرهایی
آثار مطالعۀ بهتدریجکه بود. توجه قابل بسیار ما برای بودند شده نوشته زحمتکشان
مارکسیستیدردستورکارماقرارگرفت،منخوداینشانسراداشتمکههمراهباسعید
محسنوحنیفنژادبرخیازآثارلنینراموردمطالعهوبحثقراردهیم.میتوانمبگویم
کهمادرآنزمانبهدرکماتریالیسمتاریخیرسیدهبودیمولیباماتریالیسمدیالکتیک
هنوزآشناییکافینداشتیم.بهتدریجکهواردعملمسلحانهشدیماینعملخود،باعث
بربادرفتنبسیاریازتخیالتمانسبتبهوجودخداشد.تخیالتیمانند“خواسِتخدا
تلقیکردن”هرفاجعه،مصیبتیابیعدالتیبرایمانزیرسؤالرفت.عملمبارزاتیذاتًا
امریبسیارمادیستوهرتخیلیراکنارمیزند،بههمینجهتنمیتوانستیمچیزیرابه
توکلبهخدا،ازآننوعیکهدرفرهنگسنتیمذهبیرایجاستموکولکنیم.توکلبه
خدا،دعاکردنواینگونهامورازنظرماهموارهباوریخرافیبود.ازهماندورۀقبل
ازسال۵۰ازمارکسیسمبهعنوان“علمزمانه”ناممیبردیم.درزماندیکتاتوریشاهو
باوجودسانسور،برخیکتبمنتشرمیشدکهدرآنهابهجایناممارکساز“فرزانۀقرن”
ویا“فرزانۀقرننوزدهم”یادمیشد.بهدلیلدیکتاتوریوسرکوبیکهدرایرانوجود
داشتونوعیمخفیکاریرابهماتحمیلمیکرد،درخودماهمامساکیوجودداشت
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برایصریحصحبتکردندربارۀگرایشخودمانبهمارکسیسمواحترامیکهبهمارکسیسم
میگذاشتیم.ناصرصادقدراولیندادگاهمجاهدیناشارهکردکهمابهمارکسیسمبهعنوان
بهتدریج مارکسیسم به ما اینگرایش میگذاریم. احترام اجتماعی مترقی مکتب یک
خودشرانمایانمیکردوتاجاییمیرفتکهازحضرتعلیتصویریمانندهوشیمین
ارائهدهدویاآنطورکهدرکتاب“سیماییکمسلمان،زندگیامامحسین”آمده،میتوان
امامحسینراباچهگوارامقایسهکرد.حتیمیتوانستیمبهمقایسههایصوریدستبزنیم
ومبارزۀرهبرانمذهبیوشیعیراهمسطحمبارزاتضدامپریالیستیوضدسرمایهداری
قرننوزدهموبیستمتصورکنیم.اینتصوراتناشیازسمتگیریمابهزحمتکشانو

کارگرانواکثریتجامعهبودکهازوجودجامعۀطبقاتیبیشترینستمهارامیدیدند.

اوضاعپسازدستگیریهای۱۳۵۰

قرار ضربه مورد ۱۳۵۰ نیمه در سازمان بودکه ایدئولوژیکی زمینۀ چنین با
گرفت.طبعًابالفاصلهبعدازشوکناشیازضربهدرارتباطباتغییرایدئولوژی،اعضای
دستگیرشدهبااینپرسشروبهروشدندکهاینشکستناشیازچیست؟بعضیبهتزده
بودهاستمبانی اینفکرمیافتندکهشایدالزم به بهتدریج بودندوبعضیدیگر شده
فکریسازمانوروشفعالیتآنتغییرکند.بههرحالتعدادزیادیازافرادسازماندر
تغییر سال۵۴، ایدئولوژی تغییر اعالم از پیش حتی بعضی شدند. مارکسیست زندان
دو مجاهد زندانیاِن درکمون تا نگهداشته مخفی را موضوع دیگر برخی بودند. کرده
دستگیپیشنیاید،امازمانیکهسازماندربیروناززنداناینتغییررااعالمکردآنهاهم
موضعخودراعلنیکردند.بایدیادآورشومکهتغییرایدئولوژیازاسالمبهمارکسیسمبه
اعضایسازمانمجاهدینمحدودنمیشدبلکهبرخیازاعضایگروههایمذهبیمانند
حزبمللاسالمیهمدرزندانچنینتغییریراتجربهکردند.اینامرخودنشانمیدهد
کهتغییرایدئولوژیدرهمۀکسانیکهبهگرایشمجاهدینتعلقداشتندامریتحمیلیاز
بیروننبودهبلکههمۀآنها،صرفنظرازشرایطیکهدرآنقرارداشتندیاجاییکهبهسر
میبردندکمابیشیکمسیرراطیکردندوآنمسیریبودهکهمبارزۀطبقاتیجامعۀما،

آنروزدرمقابلاینجوانانقرارمیداد.

قبلازاینکهبهمسائلسال۵۴-۵۳وپسازآنبرسیم،بهوضعزندانهادر
فاصلۀسالهای۴۰تا۵۰اشارهایمیکنم.

وضعیتزندانهادرسالهای۱۳۴۰تا۱۳۵۰

اطالعاتمنازوضعیتزندانهاتاسال۴۰-۱۳۳۹یعنیزمانیکهفعالیتهای
جبهۀملیوروحانیونباالگرفتودرچارچوبمخالفتبابرخیازاصالحاترژیمو
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یابرخیازسرکوبهاییکهاپوزیسیونمتحملشدوبسیاریازروشنفکران،دانشجویان
و…بهزندانافتادند،جنبۀمستقیمودستاولندارد.درمورددورۀبعداز۲۸مرداد
باماتماس ازشنیدههایکسانیستکهاحیانًا ۱۳۳۲اگرچنانچهچیزیذکرمیشود
از بعد به داشتم،عمدتًا برخورد زندان به مربوط مسائل با آنجاییکهشخصًا داشتند.
سال۱۳۴۰بازمیگردد،زمانیکهبازرگانودیگرسراننهضتآزادیمحکومبهزندان
شدند.دراینجایکمرحلۀخیلیفشردهایرامربوطبهسال۴۰تشریحمیکنمتابعد
برسیمبهسالهای۵۰یعنیدورهایکهبهقولخودبچههاییکهبهزندانافتادهبودند،

زندانبهیکمدرسۀدرستوحسابی،نوعیدانشگاهمبارزاتیتبدیلشدهبود.

درفاصلۀسال۴۰تا۵۰گروههاییکهبهزندانمیافتادندافرادیاشخصیتهایی
هستندکهدرچارچوبجبهۀملیونهضتآزادییعنیتحتتفکرناسیونالـرفرمیستی
فعالیتمیکنند.نسبتبهاینافراد،اگرچنانچهاسرارویژهایمطرحنباشد،شکنجهای
درکارنیست؛البتهبازپرسی،تهدیدوارعابهستاماعمدتًابهزندانهایطویلالمدت

محکومنمیشوند؛درواقعبیشتربازداشتاستتازندان.

دراینزمان،درارتباطباحوادثوتظاهراتیکهدردانشگاهپیشمیآمدعدهای
براساس افراد این بهزندانمیافتادند. بهدلیلفعالیتوپخشاعالمیهدستگیرشدهو
اوضاعسیاسیروزسرنوشتمتفاوتیپیدامیکردند؛ممکنبودعدهایبهزنداندرازمدت
محکومشوندیابهزندانمجردویااگرمقاومتبیشتریازخودنشانمیدادند،احیانًا
موردآزاروضربوشتمهمقرارمیگرفتندویاحتیممکنبوددرمقابلفشاردستگاه
دستبهاعتصابغذابزنند؛چنانچهچندینمرتبهدانشجویانفعالدانشگاهکهمثاًلپس
ازواقعۀاولبهمنسال۱۳۴۱وحملۀپلیسوارتشبهدانشگاهویاحوادثسال۴۲


)۱(
بهزندانافتادهبودنددستبهاینکارزدند.

درایندوره،تجربۀزندانیانبسیارباارزشاست.درمیانآنانضعفنشاندادن
چندانبارزنیستچونفشارهمچندانسنگیننیست.شرایطزندانبهگونهایستکه
افرادیکهبهزندانمیافتندتازهدرآنجاواقعًاسیاسیمیشوند.کسانیرابهدلیلپخش
بودند آنجا در قبل ازسالها زندانیانقدیمیکه از آنها اما اعالمیهدستگیرمیکردند،
و توده قدیمیحزب افراد از بعضی زمان این در نکنیمکه فراموش میدیدند. آموزش
وابستگانبهجبهۀملینیززندانیبودند؛امثالمحمدعلیعمویی،عباسحجری…ویا

شاه رفراندم تحریم در بهویژهخمینی روحانیون، و مراجع ازجانب اعالمیهای بهمن۱۳۴۱ اول در -۱
)رفراندمیبامضمون“انقالبسفید”(انتشاریافت.اینامرمانعازآننشدکهدر۶بهمن۱۳۴۱رژیم
رفراندومشرابرگزارکند.درپایانسال۱۳۴۱خمینیعیدنوروزراعزااعالمکرد.اودر۱۳خرداد۱۳۴۲
سخنرانیایکردکهموجبدستگیریاوشد.دراعتراضبهاینامرشورشبزرگیدرتهرانوقمبهراهافتاد
ورژیمآنراسرکوبکردهوبهخونکشید؛اینجنبشاعتراضیوسرکوبخونینآناستکهبهوقایع۱۵

خرداد۱۳۴۲مشهوراست.
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حتیکسانیمثلبهآذینکهاوهممدتیزندانیبود؛اینهاافرادیهستندکهازسال۳۲
درزندانبهسرمیبرند.آنهاچهدررابطهباامرمقاومتوچهدررابطهبانگرشسیاسیای

کهنسبتبهمسائلداشتندتأثیرهایمثبتیبرجوانانمیگذارند.

ازسال۴۱بهبعدوباتشدیدفعالیتبیشترروحانیون،زندانیانمذهبیهموارد
اینمحیطمیشوند.بههمراهجواناِنخانوادههایبازاریوروستاییان،ازخوِدروحانیون
همهستندکهدرکنارتفکرچپبهطورعمومییاتفکرجبهۀملی،تفکرمذهبیراهم
بهزندانواردمیکنند.گفتمکهزندانیانقدیمیحزبتودهوهمینطورزندانیانیازجبهۀ
ملیوضعزندگیدرزندانوکاًلحیاتخودشانرادرآنجاسازماندهیکردهوتوانسته
بودندازتسهیالتنسبتًاخوبیبرخوردارباشند،ازیخچالوموادغذاییگرفتهتارادیوو
روزنامهووسائلارتباطی.آنهامیتوانستندازبیرونخبرداشتهباشند،کالسبگذارندوبه
تدریسوآموزشبهیکدیگربپردازند.ازمعمولترینفعالیتهاآموزشزبانبودهاستو
همینطورترجمه؛مثاًلابراهیمیونسیدرزندانچندکتابترجمهکردهبود،عباسشیبانی
یاعزتسحابیازفرانسهترجمهمیکردند،بازرگانکتابمینوشتیاتنظیممیکرد.
است. نوشته زندان در بود دستگیرشده مردادکه از۲۸ بعد را پرستش” و او“عشق
زمانیکهپایروحانیونبهزندانبازمیشود،آنهاهمبهنوبۀخودبهمباحثدینی،کالسو
جلساتگفتوگومیپردازندوحتیجلساتبحثایدئولوژیکمیانتمایالتگوناگون
بابمیشود.زندانتبدیلبهمحلیمیشودکهباوجودآمادگیبرایتشنج،امکانبحث
وگفتوگودرآنجامیسراست؛اینامربهخصوصازآنجهتممکنمیشودکهدست
همهبستهاستونمیتوانندعلیهیکدیگرکارویژهایانجامدهندواگرکسییقۀدیگری
راگرفت،دسِتباالیافسِرزندانهموجودداردکهآنهارا“ادبکند”.آخرینحدی
کهاحیانًادرباالگرفتناختالفاتمیتوانستهپیشبیایدوبیانِاعمال“خشونت”باشد
ایناستکهازیکدیگرقهرکردهیادیگریرابایکوتکنند؛اینهممعمواًلازطرف
مذهبیهاپیشمیآمدهکهمثاًلکمونیستهارانجسبدانندوباآنهاغذانخورند…که

ظاهرًاایننوعبرخوردبعدازخرداد۴۲رواجزیادیداشتهاست.

درزندانشاهدانواعرفتارهاومنشهاییهستیمکههرطبقهیاقشراجتماعیهمراه
باخودحملمیکند؛متهبهخشخاشگذاشتنهایاحسابگریهایبازاری،حالتهای
بازاریهاومتمولینازخودنشانمیدادندکهمثاًلهمهچیز از خودخواهانهکهبرخی
بیاورند،گوشت آنها برای تابستانآبهندوانهخنک در باشد،که مهیا آنها برای باید
اعالء،برنجزعفرانزده…ولیباهیچکستقسیمنکنند،البتهبعضیازروشنفکرانیکه
حالتهایدموکراتیکبیشتریداشتندودرواقعمتمدنتربودند،مناسباتدیگریراباب
کردند،امثالبازرگانکهقرارگذاشتهبودندکهچیزیکهبههرکداماززندانیانمیرسد
بهطورمتساویبینهمهتقسیمشودوطورینباشدکهسِرزندانیانیکهمالقاتیندارند

بیکالهماندهوبهآنانمیوهوچیزهایدیگرنرسد.
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درکناراینوضعیت،درهمینسال۴۳-۱۳۴۲تجربۀدیگریوجودداردکه
مربوطبهصندوقکمکبهزندانیاناست.تاجاییکهبهیاددارمدربیننهضتیهااین
روالوجودداشت؛برایکمکرساندنبهخانوادههایمحتاِجزندانیانپولجمعکرده
وآنرادراختیارشانقرارمیدادیم،بسیاریازموادووسائلموردنیاززندانیانراتهیه
دیگر. انواعکمکهای و خانوادهها نیاز به رسیدگی و میرساندیم آنها به و میکردیم
اینهادرکنارفعالیتهایزندانانجاممیشد.برایحمایتاززندانیان،ارسالاخبار
زندانبهخارجازکشورهمبود.تاقبلازسال۱۳۵۰میتوانگفتبرایرابطۀداخل
وخارجزندانفشاروکنترلزیادیوجودنداشت.نمونهاشگزارشیستکهلطفالله
میثمیدرسال۱۳۴۲اززندانشهربانیراجعبهدستگیریوبازپرسیخودشنوشتهبود؛
اینگزارشازطریقیکزندانیدیگربهوکیلیبهنامنصرتاللهامینیرسیدهبودواوآن
رابهمامنتقلکرد.تاسال۴۳-۱۳۴۲امکاناینکهزندانیانحتیدفاعیاتخودشان
راتنظیمکنند،نظریبدهندویایادداشتهاییرابهخارجبفرستندوجودداشتیعنی
کنترلشدیدنبود،اینامکانوجودداشتکهکتابیرابهزندانیانرساند؛مناینامررا
تاآنزمانبرایزندانیانیکهمیشناختمیعنیافرادوابستهبهجبهۀملیونهضتآزادیو

روحانیونشخصًاتجربهکردهبودم.

باری،ازسال۴۴-۴۳یعنیبعداز۱۵خردادودستگیریافرادیدراینرابطهو
بهخصوصپسازآنکهحسنعلیمنصور،نخستوزیرترورشد)اولبهمن۴۳(نسبتبه
کسانیکهمثلحزبمللاسالمیمشخصًابهعنوانطرحتوطئۀمسلحانهدستگیرشدهبودند،
فشارزیادتریواردشد؛ولیهمچنانزندانهایانفرادیدرمقایسهبادورۀبعدنسبتًاکم
بود.فاصلۀبینزندانوبیرونزندانمثلسالهایبعدزیادنشدهبودوهنوزمیشدتماس
برقرارکردوازاوضاعوجریانباخبربود.اینوضعیتازسالهای۴۶-۱۳۴۵بهبعد
وتا۱۳۴۹بهکلتغییرکرد.تاجاییکهمطلعهستمدرایندوره۱۴گروهرابهاتهام
دستزدنبهفعالیتهایمسلحانه،اقدامعلیهامنیتکشوروعملیاتبراندازیدستگیر
کردندمثلگروهدامغانی،گروهنیکخواه،بعدهاگروهجزنی،گروهساکا)سازمانانقالبی

کمونیستهایایران()۱(وغیره.

ولیهمانطورکهگفتمدریکدوره،شرایطآنقدرهاسختنیستوزندانحکم
یکمدرسهرادارد؛آنقدرجنبۀآموزشیداردکهتعدادیازجوانانکهبهخاطرپخشاعالمیه
گاهسیاسیبیرونمیآمدند. بهزندانافتادهبودندپسازپایانمحکومیتبهعنوانافرادآ

۱-دربارۀاینگروهوگروههایمشابهنک.به:کتاب“سازماندهیوتاکتیکها”درآرشیواسنادسازمان
پیکار

 http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin/Sazmandehi-Va-Taktikha.pdf 

ودائرهالمعارف“ایرانیکا”،ذیلکمونیسمدرایران.
 http://www.iranicaonline.org/articles/communism-iii
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درهمینرابطهبدنیستاشارهکنمکهدرسال۴۳-۱۳۴۲زندانیشدنبرای
بین برایکسبمحبوبیت افراد این بود. اعتبار برایکسب زمینهای روحانیون بعضی
استاندار یا فرماندار به اعتراضیساده راوجیهالملهبکنند، اینکهخودشان برای مردم
زندان به صباحی چند سپس و میزدند حکومت دستگاه به یاگوشهای میکردند
میافتادند.زمانیکهبعدازچندهفتهآزادمیشدند،مورداستقبالمردمقرارمیگرفتند
با و بود زندان در روز مطهریکه۴۰ امثال بود! روغن در نانشان معروف بهقول و
افتخاراتتمامبهخانهبرگشتوازاینطریقصاحبپول،قالیوامکاناتشدوحتی

توانستخانهتعویضکند.

بههرحالوضعزنداندراینسالهاچنیناستوروحانیونهمهمانطورکهگفتم
میدانستندچطورازآناستفادهکنند،البتهآنهاهم،ازموضعاجتماعیوایدئولوژیک-
فکریکهداشتند،اپوزیسیونرژیممحسوبمیشدندوعلیهدستگاهسلطنتورژیمشاه
مبارزهمیکردندوتلفاتوخساراتیهمداشتندولیبودندکسانیازآنهاکهازاینسبیل
منتفعمیشدند؛بماندکهنوعمبارزهایکهاینهامیکردندبامبارزۀواقعیزحمتکشان
درسطحجهانکاماًلتمایزداشت.یکزحمتکش،یکدانشجویایکمبارزعادی
زمانیکهاززندانمرخصمیشود،ازقبلبدبختتراست؛اوچهبساهیچنداشتویا
اگرامکاناتیهمداشتآنرابهدلیلزندانافتادنازدستمیداد؛اگرکاریداشتآن
راازدستمیداد؛اگردانشجوبودیاتدریسمیکردازدانشگاههماخراجمیشد.حتی
شخصیتیمثلبازرگانکهبه۱۰سالزندانمحکومشدهبودو۵سالشراکشیدوقتی
تحتتأثیرفشارهاییکهدرسطحبینالمللیوجودداشتاززنداندراواخر۴۷یا۴۸
بیرونآمدبااینکه۲۹سالاستاددانشکدۀفنیبودحتیحقوقبازنشستگیدانشگاهرا
بهاوندادند.مسئلۀروحانیوندراینمیانبابقیهفرقمیکرد.درستاستکهآنهاهم،
جزواپوزیسیونتلقیشدهومتحملتلفاتیهمشدندولینبایدفراموشکردکهمحتوای
ایدهایکهآنهارابهحرکتمیکشاند،اواًلمخالفتبارژیمشاهاززاویهایارتجاعی
بودهوبرایوجیهالملهکردنخودبهچیزهاییمتوسلمیشدندکهاپوزیسیونمترقیقباًل
ابرازکردهبودودوماینکهبرایبسیجوتبلیغدربینمردمبرعقبماندهترینذهنیت
تودههاتکیهکردهوهرگونهمظاهرترقیوپیشرفتراموردسرزنشومحکومیتقرار
میدادندیعنینیازهاییکهجامعۀسرمایهداریدرزمانشاهایجابکردهودرحالاشاعه
بهاصطالحتمدنومجموعًانوعیمدرنیسم. آزادینسبیزنان،مظاهر بودمثلمسئلۀ
روحانیتبامخالفتوافشاکردناینمظاهر،ازاحساساتسنتیوعقبماندۀتودهها
پیرویکردهوبرآناتکامیکرد.فکرمیکنمایندوگانگیرانبایدفراموشکردوبحث
مربوطبهمحتوایمبارزۀضدرژیمییااپوزیسیونبودنروحانیتدردورۀشاهکماکان

بازاست.

همانطورکهگفتمازسال۱۳۴۶بهبعد،جوزندانتاحدودیتغییرکردودر
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نتیجۀجورادیکالیکهجامعهسرشارازآنشدهبودشاهدتحوالتفکریمهمیبودیم.در
ایندورهباگروههایمسلحمواجهمیشویممثلُکردهاکهدرشمالغربیبادولتمرکزی
وارددرگیریهاییمیشوند،طرفدارانمالآوارهوشریفزادهکهدستگیروزندانیشدند؛
اینامرموجبسختگیریبیشتررژیمدرزندانشد،درعینحالدرهمینبرههیکسری
تأثیراتمتقابلوتبادلفکریدررابطهبامسائلایدئولوژیکپیشآمد.بعضیازبچهها
کهباتفکراسالمییاسنتیبهمبارزهرویآوردهبودندیااحیانًاباجمعیکوچکفعالیت
میکردنددستگیرشدند؛کسانیمثلگروهپرویزنیکخواه،احمدمنصوریودیگرانبه
بهانۀحادثۀ۲۱فروردین۱۳۴۴)۱(ضربهخوردند،همۀاینافراداستاددانشگاهنبودند
وهمگیخیانتهمنکردندمثاًلرفیقیبهنامحمیدایپکچیکهاورا“حمیدکوچولو”
خطابمیکردیمجوانیبود۱۷سالهکهدررابطهباهمینحادثهدستگیرشدهبود؛بچۀ
بازاربودومنشخصًادردورۀنهضتآزادیاورامیدیدموبهماکمکهاییمیکردمثاًل
درخانهاشدستگاهپلیکپیگذاشتهبودیمکهکمکبزرگیبرایمامحسوبمیشد.اودر
زندانتغییرایدئولوژیدادهومارکسیستشد.یابعضیازبچههایحزبمللاسالمیکه
نزدیکبه۵۰نفرازآنهادستگیرشدهبودندو۱۴-۱۳سالزندانیکشیدندمنجملهحسن
عزیزیو…کهبسیاریازآنهاتغییرایدئولوژیدادند؛درصورتیکهبعضیازهمینگروه
بودندکهتغییرایدئولوژیندادهوسفتوسختترازگذشتهادامهدادندمثلمحمدجواد
حجتیکرمانیومهندسسیفیان؛بههرحالدرزندانشاهداینگونهتغییراتدراذهانو

افکاربودیم.

یکتحولدیگردرزندانبهتغییرنظرحولمسائلاستراتژیکمربوطمیشود،
یعنیرویآوردنازمبارزۀپارلمانیومسالمتآمیزسیاسیبهمبارزۀمسلحانهوبهقولمعروف
“بهکوهزدن”.درهمیندوره،درنتیجۀهمانجورادیکالیکهدرجامعهوجودداشتبا
رشدتفکررادیکالدرهمۀعرصههاروبهروهستیم.حتیافرادیمثلبازرگانهمنمیتوانند
ازاینجریانبرحذربمانند.درنتیجۀهمینجو،عدهایازدانشجویانمثلحنیفنژادهم
بودندکهعلیرغمعضویتدرنهضتآزادینمیتوانستندمثلاللهیارصالحآراموساکت
بمانندوهرچهرژیمگفتویاهرچهمصلحتجبهۀملیبودراپذیرفتهوبنابرآنعملکنند.
زمانیکهاینافرادبهزندانمیافتادندآنجارامیداندرگیریودرواقعآوردگاهخودشانبا
ساواکمیدیدند.بههمیندلیلهموقتیحنیفنژاداعتصابغذاکردوصیتنامهاشرازیر
سرشگذاشتکهیعنیمنتامرگپایایناعتصابهستم؛درحالیکهاینقضیهبرایامثال

این شاهنشاهی. گارد از سربازی توسط مرمر کاخ در شاه ناکام ترور ،۱۳۴۴ فروردین ۲۱ حادثه -۱
سوءقصدبهجایینمیرسداماساواکازموقعیتاستفادهکردهوگروهنیکخواهرادستگیرمیکند.نیکخواه
کهدرآغازبهحزبتودهتمایلداشته،درخارجبهکنفدراسیونوباالخرهبهنظریاتمائوئیستیوجنگ
از پس میکرد. تدریس دانشکدهصنعتی و پلیتکنیک در ایران به بازگشت از پس میپیوندد. پارتیزانی
دستگیریوچندسالزندانبهدفاعازرژیمشاهواصالحاتارضی…پرداختومدافعایدئولوژیکرژیم

شد.سرانجامباقدرتگرفتنجمهوریاسالمیدرسال۱۳۵۷اعدامگشت.
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اللهیارصالحیکتاکتیکپیشپاافتادهبود،فقطبرایآنکهبهرژیمبگویندمادراعتصاب
غذاهستیموبعدبروندآنرابشکنند.بههرحالگفتمکهدرهمینجورادیکالحتیکسانی
مثلبازرگانتحتتأثیرقرارمیگیرند؛اوکتاب“جنگشکردرکوبا”راخالصهکردهبود

کهچندیبعداززندانبیرونآوردیمومنتوانستمآنرادرتبریزتکثیرکنم.

گفتمکهتااواخر۱۳۴۹بارادیکالترشدنشعارهادربیرون،فشارهایدرون
زندانهمتشدیدمیگرددمثاًلآیتاللهسعیدیدرزندانکشتهمیشود.آیاواقعًاساواک
بودهاست؛شایدهم بهچهنحوی راداشته؟مننمیدانماصلماجرا او قصدکشتن
کسیواقعًانداندکهاودرچهوضعیتیکشتهشده؛مهمایناستکهاوبهعنواننمایندۀ
خمینیدرارتباطباتشکیلکنفرانسیازسرمایهگذارانآمریکاییدرتهراناعالمیهای
منتشرکردهبودکهدرآنشدیدًاعلیهسرمایهگذاریآمریکاییموضعمیگرفت.ساواک
اورابهدلیلایناعالمیهدستگیرکردوچندیبعدشنیدیمکهدرزندانفوتکردهاست.
ایناتفاقدرمردماحساسویژهایبرانگیختوبرایشانتکاندهندهبود؛یابعدازاو،
آیتاللهغفاریدرزندانکشتهشد.اومردیسالمندبوداماگفتهشدکهپاهایشرااّره
کردهاند!البتهبهاحتمالزیاداینهاتبلیغاست.مسلمایناستکهساواکیاشهربانی
مشخصًابهخاطرمواضعرادیکالیکهاینافرادگرفتهبودندمیخواستآنهارابترساند
وبافشاریکهدراینجهتآوردهبودمنجربهمرگآنهاشد.درعینحالشهربانیهم
تجربۀزیادیدراینرابطهنداشتوبینساواکوشهربانیهمرقابتوتضادهاییعمل
میکرد.ِقّلتتجربۀشهربانیباعثمیشدکهبدونمراعات،بهحِدُکشتزندانیانرا
میزدندوکاماًلممکنبودکهکسانیکشتهشوند.درایندورهبامرگمهندسحسن
نیکداوودیدرخرداد۴۹هممواجهشدیم؛کسیکهدرارتباطیاجزوگروهفلسطین
زندان، در بیشتر فشارهای شاهد مجموعًا یعنی است بوده فداییها جنگل یاگروه
بررژیمآشکارمیشود پیدامیکنندهستیم. بیشتریکهجریانات رادیکالیسم بهاعتبار
کهگوییدرسطحجامعهخبرهاییهستواسراریکهبایدکشفشودواینبهفشار
آوردنبیشترینیازداردوخوداینفشارهابازبهنوبۀخودوبهاشکالمختلفبینمردم
دیده بیشتری رابطهعکسالعمل درهمین هم، زندان در میکرد. ایجاد عکسالعمل
میشودمثاًلاگرتاآنزمان،خواندنبعضیکتابهاآزادبود،ازآنبهبعددیگرممنوع
میشود. محدود برداشتن،کالسگذاشتن… یادداشت یا داشتن وکاغذ قلم میشود؛
از بعضی یا بگذارند مارکسیسم میتوانستندکالس آن از پیش تا جزنی مثل رفقایی
آموزشدهند؛ دیگران به و باشند داشته میتوانستندکالس توده اعضایسابقحزب
یاافرادیتجربۀدورۀمصدقواعتصاباتوغیرهراشرحمیدادند،همهاینهاشامل

محدودیتشد.

ازاواخرسال۱۳۴۹بهبعددستگیریهادررابطهبافداییهاومجاهدینبهطوری
روزافزوندرجریانبود،چنانکهزندانهامملوازمبارزینمیشود.
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وضعیتزندانازسال۱۳۵۰بهبعدومسئلۀشکست

باضربههاییکهدراینفاصلهبهسازمانهایمسلحواردآمد،طبعًامسئلۀبررسی
دالیلاینضربههاوشکستیکهاینامربرایجنبشمحسوبمیشدبارزگشت.درهمین
رابطهجمعبندیباارزشیدردستاستکهحاویشرحیازماجرایزندانوتحوالت
آنبودهوبخشخارجازکشورمجاهدیندرحالیکهمذهبیبوددرنشریۀجنگلشماره
دومنتشرکرد.اینمقالهبهقلممسعود)مهدی(فیروزکوهیاست؛رفیقیکهمتأسفانه
پسازقیام۱۳۵۷درخارجازکشورسرطانگرفتودرمرداد۱۳۶۴فوتشد.اودر
جمعبندیاوضاعزنداندرابتدایسالهای۱۳۵۰پسازآنکهجورادیکالآنسالها

راخاطرنشانکرده،مینویسد:

مسلحانه  جنبش  با  رابطه  در  سیاسی  زندانیان  محوری  “… کار 
چنین مشخص می شود:

الف- جمعبندی تجربیات جنبش و ادامۀ کار تئوریک در حدی که 
برخورد های عینی به آنها اجازه می دهد؛ 

سیاسی  عناصر  به  مدون شده  تئوری های  و  تجارب  آموزش  ب- 
مناسبی  درونی  آمادگی  از  که  کوتاه  محکومیت های  دارای  تازه کار، 
رویش  و  مسلحانه  عمِل  تأثیر  از  ناشی  عناصر  این  وجود  برخوردارند؛ 
و  با فکری ساده  ابتدا  در  این عناصر که  گروه های خود به خودی است. 
با اتکا بر ایمان و شور به مبارزه قدم به میدان مبارزه سیاسی می گذارند، 
پس از برخورد با دشمن و گذشتن از مراحل بازجویی و شکنجه، تحت 

قرار  باتجربه  مبارزین  انقالبی  آموزش 
از  افرادی  بدین ترتیب  و  می گیرند 
مساعدی  درونی  دینامیزم  از  آنان که 
برخوردارند با دیدن یک دورۀ آموزشی 
سیاسی  مختلف  زمینه های  در  مدون 
فکری  با  و…  تجارب  ایدئولوژیک، 
به دشمن  پیچیده تر و شناختی عینی تر 
و مسائل مبتالبه جنبش، دوباره قدم به 
تفاوت که  این  با  می گذارند،  اجتماع 
اکنون دیگر آمادۀ کاری عمیق هستند. 
بدین ترتیب می بینیم که چگونه محیط 
تبدیل  انقالب  دانشگاه  به  زندان 
دستگیری ها  سیل  چگونه  و  می شود 
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واقع  بردارد و در  برای دشمن در  را  در درازمدت ضربات بس سنگینی 
پیروزی های تاکتیکی دشمن، نطفه های شکست استراتژیک او را در شکم 

خود می پروراند”. )۱(

ُپرتجربهتر نبرددراینفاصلۀزمانی،پیچیدهترو میبینیمکهبهوضوحدوطرف
تشکیل را ضدخرابکاری مشترک ژاندارمری،کمیتۀ و شهربانی و ساواک میشوند.
میدهند)۴بهمن۱۳۵۰(یعنیدرستبعدازدستگیریهاوضربههایسال۵۰.دیگر
ختم سیاهکل جنگل در فدایی رفقای از نفر ۱۳ بهکشتن صرفًا خرابکاری مسئلۀ
نمیشود؛بماندکهپسازآنسرلشکرضیاالدینفرسیوازطرففداییهاترورمیشود،
از اندی و صد از بیش دستگیری مجاهدین. طرف از طاهری سعید سرتیپ بعداً یا
مجاهدینرژیمراهشیارومتقاعدمیکندکهافرادزیادیبهمبارزۀمسلحانهپیوستهاند،
فعالیتنیروهایانقالبیاوجگرفتهاست،کسانیمخفیشدهاند،اخبارونوشتههاییاز
زندان از مثلرضارضایی دفاعیاتوسیعًاپخشمیشود،کسانی بیرونمیآید، زندان
فرارمیکنندوشرحآندرنشریاتیحتیدرخارجکشورمثلروزنامۀفرانسویلوموند
چاپمیشود.همۀاینهابرایرژیموازطرفدیگربرایمردممرتبتجاربتازهو

عکسالعملهایجدیدبهبارمیآورد؛نوعیفعلوانفعالمیاندوسویجبهه.

اینطبیعیستکهپسازهرضربهایکهرخمیدهد،آنهمبهآنوسعت،شوِک
آن از و بنشینند فکر به شکست دالیل دربارۀ که میکند وادار را افراد آن، از ناشی
جمعبندیارائهدهند.شکست،افرادرابهمراجعهبهگذشتهفرامیخواند.بهقولسارتر:
سازمان رفقای که شد باعث این بازمیگرداند”. نخستین بهصفای را آدم “شکست،
بالفاصله،چهدرزندانوچهدربیرونبهفکرافتندوبهتدریجبرایشانسؤاالتمختلفی
مطرحشودوعمومًاًیکی،دوسالیابیشترطولکشیدتابخشزیادیازبچههاتوانستند
نظرخودراچهدرزمینۀایدئولوژیکچهاستراتژیکنقدکردهآنراتغییردهند،خطشان
راجداکنندودیگرنمازنخوانندوصریحًابگویندکهمامارکسیستهستیم.عدهایدیگر
بانوساناتمختلفدراینروندایدئولوژیکشرکتکردند.بودندکسانیکهحتیمدتی
خودرابهمارکسیستهانزدیکاحساسمیکردندولیدرنهایتتحتتأثیرعناصری
دیگرمذهبیماندند.ازبینافرادیکهمدتیمتزلزلبودهوبعدًابهگرایشمذهبیپیوستند،
راترککرده وعبادت نماز افرادیستکهمدتی از ابریشمچی ابریشمچیست. مهدی
بودولیدوبارهبهاسالمبازگشت.خوداوهمگفتهکه“معلومنیستاگرمسعودنبودما
کجابودیم”.درواقعخیلیازمجاهدینمدتیتحتتأثیرموجتفکرمارکسیستیقرار
میگیرندولیاینوضعبرایکلسازماندوامندارد.بههرحالدرزندانشرایطیکمبارزۀ
میتوانم درمجموع ولی ندارد بربگیردوجود در را بتواندهمه ایدئولوژیکعمیقکه

۱-جنگلشماره۲،سازمانمجاهدینخلقایران،اردیبهشت۱۳۵۳،ص۵۱.
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/jangal/Jangal-2.pdf
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بگویمکهمقاالتینوشتهشدیااززندانبیرونآمدکهچنینگرایشیراازطرفرفقای
زندانینشانمیدهد،مثاًلبهنظرمنگرایشیکهبهمنبازرگانیدرزندانداشته،ازهمان
ماههایاولپسازدستگیریتمایلجدیمارکسیستیدارد،هرچنددرطرحوپیشبردآن
نقشمؤثرترازآنوینیست.بهنظرمتأثیرشهرامهمراهبارفقایدیگردراینموردبیشتر
بودهاست.شهرامرفیقیستکهدرردۀدوموسومسازمانقرارداشتهولیفعالیتفراوان
اووبحثهاییکهدامنمیزدهتعیینکنندهبودهاست.همینخصلتپرجنبوجوشو
شلوغکنندۀاوموجبدرگیریمدامباافسرانزندانقصربودهکهدستآخرباعثشدکه

اوبهساریتبعیدشود.

باری،همانطورکهگفتمشکستبرایدوسازمانپیشآمدهبود؛بچههایمجاهدین
زندان در فدایی رفقای راجمعبندیکنند. بهشدتتالشمیکنندکهتجاربخودشان
عمومًاًکمتربهچیزیبهنامشکستباورداشتند.دردورۀزنداناینبچههایفدایینیستند
کهجمعبندیمیکنندچوناینهامعتقدبهشکستخوردننیستند؛اساسًاشکستخوردن
درمنطقفداییهامعنانداشت،ازنظرآنهاحتیاگرکشتهشویم،بعدًاکسانیپیدامیشوند
کهمبارزهراادامهدهند.بهنظرمیرسدکهاینرفقاعمدتًامعطوفبهجمعبندیهایفنی
بودهاندوهمانطورکهرفیقحمیداشرفدر۱۳۵۴درمتن“جمعبندیسهساله”مینویسد:

“…ما تا به حال به  خاطر گرفتاری های  بی نهایت زیادِ عملی فرصت 
ما تجارب  نماییم.  را جمعبندی  نیافتیم که تجارب سه سالۀ خود  را  آن 
تکنیکی سازمان را در جزوه ای به نام “پاره ای از تجربیات جنگ چریکی 
در  به یک جمعبندْی  دست  هرگز  ولی  ساختیم  منتشر  ایران”  در  شهری 
زمینۀ استراتژی و تاکتیک سازمان نزدیم و به ارزیابی برنامه های سازمان 
نپرداختیم و نقائص و ضعف هایی را که داشتیم و منشاء ضربات بر ما بوده 

است منعکس نکردیم…”. 

ایندرکراشایدبتوانبیاننوعیروحیۀچریکیدانستوآنرادرپیوندباتز
رفیقپویانهمفهمیدکه“تئوریبقایپیشتاز”راردمیکند.کاًلبهنظرمیرسدکهنظر
تئوریکرفیقپویانورفقایشبهاینبرخوردمنجرمیشدکهاگرکشتهشویم،فداشویم،
آنرانبایدشکستتلقیکردواینامردرذاتمبارزهاست.درزندانتنهارفیقبیژن
جزنیدستبهنوعیجمعبندیزدهاست،شایدبهاینجهتکهاوکارخودراناتمام
ارزیابیمیکرد.درتمایزبابعضیازیارانشکهتوانستهبودندباکمککسانیمثلرفقا
احمدزادهوپویانتجمعیرابهعنوانچریکهایفداییسازماندهیکنند،اونظراتخود
راهنوزتدوینوعرضهنکردهبود؛یعنیبسیاریگفتههاونظریهپردازیها،کهسالهای
۴۵بهبعددرذهنداشت،هنوزنتوانستهبودبیانکندوبهایندلیلدرزنداندستبه
جمعبندیهایتئوریکمیزند.تمامآثاریکهدرزندانمینویسدوبیرونمیدهداورابه
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سطحتئوریسینسازمانفداییارتقاءدادهبهطوریکهدرسال۵۴پسازشهادتحمید
اشرفبهعنوانخطغالبدربرابرنظریکهاحمدزادهوکساندیگریمطرحمیکردند
وتاآنزمانمسلطبودهمطرحمیشود؛حتینظراونسبتبهمبارزهعلیهدیکتاتوری
شاهازطریقعملمسلحانهدربرابرتئوریحزبتودهکهمبارزهبادیکتاتوریشاهرااز
طریقجبهۀواحدتودهایمطرحمیکردجامیافتد،البتهبایدجداگانهبهاینپرداختکه
چگونهنظراتجزنی،پایهومایۀبسیاریازانشعاباتبهسمتحزبتودهرادرسازمان

چریکهایفداییخلقپدیدآورد.

روحیۀفداییکهدرآنزمانحاکمبودوبانظراتامیرپرویزپویانتئوریزهشدهبود،
بهنظرمنموجبچندتمایزمهممیانرفقایفداییومجاهدیناستیعنیگذشتهازدرک
متفاوتبهخوِدمشیچریکیوتبلیغمسلحانه،مشخصًابهمواردزیرمیتواناشارهکرد:

-دربرخوردبهدستگیریها،درعموممواردرفقایفداییدستبهسالحبرده
در استکهحتی دیدهشده درحالیکه میکنند، مسلحانه برخورد امنیتی نیروهای با و
خانههایتیمیایکهدرآنهااسلحهوجودداشتهمجاهدینوارددرگیریمسلحانهنشدهاند؛

-دربرخوردبهزندان،عمومًاًرفتاررفقایفداییتهاجمیترومبارزهجویانهتر
بهنظرمیرسد؛

-دربرخوردبهدادگاهها،آنهامنکرصالحیتدادگاهشدهوتاجاییمیروند
کهاینامررامثاًلباپرتابلنگهکفشبهعکسشاهنشاندهند؛برعکسمجاهدیناز
دادگاههابهعنوانتریبونیبرایافشایرژیموتبلیغنظراتشاناستفادهمیکنندومدام

بهفکرنگارشدفاعیاتخودوانتشاربیرونیآنهایعنیجنبههایتبلیغیجریانهستند.

حاکمیتشدیددرکوبینشچریکیبررفقایفداییونوعیاعتقادتلویحی
مبارزۀ یک بهضرورتهای که میشد باعث چریکی مشی فوری بودن نتیجهبخش به
درازمدتتودهایتوجهچندانینداشتهباشندوچنداندرفکرتبلیغ،نگهداریوانتقال
این همۀ نباشند؛ مجاهدین سطح در حداقل آتی اعضای به آرشیو و مدارک و اسناد
تمایزاتدرنهایتبهاینبرمیگشتکهبرایمجاهدینمشیچریکی“هماستراتژیوهم

تاکتیک”نبودبلکهصرفًامرحلهایازمبارزهایدرازمدتمحسوبمیشد.

چگونگیلورفتن

مجاهدیندرزندانپسازضربۀشهریور۱۳۵۰طبعاًبهعنواناولینموضوعجمعبندی
بهتجاربامنیتیوچگونگیضربهپرداختند.ازجمعبندیروشنشدکهضربهازطریق
اعتمادبهاللهمراددلفانیواردآمدهاست.همانفردُکردیکهبرایبهدستآوردناسلحه،
مورداعتمادمنصوربازرگانوبعدناصرصادققرارگرفتهبودکهشرحآنقباًلگفتهشد.
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تعللدرعمل

جریان در داشتکه آیاضرورت اساسًا بودکه این به مربوط دیگر جمعبندی
این در تئوریکی بهکار آن)۱۳۴۳-۱۳۵۰( از وسالهایپس سازمان شکلگیری
در شرکت از اجتناب حتی و نزدن عمل به دست آیا شود؟ زده دست گسترده ابعاد
را نبودکههمهچیز انحرافیدردرکودیدسازمان مبارزاتروزمرهومردمی،خود

فدایمطالعهکرد؟

بایددانستکهسازمانبرایآنکهازجانبپلیسکشفنشودولونرود،ازهرگونه
فعالیتعملیولودرحرکاتخیلیعلنیاجتماعیخودداریمیکرد،تنهابهایندلیلکه
شناختهنشوندواینکهمبادادریکتظاهرات،دریکسنگاندازییاآکسیونخاص
دستگیرشدهوخانهشانموردتفتیشقرارگیردواحیانًامدارکیپیداشودکهموجودیت
سازمانرابرمالسازد.اینمالحظۀامنیتیبچههاراازداشتنیکتجربهبرایمشارکت
درفعالیتاجتماعیمحرومکرد،مثاًلدرارتباطبامرگتختی)دیماه۱۳۴۶(بسیاری
ازبچههایچپومبارزدرتشییعجنازهویامراسمچهلماوشرکتکردندوحتیبسیاری
ازروشنفکرانمثلجاللآلاحمددراینموردشرحنوشتند.یکیازتجاربیکهبچههای
گروهفلسطین،مشخصًاحسینریاحیورفقایشمانندشکراللهپاکنژادوغیرهرویآن
تکیهمیکردندودرواقعآغازوسابقۀکارخودشانمیدانستندچهلمتختیبودکهگویا
یادبودصمدبهرنگیکهآلاحمد بودند؛همینطور درسازماندهیآنشرکتفعالکرده
گزارشیازآننوشتهکهدرفصلنامۀآرشچاپشدهبودیامثاًلدرسال۱۳۴۸اعتصاب
دانشجویان طبیعیستکه اتوبوسرانی اعتصاب جریان در آمد. پیش تهران اتوبوسرانی
دانشگاهفعالبودندولیبچههاییکهبامجاهدینفعالیتمیکردندبااینکهغالبًادانشجو
بودنددرآنشرکتنداشتند؛حتیرضارضاییبهدلیلشرکتدرایناعتراضاتمورد

انتقادقرارگرفت.

شرکتدرایننوعحوادثاجتماعیازجانبدانشجویانامریرایجبود؛بهعنوان
مثالدراوایلدهۀچهلهربارکهحوادثیازنوعسیلوزلزلهرخمیدادشاهدهمبستگی
افرادونیروهایسیاسیباآسیبدیدگانبودیم،ازجملهدرسیلجوادیه،تاآنجاکهبهیاد
دارمبهسال۱۳۴۱مربوطمیشد،عمومًاًهمۀبچههاودانشجویانیکهباسازمانهایی
مثلجبهۀملیونهضتآزادیارتباطداشتنددرآنهاشرکتمیکردند؛یازلزلۀبوئینزهرا
)شهریور۱۳۴۱(کهعمومًاًدرآنشرکتکردندوبرایآوارگانخانهساختند.بهیاددارم
کهبهاشکالمختلفشعارهاییبهنفعمصدقدادهمیشد؛البتههمینجاگفتهباشمکه
ایننوعاستفادههایسیاسیازهمانموقعبهنظرمبسیارکودکانهوحتیزشتمیرسید،
امامتأسفانهاینبرخوردبسیاررایجبودوکمترکسیدرارتباطباسازمانهایسیاسی،
صرفًابرایکمکبهمردموازرویخیرخواهیدراینفعالیتهاشرکتمیکردبیشتر
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اهدافتبلیغاتیبهنفعجبهۀملییانهضتآزادیَمدنظربود.

باری،بهنظرمچندحرکتاجتماعیدیگرویااعتصابدانشجوییوجودداشته
کهعمومًاًبچههایمجاهددراینرابطهبهدالیلامنیتیشرکتفعالنداشتند.اینموضوع
درجمعبندیزندانموردبرخوردانتقادیقرارمیگیردوکاًلگرایشکمالطلبانۀسازمان
دردستزدنبهعملیاتمسلحانهشدیدًاموردنقداست:اساسًااینکهسازمانکوشش
کردهازعملیاتبزرگیعنیعملیاتیکهتدارکاتزیادمیطلبدآغازکندودراینجهت
هم،دچارتوهمیبزرگبودهاست،اینکهمیتواندازفلسطینیهاآنچنانآموزشیکسب
کندکهحّلالهمۀمشکالتباشد.گویادرآنجاراهحلهایآمادهوشستهورفتهوجوددارد
وکافیستمابهآنهادستپیداکنیم.درحالیکههمانتجربهایکهخودمادرمقیاسی
کوچک،امادرصحنۀواقعیمبارزهکسبمیکردیمبهمراتببهترازآنچیزیبودکهدر
امرسازماندهیممکنبودازمبارزهدرلبنان،سوریهویاحتیاسرائیلکسبکرد.آننوع
سازماندهیکهمادرایرانمیکردیمیعنیدرشرایطیکهپلیِسشاهحاکماستقابلقیاس
باتجربیاتدیگراننبود.درستاستکهدراسرائیلدستگاهپلیسیقدرتمندوتعلیمدیدۀ
سیاحضورداردوعملمیکندولیدراسرائیلحداقلآزادیهایاجتماعیوجودداردکه
درایرانخبریازآنهانیست.ماباروشهایخودمانچهبسابهترمیتوانستیمسازماندهی
کردهوافرادرابسیجکنیم.خوِدفلسطینیهاهم،بعدهاکهسبککارومخفیکاریما
رامیدیدندبرایشانجالبتوجهبودکهماچطورمیتوانستیمچنینکارهاییراانجام
دهیمولیفکروذکرمادائمًاکسبتجربۀجدیدبودحتیوقتیبهوضوحاینتجارب
تطابقیباشرایطمبارزۀمانداشت؛واضحبودکهمبارزۀمادرایرانبهدشواریممکن
بودبهسطحاستفادهازموشکوخمپارهبرسدیااستفادهازعملیاتبزرگینظیرنوع
نوعی به را ما تجارب، این تمام ولی مونیخ در اسرائیلی ورزشکاران گروگانگیری

مسحوروشیفتۀخودمیکرد.

بههرحالسازمانوبچههاییکهدرزندانبودندبهایننتیجهمیرسندکهدردستزدن
بهعمل،تأخیرزیادوتعللپیشآمدهاست.آنهامیبینندکهفداییهاخیلیسریعتربهمرحلۀ
عملرسیدهبودندوبچههاحسرتآنرامیخوردندکهایکاشبهچندعملیاتقبلازاین

دستگیریهادستزدهبودیم.ماعملنکرده،اینهمهدستگیریرامتحملشدیم.

نوعی بچهها در تئوریک، درازمدت تدارکات این زندان جمعبندیهای در
دلزدگیازتئوریومطالعهایجادکرد.برایبسیاریازبچههاقابلتوجیهنبودکهدر
یکدوره،آنمقدارنیروصرفکتابخواندنومطالعهشدهباشد.مشکلمااینبودکه
درراهیبسیارناهموارقدممیگذاشتیم.راهیکهنهراهمذهببودونهراهمارکسیسم؛
راهیبودکهبایدقدمبهقدمخودمانآنراکشفوابداعمیکردیم.پیداکردنیکراه
بود.درواقعمامیخواستیمسنتهای انگیزهایاصیلومثبت یقینًا یاتئوریمستقل
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موجودمذهبیوبرداشتهایمترقیانهازآنهارادرکنارتجاربانقالبیوجمعبندیها
این تلفیقکردن هم با طریق از و دهیم قرار زحمتکشان جنبشهای ارزیابیهای و
انبوهکتابها،درکودیدمستقلیکسبکنیمکههمباعلِممبارزهسازگارباشدوهم
داشتیم ما سوادیکه و فهم آنسطح و زمانیکوتاه مهلِت آن با اما ما؛ اعتقادات با
وقتیهمۀاینکتبوآثارراخوب“میِچالندی”،میدیدیکهچیززیادیدستگیرت
جلد چندین باید کنیم، باز خدا به اعتقاد برای جایی آنکه برای مثاًل نشدهاست!
کتابمطالعهمیکردیم؛کتبیکهمثاًلبراساسحساباحتماالت،نشاندهدمجهوالتی
وجودداردکهعلِمامروزنمیتوانددرموردشقضاوتیقطعیانجامدهد؛ازآنجمله
بهدلیل شورویکه دانشمندان از اوپارین الکساندر یا پالنک ماکس بودکتابهای
ماتریالیستبودنشمعتبرترهمبهنظرمیرسیدوباعثمیشدکهبگوییمخودآنهابهاین
نتیجهرسیدهاندکهعلمنمیتواندبهاینسؤاالتپاسخدهدپسهمانمجهوالت،جای
ماعقبنشینی درذهن آنقدر یعنیخدا است نهفته اینمجهوالت،خدا در خداست.
کردهبودکهعظمتالهیدرستبهاندازۀعظمتمجهوالتمابود.تاریکیهاییکهما
بهعبارتدیگرچیزی ُمِصّرمیکرد. بهخدا درعلمپیدامیکردیممارادراعتقادمان
و علل سلسلۀ باوجودیکه هم، بعد همانجاخداست درآورد، سر آن از نمیشود که
معلولهایطبیعیوسببهاوتبعاتآنهارادرهستیوسطحجهانپیدامیکردیموبه
توضیحیعقالنیازآنهامیرسیدیم،بازمیگفتیمهمۀاینهادرواقعبهخواستوارادۀ
الهیستکهمیچرخد،امادرستقبلازایننتیجهگیری،درکماباتفکرماتریالیستی
ومادیچهفرقیمیکند؟بهراستیفرقینمیکرد!آنجاییکهمامیتوانستیمفرقبگذاریم
جاییستکهدراینتسلسل،میتوانستیمسرنخرابهیکمجهولبرسانیم.حاالچقدر
بایددراینرابطهکتابخواند!مثاًلبرایاینکهثابتشودکهوحیوجودداردوپدیدۀ
خاصیستوازآنجاکهبازرگاندریکفصلازکتاب“راهطیشده”وحیراپدیدۀ
خاصمعرفیکردهبود،بایدمیرفتیمچندینجزوهوکتابوغیرهمیخواندیمکهخودو

رفقایمانمتقاعدشویمکهچنیناست.

اینجمعبندیهاموجبمیشودکهکسیمثلسعیدمحسندیگرازکتابخواندن
منزجرشودوحتیحاضرنشودازاینکتابهاییکهخواندهایم،یکجمعبندیارائهدهد.
خودشهراممیگفت)همانطورکهدیگرانهم(:“سعیدبهزور،بااصراریکهبقیۀبچهها
میکننددرآخرینروزهاییکهامکاناعداماوبودمیپذیردجمعبندیکندوجزوۀ“مقدمه

مطالعاتمارکسیستی”رامینویسد”.

مضمونشکست

تردیدی خوردهاند شکست اینکه در مجاهدین برای گفتم، همانطورکه
قبل آنجهتکه از بهخصوص نداشتند آنشکی به نسبت و باشد مطرح نمیتوانست
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تدارک بهاضافۀ سازمانی، تدارک سال بودند.شش بهعمْلضربهخورده ازدستزدن
ویژهبرایمبارزهوعملنظامی،آنهمهفعالیتکهبهمراتببیشترازرفقایفداییبود
)اینامررامصطفیشعاعیانهمدرمقدمهایکهبرمجموعۀدفاعیاتشهدایمجاهدین
نوشته،گوشزدکردهاست(همهقبلازدستزدنبهعملمتوقفگشت.مجاهدینخود
رابراساستجربۀالجزایربراییکعملیاتگسترده،ناگهانی،“رعددرآسمانبیابر”
آمادهمیکردندوقصدداشتندبهیکبارهشبکۀپلیسیشاهراداغانکنندامابرعکس،
نبردند.مدتهافکرکردهبودندکهعملکنندولیدر نتوانستندوهیچکاریازپیش
لحظۀعمل،گیرافتادهوبدوناستفادهازسالحدستگیرشدهبودند.اینشکسِتفجیع،آنها

راوادارکردکهتاکوچکتریِنکارهایشانرابهنقدبکشندوبهبحثبگذارند.

مجاهدینبهدلیلتعدادزیادشانوبهخاطراینکههنوزبهعملیاتویژهایدست
نزدهبودندپسازدستگیری،بهاستثنایبرخیازافراد،کمتربهزنداِنانفرادیافتادند.
محمدحنیفنژادازآنجملهبودولیحتیزندانانفرادیاوهمبهگونهاینبودکهکسی
نتواندنزداوبرود.حالتهایخاصیوجودداشتکهکسانیمیتوانستندپیشاورفتهو
مدتیبااوباشند.بهمنبازرگانیومحمودعسگریزادهمدتیدرسلولمحمدبودهاند.
رسولمشکینفامهمدریکمقطعازرفتنبهبندعمومیخودداریکردهوپیشمحمد
درسلولماندهبود.آنطورکهپورانمیگفتکاظمشفیعیهاهم،یکشب،پیشازشب
اعدام،درسلولمحمدبودهاست.بهاینترتیبمجاهدیندرشرایطیکهدرزندانعمومی

بودندتوانستندتجاربخودشانرانقلوجمعبندیکنند.

اعترافات

بودند. شکنجهگفته زیر بچهها بودکه موضوعاتی به مربوط دیگر جمعبندی
تصمیمبرآنشدکههرکدامازبچههاهرچهزیرشکنجهاعترافکردهاستراصریحًا
بگویدیعنیاینکهدقایقدستگیری،شکنجهواعترافاترابازگوکردهوبرایدیگران
کتبًاتشریحکند.هرکسبهسهمخودبهاینکارمشغولشد.همۀمطالبرادستنویسو

یارمزنویسیکردهوبسیاریازاینمدارکبهخارجاززندانمنتقلشد.

در ضعفهاییکه به صریحًا بچهها از بسیاری میتوانگفتکه قطع بهطور
را آنهاصادقانهخودشان از اعترافکردند.بسیاری بودند داده ازخودنشان بازجویی
خائنارزیابیمیکنندزیرامعتقدبودندحرفهاییراگفتهاندکهنبایدمیگفتند.یقینًا
میتوانگفتکهدرفاصلۀضربۀشهریورتاآذرماه۱۳۵۰،دیگرچیزیازاسرارسازمان
نبودکهفاشنشدهباشد.منهمانزمانتعجبکردمکهچگونهدرهمانروزهایاوِل
دستگیری،شایددرمهرماه،درروزنامۀکیهانمأموریتماسهنفربهخاورمیانهبرایتماس
باالفتحفاششد،آنهمبااسامیحقیقیهرسهنفر!یکیازرفقاییکهبامابودگفتکه
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شایدساواکبهگزارشیدرونیدستپیداکردهباشد.جوابدادمکهمگرممکناست
درگزارش،اسامیواقعینوشتهشدهباشد،آنهمبااسموفامیل!اینموضوعیقینًادر
اعترافاتگفتهشدهبودهوایننمیتوانستهازطرفبچههایردهپایینبودهباشد!این
اززندگیشان،بهخصوصدر براساسیکمقطع نباید افرادرا خودنشانمیدهدکه
زندانسنجید.سیستمهایقهرمانپروریکهبنیانگذار،رهبرومبارزکبیروصغیردارند
معمواًلارزیابیدقیقازافرادرانادیدهمیگیرندوعمومًاًدرارزیابیازیکفرد،جنبۀ

تبلیغیمسلطمیشود.انسانهازیرفشارعکسالعملهایگوناگونیدارند.

یکیازشگردهایساواکبرایوادارکردنمسئولینبهاعترافاینبودهاستکه
ازآنهابخواهدافرادسطحپایینتشکیالتیرامعرفیکنند.یکبارثابتیبازجویمعروف
جمع را محسن سعید و باکری علی عسگریزاده، محمود بچهها، از نفر سه ساواک
میکندوهرسهرامیآوردوبهآنهامیگوید:“شماعشقتاناینبودهکهواردمبارزهشوید
واینکارهاراکردهاید،گروهدرستکردهایدومسئولشبودهایدو…هرکسیهمعشقی
داردوعشقشماهماینبودهاست.کاریکردهایدوبهپایشهممینشینید.خودتانهم
میدانیدکهحکمتاناعداماستولیبهبچههایکوچکتررحمکنید.اسمآنهارابگویید
تابیایندوتعهدبدهندکهدیگرکارینمیکنندوبروندوازاینپیگردرهاشوند”.در
ازهمهازخودقاطعیتنشانداده،محمودعسگریزادهاست اینرابطهکسیکهبیش
کهاوراخیلیسریعترازدیگراناعدامکردند.دربازجویی،اوتاسهروزاصاًلخودش
رادستفروِشدورهگردونوعیُلمپنمعرفیکردهبودکه“مندستفروشوزحمتکش
هستموبهاینهاربطیندارم”.درحالیکهاومسئولاطالعاتسازمانبود!طوریرفتار
کردهبودکهوقتیازاومیپرسندازچهراهینانمیخوری؟برایاینکهسرخرراکاًلاز
بیخبگرداندگفتهبود“…ونمیدم!قاچاقچیام!”اینرفیقخودشهمخیلیخاکیو
تودهایبودوکاًلنوعزندگیخاصیداشت؛کاماًلبلدبودبااصطالحاتُلمپنیصحبت
کند.بااینکهاینتالشرابرایگمکردنَظّنساواکبهکاربرد،ازجایدیگرلورفت.
خیلیرفیقتیزوشایدبشودگفتهمهجانبهایبود.بهلحاظاینکهازخانوادۀزحمتکشی
بودودردزحمتکشانرامیفهمیدشخصیتبارزیداشت.باری،اوچنینبرخوردی
میکنددرحالیکهبعضیدیگرچهبسادرمقابلایناستداللکه“اسمبچههایجوانتررا
بگویید…”ضعفنشانمیدهند،البتهایناستداللمیتواندزیرشکنجه،بعضیازبچهها
رامتقاعدسازدکهمثاًلگفتناسمبچههاییکهجوانترودرردههایپایینتریهستند،
مهمنیستوگویاساواکقبولمیکندکهباآنهاکارینداشتهباشد.حنیفنژادکهقصد
داشتههمۀمسئولیتهارابهعهدهبگیرداحتمااًلدریکمقطعکوتاهاینگونهتمایلینشان
دادهاستیعنیامیدواربودهکهبابهگردنگرفتنهمۀمسئولیتها،دیگرانرااززیرتیغ
برهاند.گوییدردادگاهضوابطوحقوحقوقیمطرحاست!البتهشایدتاحدودیچنین
بودولینهبهحدیکهساواکاینقدراحمقوسادهباشدکههمینکهمسئولرایافت،
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بقیهراآزادسازد!محمدفداکارانههرمشکلیرابهعهدهمیگیردتاخودشکشتهشودولی
کسیازبیننرود.اوراخیلیاذیتکردندیادشبخیر!اوراشکنجهکردند،دماغشرا
شکستند…ساواکتالشزیادیکردتاجاییکهممکناستمحمدرادرنظردیگران
خواروتحقیرکند.محمدیکهسمبلمجاهدینبودومردماوراخوبمیشناختندوبه
اواعتمادداشتند.دردادگاهاولبهاوحکماعدامندادندتااوراتحقیرکردهواینبت
رابشکنندولیمحمدباقاطعیتیکهدردادگاهدومنشاندادوازآنجاکهساواکنتیجهای
ازتاکتیکخودبرایرامکردنیاتحقیراوبهدستنیاوردهبود،بهاعداممحکومشد.او
ازاینکهبچههایپاییندستگیرشدهوتحتفشارهستندبسیاررنجمیکشید.اوآنچنان
مسئولیتشکسترااحساسمیکردوآنقدرناراحتشدهبودکهبهنقلازرفقایزندان،
حتیبهفکرخودکشیمیافتد؛زمانیکهوصیتنامهاشرابهپورانمیدادهگفتهاستکه

“۷۵درصدمنمقصرمو۲۵درصدسعید”.پورانمعتقدبودکه:

تفکر  این که مسئله در قالب “تقصیر” مطرح شود اساساً  “نفس 
نادرستی است، تفکر پدرمآبانه و مذهبی است. یعنی مسئله را در سطح یک 
مبارزۀ اجتماعی ارزیابی نمی کند. کسانی که به مبارزه روی آورده اند، نه به 
اعتبار یک نفر، که به اعتبار ایده های خود و جایگاه مبارزاتی شان آمده اند. 
خیلی ها هم نیامدند! خیلی از افراد نزدیک به او بودند و خیلی هم خوب 
او را می شناختند و حاضر نشدند بیایند. مصالح شان اقتضا نمی کرد. این که 
مبارزه را به یک مبارزۀ فردی تقلیل دهیم، مبارزه ای که تحت تأثیر کسی 
انجام می شود، درکی پیغمبرانه، پدرانه و ناشی از اخالقیات مذهبی است”.

بههرحالوضعطوریبودکهبرایمحمدازبیرونوازطریقپورانسیانورهم
فرستادهشدهبود.)۱(اینیکتصورغلطاستکهاوداشته،یعنیکسیکهدرسختترین
شرایطزندانمسئلۀسازماندهیمجددتشکیالتراازیادنبردهویانسبتبهعملیات
ایدئولوژیکوحدتسیاسی ماجراجویانههشدارمیدهد،آدمیکهدرزندانازوحدت
میدهد، بیرون برای تشکیالتی و عملی رهنمود و میکند صحبت تشکیالتی وحدت
میتوانددچاراینتصورغلطشودکهتقصیرهابهگردناوستوایناوستکهبایدتاوان

اینشکستراپسبدهد.اینالبتهازارزشومقاماوذرهاینمیکاهد.

برخورد باشد، اعترافاتهمکهشایدشایانذکرکردن دربارۀ دیگر نکتۀ یک
مسعودرجویبودهاست.مسعودرجویازسال۵۴بهبعدنقشکاماًلبارزیدرتحول

۱-روایتدیگریهمدرمورددلیلرساندنسیانوربهمحمدوجودداردوآنطرحترورثابتیازطریق
ُسرنگسیانوراستکهگویاطرحاینبودهکهپسازدستگیریمهدیرضاییازموقعیتروبهروکردنمحمد
بااودرحضورثابتیاستفادهشدهواورابهقتلبرسانند.روایتمربوطبهخودکشی،متأخرتروقابلاتکاتر

بهنظرمیرسد.
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سازمانمجاهدین،بخشمذهبیداشتهاست،امادرزندانتااینتاریخ،بهخصوصدر
هماناوایل۱۳۵۰تا۱۳۵۲آنطورکهبچههانقلکردهاندچنینچیزینیستوحتی
افراد برهه این تا بازمیگردد. بهبعد بهدوره۵۴ برعکساستیعنیشکفتنرجوی
دیگریدرزنداننقشمرکزیدارند.طیایندورهیعنیدرشرایطیکههنوزبچههای
دیگریمثلباکریوجوددارندوزندانیانراآنقدربینشهرهایشیراز،مشهدوتهران
مسعود میشود بهخصوصکهگفته ندارد اول درجه اهمیت مسعود نکردهاند، پراکنده
باآنکه البتهبیتردیدمسعود نبودهاست، بینبچههاازاعتمادخیلیباالییبرخوردار
فردبسیارتیزهوشیبودودررابطهبابیان،نگارشو…کیفیتهایبرجستهایداشت
ولیتاآنجاکهشنیدهامتاسال۱۳۵۲نظرخوشینسبتبهاووجودنداشتهاست.اصاًل
مفصلی بازجوییهای مورد او است. تردید و سؤال از ُپر هم او بازجویی مسئلۀ خوِد
قرارمیگیردوجزوکسانیستکهدراعترافاتشبهضعفنشاندادنخوداذعانداشته
است.سندیکهرژیمجمهوراسالمیپسازقیامازاوچاپکردهواقعًابهقلمخودش
استوبرخالفآنچهمجاهدینمذهبیادعامیکننداطالعاتیکهفاشکرده،بههیچوجه
اطالعاتسوختهنبودهاست؛ازجملهدررابطهبامشخصاتمحمدحنیفنژاد،چهرهو

قیافۀمحمدرا،چشموابروو…همهراتشریحکردهبود.

باری،میبینیمکهدرزندانهردوبرخوردوجوددارد،رفقاییکهچهبسابهطور
مقطعیوموقتازخودضعفنشانمیدهندودیگرانیکهثابتقدمتابهآخرمقاومت
میکنند؛مثاًلاصغربدیعزادگانعلیرغماینکهبهاومیگویند“ایناطالعاتلورفته،تو
بیشترازاینشکنجهنشو”،جوابمیدهد“اگرهمگفتهاندبهمنمربوطنیست،مننباید
بگویم”.رسولمشکینفامهمهمینطور.اومحلسکونتمرادربیروت،باوجودیکه
میدانستجایمراعوضکردهام،نمیگوید.اوبهبازپرسوشکنجهگرگفته:“میدانمو

نمیگویم”یابرخوردهایمشابهیکهرفیقناصرصادقازخودنشاندادهاست.

تداومفعالیتدربیروناززندان

نکتۀدیگریکهمربوطبهجمعبندیدورۀزنداناست،مسئلۀادامۀکاِربیرونیست.
اینمسئلۀبغرنجیبودزیراعمومًاًبچههافکرمیکنندکهباضربهایکهسازمانخورده
آموزشدیدهدستگیرشدهودیگر افرادیعنیبچههایکادرو از۹۹درصد است،بیش
کسیبهاستثنایافرادیکهدرخارجازکشوربودندوتعدادشانهمزیادنبودباقینمانده
است،البتهدرموردچشماندازکارهمبینبچههایزنداناختالفوجوددارد،یعنیدر
آیاکسانیکهبیرونهستند،مثاًل ارزیابیاوضاعبیرونهمۀاحتماالتبررسیمیشود؛
احمدیارضارضایی)پسازفراراززنداندرآذر۱۳۵۰(یابچههایدیگرازردههای
پایینترمثلبهرامآرام،توانسازماندهیمجددسازمانراداراهستند؟کسینمیدانست
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کهبهرامآرامچنینتواناییازخودنشانخواهددادکهبتوانددرمرکزیتسازمانبهاین
درجهبدرخشد؛حتیبعضیازبچههااحتمالمیدادندکهسازماننتواندبههیچترتیبی
به خودرابازسازیکند.ایناحتمالیجدیوواقعیبودهاستمثاًلعلیمیهندوست
همسرش)خانمزریمیهندوستکهبعدازقیامهمبامجاهدینبودوبعدفوتشد(
سفارشکردهبودکه“اگرسازمانگرفتوتوانستبابچههاکارکند،باآنهابمان،اگر
نهبروبافداییها”.اینهمبازنشانیستازاینکهمسئلۀمجاهدوفداییدربینبچهها
چندانمهمنبودهومبارزۀمسلحانهمفهومعاموهمهگیریداشتهکهبرتمایالتعقیدتی

غالببودهاست.

برای بود زندانممکن بودندوبچههای ایران از آنزمانخارج کسانیکهدر
آنهاحسابکنند،حسینروحانی،محمودشامخیومنبودیم.بودند ادامهکاریروی
رفقاییمثلجلیلسیداحمدیانکهدراولشهریوردستگیرنشدندورفقایجوانتردیگری
کهپسازضربۀاولبهایرانرسیدندمثلابراهیمآوخو…اماطبعًارویبعضیازبچهها
بهدلیلسابقۀقبلیبیشترحسابمیشد،مشخصًابهنظرمرویماسهنفر.بماندکهبرخی
ازهمینرفقایجوانهمدرپیامدهایحملهدستگیرشدند.باوجوداین،رفقایزندان
معتقدبودندکهبایددررابطهباحرکتیکهقراراستدربیرونصورتبگیردجمعبندی،
رهنموِدکاراستراتژیکوآموزش…دادهشدهوبهاینحرکِتآتیکمکوجهتداده
شود.یکیازاینوظایفمبرم،فراهمنمودنخوراکآموزشیبرایبیرونبود.برایاین
مهمدردوجهتفعالیتمیکنند:یکینوشتههایصرفًاتشکیالتیستکهعمدتًاجنبۀ
داخلیداردمثلچندجزوهکهپسازتحریربهخارجاززندانمنتقلگشت،تکثیرشد،در
سازمانچرخیدوبعدبهخارجازکشورهمرسیدوماتوانستیمازآنهااستفادهکنیم.جهِت
دیگراینکاِرآموزشی-نوشتاریاینبودکهازهمۀمبارزات،ضربههاوخالصهآنچهبرما
رفتهبودجمعبندیشدهوباهدفآموزشوهمینطوراهدافتبلیغیبهصورتدفاعیات
تنظیمشودوبااستفادهازتریبوندادگاهکهباالخرهدراختیارماقرارمیگرفتبهعموم
معرفیکنیم.اینتمایزدربرخوردمابهدادگاهوزنداننسبتبهفداییهابود.اینروش
برخورد،یعنیجمعبندیازمبارزاتوتهیۀدفاعیاتبهاینشکلویژۀمجاهدیناست.
گفتمکهرفقایفداییبهخاطراینکهبیشازماتحتتأثیر“روحیهچریکی”بودندوقتی
اینسؤال برایماهمواره اما بیشتریبرخوردمیکنند باجسارت واردزندانمیشوند
مطرحبودکهآیااینبرخوردجسارتآمیزبجاومناسببودهاست؟یعنیآیاوقتی۱۰
تا۲۰رفیقچریکرابهجلسۀدادگاهمیبرندواقعًابهترینراهبرایضربهزدنبهرژیمو
پیشبرداهدافومقاصدانقالبایناستکهازبرخاستنجلویرئیسدادگاهخودداری
کردهومثاًلازاینطریقبهاوبیاحترامیکردهباشیم؟یعنیدرواقعازهمانابتدا،دادگاه
رادرموقعیتیقراردهیمکههمهرامحکومبهاعدامیاحبسهایطوالنیمدتکندیامثاًل
بهعکسشاه،کفشیپرتابکنیمو…آیابرخورداصولیچنیناستیااینکهبهدادگاه
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امکاندهیمطبقروالعادیپیشرود،۵-۴نفرازبچههابتوانندازخوددفاعکنند
وایندفاعیاتنوشتهشودوبتواندبهبیرونزندانمنتقلشدهوازطریقپخِشتراکت
وبرنامۀرادیوییو…دراختیارعمومقرارگیرد.اینروشیبودکهبچههایمجاهددر

پیشگرفتند.

تهیۀدفاعیات

آموزشیهمداشتهتهیۀدفاعیاتاست ازفعالیتهاینگارشیکهجوانب یکی
بهنحویکهبرایبچههاییکهاحتمااًلدربیرون،درتالشبازسازیسازمانهستندابزارو
ُمهماتفراهمکند.دراینرابطهدرزندانیکتقسیمکارحسابشدهانجاممیشود.چهار
نفرازبچههادفاعازتئوریوتفکرسازمانرابهعهدهمیگیرند.یکینظراتاقتصادی
سازمانراتشریحمیکند،منظورطرحمسئلۀفقروغنادرسطحجامعه،اینکهدرهرشیء
کهتولیدمیشودکارانسانوشخصیتاوتجسمیافتهاست،اینکهدرجهانیکهمناسبات
طبقاتیبرآنغالباستاستثمارحاکمیتداردوالغایاستثمارراهحلاسالمیایاست
ولی نوشته دفاعیاتش در بودهکهسعید بحثی اینمضمون دفاعمیکنیم. آن از ما که
اینکهآیاسعیددردادگاهشهمۀاینهارابهزبانآوردهاستیاخیر،نمیدانم.بههرحال
دفاعیاتسعیدبهاینشکلبیرونآمدیاشایدهمبرایاینکهبعدًابیرونبیایدنوشتهبود

چوناساسًااودردادگاهاولحضورندارد.

باری،دردادگاهعلنیچهارنفرازبچههاموظفمیشونددفاعیاتراارائهکنند:
مسعود صادق، ناصر بازرگانی، محمد
دفاعیاتعلی میهندوست. وعلی رجوی
نفر سه دفاعیات از مفصلتر میهندوست
بیرون بود، یادداشت بهصورت که دیگر
آمد.تاجاییکهبهیاددارم،مانفهمیدیم
است بوده متنی یادداشتهاهمان این که
بود چیزی یا بودند کرده تهیه آنها که
تماشاچی بهعنوان بچههاکه از یکی که
و برداشته یادداشت بوده، رفته دادگاه به
علیرغمنظارتساواکبهبیرونآوردهبود.
دست به بیروت در یادداشتها این وقتی
منرسید،بهطرزیُمقطعوُبریدهُبریدهبود،
بود ُنتبرداری بیشتر بهنظر خاطر بههمین
این من تدوینشده. و منظم نوشتهای تا
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نوشتههاراتنظیمکردمودریکجزوهمنتشرساختیم؛درعینآنکهدرنامهایکهرضا
بههمراهایننوشتههافرستادهبودبرخیحواشیمربوطبهدادگاههمدرجشدهبودکهمن
بهصورتحاشیهدرجزوهآوردم.اینجزوهدرسال۱۳۵۱دربیروتچاپشدونمیدانم
آیامیتواننسخهایازآنرابهدستآوردیاخیر.اینجزوهبارهاازرادیوهاییکهما
داشتیمخواندهیامورداستفادهقرارگرفتهوحتیترجمهشدهبود.ایندفاعیاتکهبهاین
طریقبهبیروناززندانرسید،مورداستفادهبرخیازمحققینخارجیمثلفردهالیدییا

یرواندآبراهامیانهمقرارگرفتهاست.

نکتۀدیگراینکهمجاهدیندردادگاهوفعالیتیکهدرحاشیۀآنجریانداشت،
میکوشیدندهویتسازمانراتدقیقسازند.آنهانمیخواستندهویتمذهبی-اسالمیبه
سازمانچسباندهشودیعنیاسالمبهمعناییکهآنروزمطرحبودوممکنبودبهآنمارک
ارتجاعیوآخوندیزدهشود.اینیکیازپایههایتفکریبودکهازقبل،درمجاهدین
بهمعنیآخوندیوسنتینمیدانستند وجودداشتکهخودشانرایکسازمانمذهبی
واینکهبهخاطرمذهبگردنیامدهبودند.ماهرگزبهعنوانوظیفۀمذهبیمتشکلنشده
بودیم.آنچهامثالبازرگانبعدازقیاممیگفتندکه“اینتکلیفشرعیست،امامتکلیف
کردهووظیفۀشرعیستکهدرمبارزهشرکتکنیمواینکهماصرفًاانجاموظیفهمیکنیم”
درمنطقمجاهدیننمیگنجید.آنهاشرکتدرمبارزهراوظیفۀشرعینمیدانستندوبر
چنیندرکیخطبطالنکشیدهبودند.آنهامعتقدبودندواینجزونخستینپرنسیپهای
مجاهدینازهمانابتدابودکهمبارزهعلماستوهدفازآن،رسیدنبهپیروزیست.
آقایطالقانیهمایندرکراتأییدکردهوافزودهبود“حتیوقتیمیگویندکاریثواب
باشی،یعنیاساسًامادیت نداده انجام انعکاسوپژواکدارد؛کاریکهتو داردیعنی
نداشتهباشد،پژواکنداردیعنیثوابندارد”؛یعنیبرایشیکتوجیهمذهبیپیداکرده
بودکهاگرتوکاریرابرایخودتبکنیکهانجاموظیفهکردهباشیوتأثیربیرونینداشته

باشد،حتیثوابیهمبهمعنیمذهبینصیبتنخواهدشد.

زمینههایتغییرایدئولوژیودستاوردهایتئوریکزندان

درزنداندرهمانابتدایدستگیریهایضربۀ۱۳۵۰،روبهروشدنباچریکهای
فداییخلقیکتکانبزرگبرایمجاهدینبود،چراکهمجاهدینکهخودراعالیترین
محصولتکاملمبارزاتمردمایرانمیدید،باکمونیستهاییروبهرومیشدکهصادقانه
درجهتمنافعزحمتکشانمیجنگیدندوازخیلیجهاتبههماندستگاهنظریای
اتکاداشتندکهما.الزمبودبتوانیمهمتمایزمانباتفکرسنتیمذهبیراتئوریزهکنیمو

همبرتریاعتقادیخودرانسبتبهمارکسیستهابهاثباتبرسانیم.

مشغول تجربۀشکست بررسی به زندان در باری،همانطورکهگفتممجاهدین
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شدندوبرایبعضیازبچههامسئلۀجمعبندیازشکستبهمسائلتشکیالتیوامنیتی
ختمنمیشودوابعادیایدئولوژیکپیدامیکند.نتیجۀآندرچندنوشتهوجزوهمنعکس
شدکهمتأسفانهآنهاازدسترفتهاند.ایننوشتههابیاندرکودیدمجاهدیندرهمان
میشود. آشکار آنها در مجاهدین ایدئولوژیک دوگانگی و است سال۵۰ اواخر دورۀ
قبلازپرداختنبهاینجزواتبهچندمورداشارهمیکنمکهنشانمیدهداینگرایش
بهطورواقعیدربچههاپیشمیرفتهاست.منبهطورمشخصبهمواردیازوجودتمایل

مارکسیستیدراندیشۀرفقاکهشخصًاشنیدهیاباآنبرخوردداشتم،اشارهمیکنم.

مواردتمایلبهمارکسیسمقبلازتغییرایدئولوژی

رسول مشکین فام

قبلازهمه،موردرسولمشکینفاماست.زیرسؤالرفتنایدئولوژیبرایاوبه
اینترتیباستکهبعدازگفتوگوهاییکهدرزندانصورتمیگیردوبررسیتجربۀلو
رفتنوضرباتیکهبهسازمانواردآمد،بهشدتدرفکرفرومیرودکهایدئولوژیاسالمی
تاچهحدمیتواندپاسخگوینیازهایمبارزهباشد؟موقعیتمارکسیسمچگونهاست؟از
یکیازرفقایمورداعتمادکهدرآنزمانزندانیبود،شنیدمکهرسولبههمهمیگوید:
اومراقانعکردکه اوبپرسم،اگر از “بچهها،منکاریمیکنمکهبرومپیشمحمدو
درستولیاگرنه،مناسالمراقبولندارمومارکسیستهستم”.اونزدمحمدمیرود
وپسازدوسهروزکهبرمیگردد،درپاسخبهبچههامیگوید:“محمدمراقانعنکرد”.

بهطورخاص اینلحاظکه از برایمکاماًلقابلپذیرشاستبهخصوص امر این
رسولازابتدایامرچنانچهگفتمبچۀآزاداندیشیبودوبهنسبتبقیهدگمکمترینسبت
بهمسئلۀمذهبداشت؛چهدرنمازخواندنوچهدررفتوآمدباگروههایعرب.یک
بارپیشازتماسباآنها،رسولپیشنهادکردکهخودرامارکسیستمعرفیکنیم؛داستان

ازاینقراربود:

دراوایل۱۳۵۰هنوزبرخیازرفقا،ازجملهرسولدرخارجیعنیدربیروت
بودیم.سازمانبهرسولومنمأموریتدادهبودتابابرخیازاتحادیههایدانشجویی
عربدرسوریهمالقاتکرده،باآنهاآشناشده،مسائلایرانرادرمیاننهادهواوضاع
ومسائلکشورهایعربیراازآنهابشنویمواحیانًاپایۀهمکاریهایآیندهرابریزیم.
بهدمشق بیروت از اتومبیلیدرحالرفتن بهخاطردارمکهرسولمشکینفامومندر
مورد در ما از اگر میکردیمکه پرسشگفتوگو این مورد در راه طول در بودیم.
ایدئولوژیمجاهدینپرسیدهشود،چهپاسخیبایدبدهیم.رسولباهمانعادتشوخ
وخندهایکهداشتبالفاصلهگفت:خوب،میگوییممارکسی-لنینیهستیم)مثلخود
از خالی البته پاسخ این میگفتند(. مارکسی-لنینی را مارکسیسم-لنینیسم اعرابکه
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اشکالنبودزیرامادربیرونازسازمان،خودرامارکسیست-لنینیستمعرفینمیکردیم
این هستیم! مارکسیست-لنینیست بگوییم نشستهایخصوصی و درجلسات وحال
چندانصحیحبهنظرنمیرسید،ولیتوجهداشتهباشیمکهیکمبارزارزندهوبزرگو
ازواقعیتکارمجاهدینبرای یادنرفتنیمثلرسولمشکینفاموقتیکهمیخواهد از
دیگرانیعنیبرایانجمنهایدانشجوییعرببگوید،میگویدکهمامارکسی-لنینی
هستیم.درعینحالرسولبهترینبیاندوگانگیمجاهدینهمهستزیراهمینآدم،روز
آخروصیتنامهایخطاببهپدرومادرشنوشتهکهرنگوبوییآشکارااسالمیدارد.
بااینمضمونکه“منراهعلیوحسینو…میرومودرراهخداشهیدمیشوم…”ما
اینمتنرابهخطخودرسولچاپکردهبودیموبعدهاهمتجدیدچاپشد.منخط

اوراخوبمیشناسم.

بهمن بازرگانی

ازهمانسال۵۰ استکه سازمان مرکزیت بازرگانیعضو بهمن دیگر، مورد
مسئلۀمذهببرایشتاحدودزیادیزیرسؤالمیرودودیگراعتقادیبهآنندارد.کنار
بود، مجاهدین سازمان مرکزی کمیتۀ بازرگانیکهعضو بهمن توسط مذهب گذاشتن
اولینَشکرابهدرونسازمانمجاهدینواردکرد.اوکهدیگرایدئولوژیسازمانراقبول
نداشت،درزندانازپذیرفتنهرنوعمسئولیتدرتشکیالتمجاهدینمذهبیسرباززد.

بسیاریازبچههادرزندانازگرایشاوبهمارکسیسماطالعداشتند.

مسعوداسماعیلخانیانورضاباکری

بهمرورزیرسؤالرفتو آنهامذهب برای ازبچههاهمهستندکه نفردیگر دو
اعتقادشانرابهاینایدئولوژیازدستدادند.دربینبچهها،درزندانازآنهابهعنوان
افرادینامبردهشدکهپاسیوشدهانددرصورتیکهاینهاپاسیونشدهبودند؛اگرچنانچه
دربعضیفعالیتهامثلورزشونمازو…کهدرحینآنشعارهایمذهبیدادهمیشد
شرکتنمیکردند،بهخاطرپاسیوشدننبودبلکهبهخاطرآنبودکهاعتقادخودراازدست
دادهبودند.درزندانفعالیتهاوکنشهاییبابشدهبودکهقباًلدربیرونوجودنداشت
مثاًلدرهنگامقنوت،یعنیدعایمیاِننماز،شعارهاییخواندهشود؛مثاًلبگویندکه
“خدایا!اللهمثورًامجاهدین…”اینروشیبودکهمنتظریبابکردهبودودرخطابهها
ونمازهادعاهاییمیخواندازنوع“خدایاروسوشورویوچینو…رانابودکن”.این
روش،قبلاززندانوجودنداشتودرزندانبچههاآنراجاانداختهبودندوشایددر
هنگامنمازوورزشازایننوعشعارهابرایقوتقلباستفادهمیکردند؛طبعًاکسانی
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کهدیگراعتقادشانرادراینرابطهازدستدادهبودند،آنرانمیخواندند.بماندکه
بچههاییکهتفکروایدئولوژیخودشانراازدستدادهبودندعماًلدرگیریذهنیداشتند
ومجبوربودندکنارهبگیرندوبهخودمشغولباشند؛بههمیندلیلممکنبودآنهاراپاسیو
تلقیکرد.ایندونفر،یکیمسعوداسماعیلخانیانبودودیگریرضاباکریبرادرعلی

باکریکهاولینکسانیبودندکهخبرپاسیوشدنآنهااززندانآمد.

رضارضایی

دردسامبر۱۹۷۰)پائیز۱۳۴۹خورشیدی(،همراهباجمعیازاعضایمجاهدین،
ازجملهاصغربدیعزادگان،مسعودرجوی،محمدسیدیکاشانی،رضارضاییومحمد
بهسرمیبردیم.درآنسالدرپایگاهنظامی“الفتح” اّمانپایتختاردن بازرگانیدر
بودیم.زمانیکهپایگاهزیرشلیکخمپارههایارتشاردنقرارداشت،منورضارضایی
و برایمعرفیسازمانمجاهدین بودکه قرار زمان آن در بودیم. دریکسنگرنشسته
اهدافآنمطالبینوشتهشدهوپسازترجمه،آنهارابهرفقایسازمانالفتحتحویل
ایدئولوژیسازمانبودومسعودرجویمسئولیت اینمطالبدرمورد از بدهیم.یکی
اینمطلبرامیخواندیم،در آنرابرعهدهداشت.وقتیکهمنورضاداشتیم نوشتن
اولینسطرنوشتهشدهبود:ماهماز“علمزمانه”استفادهمیکنیم،همازتجاربانقالبی
یادمهستهنگامیکه برخورداریم. قرآن ازسرچشمۀفیاض کشورهایمختلفوهم
اینجملهراخواندیمورسیدیمبه“سرچشمهفیاضقرآن”،منبیاختیارنگاهکردمبه
رضارضایی،رضاهمنگاهیبهمنکردوچانۀرضاحالتیبهخودگرفتهبودکهتعجب
وحیرتدرآنبودوازآنحالتاینخواندهمیشدکه:عجب!اینچهحرفیاست؟و
هردوهمین“حرف”رامیزدیمودرواقعهمین“حرفمان”درچهرهمانآشکاربود.
بهطوردقیقیادمهستکهمیگفتیماینیعنیچهکهمابنویسیماز“سرچشمۀفیاضقرآن”

برخورداریم؟اینبودوضعمادرسال۱۳۴۹خورشیدی.

علی باکری

مورددیگریکهبهخاطردارمزمانیبودکهمادورۀآموزشیخودرادربیروتبه
پایانرساندهوخودمانراآمادهبازگشتبهایرانمیکردیم.علیباکریکهیادشگرامی
باد،بهعنوانمسئولمرکزیسازمانبهبیروتآمدهبود.رفقایمانبایستیهمراهباوسایل
خودوازراههایقاچاقبهایرانبرمیگشتند.درموردکارهایانجامگرفته،گفتوگو
میکردیم.مقاالتیراکهدرشرحاوضاعایران،استراتژیخودمانومسائلدیگرتهیهشده
بودبهالفتحدادهبودیم.دربیناینمقاالت،مقالهایبودکهاتفاقًاآنراهممسعودرجوی
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انقالبی انقالبی،جنبش ایدئولوژی “بدون بود: اینگونه آن باالی عبارت بود؛ نوشته
وجودندارد”.بهمحضاینکهعلیباکریاینجملهرادید،بالفاصلهاعتراضکردکهبه
چهحقیماجملۀلنینراتحریفکردهایموبهجایاینکهبگوییم“بدونتئوریانقالبی،
جنبشانقالبیوجودندارد”،گفتهایم“بدونایدئولوژیانقالبی”وکلمۀ“تئوری”رابا
کلمه“ایدئولوژی”عوضکردیم؟!یعنیرفیقیمثلعلیباکرِیمجاهداجازهنمیدادکه

سخنلنینتحریفشود.

سعید محسن

زندهیاد بودکه همزمانی آن و دارم بهخاطر هم را دیگری جالب خیلی نکتۀ
مصطفیشعاعیانکتابیدربارۀشورشجنگلباشرکتمیرزاکوچکخاننوشتهبود.
اینکتابهنوزبهصورتدستخطبودوقبلازچاپواحتمااًلازطریقاحمدرضایی
کهازدوستاناومحسوبمیشدبهدستمارسید،البتهمصطفیودیگراناطالعدقیقی
نداشتندکهسطحبچههاییکهفعالیتمیکننددرچهحدیاستولیمیدانستندکهاین
شوراها” شعاعیان“جمهوری اینکتاب، در میشود. سازمانخوانده در نوعکتابها
ودررأسآنلنینراموردانتقادقراردادهبودبااینمضمونکهآنهاکمکالزمرابه
“جمهوریگیالن”بهرهبریمیرزاکوچکخاننکردهاند.بهیاددارمکهبرخوردشعاعیان
بهلنینمورداعتراضسعیدمحسنبود.سعیدمیگفتکهماحقنداریمبهلنیناینطور
برخوردکنیم.ایندرحالیبودکهمصطفیشعاعیانخودشرامارکسیستمیدانستو
بهخودحقمیدادکهبهلنینبرخوردانتقادیبکند،درصورتیکهسعیدمحسناعتقادات
مجاهدینیداشتوطبعًامسلمانبودونمازشراهممیخواندولینسبتبهانتقادیکه

بهنظراوبناحقبهلنینشدهبود،موضعمیگرفت.

محمودشامخی

شامخی محمود دیگرکشورها، و سودان،مصر در ازکشتارکمونیستها بعد
رفیقبسیارارزندهایکهیکیدوماهپسازبرگشتبهایرانشهیدشدوداغشواقعًابه
دلماماند،درمورداینکشتارهاواکنشنشانمیداد.وقتیانورساداتگفتهبود:“همه
بایدبدانندکهجمهوریمتحدعربدندانهمدارد”یعنیمیتواندمخالفانشرابگیردو
تکهتکهکند!محمودشامخیدراینبارهمیگفت:“ببینیدکهاینجمهوریمتحدعرب
چهماهیتارتجاعیایداردکهکمونیستهاراکهصدیقترینمبارزانضدامپریالیست
وضدسرمایهداریهستند،اینگونهکشتارمیکند”.ایننظرمحمودشامخِیمجاهددر

موردکمونیسموکمونیستهاست.
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سابقۀکشتارکمونیستهابهعراقدرسال۱۹۵۸بازمیگردد.زمانیکهحسن
البکرودیگرانبرسرکاربودند،کشتارکمونیستهادرموصلفراموشنشدنیاست.یکی
دیگرازمواردفراموشنشدنِیکشتارکمونیستهادراندونزیست.آنجاحزبکمونیستی
وجودداشتبانزدیکبهیکمیلیونعضو؛پسازکشتارفجیعآنهاومتالشیکردن

حزب،سوهارتوبهقدرترسید.

محمدباقر عباسی

ارتباط در او عباسی. باقر نام به هستیم آشنا مجاهد رفیقی با سال۱۳۵۱ در
بااعدامانقالبی)بهتعبیرآنزمان(یاترورسرتیپسعیدطاهریدستگیرشد.سهنفر
یعنیباقرعباسی،محمدمفیدیوعلیرضاسپاسیآشتیانیدراینعملیاتشرکتداشتند.
محمدمفیدیوباقرعباسیدستگیروزندانیشدندولیعلیرضاسپاسیآشتیانیتوانست
فرارکندوآنموقعبهدسترژیمنیفتاد.درهمانروزهایسال۵۱باقرعباسیازپشت
میلههایزندانفریادمیزدکه:“اگرمرااعدامکردند،بدانیدکهمنمارکسیستهستم”.
الزمبهتوضیحاستکهنامویادنامۀباقرعباسی،علیرغمایناعالمعلنیدرمجموعۀ
یادنامۀمجاهدینذکرشدورضارضاییازاوباتجلیلفراوانیادمیکردوبهیاددارم
کهگفتهبود“اوهمیشهبادوکیهایجنوبشهررفتوآمدداشت”)منظوراز“دوکی”،
آدمهایخیلینحیفوالغراست(؛ضمنًاهمینباقرعباسیعلیرغماینکهمارکسیست
قرار ابوشریف)۱( سابقش دوست و همرزم اعتماد مورد همواره بودکه بودکسی شده
داشتبهطوریکهپسازقیام،ابوشریفبهخانهاووهمینطوربهخانهدایی)علیرضا

سپاسیآشتیانی(رفتهبود.

تقی شخص میگویند ادعایکسانیکه که میدهد نشان شواهد این مجموع
است، بوده مجاهدین سازمان باعثکمونیستشدن ساری زندان از او فرار و شهرام
چقدربیپایهواساسمیباشد.همۀاینهاازرویغرضورزی،بدخواهی،تحریفو
توهینبهتاریخاست.درهرحال،ایننمونههاراذکرکردمتافراینداینتحولروشن
گردد.بهنظرمنگرایشبهنوعزندگیورهاییزحمتکشاندرسازمانمجاهدین،این
فضیلترابهمادادهبودتابهتدریجخودمانراازقیدوبندهایتوهماتسنتیمذهبیون
رهاکنیم.ماتالشکردیمتاخودمانرابازندگیاکثریتجامعه،بازندگیکارگرانو
زحمتکشانتلفیقکرده،درخدمتآنهابودهوخودمانراازآنهابدانیم.نمیگویمموفق
شدیمولیهمۀتالشمانرادراینراهبهکاربردیم.مامسائلمذهبیراهیچگاهبهطور
انتظارداشتهیچوقت آنگونهکهخمینی قرآن، با رابطه در نکردیم. دنبال کوروکر

حزب عضو پنجاه، و چهل دهۀ در سیاسی-مبارزاتی فعال ابوشریف، به معروف آقازمانی عباس -۱
مللاسالمی،ازمؤسسینواولینفرماندهانکلسپاهپاسدارانپسازقیام.
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متعبدنبودیم.درتاریخمذهبشیعه،همینروحانیونبزرگوازجملهخودخمینی،
درپاسخگوییبهنیازهایزمانخودشانمتعبدنبودند.دعوایمفصلبین“اخباریون”
و“اصولیون”خیلیمعروفاستوشیخانصاریقهرماناینداستاناستکهچگونه
“اصولیون”استداللرابهجای“تعبد”و“اخبارگری”بهکارمیبردند.خودخمینیهم
اخبارگرینداشتونمیکرد.خمینیدرتفسیرهاییکهمرتکبمیشد،تعبدوسرتسلیم
فرودآوردندرمقابلهرچهگفتهمیشود،عبدوبندهبودندربرابرآنچهازدینبهما
رسیدهاستراازخودنشاننمیداد،البتهاوبهنفعطبقهوایدئولوژیخودشتفسیرو

عملمیکردوپیشمیرفت.

باری،درکماازاسالموقرآنچنینبود.بهتدریجتدارکجدِیعملمسلحانه
ودرگیریمستقیمبارژیمشاهوازاینطریقباآمریکاواسرائیلونیروهایارتجاعی
و مارکسیسم به علم، به نزدیک خیلی درکی بهسوی خارج و داخل در را ما منطقه،
تحلیلهایمارکسیستیرهنمونمیشد؛دراوائلسالهای۱۳۵۰ماتردیدینداشتیمکه
بایستیبهتدریجخودمانراازدوآلیسمودوگانگیوالتقاطیکهدرابتدایدورۀمجاهدین
برماحاکمبودهرهاسازیم.ظاهرًاضربۀشهریور۵۰تمایلیدرونیرادرمیانبچهها
تشدیدنمود.مادرخارج،ازنوشتههاواسنادیکهبهدستمانمیرسیدمیتوانستیمتا

حدیاینتمایلرااحساسکنیم.

تغییرایدئولوژی ۵۴-۱۳۵۱درعرصۀتئوری

ممکناستکسانیمجاهدینخلقراجریانیبدانندکهمیخواستند“نواندیشی
دینی”راهدفخودقراردهند.ممکناستازکسانیمانندسیدجمالالدیناسدآبادی،
محمدعبُدهدرمصر،عبدالرحمانکواکبیدرسوریهوازدورههایبعدازمشروطیتدر
اومحمدتقیشریعتی پدر و بازرگان،علیشریعتی ازشریعتسنگلجی،مهندس ایران،
بهعنوان“نواندیشاندینی”نامببرند،امامجاهدینخلقرانمیتواندراینردهقرارداد.
برایمجاهدین،مسئلهایننبودکهازدین)اسالم(تفسیری“نو”و“بهتر”ارائهبدهند.
برایمادرمجاهدین،آنچهکهمطرحبود،خوِدمبارزهبود.آنگاه،اگردرپرنسیپهای
مبارزاتیخودمیتوانستیمازسمبلهایمبارزۀدینیمثاًلازامامحسین،یاازمطالبیاز
کتاب“نهجالبالغه”ویاازخودقرآنتأییدوحمایتیبگیریم،ازآناستقبالمیکردیم.
همانطورکهقباًلبهتفصیلبیانکردهام،مادرسازمانمجاهدینبهاینامرمتکینبودیم
تفسیر و توجیه دینی اعتقادات اساس بر را آن باید حتمًا میکنیم، کاریکه هر که
کنیم.روالوفرایندیکهمادرسازمانمجاهدیندنبالمیکردیم،بهسمتدرکهرچه
مبارزات ویتنام،کوبا،چین، در را بودکهسمبلهایش درعصرجدید مبارزات بیشتر
ضداستعماریدرآفریقاودرکشورهایعربیمیدیدیم.باچنینگرایشهاییماروزبهروز
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بهآندرکینزدیکمیشدیمکهمحصولتجاربمارکسیسموجنبشجهانیکارگریو
کمونیستیمیتوانتلقیکردوخودرابخشیازاینجنبشمیدانستیم.مابهطورتدریجی
درحالرسیدنبهنقطهایبودیمکهمیبایستیازاندیشۀمبارزاتیخود،اعتقاداتاسالمی

راکناربگذاریم.

بهاینترتیبرفتهرفتهمباحثتئوریکوایدئولوژیکمطرحمیشود.بحثهایی
نسخه مثاًلیک میکند، پیدا فلسفیگرایش مباحث به دارد بچههاجریان بین در که
کتابآنتیدورینگبهدستبچههارسیدهبودکهورقورقمیشدوبینهمهمیچرخید.
سالهای همان در شد.)۱( مطرح عنایت مقاالتحمید و طریقکتاب از فلسفۀهگل
۵۲-۱۳۵۱شهرامجزوۀ“خردهبورژوازی”راکهبینتعدادیازبچههابحثشدهبود
درزندانتنظیمکرد.آنهمنمونهایازتأثیرتفکرمارکسیستیبربچههاست.همینگرایش
استکهباالخرهبهنحویعمومیدرحدودسال۵۴،درنتیجۀبحثهاییکهطیگفتوگو
وبرخوردباجریاناتفداییصورتمیگیردوهمینطورافکاریکهدرخودبچههارشد
میپذیرند، را تحول این دیرتر بعضیها البته میرسد، مذهب نفی به بهتدریج میکند،
بعضیهازودتر.ازکسانیکهخیلیدیرتربهآنرسیدولیتأثیربسزاییبردیگرانگذاشت،
علیرضازمردیانبود.اینرفیقکهبههمۀمسائلباعمقبرخوردمیکرد،آنقدرفلسفۀ
هگلراخواندهومطالعهکردهبودکهبههمیندلیلبچههااورابههگلملقبکردهبودند.
اوکوششمیکردکهازبرخوردسریعوشتابزدهدرنفیمذهبحتیاالمکانجلوگیری
کندوهمینطورمانعازبرخوردتندبینمذهبیهاومارکسیستهاشودیعنیبینکسانی
مارکسیسم دیگرانیکه و بودند آورده روی آن به و راکشفکرده مارکسیسم تازه که
محبوِب بههمینخاطر نیافتد، تضاد بچهها این بین میکرد تالش او نمیپذیرفتند. را
بچههایمذهبیهمبود؛بهخصوصازآنجهتکهآنهادرویپتانسیلفکریایمیدیدند
کهمیتواندازآنهادفاعکندوبهنوعیَحَکمباشد.اوحتیبینبچههایغیرمجاهِدزندانی
مثلبهزادنبویمحبوبیتداشت.برایهمینبودکهیکبارازرادیوشنیدمکهبهزادنبوی
گفت:“وقتیشنیدمکهعلیرضازمردیانهممارکسیستشده،گریهکردم”.رفیقعلیرضا
زمردیانکهبهبخشمنشعبوسپسسازمانپیکارپیوستهبود،درسال۱۳۶۷بهدست

جمهوریاسالمیاعدامشد.

به و اشارهمیکنم تنظیمشد زندان در دوره درهمین بهجزواتیکه اینجا در
آثارمتأسفانهاکثرًااز آنهاامروزدریادمنقشبستهاست،بهخصوصکهاین آنچهاز

دسترفتهاند.

۱-فلسفۀهگل،و.ت.استیس،ترجمۀحمیدعنایت،شرکتسهامیکتابهایجیبی،دردوجلد،چاپ
اول۱۳۴۷.
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جزواتیکهپساز۱۳۵۰درزندانتدوینشد

جزوۀ“شعائر”

مقالهایبودبهنام“شعائر”کهموسیخیابانیدرمورداهمیتشعائرمذهبینوشته
هدفاینمقالهتأکیدبرضرورتانجامشعائرمذهبیبودتاذهنیتاعضایسازمان

)۱(
بود.

راهرچهبیشتربهاعتقاداتمذهبیوابستهنگهدارد.منظورازشعائرجمعشعار)بهمعنی
راهورسمونیزنشانوعالمت(استحرکاتوَاعمالآشکارمسلماناناستماننداذان،
نماز،نمازجماعت،دعا،اعیادمذهبی،مراسمعاشورا،رمضانوغیره.اینکوششیبود
ازسوینویسندۀمقاله)موسیخیابانی(وشایدباموافقتچندتندیگردرزندانبرای
مقابلهباگرایشبرخیازمجاهدینزندانیبهسویترِکنمودهایمذهبی.شعائرنقش
مانند تشریفات دربارۀ میکند. بازی ایدئولوژی یک برای را مناسب جو و تشریفات
مراسمیکهدریکدادگاهبراساسآئینهایخاصیبرپامیشود)مانندباالترقرارداشتن
جایگاهقضات،برخاستنمتهمانوحضاربههنگامورودقاضیوغیره(جومناسبیبرای
بهاصطالحاجراوِاعمالقانونایجادمیکند)دراینبارهر.کبهدفاعیاتخسروروزبه(.
همچنیناستعظمتبناهایمعابد،کلیساهاومساجدکهفردپیشازآنکهدرآنهاقدم
بگذاردخودراحقیروناچیزمیبیندتابعدکهزانومیزند،بهخاکمیافتد،رکوعو
سجودمیکند.جاللوجبروتدستگاههایشاهانوفرمانروایاننیزازهمینمنطقپیروی
کردهومیکند.پیداستکهشعائروتشریفات،تنهاتاحدیمیتوانندپذیرشایدئولوژی
مسلطراقابلهضمکنندامازمانیکهایدئولوژْیکارآییخودرادرجریانمبارزۀطبقاتی

ازدستبدهددیگرازشعائرتنهابویخستگیوماللتبهمشاممیرسد.

مورد حتی نمیتوانست بودکه بهحدی شعائر مقالۀ مذهبی محتوای بههرحال
داشتیم اعتقاد ایدئولوژیسازمانهم بهکل و بودیم ازکشور درخارج ماکه پذیرش
با نوشته این باشد.کاًل شده استقبالی آن از هم داخل در ندارمکه یاد به گیرد. قرار
اعتقاداتموسیخیابانیخواناییداشت.بهیاددارمدرپایگاههایفلسطینیهمکهبودیم
هنگامعصروقتیتمرینهابهپایانمیرسید،طبعًاهرکسیبهکارخودشمیپرداخت،
میبردند پایان به را آن بهسرعت بعضیها که میخواند نمازی و میُشست سروصورتی
اماموسیتازهباوسواسورعایتشدیدآدابوضوگرفتن،خودرابراینمازشآماده
میکرد.بهطوریکهمنبهعنوانمسئولیارابطگروه،بااینکهمانندهمۀرفقانمازرا
واجبمیدانستموهرگزترکنمیکردمازرفتاِربهشدتسنتیاودرپیشچریکهای
فلسطینیخوشایندمنبود.بهیاددارمکهدرروزبازگشتاوبهایران،درفرودگاهبیروت

همینمالحظۀانتقادیرابهاوگفتمکهجوابینداد.

۱-اوهمینموضوعرابهصورتسخنرانیدرسال۱۳۵۸دردانشگاهایرادکرد.
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جزوۀ“مقدمۀمطالعاتمارکسیستی”

خوانده سازمان آموزشی جلسات در و شده نوشته زندان در دیگریکه جزوۀ
میشد،نوشتهایبودکهسعیدمحسنتحتعنوان“مقدمۀمطالعاتمارکسیستی”تهیه
کردهبود.نویسندهدرعینحفظایدئولوژیسازمانودفاعازآن،ازضرورِتمطالعۀآثار
مارکسیستیبرایدرکهرچهبهترتحوالتاجتماعی،اقتصادیوسیاسیسخنمیگفت.
اواینجزوهرابهخواهشُمصرانۀرفقایزندانی،درآخرینهفتههایقبلازاعدامش
)۴خرداد۱۳۵۱(نوشتهبود.اینازجزوههایخوبسازمانبودوبهنظرمنشاندهندۀ
گرایشیبودکهبهنفعچپعملمیکرد،بهسمتدرکینزدیکتربهمارکسیسم.متأسفانه
نسخهایازآندردستنداریم،امابایدتوجهداشتکهدراینمرحله،هنوزخبریازنقِد
مذهبوپایههایایدهآلیستیاشنبود.اینبعدهاستکهسازماندرنقدایدئولوژیمذهبی
بهجنبههایفلسفیآننیزمیپردازد.اصواًلسازمانهرگزبهایندامنیفتادکهمذهبرا
جداازجامعهومبارزۀروزمرۀتودههاونیازهایمادیومعنویآنانموردبررسیونقد
قراردهد.نقدمانهنفیگرابلکهاثباتیبود،یعنیهرگزماازنظرایدئولوژیکوحتی
درپروسۀتغییرآندرنوعیخالءایدئولوژیکقرارنگرفتیم؛هرنفیایبانقدوتعبیری

جدیدجایگزینمیشد.

اشاره مواردی به اعالممواضع…( بیانیۀ درکتاب ندرت)فقط به درسازمان
شدهاستکهناظربرِدُمِدهبودنیاازدورخارجشدنمذهبباشد؛اینطییکپروسه
استکهدرتفکرواستراتژیسازمان،تفکرچپجارابرایمذهبتنگکرد.مذهب
خودبهخودکناررفت.هیچوقتدرسازمان،مبارزهایبهشکلفعالیتضدمذهبی،ازنوعی
کهاعتقاداتدینیرابهمسخرهبگیردوجودنداشتهاست.روندیکهطیشدبدیننحو
نبودکهنقشمذهبکمشودبدونآنکهچیزیبهجایشبنشیند.مبارزۀاجتماعیوسیاسی
مانمیتوانستدرخالءرهاشودبلکهالزامًاباتحلیلهایمارکسیستیجایگزینمیشد.

مطالعات “مقدمۀ جزوۀ نگارش به شرایطیکه دربارۀ نیستکه بد اینجا در
مارکسیستی”انجامیدکمیمکثکنیم.ضربۀاولشهریور۵۰برایسعیدمحسن،چنانکه
برایهمۀما،بسیارتکاندهندهبودوحتیبرخیازرفقااورادرحالتروحیافسردگی
شدیدتوصیفکردهاند،حالتیکهدرهمهوازجملهدرسعیدجنبههایعاطفیزیادی
داشتهاست.اوسرانجامبراینحالتفائقآمدهوخواستمکررنزدیکترینرفقایش
رابراینگارشتحلیلخودازضربهونیزوظیفۀمرحلهایسازمانپذیرفت.سعیدمعتقد
درآمیختن با بایستی لذا و افتاده ازکارسیاسیدور و ازصحنۀعمل بودهکهسازمان
هرچهبیشتربامبارزۀمردمیودردستداشتنتحلیلعلمیازتحوالتطبقاتیجامعه،
عقبماندگیخودراجبرانکند.منظوراوازتحلیلعلمی،چنانکهازنامجزوهپیداست
چیزیجزمطالعاتمارکسیستینیست.ویبراینباوربودهکهاینآموزش،جارابرای
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اعتقاداتمذهبیسازمانتنگنمیکندوهمچنانمیتوانآموزشهایمارکسیستیرادر
کنارباورهایمذهبینگهداشت،شایدبهایندلیلکهمارکسیسمرابهعنوانفنمبارزه
در دوگانگی این برایحفظ او تالش آن. ایدئولوژی بهعنوان نه بگیرد یاد میخواهد
ایدئولوژیازاینفکرناشیمیشدکهبرایبرخوردسیاسی،تحلیلمارکسیستیضرورت
دارد.محتوایاینجزوهبرایهمۀرفقا)ولوباحساسیتهایمتفاوتدرقبالمذهب(
بامارکسیسمبهمعنیعلممبارزهبرخوردکردهبودیم. قابلقبولبود.ماهمیشهاساسًا
ضرورتهایروزمرۀمبارزهبارژیمشاهوحامیانجهانیاشونیزباعواملارتجاعِیدرون
جامعه،گرایشبهتحلیلعلمیرادائمًابهماگوشزدمیکرد.ماهمگیبههمینشکلبه
مارکسیسمرسیدیم،یعنیسعیدهمانراهیرارفتهکهما-بهنحویکمترتئوریک،براساس
نیازهایواقعیمبارزه-رفتیم.سعیددراینجزوهمشخصًابهشدیدترینشکل،کهتاآن
زماندرسازمانبیسابقهبود،برضرورترویآوردنبهمطالعاتوتحلیلهایمارکسیستی

اصرارمیورزیددرعینآنکهآنرابههیچوجهدرتضادبااعتقادبهخدانمیدانست.

جزوۀ“خردهبورژوازی”

نمونۀدیگریکهمحصولایندورۀزنداناست،مقالهایبودکهمجاهدیِنزندانی
تحتعنوان“خردهبورژوازی”نوشتهبودندکهانتشارداخلیداشتوبعدًاجزوۀآموزشی
زندان در بودکه شهرام قلم به و نفره( ۵ تا ۴( دستهجمعی مطلبی این شد. سازمان
قصروقبلازآنکهبهزندانساریمنتقلشودبهنگارشدرآمد.ما،ارگانخارجکشور
میخواستیمآنرامنتشرکنیمولیانتشارشباآمادگیسازمانبرایاعالمتغییرایدئولوژی
درسال۵۴مصادفشدوازدستورانتشارخارجوحتیازلیستکتابهایآموزشیهم
حذفشد.اینجزوهبادرکوبینشیایدهآلیستییاالتقاطینوشتهشدهوسازماندراین

دورهمشخصًابهنقدآنجهانبینیرسیدهبود.

تاجاییکهبهخاطردارمویژگیاینمقالهدرآنبودکهمفهومخردهبورژوازیرا
درچارچوبادبیاتمارکسیستیتعریفمیکردودرعینحالبهنقددرکیمیپرداخت
ایدئولوژی چارچوب همان در مقاله میداند. خردهبورژوایی ایدئولوژی را اسالم که
اینحکمغلطیستواسالممیتواند نتیجهبگیردکه آنزمانمیکوشد مجاهدیندر
برایرهاییطبقۀکارگرنیزکارآمدباشدیعنیایدئولوژیاسالمیمجاهدینراپرولتری
ارزیابیمیکرد.دراینجزوهسعیمیشودکهتحلیلمارکسیستیازطبقاتجامعهونقش
خردهبورژوازیبهعنوانیکقشربینابینیارائهشودوتزلزلهایشراتاحدیکهآنموقع
درسازماندرکمیشدآشکارسازد.درعینحالاسالمراالزامًاایدئولوژیخردهبورژوازی
نمیداندزیرابهعقیدۀنویسندگاِنمقاله،خردهبورژوازیبهعنوانعنصرمتزلزلنمیتواند
ازخوْدایدئولوژیمستقلبانقشیپیشروتولیدکند؛خردهبورژوازیعمومًاًنقشدنبالهرو
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داردیابهدنبالبورژوازیرواناستیادرپیطبقۀکارگر.اینتحلیلدرکیکالسیک
در که میبیند تکاملی و تحول قدرت اسالم در مقاله مشخصًا ولی میشود محسوب
ظرفیتایدئولوژیکخردهبورژوازینمیگنجد.ازاینامر،متن“خردهبورژوازی”نتیجه
میگیردکهاسالممیتوانددرمواردمعینی،اگربرداشتانقالبیازآنوجودداشتهباشد،
بهنفعطبقۀکارگرعملکندوبدیننحودرخدمتطبقۀکارگرکهانقالبیترینطبقهاست

ودیگرزحمتکشانقرارگیرد.

چپترین میکند درعینحالکهکوشش مزبور متن واقع در میبینیمکه پس
تحلیلراداشتهباشد)چونبیشازمقاالتدیگرمنطبقبامعیارهاوتحلیلهایمعمول
مارکسیستیست(همزمانتالشمیکنددرعرصۀایدئولوژِیغیربورژواییبرایاسالمجا
بازکند.مقالهمیخواهدبگویدکهایدئولوژیمنایدئولوژیخردهبورژوایینبودهومن
یکسازمانخردهبورژوانیستم.همیننکتۀاخیربودکهکمیبعد،باگرایشمارکسیستی
درونسازمانهمخوانیخودراازدستدادوچنانکهگفتیمازدستورآموزشسازمان
حذفشد.اینمقالهنیزتالشیبودازسویمجاهدینکهچهدرزندانوچهدربیرون،
صمیمانهبهنقدتئوریوپراتیکخودپرداختهبودند.اینمتنمانندمقالۀ“مقدمهایبر
مطالعاتمارکسیستی”میکوشیدتاجایمارکسیسمراهرچهبیشتردرسازمانبازکند،
ضرورتمطالعۀآنرانشاندهدبدونآنکهاعتقادبهخداراازاندیشۀسازمانحذف
ایدئولوژیک تحول آنچه میشودکه محسوب ناگزیری اینراه من، بهنظر باشد. کرده
سازماننامگرفتمجبوربهپیمودنآنبود.متأسفانهمننسخهایازایننوشتهرانیزدر
دستندارمولیبهیاددارمکهبهخارجکشورفرستادهشدهبود.اینسهجزوهدریک

دوره،خوراکآموزشیسازماندرخارجاززندانبود.

بایدخاطرنشانساختکهمقاالتیکهازطریقجاسازیوترفندهایگوناگوناز
زندانبیرونمیآمد،همیشهنظرعمومرفقارامنعکسنمیکردزیراآنهادربخشهایا
حتیشهرهایمختلفزندانیبودندونمیتوانستندآزادانهبایکدیگررابطهایجادکرده

وتبادلنظرداشتهباشند.یقینًاتأمالتوگرایشهایمختلفوجودداشتهاست.

جزوۀ“استراتژی”

جزوۀدیگریهمبودبهنام“استراتژی”کهبهخارجازکشورهمرسید.مضمون
آنبحثیبوددرزمینۀاستراتژیسازمانونوعفعالیتیکهبایددرپیشگیرد؛اساسًادر
اینجزوهبهدرکگذشتهازمبارزۀمسلحانه،آماجواهدافآنودرجۀتدارکاتیکهاین
اهدافضرورمیکردانتقادشدهوصریحًاتمایلبهعملیاتکوچکتردرمقابلعملیات
جنبۀ بچهها برای هم مبارزاتیکه یعنی میشود مطرح ویکپارچه ناگهانی و بزرگ
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آموزشیداشتهباشدوهمیأسیراکهپسازضربهدرآنهابهوجودآمده،بشکند.اینامر
ازمبارزهایحاصلمیشودکهپیروزیاشتضمینشدهباشدوبتواندبچههاوهوادارانرا

حولخودبسیجکند.

هنوز اینکه با میرود سخن پرولتری انقالب از تام صراحت با جزوه این در
ایدئولوژیسازمانهماناستکهبود.رفقاباحفظایدئولوژیرسمیمعتقدبودندکه
بایدازکلیهنمادها،چهملیوچهمذهبیو…کهمیتواندبهبسیجتودهایعلیهدشمن
مشترککمکرسانداستفادهکرد.فکرمیکنماینجزوهدرسال۵۲بودکهبهخارج
رسید.شنیدهبودمکهجزوۀدیگریهمبودکه“شکلومحتوا”نامداشتامامنشخصًا

اینجزوهراندیدهام.

تغییر ایدئولوژی در زندان

پخش زندانهایگوناگون در بچهها ۱۳۵۱-۵۲ سالهای این طی بههرحال
بهزندانهای شدهاند.عمدتًادرسهشهرمشهد،شیرازوتهران.عدهایهمبرایمدتی
شهرستانتبعیدشدندمثلساری،برازجانیاسنندجکهظاهرًاپسازفرارتقیشهراماز
زندانساری،رژیماینتبعیدیانرابهمراکزبازمیگرداندزیرازندانهایدورازمرکزرا

فاقدسیستمحفاظتیالزمارزیابیمیکند.

مجاهدین بین مذهبی ایدئولوژی بردن سؤال زیر یا ترککردن دوره این در
عمومیتپیدامیکند،بهقدریکهاگردفاعسرسختانهوزیرکانۀرجویازتفکرمجاهدین
مذهبینبود،چهبساکمترکسیمذهبیمیماند.گفتمکهحتیکسیمثلمهدیابریشمچی
خوب را ابریشمچی که میگویند کسانی را آن و بود شده متزلزل اعتقاداتشکاماًل
میشناختند.بههمیندلیلاستکهبعدهاعاجزانهدربرابرمسعودمیگویدکه“اگرمسعود
نبودماصفربودیم،هیچبودیم”.اینقضیۀتزلزلدراعتقاداتمذهبیدرخارجاززندانهم
برایبعضیازبچههاکاماًلپیشمیآید،امافعاًلبهآنچهدرداخلزندانگذشتاکتفامیکنم.

تأثیر مجموعًابچههاییکهدرزندانتهرانمیمانندتمایالتمذهبیشانتحت
مسعودرجوینهتنهاحفظبلکهتقویتهمشدهواستحکامپیدامیکند.درگیریسختی
بینمسعودرجویوبیژنجزنیپیشمیآید،ایندرگیریهمیشهوجودداشتهاستاما
دراینمقطعتشدیدمیشود؛نوعیرقابتبرسراینکهچهکسیدرزنداننقشمسلط
داشتهباشد.هردوافرادبارزوشاخصیبودندوشایداینبرخورددوشخصیتاست
نقش بههرحال برعکس. هم شاید میکند، پیدا تئوریک-ایدئولوژیک دستآویز که
ایدئولوژیکرجویمیانزندانیانزندانقصرتهرانبرجستهاستوتالششدرزندان
مثمرثمرواقعمیشود،امابچههاییکهدرزندانمشهدوشیرازبودنددیگرچنینآدمیدر
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برابرخودنداشتند.ایناستکههرکدامازبچههاکهکششداشت،مارکسیستشدهو
آنهاییکهمیمانندمثلمنصوربازرگان،نبیمعظمیو…تحتتأثیرکسانیمثلمهندس
سحابیقرارمیگیرند.بحثهاییکهعزتسحابیبرایایشانمطرحمیکندیعنیدفاع
ازمذهببراساسمواضعنهضتآزادیباعثمیشودکهتفکرمذهبیمجاهدینباالجبار
تاحدتفکرنهضتآزادیعقبنشینیکندوحتیجنبۀضدکمونیستیبهخودشبگیرد،

امریکهدرتهران،حداقلدرابتدایکاربهاینشدتمطرحنشدهبود.

دربارۀلطف الله میثمی

ممکناستباصحبتازاینگرایشبهراستدرتفکرمذهبی،بهیادلطفالله
میثمیبیافتیم.بههمیندلیلچندخطیدررابطهباتکاملنظریاومینویسم.ماباهمدر
نوجوانیبهعنوانهوادارنهضت،فعالیتداشتیموبعدهااوباحوریبازرگان،خواهر
پورانازدواجکرد.اودرابتدایامردوسالبیشتردرزنداننماند.درشهریور۱۳۵۰
دستگیرودر۵۲آزادشد.میثمیپسازخروجاززندان،درشرایطیبودهکهمیتوانسته
کاربگیرد،خانوادهتشکیلدهدوزندگیعلنیداشتهباشد.حتیدرابتداشغلیهمپیدا
کرد.شهرامدرسال۱۳۵۲پسازآنکهاززندانساریفرارکردهبودبااوتماسگرفته
ودرقراریدرتجریشاورامالقاتمیکند.شهرامخودشتعریفمیکردکهدرتجریش
میثمیرادیدهوباهمصحبتکردهاندوضعیتاوراسبکسنگینکردهوتصمیمبراین
شدهکهاومخفیشود.بههرحالاوپسازایندیدارمخفیشد.اینامرراباهمسرشهم
درمیانگذاشتودرزمستان۵۲بابهانهکردنلزومجراحیگوشومداوایخانمش،
آنجابود.درآن برادرشفرستادکهمشغولتحصیالتپزشکیدر نزد آمریکا به اورا
به آگاهی میثمیعلیرغم دارد. مؤثر نقش وشهرام است زمانرضارضاییشهیدشده
وجودگرایشمارکسیستیوغیرمذهبیدرسازمان،درارتباطبابچههامشغولفعالیت
میشودیعنیعلیرغماینموضوعات،کماکاندرسازمانمیماند.اوبعضیازعباداتو
یارعایتمناسکمذهبیراکهمجاهدینبرانجامآنهااصرارداشتندمثلنمازوغسل
و…بنابهروایتهمسرشهمهرابهتدریجکنارمیگذارد.تازمانیکهدرنتیجۀانفجاردر
خانۀخیابانشیخهادیدر۲۸مرداد۱۳۵۳زخمیشداینفعالیتادامهداشت.میثمی
پسازاینواقعهاستکهدوبارهبهزندانمیافتد.درزندانمعلومشدکهدراثرانفجار

چشمانشراازدستدادهودستچپشهمازمچقطعشده.

به سازمان خود در تمایلیکه سمت به نه بیشتری، زندانگرایش در میثمی
سمتمارکسیسمپیداشدهبود،بلکهبهسمتنهضتآزادیپیدامیکند.یعنیدرواقع،
ناسیونال- با بینتفکرملی-ناسیونال-رفرمیستی)یااسالممخلوط راکه تلفیقی اگر
رفرمیسم(کهنهضتآزادیحاملآنبودوبینشانقالبیگریایکهمجاهدینداشتنددر
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نظربگیریم،بینشیکهرفرمیسمنهضتراحذفکرده،ملیگراییواسالمشراحفظ
میکندواینمجموعهرابابرخیازبرداشتهایمارکسیستیوماتریالیسمتاریخیواز
اینقبیلدرهممیآمیزد،میثمیدراینرابطهبهایننتیجهمیرسدکهقدمآخراشتباهاست.
درواقعمیثمیدوبارهبهتفکرنهضتآزادیبازمیگرددوتالشمیکندبگویدکهمحمد
حنیفنژادهمچنیننظریداشتهاست.کتابیهمدراینموردمنتشرکرد.درواقعاو

میخواهدخودراوارثمحمدحنیفنژادمعرفیکند.

وقتیشنیدمکهدرزندانمسعودرجویومیثمیباهم،برسرنوعیاتوریتهوحق
وراثترهبریمجاهدینتضادپیداکردهاندتعجبکردم،زیرامیثمیروحیۀرهبریطلبی
زندانکشمکش در دو این بین بههرحال ولی نداشت را دارد رجوی نوعیکه این از
پیشمیآیدواختالفبهآنجامیرسدکهرجویعنوانمیکندمیثمیتصفیهشدهاست،
یعنیمیثمیازمجاهدینتصفیهمیشود.جالباستکهبارهادرنوشتههایخودمیثمی
میخواندمکهدرسال۵۴اوازسازمانمجاهدیندرزندانتصفیهشدهوخودشهمقبول
ازبعضی اینباعثتعجبمناست. اوراتصفیهکردهاست؛ داردکهمسعودرجوی

جهات،بهخصوصبهلحاظسیاسیمیثمیبسیارپختهترازمسعودبرخوردمیکرد.

بعدازقیام،میثمیکوششکردکهبگویدسازمانمجاهدینمنهستموازحرکت
خودبهاسم“نهضتمجاهدینخلق”نامبردکهایندرواقعترکیبیازنهضتآزادیو
مجاهدینخلقبود.اینجریانبا“جنبشملیمجاهدینخلق”متفاوتاستکهآنرا
خودمجاهدینبرایآنکهظرفیعمومیداشتهباشنددرستکردند.چونمیدانیمکهبعداز
وقایعسال۵۴،سازمانمجاهدینمذهبیدیگروجودنداشت؛اینبودکهمجاهدین،اول
جنبشملیمجاهدینرادرستکردندتادرسطحعمومیبتوانندیکحرکتوسیعتری
داشتهباشندکهاگرتوانستکارمثبتیانجامدهد،آنرابهخودمنسوبکنندواگرکاری

منفیازآبدرآمدمثلاتحادباسامیوباجاما،بگویندبهماربطیندارد.

حالبرمیگردیمبهخودمیثمی.اوبعدازقیامدویاسهجزوهراجعبهمجاهدین
منتشرکردکهبهنظرمخیلیُمهملبود؛حتیبرداشتهاییکهازتفکرقدیممجاهدینارائه
شاید وحتی سالهای۱۳۴۵-۴۶ برخوردهای درحد یعنی خیلیعقبمانده میکرد
وجملهبندیهایی مفاهیم عبارات، ازیکسری اینجزوات در بود. آن از ضعیفتر
استفادهمیشدکهبیشتربهجملهبندیهایشریعتیشباهتداشتمثاًلاصل“خدامالکی”
و“کاالامانتی”؛اصل“خدامالکی”یعنیخدامالکاستوبعدییعنیکاالامانتاست
نزدمایعنیکسیصاحبچیزینیست.حاالمفهومواقعیایناصطالحچهچیزاست؟این
درواقعهمانبیانمالکیتجمعیوعمومیستکهدرسازمانمجاهدینبااصطالحات
مارکسیستیعینًاجاافتادهبود؛میثمیخواستهبهنحویآخوندیهمانبرداشتهاراارائه
دهد.بههرحالاینبرخوردتالشخیلیناشیانهایازطرفاوبود.دربارۀاینکهاوتوانست
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بعدازقیامکمیپابگیردبایدگفتنهازدوستیعلیکهازبغضمعاویهبود.رژیمسعی
ایننوعجریانهافضاواعتباریداده به بامجاهدینداشت کردبهخاطرمخالفتیکه
شود،البتهدرمیانبچههاییکهبهمیثمیپیوستندغیرازگرایشهایعقبماندۀنظری،
برخوردهاینادرسِتخودمجاهدینهمنقشداشتکهبچههارابهسمتاوسوقمیداد،
چونعلیرغماینایننظرات،مثاًلروایت“حسینفهمیده”درجریانجنگواینکه
میثمیدرپیرویازخمینیاورارهبروسمبلجنگدانست،پاسخهای،میتوانمبگویم
غیرمنصفانۀرجویبهبدگوییهاییکهمیثمینسبتبهاومیکرد،بیتأثیرنبود.میثمیکه
بهجایخود،امااینروشمجاهدینکهبهدشمنهرنوعتهمتوبدگوییرواست،بهنظرم
رفتاروبرخوردیمتمدنانهنیست.ماشاهدچنینبرخوردیباپرویزیعقوبیباعلیاصغر

حاجسیدجوادیوباخودمانازجانبمجاهدینرجویبودهایم.

تغییر ایدئولوژی به لحاظ کّمی

ازنظرتعدادآماری،بهطوریقینمیتوانگفتخارجاززندان،بچههاییکهبه
مارکسیسممتمایلشدنداکثریتقاطعراتشکیلمیدادند.درموردبچههاییکهدردرون
اواسط همان در همانطورکهگفتم، آنکه بهخاطر است پیچیدهتر مسئله بودند زندان
۱۳۵۱زندانیانراازهمجداکردندودرهرکداماززندانهاوضعیتفرقمیکرداما
باعث رجوی مثل وجودشخصیتی آن در تهرانکه جز مجموع، در که میرسد بهنظر
شدبچههابهتعدادقابلمالحظهایبهاسالموفاداربمانند،درشهرهایدیگرتمایلبه

مارکسیسمکاماًلغلبهداشتهاست.

بعدازآنکهتغییرایدئولوژیدرسازمانمحرزشدروشیکهمرکزیتبهکارگرفت
بهاینترتیببودکهدرواقعیکتجدیدعضویتوعضوگیریدوبارهانجامدهد،یعنی
همۀاعضاوکادرهامیبایستدوبارهبااتکابهایدئولوژیمارکسیسمعضوگیریمیشدند.
سازمان ایدئولوژیک مواضع اعالم “بیانیۀ کتاب در مثاًل استکه فرایندی چنین در

مجاهدینخلقایران”نوشتهشده:

“مجموعاً در تمام طوِل دو سال مبارزه ایدئولوژیک، قریب ۵۰ 
درصد از کادرها مورد تصفیه قرار گرفته و بسیاری از کادرها از مواضع 

مسئول تا کسب صالحیت های الزمه کنار گذاشته شدند”.

بهعبارتدیگر۵۰درصدازکادرهامستقیمًاًعضوگیرینشدهاندوبایدازیک
پروسۀ“اصالحوآموزش”بگذرند؛درعینحالاینپروسه،حداقلبهقولیکهدربیانیه
آمدهاستتعدادزیادیراخارجازحوزۀسازمانقرارنمیدهدوصرفًاحداقلیبهمقاومت

جدیمیپردازند.درهمانبیانیهدرصفحه۱۹آمدهاست:
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این  عناصری که  تعداد  عددی  نظر  از  آن که  با  “همین طور 
هر  در  و  نبود  زیاد  می گرفت  آنها شکل  نظرات  در وجود  مقاومت ها 

مرحله شاید از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی نمود…” 

بیتردیددریکبرخوردعلمییکمحاسبهدقیقآماریازاینتغییروتحولکاماًل
قیامدرمجاهدیِن از تعقیبکردنوضعیتبچههاییکهپس با ضروریاست.میتوان
مسلمانحضورداشتندبفهمیمچهتعدادیازاینافرادمسلمانباقیماندند.آنچهمسلم
است،شکوفایینیروهایسیاسیپسازقیام۱۳۵۷عمدتًابراساسپیوستننیروهایجوان
بهآنهابودومجاهدینمسلمانهمتابعاینقضیههستند.زمانیکهخمینیدرنوفللوشاتوبود
ومنهنوزبهایرانبازنگشتهودرپاریسبودم،رجویپسازآزادیاززنداناولینمیتینگ
خودرادرزمینورزشدانشگاهتهرانبرگزارکرد.رفقاییازمادرآنجاحضورداشتندو
منگزارشآنراشنیدهامکهمیگفتشایدکمتراز۶۰-۵۰نفردراینسخنرانیرجوی

حضورداشتندبهطوریکهبرایخوداینرفقاامریحیرتآوربودهاست.

مسئلهایکهبازهرگونهسنجشآماریدراینزمینهراپیچیدهترمیکندایناست
کهبسیاریازبچههاییکهدرزندانمارکسیستشدهبودندازاینکهاینامرراعلنًااعالم
کننداباداشتند،زیرادقیقًانمیخواستندکهبههویتسازمانواعتبارشدرخارجاززندان
صدمهایواردشود.مجاهدینبنابراصول،زمانیکهدرزندانهستندهرگزبهخوداجازه
نمیدهندکهتصمیمنهاییراآنها،یعنیکسانیکهدرزنجیرهستندبگیرندواولویترا
همیشهبهکسانیمیدهندکهخارجاززنداندرکورانمبارزهقراردارند.آنهابرایخود
حقتصمیمگیریقائلنیستند،بههمیندلیلاینبچههاازاینکهنکندبههویتسازمان
لطمهایواردآیدازعلنیکردنمارکسیستشدنخوداجتنابکردهوحتیبسیاریاز
آدابمثلنمازخواندنرابهجامیآوردند.ازطرفدیگرکسانیکهمارکسیستنشده
اصول نباید مارکسیستها آن، بنابر که میکنند باب را رجویگفتاری مثل هم بودند
اعتقادیخودراعلنیسازند،چونموجبآبروریزیوازدسترفتناعتبارسازمانشده
است نظرتانعوضشده اگر آنهامیگفتندحتی لطمهمیزند. بهوحدتتشکیالتی و
میتوانیدبازبرآنتأملکنیدامابایدچارچوبسازمانیدربرابردیگرانودربرابررژیم
راحفظکنیم.ازایننظر،بسیاریازبچههاتامدتهابهاعتبارحفظحیثیتعمومی
البتهاینامردرسازمانمجاهدینبسیار سازمان،براعتقاداتفردیخودپاگذاشتند،
عادیبودورعایتمیشدیعنیهیچوقتکسینظرخودشرابهجمعتحمیلنمیکرد
وآبرویجمعرابراعتبارشخصیترجیحمیداد؛فردحاضربودبراعتقاداتخویشپا
بگذاردومسئلۀشخصیخودشرادرنظرنگیردودربرابرافرادبیرون،خودراباجمع
همگاموهمنظرنشاندهد.بچههایمذهبیبهخصوصرجوی،ازاینامراستفادهکردهو
براینضرورتوحدت،حتیپافشاریمیکردند.رفقادرظاهرخودرامسلماننشانداده
وحتینمازمیخواندنداماصداقتشانتااینحدبودکههیچوقتپیشنمازنمیشدند،
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چونپیشنمازشدنآنهابهاینمعنابودکهنمازبقیهراباطلمیکردند؛بههمیندلیلبدون
آنکهچیزیبهدیگرانبگویندهمیشهعقبصفمیایستادند.اینخودرفتاریمتناقض
استامابههرحالنشانمیدهدکهآنهاعدمرعایتاینامررانسبتبهکسانیکههنوز

اعتقاداتمذهبیخودراحفظکردهبودندنوعینارووخیانتتلقیمیکردند.

ازطرفدیگربایدتوجهکنیمکهبرایمجاهدینسرنوشتهایفردیمطرحنبود؛
درنتیجهمیشودگفتکهکاًلدرارتباطبامسئلۀایدئولوژیدرسال۵۲-۱۳۵۱هنوز
درسطحسازمانیتعیینتکلیفنشدهبودیعنیسازماندریکشرایطغیرمستقر،انتقالی
یاسّیالبهسرمیبردودرواقعبرایخیلیهامسئلهحلشدهیاپایانیافتهنبودودرانتظار
آنبودندکهببیننددستآخرسازمانچهتصمیمیخواهدگرفت.یعنیحتیکسانیکهبه
مارکسیسمتمایلداشتند،آنچنانخودرادرمجاهدیندروحدتیایدئولوژیکوارگانیک
میدیدندکهحتیایناحتمالرامیدادندکهشایدنظرشاندرستنباشد؛“همۀمامتعلق
بهمجاهدینهستیم،همۀماسازمانمجاهدینهستیم،بایددیدنظرهمهچیست”.دریک
دورۀکوتاهیمیبینیمکهدرسازماننوعیوحدتتشکیالتیبراساسضرورتمبارزهکه
اساسکارمجاهدیناستوجودداردبدونآنکهوحدتایدئولوژیکوجودداشتهباشد.

پروسهایکهدرسال۵۳-۱۳۵۲انجامشددرواقعبیانچنینحالتیبودیعنی
داشت ایدئولوژیکجریان ودرگیری اینکشمکش باوجودیکه زندان، از درخارج
روش شدند ناگزیر تضادها اوجگیری با باالخره اما میشد، حفظ تشکیالتی وحدت
دیگریپیشگیرند.درواقعآنهادچاریکتناقضبودندودیدندکهبایدآنرابهیک
نقطۀفصلبرسانند،بهیکنقطۀجدایی؛چونوضعیتدربیروناززندانباوضعیت
داخلفرقداشت.درزندان،درگیریبامأموروزندانبانبوداماگذشتهازاینکههرکس
درحالتحملمحکومیتخویشاستاتفاقدیگرینمیافتد،امادربیروناززندان،
ضرورتاستراتژیمطرحاست،عملیاتمسلحانهمطرحاست،هرروزسازمانبامسائل
اطالعیه تبلیغکند، باید شاه، رژیم با دیگر، باگروههای روبهروست، گوناگونجنبش
بدهد،اعالمیهبدهدودستآخراینسؤالمطرحمیشدکهباالخرهبایداینحقیقتی
راکهبهآنرسیدهایماعالمکنیمیاخیر؟آنهاآگاهبودندبهاینکهاگربگویند،بسیاری
گاهیداشتنداماازطرف ازامکاناتراازدستخواهندداد.آنهابهخوبیبراینامرآ
دیگرامکاننداشتکهاینزندگیدردوگانگیراادامهداد.برایآنهااینسؤالپیش
آمدکهآیامادرحالکالهبرداریازمردمنیستیم؟بهنظرمناعالماینمسئله،صرفنظر
اززایمانخونینیکهبهدنبالداشت،ازیکصداقتناشیمیشود.بهیاددارمبارفقایی
ازسازمانهایعربدربارۀهمینمسئلهبحثمیکردیم.آنهاباورنمیکردندکهماقصد
داریمتغییرایدئولوژیخودرارسمًااعالمکنیم.بهمامیگفتند:“نگویید!”درصورتی
کهمانمیتوانستیمنگوییم.بهیاددارمآنروزهاییراکهباسپاسیبهدیدارشانمیرفتیم
وبایکدیگرصحبتمیکردیمبهمامیگفتند:“اعالمنمیکردید!نمیگفتید!”مابه
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آزادیفلسطین برای آنهامیگفتیم:“نه!مایکجبههنیستیم،مامثلشماجبههخلق
نیستیم!”ماجبههنبودیمکهیکایدئولوژیواحدنداشتهباشیم؛مایکسازمانبودیمبا
ایدئولوژیواحدوحداقِلصداقتنسبتبهمردمیکهبهخاطرآنهامبارزهمیکردیماین

بودکهحقیقترابهآنهابگوییم.

باریدرموردبچههاییکهدرزندانمارکسیستشدهبودندامابهنمازخواندن
نماز که بودند پذیرفته را مذهبی بچههای اصرار یعنیکسانیکه میدادند ادامه خود
بخوانندتا“سازمانبههمنریزد،بدنشود،سازمانمتفرقنشدهیاپراکندهبهنظرنرسد”.
همینبچهها،دردورۀقیامبااتهامدیگرانروبهروشدندکهگویاآنهااینکارراازروی
همانطورکه کردند تزویر “آنها دهند”،گویا جلوه “خوب را خود تا کردهاند تزویر
اوواقعهرادرستبرعکسوانمودکردند، امثال سیستمشاناینطوراست!”رجویو
آنچهراکهخودشانخواستهبودندوبهاصراربهدیگرانقبوالندهبودند،روبهبچهها
میدانم، دقت به و آنجاییکهشخصًا از واقعًاچیزهاییستکه اینها برمیگرداندند!
برایمچندشآوراست.چطورمیتوانحقایقرااینگونهوارونهکردوازصداقتانقالبی

دمزد؟

ایدئولوژیک یعنیعقبنشینی میثمیذکرکردم، بهراست آنچهکهدرگرایش
مجاهدینمسلماننسبتبهمواضعیکهدربرخوردبهگرایشمارکسیستیتاپیشازآندر
سازمانجاریبود،ظاهرًابهطرزعمومیدرمیانآنهاپاگرفتهبودتاجاییکهحتیشاید
بتوانآنرانوعیتنفرارزیابیکرد،روایتیازقولرفیقوهمشهریامابراهیمآوخبهیادم
میآید؛ابراهیمآوخونبیمعظمی،هردوهمشهریمنبودندوآنهارامنبهسازمانمعرفی
کردهبودم.ایندوازبچگیباهمدوستبودند،اصاًلمثلدوبرادر؛هردومجاهدشدند
ودرضربههای۱۳۵۰بهنحویتصادفیهردودرزندانشیرازبودند.آنهاازطریقخلیج
بهفلسطینرفتهودراینتجربهسهیمبودند.درزندانابراهیممارکسیستمیشود،امانبی
مذهبیمیماند.هردوباهمانگروهِمنصوربازرگانومهندسسحابی…بودهاندومنابعی
کهمورداستفادهقرارمیدادندنوشتههایضدمارکسیستیایبودکهامثالهاشمیقوچانی
درروزنامۀکیهانمینوشتند.وقتیدرزماناوجگیریجنبشسال۵۷صحبتازآزادی
زندانیانبودهاست،ابراهیمباخوشحالیبهنبیمیگوید:“نبی!آزادمیشویمودوتایی
بهجهرممیرویم!”برخالفچیزیکهابراهیمتصورمیکرده،نبیباچهرهایگرفتهپاسخ
میدهد:“ماحاالبایدفکرکنیمکهآیااساسًاشمابایدآزادبشویدیانه؟!اصاًلبایدباشما
چهکارکنیم؟!اگرهمتوآزادبشوی،منکهباتوبهجهرمنمیآیم”وواقعًاهمنرفت.نبی
مجاهدماندوسرانجاممتأسفانهدربینبچههاییبودکهدرسال۶۰دریکیازخانههای
تیمیمجاهدینشهیدشد.آری،اینبرخوردیبودکهاغلببچههاییکهدرزندانمذهبی

ماندنددررابطهبااینمسئلهداشتند.
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تشکیالت در درون زندان

نکتۀمهمیکهبایدبهآنتوجهداشتایناستکهمجاهدین،مثلدیگرجریانات
سیاسیآنروزبهخصوصفداییان،تالشداشتندکهتشکیالتخودرادرزندانحفظ
کنندیعنیبهاصطالححفظاستحکامتشکیالتیکهاینامورراشاملمیشد:مشخص
بودنمسئولیتهاووظایفافراد،تنظیموقتهرکدامازآنها،کیفیتتماسهاوروابط…
همهبااینهدفکههویتتشکیالتیحفظشودوبتوانندامرمبارزهراحتیدرزندان
ادامهدهند.طبعًایکیازمسائلاساسیایجادرابطهباخارجبود؛اینکهچهبنویسند،
چگونهبنویسند،ازچهطرقی،باچهرمزهاییباچهنوعجاسازیایمتوننوشتهشدهو
اخباررابهخارجبرسانندوغیره.اینیکیازکارهایمهمیبودهکهبچههادرزندان
انجاممیدادندوبهخصوصنقشخانوادههادراینمیانُپراهمیتبودکهبهآناشاره

کردم؛پورانمثالهایفراوانیازآنتعریفکردهبود.

آموزشجواناندرزندان

مسئلۀدیگریکهدرزندانباآنبرخوردداشتند،مسئلۀآموزشبچههایجوانتری
بودکهدراثررادیکالیسمیکهدرجامعهوجودداشتبهزندانمیافتادند.آموزشافرادی
کهبهعنوانهوادارمجاهدین،درپخشاعالمیههاودفاعیاتمجاهدیندستگیرمیشدند
یاکسانیکهقباًلهیچارتباطیباسازماننداشتندامادرنتیجۀعلنیشدِنفعالیتمجاهدین،
خودبهفعالیتهاییدستزدهوبهزندانمیافتادند.اینهاعماًلمجاهدتلقیمیشدندو
سازمانخودراموظفمیدانستکهبهآنهاآموزشدهد.بههمینمنظورکالسهایآموزشی
ترتیبدادهمیشد.درنتیجه،بسیاریازبچههایشایستۀتشکیالتکسانیهستندکهدر
ایندورهدرزندانآموزشدیدهبودندمنجملهمسعود)مهدی(فیروزکوهی.اودفعۀدوم
کهبهزندانمیافتدمجاهدمیشود.باراولیکهدستگیروزندانیشد،جوانترازآنبودکه
بامجاهدیندرارتباطباشد.درایندوره،گروههایمذهبیزیادیدرسطحجامعهشکل
میگیردکهالزامًادرارتباطباسازماننیستند،اماچهدرنتیجۀفرهنگمسلطوچهدرنتیجۀ
رادیکالیسمیکهدرسطحجامعهوجوددارد،ازمجاهدینونحوۀمبارزهایکهدرپیش
گرفتهاندوهمینطوربرداشترادیکالیکهازاسالمارائهمیکنندالهامگرفتهوبهمبارزهروی
میآورند.ایننوعافرادزمانیکهبهزندانمیافتند،عمومًاًنظراتمجاهدینراکسبکرده
وبرایپیوستنبهمجاهدینآمادههستند.درعینحال،دربیروناززندانهمعدهایتحت
تأثیرقرارگرفتهوتالشمیکنندبهسازمانبپیوندند،ازجملهجریانیمثل“حزبالله”که
باقرعباسی،محمدمفیدی،علیرضاسپاسیآشتیانیو…عضوآنبودندوقباًلازآننامبردم.

تاآنجاکهمیدانمتاآنزمانآنهانوشتۀعلنییاسندیمنتشرنکردهبودند.
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جریان تغییر ایدئولوژیدر بیرون از زندان

مسیراینتحولوزمینههایآنراپسازضربۀ۱۳۵۰درزندانبررسیکردم.در
بیروناززندان،پسازآنکهتاحدودیسازمانبازسازیشدیعنیبهصورتمشخصتر،
ازسال۱۳۵۲بهبعدپسازیکدورهمبارزۀمسلحانۀچریکی،تجاربمبارزاتیویژۀ

خودراجمعبندیکردیم.

دربهارسال۱۳۵۲بعدازمشاهدۀبرخینارساییهاوکمبودهاییکهدرفصل
بهخصوص پایینتر باکادرهای تصمیمگرفتکه تشکیالت اشارهکردم، آنها به پیش
کادرهایدرجهاولیکهدرآنهاامکانرشدواحرازمسئولیتمیدیددستبهجمعبندی

بزند.

برایاینکارجمعهای“بررسیوتصمیم”تشکیلشدباوظیفۀنقدوارزیابیکلیۀ
جوانبحیاتسازماندرعرصههایسیاسیوتشکیالتیوایدئولوژیکونظامی.دراین
جمعبندیعمدتًاسهموردبارزشد؛اول،کمبودکادرهایباتجربۀسیاسیکهبتوانندبهطور
عینیومسئوالنهبامسائلبرخوردکنندوبهنوعیعاملاجراییتصمیماتمسئولیندرجۀ
اولباشند؛دوم،پایینبودنسطحآموزشسیاسیایدئولوژیککادرها،اینجمعبندیبر
ایننکتهتأکیدداشتکهبعدازشهریور۵۰بهامرنظامیتوجهییکجانبهشدهاست
از ترتیبسازمان این به و بوده پنجاه بهضربۀ نسبت نوعیعکسالعمل اینخود که
امرتعلیماتایدئولوژیک-سیاسیغافلماندهواینغفلتموجبنزولسطحسیاسی
تجربیاتیست از اساسیعدمجمعبندی است؛سوم،مشکل ایدئولوژیکسازمانگشته
رژیم با مستقیم مبارزۀ سال دو طی که
سطح از میبایست و بود بهدستآمده
راهنما تئوری حد به سازمانی پراتیک
ارتقاءمییافتودرنتیجهمانعازانتقال
اینتجربیاتبهسطحکلتشکیالتشد.

تشکیالتی دستاوردهای از خیلی
تغییر پروسۀ به مربوط دستاوردهای و
داخلی نشریات در سازمان ایدئولوژیک
بررسیها این جمعبندی شدند. منتشر هم
بیشازیکسالبهطولانجامیدومتون
و

)۱(
آندرمجموعهایبهاسم“جزوۀسبز”

۱-“جزوۀسبز”بهاینناممعروفشدزیراروی
کاغذسبزچاپشدهبود.نک.به:

http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin- ص۱
،”
سبز
وۀ
جز
“
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)۱(
همینطوردرنوشتهایتحتعنوان“پرچممبارزۀایدئولوژیکرابرافراشتهترسازیم”

منعکسشد.اینفرایندابتدابهتغییرایدئولوژیکادرهاییکهدرجریاناینمباحثقرار
داشتندوسپساکثریتاعضاوسرانجامبهاعالمرسمیتغییرایدئولوژیکلسازماندر

تابستان۱۳۵۴منجرشد.

امکاناتیک از آموزش” و “اصالح فرایند این میدانیمکهچقدر امروز البته
را آن میتوان واقع در و است بوده دور به آزادانه نظری مبارزۀ و دموکراتیک برخورد
آموزشیجهتداروهدایتشدهتلقیکرد.اینامرازنحوۀارائهومضامینپرسشهای
آموزشِیدرون“جزوۀسبز”همروشنمیگردد،مثاًلبیرونکشیدنضعفهاوکمبودهایی
کهبهجزواتاعتقادیقدیمسازمانمثلجزوۀشناختمربوطمیشد،بااینمضمونکه
اشارهبهمارکسیسمدرآنهابهنحویپوشیدهانجاممیگرفتهواینخودازدوروییمسئولین
خبرمیدهد.یعنیآنچهمضمونالتقاطیتفکرپیشینبودرانوعیعدمصراحتعمدی
وانمودمیکند،اینکهمثاًلبهجایمارکساز“فرزانۀبزرگقرن”ناممیبردیابهجای
دیالکتیکازواژۀدینامیک،یاهمینطوربرجستهکردنتضادمیاناعتقادبهوحیدر
عینپذیرشماتریالیسمتاریخییاتردیدهاییکهدربرخوردبهمسئلۀزنازنصصریح
نهجالبالغهیاقرآنمیتوانبرداشتکردیابازانتقادبهبرخوردمتونمذهبیبهبردهداری،

یعنیایندیدانتقادی،خوِدمحدودیتهایتاریخیاینمتونرادرنظرنمیگرفت.

درواقعمبارزۀاجتماعی،مارامجبورکردهبودازیکطرفافکاروتجربۀمبارزۀ
مارکسیستهارابگیریموتبیینعلمیپدیدههارابپذیریماماجایگاهطبقاتی،فرهنگی

وایدئولوژیکماچناننبودکهبتوانیماز
ناگزیرجایگاهی ایدهآلیسمگسستکنیم؛
رابرایدسِتناپیدایالهی)بهتعبیرقرآن:
همین البته میگرفتیم، نظر در غیب(
جایگاهیکهبرایآندرنظرمیگرفتیمدر
مواردزیادیمارامجبورمیکرددرطیف
دوگانگی، این اما بمانیم ایدهآلیستها
درمبارزۀتابهآخریکهدرپیشداشتیم
سرانجام چنانکه بیابد دوام نمیتوانست

تشکیالتبهانشعابکشید.

ML/pdf/Jozveye-Sabz.pdf

برافراشتهتر را ایدئولوژیک مبارزۀ “پرچم -۱
سازیم”.نک.به:

 http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-
ML/pdf/parchame-mobarezeh.pdf ”م
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گفتمکهطبعًامطالعاتوبحثهایفلسفیدرمیانماجریانداشت)کتابهای
“منشاءحیات”نوشتۀاوپارین،“چگونهانسانغول”شدنوشتۀالینوسگال،“تکامل
انواع”نوشتۀداروین(ولیتازمانیکهمادردرونخودمانبودیممسئلۀخدا،مادهوازاین
قبیلکمترمطرحمیشد.بهنظرمانمیرسیدکهتفسیرمانبرایادامۀمبارزهکافیاست.زمانی
تضادپیشآمدکهسازمانبراساسمبارزۀسیاسیوتشکیالتیکهدرپیشگرفتهبودچهدر
زندانوچهباگسترشسازماندهیمخفیخودپسازضربۀ۱۳۵۰،بامبارزینارزندهای
برخوردکردکهالزامًاچارچوبایدئولوژیکمارانداشتند.آنهادرمانمیگنجیدندومابا
آنمایهازآمادگیفکریوعملیایکهداشتیممیبایستخودراازمحدودۀتنگاولیهبیرون
میآوردیموبهضرورتتکاملمبارزۀطبقاتیپاسخمیگفتیم.افتوخیزهایاینتحول
صرفًاجنبۀنظرینداشت،بلکهدربدنۀسازماننیزتغییراتیگاهتندوطوفانیراموجب
شد؛همینطورتنشهاییکهبهتصفیۀفیزیکیچندتنازاعضاومسئولینانجامید.شکی
نیستکهاینتحوالتبههیچرویجداازشرایطسیاسیوامنیتیحاکموجداازشرایط
اجتماعیزمانوجداازمشیمسلحانۀچریکیسازماننبودهاند.همانگونهکهاینتحوالت
به آنهاجداکرد؛مندرسطورزیر ازروحیاتدستاندرکارانوشخصیت رانمیتوان
جنبههایمنفیاینتحولهماشارهخواهمکردجنبههاییکهبه“شکل”انجامآنمربوط
میشودونبایدمثبتبودناصلتحولایدئولوژیکوجسارتوهمتسترگیراکهالزمۀ
انجامآنبود،خدشهدارسازد.تحولیکهرفیقمحمدتقیشهرامنقشمهمیدرآنایفاکرد.

فراموشنکنیمکههمۀاینتالشهادرزمانیصورتمیگرفتکهمابامشکالت
وضرباتفراوانیروبهروبودیم؛درخانههایتیمیوتحتپیگردقرارداشتیم،رفقایمان
دستگیروزندانیوشکنجهواعداممیشدندومدامبامشکالتوضرباتدرگیربودیم.

تصفیه ها

مضمونروایترسمیتصفیههایفیزیکیبهنحویکهسازمانبهفعالینارائهکرد
چنینبودکهدونفرازمسئولین،یعنیمجیدشریفواقفیومرتضیصمدیهلبافهمراهبا
دونفردیگرمیکوشیدهاندباجمعکردنافرادینزدیکبهخودومصادرۀ“انباراسلحۀ
“تخریب یا “مصادره” نوع از اصطالحاتی بپردازند. سازمان” “تخریب به سازمان”
سازمان”برایماخطقرمزیبودکهکسیاجازهنداشتازآنعبورکند.شرایطمبارزۀ
مخفیوخفقانآوریکهمادربرابررژیمداشتیم،اجازۀهیچنوعکنجکاویازجانب
اعضارانمیدادواتهامتخریبسازمانکهمرکزیتبهاینافرادمنسوبکردهبودودر
نتیجْهآنها“محکومبهاعدام”شدهبودند،بهحدیدرنظرماسنگینبودکهاگرهماقدام
سازمانرانمیتوانستیمبهراحتیهضمکنیم،درمقابلآناعتراضینکردهوحداکثردر
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برابرآنسکوتمیکردیم،فقطبهاینامیدبودیمکهدرآیندهابعادموضوعروشنشود.
همینجابایدنکتۀبسیارمهمیراتأکیدکنمکهعضویتدریکسازمانانقالبیبرای
مایکتفننوتفریحنبودکهاگرمطابقمیلماننباشدآنرابهدوربیاندازیم؛زمانیکهبا
اشکاالتوانحرافاتیدردرونسازمانبرخوردمیکردیتنهاراهاینبودکهتالشکنی

آنهارااصالحکردهیاحداقلدرتصحیحآنهاشرکتداشتهباشی.

وقتیازطریقرسانههاومطبوعاترسمی،شایعاتدرونیویانشریاتگروههای
سیاسیدیگربهتدریجچندوچونتصفیههابرایمانآشکارشدفهمیدیمکهآنچهرخداده
بیشازآنخطیربودهکهبتوانبهآسانیهضموتوجیهکرد،اماماتاسال۱۳۵۶بافضای
بازیدردرونسازمانروبهرونبودیمکهبتوانبهانتقادازعملکردهایسازمانپرداختو
سؤالهاییراکهمدتهادرذهنافرادرسوبکردهبودبروزدادودرنشریۀداخلیطرح
کردوبهبحثگذاشت.ایناستکهدرحالتیازجهلوسکوترضایتآمیزدستوپا
میزدیم.واقعیتایناستکهاینتنهامسئلهاینبودکهدرآنمرحلهباآندستبهگریبان
بودیم.ماعالوهبرضرباتفزایندۀرژیمکهمارابهنابودیکاملتهدیدمیکرد،باضرورت
بازبینیهمهجانبۀفعالیتهایتئوریکوعملیسازمانهمروبهروبودیم.دستاوردهای
سازمانبهویژهدرزدودناندیشۀمذهبیازایدئولوژیسازمانونیزبررسیونقدتجربۀ

مشیمسلحانهوحفظسازمانرانمیتوانستیمدسِتکمبگیریم.

وضعیتاطالعاتیمادرخارجازکشورازرفقایداخلهمدشوارتربود.مادر
خارجازکشورازتصفیههایخونینداخلهیچاطالعینداشتیم؛تصفیۀشریفواقفی
در۱۶اردیبهشت۱۳۵۴صورتگرفتهبود.منخودمکشتهشدناوراازرادیوشنیدم!
یعنیبدبختانهبایداذعانداشتکهاعضایسازمانکمترازهمهدرجریانقضایابودند
وکمترازهمهاسنادواطالعاتدراختیارشانقرارمیگرفتوکمترازهمههمسراغ
به اعتقاد یعنیهمانطورکهگفتم میکردند، موردشکنجکاوی در و رفته مسائل این
سازمانوضرورتحفظآنبهشدتیبودکهچهبسابهتوجیهدستمیزدند،میگفتندالبد
خیانتیدرکاربودهوتصفیهشدهاست.اینکهممکناستسازمانضعفنشاندادهیا
مرتکبخطاییشدهباشد،فکرشهمبهذهنکسیخطورنمیکرد؛عماًلاینموضوع
حکمتابوییراداشتکهپیشآمده،تمامشدهورفته،دیگربحثشراهمنکنید.این
درستمثلزخمهایدرونیکخانوادهاستکههمهباسکوتقضیهرابرگزارکردهواز
یادآوریآناجتنابمیکنند.شایدبتوانگفتاگریکنفرازبیرونبهقضیهنگاهمیکرد
احتمااًلبهتروبیشترازما،اعضایسازماندرموردآنمیدانست؛میتوانستتحقیقو
پرسوجوکندوحداقلماجرارابهدرستیبفهمدوبهاصلداستانپیببرد.ماحتیتالش
نکردیمچندوچونماجرارادریابیم.فقطبهایناکتفاکردیمکهبهآنچهسازمانمیگوید
اعتمادکنیم.فهمیدیمکهچنیناتفاقیرخدادهوبههمینبسندهکردیم.درمقدمۀ“بیانیۀ
توطئه برایتخریبسازمان افرادمیخواستند این بودکه نوشتهشده تغییرمواضع…”
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کنند؛همینبرایماکافیبود؛هرچندمیدانستیمجوابانشعابچنینبرخوردینیست
ولیسازمانچنینتصمیمیگرفتهاستوازماکاریساختهنیست.میخواهمبگویمکه
ضعفیکهمرکزیتسازماندراینرابطهنشانمیدهدوتصمیِمبهغایتخطاییکهدراین
موردمیگیرد،جرمشبهعهدۀدیگرانیدرپایینهمهستکهباسکوت،تسلیم،عدم
کنجکاویوعدماعتراض،اینسیستمسازمانیرابدرقهکردند.همۀماباراینمسئولیت

سنگینرابهدوشداریم.

وقوعاینخطاهادرآنمسیریکهازهمهچیزپاکترشمیخواستیمبرمنآنقدر
تکرار افسوس با لب زیر را اینجمله تنها میافتادم یادش به هرگاه سختگذشتهکه
میکردم:“درزندگیزخمهاییهستکهمثلخورهروحراآهستهدرانزوامیخوردو

)۱(
میتراشد”.

اکنونپسازسالهابهعنوانیکیازکسانیکهدرگوشهایازسازمانفعالیت
داشتهوتبعاتاقدامیراکهغیرقابلتوجیهاستباتماموجودلمسکرده،بایدبگویم
کهمجاهدشهیدمجیدشریفواقفیهیچدسِتکمیازدیگرکادرهایسازماننداشته
است.اودرابتداهمانمسیریراطیکردهکهبقیۀاعضایعنیتدریجًابهبیمصرفشدن

برداشتهایمذهبیدرآموزشهایسازمانواقفشدهبود.

پورانبازرگاندراشارهبهخاطرهایازمجیدشریفواقفیدربهارسال۱۳۵۲میگوید:

اندیشه های  به  را  قدم به قدم جایش  است که مذهب  “… درست 
نویی می داد ولی مذهب هم به راحتی ترک نمی شد. من تابستان ۵۲ مخفی 
بودم با شریف واقفی 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 شریف واقفی. قبل از 
این که مخفی شوم در همان حال و هوایی بودم که سازمان لو نرفته بود، قبل 
از سال ۵۰ که قرآن و نهج البالغه نسبتاً زیاد می خواندیم ولی در خانۀ تیمی 
دیدم انگار اثری از قرآن و نهج البالغه نیست. شهرام سه روز بعد از من که 
در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۲ مخفی شدم از زندان ساری با موفقیت فرار کرد 
و حضورش هنوز تأثیری نداشت. این که گفتم، مربوط به تیرماه ۱۳۵۲ 
است که رضا ۱۰ روز بود ضربه خورده بود )شهادت رضا رضایی در ۲۵ 
خرداد ۱۳۵۲ رخ داد(. من از شریف واقفی پرسیدم: “مثل این که خیلی 
چیزها می خوانیم ولی قرآن و نهج البالغه نمی خوانیم؟” او گفت: “برای 
این که دیگر به ما پاسخ نمی دهد. نیازی به آن نداریم”. این دقیقاًً حرف 
او بود و برای من سنگین آمد. گفت: “مسائل مان را حل نمی کند!”؛ ولی 

۱-ازکتاببوفکوراثرصادقهدایت.
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البته یک نماز  درعین حال همه نماز می خواندیم، خودش هم می خواند، 
آیه های  می دیدند  قدم به قدم  است که  این  منظورم  یعنی  سروکله شکسته، 

قرآن چیزی را برای شان حل نمی کند”.)۱)

امر ابتدای از را تشکیالت درون اصیل سازمانگرایش رهبری اگر من بهنظر
بهسویمنافعکارگرانوستمدیگانجامعهکهخودبهبهتریننحویبیانکردهدرنظر
جلوه خطیر سازمان” “تخریب حد تا را شریفواقفی انشعابطلبانۀ اقدام میگرفت،
نمیدادوکاربهجاییکهکشیدنمیرسید.باتوجهبهشرایطآنزماناینشتابزدگیکم

اهمیتجلوهگرشدهوآثارمخربیکهنقضغرضبودهرخدادهاست.

ازگفتۀپورانکاماًلروشناستکهبرایشریفواقفیاسالمدیگرنمیتوانست
پاسخگوینیازهایمبارزۀروزباشد،امااینبدانمعنانیستکهاوالزامًاجنبۀاعتقادی
خودراازدستدادهباشدوشایدبهنظراوممکنبودسازمانکماکاندرچارچوباین
در برایسازمان ایدئولوژی این اوحفظ نظر از بهخصوصکه بماند، باقی ایدئولوژی
مقابلمردمیکهبهسنتهاباوردارندثمربخشوپرفایدههمهست.نفساعالمعلنی
مارکسیستبودنسازماننهتنهاکمکیبهاقبالتودهاینمیکندبلکهبهآنضررهممیزند.

شریفواقفیدرابتدایامردریکچارچوبتشکیالتیوازاینزاویهکهامکانات
سازمانازدستمیرودبااعالمتغییرمواضعسازمانمخالفبودهولیسپسباکشمکشی

کهبامرکزیتسازمانپیدامیکندبهاعتقاداتمذهبیپیشینهمرویمیآورد.

متهمکرده سازمان اسلحه انبار تصرف به را آنها مرکزیت، اثناستکه این در
است؛خوداینمسئلهبهنظرمنکاماًلمبالغهآمیزمیآید.آنهابهیکسریارتباطاتافقی
دستزدهوسعیکردهبودندکسانیراکهمیشناختند،باطرحمسائلدرونیسازمانبه
سمتخودمتمایلکنندوآنهارابهتصمیماتمرکزیتسازمانبدبینکردهوزمینهرا
یارگیریدست نوعی به بتوانگفت واقعشاید فراهمسازند.در برایجداییخودشان
زدهبودندکهبابلوکهکردنبعضیامکاناتهمهمراهبودهاست،امااینامکاناتواقعًا
اینعبارتغلوآمیز اسلحهصحبتشودهرچند انبار از است بود.ممکن ناچیز خیلی
این یاچریکهایفداییخلق ازنوعما براییکسازمانکوچِکچریکی اما است
را آن برنتافتندو را نوعفعالیت این بههرحالرفقایمرکزیت بود. پراهمیتی امکانات
خیانتتلقیکردهوبرخوردخیلیسختیباآنداشتند.ترسرفقایمرکزیتازاینبوده
کهاگرانشعابشریفواقفیوغیرهعملیبشودواعالمبکنندکهسازمانمجاهدینما
هستیم،آنوقتدیگرطرحیکهمرکزیتداشتهدالبراینکهکلیتسازمانمارکسیست

شدهاستخدشهدارشود.

۱-نک.به:نوارصوتیپورانبازرگاندرمقالۀ“اداءدینبهمجاهدشهیدمجیدشریفواقفی”.
 http://peykar.org/PouranBazargan/mp3/pouran-darbareye-Sharif-vaghefi.mp3
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امری درونسازمان در را پیشین ایدئولوژی بودکهحفظ این مرکزیت تناقض
ارتجاعیارزیابیمیکردبیآنکهآنرادرسطحجامعهبهعنوانتوجیهکنندۀمبارزۀاقشار
غیرپرولترینادرستبداند.اینمطلببهلحاظتئوریکدرخود“بیانیۀتغییرمواضع…”
بهوضوحآمدهاست:“سازمانماموضع“مذهبمبارز”،یعنیمذهبیکهمبارزۀبخش
نسبتًاوسیعیازطبقاتمتوسطخلقیراتوجیهمیکند،نهتنهاکاماًلتأییدمینماید،بلکه
ازهیچگونهکوششوامکانیدرجهتکمکبهمبارزۀگروههایمذهبیعلیهرژیممزدور
شاهدریغنخواهدکرد.درواقعمامعتقدیماسالمومخصوصًامذهب“تشیع”هنوزدارای
آنعناصرمترقیومبارزهجویانهایدربطنخویشاستکهمیتواندمبارزۀحقطلبانۀاین

)۱(
گروههاواقشارراعلیهستمامپریالیستیحاکمتوجیهنماید”.

تغییر اعالم از بعد و تصفیهها این از پس ماه چند نیستکه عجیب پس
ایدئولوژییعنیوقتیکهالتهابدرونیناشیازآنهاتاحدودیفروکشمیکند،سازمان
نهتنهاارتباطشراباگروههایمذهبیومبارزینیکهمسلمانباقیماندهاندحفظمیکند،
بلکهازبرخیازآنهاکهرفقایسابقخودمابودندحمایتهممیکند؛ازجملهرفقایی
مثلسرورومجتبیآالدپوش،حسنابراری،محمداکبریآهنگرانوفرهادصفاکهبا
درواقعسازمان

)۲(
همنشریهایمنتشرساختندبهنام“فریادخلقخاموششدنینیست”

برایجبرانخطاهاییکهدربرخوردبهبرادرانمخالفتغییرایدئولوژیصورتگرفته
بوددستبهاینهمکاریمیزندوحتیصحبتازایجادنوعیجبهۀمتشکلازنیروهای
در مذهبی برادران و خواهران این متأسفانه است. میان در هم مذهبی و مارکسیست
ازطریقشبکهایکهساواکتوسطسیروسنهاوندیدرستکردهبودضربه سال۵۵

)۳(
میخورند.

باری،اینانصرافشریفواقفیازاعالمعلنیتغییرایدئولوژیدرجوخاص
سازمانیآنروز،بهتدریجرنگایدئولوژیکبهخودگرفتوظاهرًاازجانبمرکزیت
اقدامیضدتشکیالتیبرایتدارکانشعابوحفظایدئولوژیپیشینسازمانقلمدادشد

باعواقبوخیمیکهبههمراهداشت.

شهرامباتوجهبهروندآموزشوتحوالتسازمانازابتداتاسال۵۴بهایننتیجه
میرسدکهسازمانمثلیکشخصیتحقیقیباتوجهبهتحوالتتاریخیواجتماعی
توانستهحقانیتخود یافتهاستومارکسیسم بهیکسازمانمارکسیستیتحول ایران

۱-نک.به:“بیانیۀاعالممواضعایدئولوژیکسازمانمجاهدینخلقایران”،ص۵۲.
http://www.peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Se-Bayaniyeh-Mojahedin.pdf

۲-برایاطالعبیشترازاینجریاننک.“فریادخلقخاموششدنینیست”.
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/Faryade-khalgh-khamosh-shodani-nist.pdf

۳-نک.به:نشریۀخبریمجاهدین،شماره۲۳،“ضربۀواردهبهرفقایهستۀمذهبی”،ص۱۹-۲۰.
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/Nashriyeh-Khabari/Nashriyeh-Khabari-23.pdf
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رابرایرهبریمبارزۀامروزجامعهبهاثباترساند،ازاینروایدئولوژیپیشینسازمان
نمیتواندتوجیهکنندۀمبارزۀخردهبورژوازیواقشارمتوسطجامعهکهبهویژهایدئولوژی
مذهبیدارندباشد.عناصریازسازمانچهبهدلیلمخالفتتشکیالتیبااعالممواضعو
چهبهدلیلعدمقبولمارکسیسموحفظایدئولوژیپیشینازسازمانکنارگذاشتهشوند
ونامسازمانهمانکهبودباقیبماند.درتحققاینهدفیقینًاشرایطتاریخی،مشی

چریکیمسلحانهوروحیهوبرداشترفقایمرکزیتتأثیرقطعیداشتهاست.

جهت گیری جدید مشی چریکی در ارتباط با تغییر ایدئولوژی 

یکیدیگرازمضامیننقدوبررسیکهازسال۱۳۵۲آغازشدودر“بیانیۀاعالم
،سمتگیریجدیدیستکهنسبتبهجنبشچریکی

)۱(
مواضع…”همذکرشدهاست

اتخاذمیشود.

برعلیه مبارزۀمسلحانهوعملیاتمسلحانه تبلیغ و مبارزاتی اقدامات درمورد
رژیمشاهوامپریالیسمآمریکا،مادردورۀگرویدنبهمارکسیسماستراتژیاولیۀسازمانرا
همچنانادامهمیدادیم،اماباتوجهبهنقدیکهدرجریانکمیسیونهایبررسیوتحقیق
داده بهسوییسوق ما بهتدریج سازمان، ایدئولوژیک تغییروتحول از انجامگرفتپس

را شدیمکهعملیاتمسلحانۀخود
نیزآنگونهجهتبدهیمکهمتضمن
بالندۀ جذبهرچهبیشترنیروهای
و کارگران یعنی طبقاتی، مبارزۀ
بههمیندلیل باشد. زحمتکشان
بودکهسازمانتصمیمگرفتبرخی
ازعملیاتنظامیخودرامشخصًا
بهحمایتازمبارزاتخوِدکارگران
بهصورت که دهد اختصاص
اعتصاب و تظاهرات و اعتراض
از حمایت در یا میکرد؛ بروز
گارد علیه دانشجویی تظاهرات
دانشگاهبودکهمحلاستقرارپلیس

مواضع اعالم “بیانیۀ به: نک.  -۱
ایدئولوژیکسازمانمجاهدینخلقایران”،

ص۱۰-۱۱.
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امنیتیوسیاسیحکومتمحسوبمیشد.سازمانبرایبرچیدناینمقرپلیسی،دست
بهعملیاتانفجاریعلیهآنکیوسکیامقرگارددانشگاهمیزد.بعدازانجاماینگونه
تحقیق، با و میداد قرار بررسی و مطالعه مورد را آنها اثر و نتیجه سازمان عملیات،
نظرسنجیوآمارگیریسعیمیکرددریابدکهآیاعملیاتماواقعًادرستونتیجهبخش
بودهیانه.مادرواقعمیخواستیممبارزۀمسلحانۀچریکیبهسبکپیشینراکهخودمان
ورفقایسازمانچریکهایفداییخلقبهآنمشغولبودیم،بهسمتمبارزاتکارگران

وزحمتکشانجهتبدهیم.

درجریاناینجمعبندیها،هنگامیکهنتیجۀکارخودرابررسیمیکردیمممکن
بودبفهمیمکهکارگراناصاًلمتوجۀعملیاتمانشدهویاآنرادرکنکردهاند.ازاین
میکردیم، سبککار اصالح در سعی و میشدیم خود ضعفکار نقاط متوجۀ طریق
مثاًلدرعملیاتمسلحانهایکهرفقایسازمانچریکهایفداییخلقانجامدادندو
شخصیبهنام“فاتح”راکهصاحبکارخانۀ“جهانچیت”بودموردهدفقراردادند،
بسیاریازکارگرانمتوجهنشدندکهبهچهدلیلاینفردموردحملۀچریکهایانقالبی
انقالبیصورتگرفته ازطرفیکجریان اینکار بعیدمیدانستندکه و قرارگرفته
بههمیندلیلسازمان منتسبمیکردند. بهساواک را آن بودندکسانیکه وحتی باشد
چریکهایفداییخلقناچارشداعالمیۀتوضیحیصادرکردهودالیلخودرابرای
انجاماینکارتشریحکند.ایناختالفیبودکهدرنحوۀانتخابهدفمیانفداییانو
ماوجودداشت:ازنظرمجاهدین،یکعملمسلحانهبرایآنکهوجهتبلیغیمشخص
داشتهباشدبایدنحوۀعملواهدافشبهحدکافیروشنوآشکارباشدومخاطبخودرا
بهگونهایموردخطابقراربدهد،کهنیازیبهتوضیحآنوجودنداشتهباشد.بههرحال
ازنظرسازمانمجاهدینتبلیغمسلحانهدررابطهباترورمحمدصادقفاتحیزدیصاحب
کارخانهجهانچیتکهبه“ترورفاتح”معروفاستچندانموفقمحسوبنمیشد.
بههمیندلیلسازمانمابیشترمتمایلبودکهعملیاتدرحمایتوپشتیبانیازمبارزات
ازیک نوععملیاتوپس این ادامۀ در خودکارگرانوزحمتکشانصورتگیرد.
دورۀدیگرجمعبندیونقد)کهجلوتربهآنخواهیمپرداخت(برایماروشنشدکه
عملیاتمسلحانۀچریکیوجداازتودهاساسًانمیتوانددراینزمینهکارسازباشد.برای
مامحرزشدکهاگرمیخواهیمبهجنبشکارگرینقبیبزنیم،اگرمیخواهیممبارزات
کارگرانراموردتأییدوحمایتقراردهیم،ازطریقمبارزۀمسلحانۀچریکیوجدااز
تودههاامکانپذیرنیست.اینفرایندنقدمشیچریکیبودکهمابعدهابهآنرسیدیم.

باری،تحولایدئولوژیکیکهصورتگرفت،درنهایتمنجربهانتشاراعالمیۀ
تغییرمواضعسازمانشدودرسال۵۴بهصورتکتابیزیرعنوان“بیانیۀاعالممواضع
ایدئولوژیکسازمانمجاهدینخلقایران”منتشرگردید.اینکتابیکیازبهترینآثاری

استکهدرجمعبندیازمبارزاتآنسالهادرایرانبهچاپرسیدهاست.
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از فارغ بودهاند، آنطورکه را قضایا تا میدهد امکان ما به فاصله، با نگاه
انقالبی ارزش از آنکه بدون ببینیم، خردمندانه و منطقی دیدی با و احساسات
دستاوردهایمثبتچیزیکمشود.مابارهاتکرارکردهایموازدیگرانهمشنیدهایم
کهنبایدمسائلراسفیدیاسیاهارزیابیکردولیدرعمْلگرایشغالببرایناست
کهدرکلیۀامورهمیندرک“سفیدیاسیاه”راپیادهکنند.مادرمسیریانقالبیگام
انتقادازخود انتقادو برمیداشتیم،درجنگینابرابردرگیربودیم،درهرگامبایدبه
متعهدمیبودیم،دراینراهاشتباهوخطاجزوجداییناپذیرمبارزهبود.بهقولبرتولت

برشتکهمیگوید:

“آهای آیندگان!
شما که از دل طوفانی بیرون می جهید

که ما را بلعیده است
وقتی از ضعف های ما حرف می زنید

یادتان باشد
از زمانۀ سخت ما هم چیزی بگویید

بیاد آورید که ما
بیش از کفش های مان

کشور عوض کردیم 
و نومیدانه میدان های جنگ طبقاتی را

پشت سر گذاشتیم
آنجا که ستم بود و اعتراض نبود

این را خوب می دانیم
حتی نفرت از حقارت نیز

آدم را سنگدل می کند
حتی خشم بر نابرابری هم

صدا را خشن می کند
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

اعالمیۀهاوکینزواحساس“طعمتازه”

حالکهفرایندتغییرایدئولوژیدرداخلراتاجاییکهمنازآناطالعدارم،از
نظرگذراندیمبهتأثیراتوانعکاسآندرخارجازکشورمیپردازم.

نتیجْهنگارشبچهها باریکهمندرخارجتغییریدرنحوۀتفکرودر اولین
احساسکردمدرنوشتهایازسازمانبودکهدرسال۱۳۵۲بهدستمارسید.ایننوشته
بهآخرینروزهایدورهایکهرضارضاییهنوززندهبودمربوطمیشدوحاویتحلیلی
ترور به درروز۱۲خرداد۱۳۵۲سازماندست بود. نظامیسازمان ازیکعملیات
.۱۳-۱۲روزپسازاین

)۱(
مستشاریآمریکاییبهنامسرهنگلوئیسهاوکینزمیزند

به درگیری یک در رضایی رضا خرداد۱۳۵۲، ۲۵ روز در یعنی مسلحانه، عملیات
شهادترسید.تحلیلمذکوربهقلمرضارضایینبود،بلکهمحمدتقیشهرامآنرانوشتهو
پسازچندماهبهخارجوبهدستمارسیدهبود.وقتیکهاینتحلیلراخواندم،احساس
کردمکهطعموحالوهوایدیگریدارد.ازآنجاییکهدرآنزمان،همهچیزدرپردهای
ازسّریبودنورازگونگیکارتشکیالتیوسازمانیجریانداشت،بهطوردقیقنمیدانستم
کهچهکسیاکسانیآنتحلیلرانوشتهاند.بهنظرممیرسیدکهایننوشتهجنبۀبدیعو
تازهایدارد،درکیمتفاوتازآنچهتاکنونمعمولبودارائهمیدهد.بعدازاینهاست
کهبهتدریجفرایندآموزشدرسازمان،درداخلوخارجکشورتغییرمیکندبهخصوص

۱-نک.به:
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin/edame-enghelabi/Etelaiyeh-16-mostasharan.pdf

۱۶
رۀ
ما
ش
،”
می
ظا
-ن
سی
سیا
یۀ
الع

اط
“



فرایندتغییرایدئولوژی  ۴۴۷

میدانیمکهدرداخلزندانهاازسال۱۳۵۰بهبعد،تحولدررفقاییکهبهزندانافتاده
درک با التقاطگذشته وجایگزینی مذهب بهکنارگذاشتن وگرایش شده آغاز بودند

مارکسیستیبهتدریجدرمیانآنهاپاگرفتهبود.

درخارجازکشورهممابهطورنامنظمازاسنادیکهدربحثهاوجمعبندیهای
داخلمطرحمیشدباخبرمیشدیمومثاًلهمانطورکهدرپایانفصلقبلبهآناشاره
سازمان تفکر به را انتقادم مراتب منشخصًا لندن، در ۵۲ دیماه نشست در کردم،
بهخصوصازورایمقایسۀآنباعملکردرفقایفداییمطرحکردهبودم.برایمنواضح
بودکهمانیازبهبررسیمبانیایدئولوژیکخودداشتیم،اماهنوزازطرحضرورِتکنار

گذاشتنمذهبواسالمخیلیفاصلهداشتم.

یک یعنی مذهبیست تفکری ما،کاًل اندیشۀ من خود بهنظر استکه درست
تفکرپیشرونیستواساسًامایههایعقبماندۀایدهآلیستیوغیرعلمیدرنهادشوجود
بهخاطرسوابقیکهدرکلسازمانوجودداشتو تربیتگذشتهمان، بهخاطر اما دارد،
شکلگیریخاصسازمان،َترکآنایدئولوژیحتیبرایخودمانامرسادهاینبود.این
آموزش،تجربهوجمعبندیکارخودمانداشت.طبعًاهمۀ به احتیاج بودکه پروسهای
بچههادریکزمانوبهیکشکلبهاینضرورتنمیرسیدند.ممکنبودبهاشکال
مختلفاینتحولبرایآنهاپیشبیاید؛مثاًلبعضیبچههابودندکهدرآموزشسازمان
وکارسازمانتجربۀزیادینداشتندبهایندلیلممکنبودبهنحوسادهایازآنچیزی
کهبهعنوانتفکرمجاهدینیپذیرفتهبودنددستبکشندوبهایدۀدیگریبرسند،نقش
روحیاتراهمنبایدفراموشکرد،مثالًرفیقمرتضیخاموشیرادرنظربگیریمویاز
خانوادهایبازاریبود،برایادامۀتحصیلعازمآمریکامیشود،درآنجابانهضتآزادی
ودکتریزدیو…آشناشدهوزمانیکهبهحضورمجاهدیندرخاورمیانهآگاهمیشود،
راهیمنطقهشدهوبهمجاهدینمیپیوندد.اووقتیمیشنودمرکزیتیاکاًلسازماندر
درونکشورمارکسیستشدهومارکسیسمهمچنینخصوصیاتیدارد،ازآنجاکهتعهد
ویژهایدرقبالگذشتۀسازمانورابطۀآنبامردمنداردواینکهسرنوشتسازماندر
اینرابطهچهمیشودو…،سریعترازدیگرانمیگویدمنمارکسیستشدم.اوبهراحتی
تغییرایدئولوژیخودرابهزبانمیآورد،یاکسدیگریراتصورکنیممثلامیرحسین
احمدیان؛اینرفیقازآنجاکهحفظاودرداخلبسیاردشواربودباپاسپورتجعلیوبه
همراهیکسدیگری،یعنیبامشکالتزیادبهخارجفرستادهمیشود.برایسازماناهمیت
ویژهایداشتکهاینرفیقحفظشود؛اگراورادستگیرمیکردندبرایسازمانیکشکست
کاملمحسوبمیشدیعنیفردیفرارکردهوبهسازمانپیوستهاماسازمانقدرتحفظاورا
نداشتهاست.احمدیانآموزشعمیقمذهبی-مجاهدینینداشتکهبرایشاسالمبهمثابۀ
یکایدئولوژیمهمباشد؛اوافسروظیفهبوده،بهسازمانپیوستهومشاهدهکردهکهبایدنماز
بخواند،درنتیجهنمازمیخواندهاست؛حالبهاوبگوینداسالمدیگرکارآییندارد،اوهمبه
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راحتیمیپذیرد.امابرایکسانیکهاینپیشینهومضمونآنرا)کهمشغولیاتذهنیبرخی
ازماهمبود(حملمیکردند،دستازاسالمکشیدنکارسادهاینبودکهسریعًاانجامشود.

تلقیشودوکسانیکهمقاومت پیشروانههم نوعترکاسالم این امروزچهبسا
کردندراتخطئهکنند،امااینبرخوردصحیحنیست.مشخصًابرایماوضعمقداریفرق

میکرد.ماازگذشتهایمیآمدیمکهنمیشدبهسادگیبندشراقطعکرد.

باریازاینمطلبمیخواهمایننتیجهرابگیرمکهروحیاتافرادوگذشتۀآنان
دراینجهتگیرینقشداشتهاستونبایدافرادرابایکمعیارواحدسنجید.برخورد
هریکازماباامرتغییرایدئولوژیوموضعیکهسازمانگرفتبراساسکششوگرایش

هرفردفرقمیکرد.

دراواخرایندورۀدوسالۀتحول،یعنیقبلازآنکهمامطلعشویمکهدرداخل
فرایندنقدوجمعبندِیگذشتهوبررسیوآموزشجهتتدوینمسیرآتیاینگونهقاطعانهو
بهشدتدرحالپیشرفتناستوقبلازاینکهجزوههایمربوطبهاینروندبهمابرسد
)هنوزحتی“جزوۀسبز”بهخارجنرسیدهبود(درزمستان۵۲)دیماه(همانطورکه
اشارهکردممایکنشستسهنفرهدرلندنبرگزارکردیم؛حسینروحانی،محمدیقینیو
من.درفصلگذشتهگزارشخالصهایازایننشستآوردم.دراینجاچندنکتۀمهمدر

ارتباطباتغییرایدئولوژیرابرجستهمیکنم.

بیشازسهسالازبهخارجآمدنمودوسالونیمازدستگیریبچههادرشهریور
۵۰میگذشت.مادراینموقعیتبهجمعبندیاینچندسالنشستیم.گفتمکهپساز
تشریحوبررسیتمامفعالیتها،منبدونآنکهمعنایحرفمرادرستوحسابیبفهمم،
درپایانجمعبندیخودمبهنحویغریزینوشتهبودمکهمشکلماندرمقایسهبافدائیها
ایدئولوژیکاست؛درآنجا،تردیدهاوسؤاالتمرابیانکردمامانمیفهمیدممعنایحرفم

چیست.نمیفهمیدمکهاینبهمعنایکنارگذاردناسالماست.

آنجاستکه از اساسی ِاشکال پاسخگفتکه در یقینی محمد دارمکه یاد به
بچههایمرکزیاولیهازمیانرفتهاند.اوازبعضیجهاتیکسریدگمهاییدررابطهبا

مذهببروزمیدادولیبهلحاظعملیرفتاریبهطورخاصمذهبینداشت.

منآنجاازتجربۀخودممثالمیزدم،اینکهمااعالممیکنیمکهقرآنمانیفست
ماست؛اصطالحیکهبهکارمیبردیماینبودکهماازقرآنبهعنوانراهنمایعملاستفاده
میکنیم.منخودممیگفتمکهمْنآدمیکهازقدیماصطالحسیدقطبرابرایتعریف
قرآنبهکارمیبردمومیگفتمکهباقرآنبهآرامشیدستپیدامیکنمکهبچهزیرپستان
مادراحساسمیکندوآنرابهسایهدرختتشبیهمیکردم،چطوراستکهسالیمیگذرد
بدونآنکهمنبرایکارمبارزاتیاماصاًلنیازیبهبازکردناینقرآنداشتهباشم؟!البد
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دیگرچیزیدرآننیستکهامروزبهدردمانبخورد؛علیرغماینکهماتالشکردهبودیم
گنجشکرابهاشکالمختلفرنگکنیموجایبلبلبفروشیم،دراینقرآنچیزینبود.
مابرایهرعبارتیمعنایعجیبوغریبیپیدامیکردیم؛آنراتفسیربهرأیمیکردیم،
است.کلماتی قرآنیککارغلط فرهنگ در اصاًل یعنیکارهاییکه میکردیم تأویل
کهدرروزگاریمعنایدیگریمیدادهوامروزیکمعنایدیگریمیدهد،ماهرمعنی
دیگریکهخودماندلمانمیخواستازآنبیرونمیکشیدیم؛ازُکفر،معنایاستثمار
وامپریالیسمرابیرونکشیدهبودیم.آخرچراُکفربهمعنایامپریالیسماست؟بهَاشکال
مختلفبهاینکاردستمیزدیم.باوجوداینقرآندیگرنمیتوانستبرایماِمالکباشد.
نمیتوانستپاسخگویمسائلمانباشد،راهنماباشد.باری،اینمواردبهتدریجبهمااز
بیفایدهشدناسالممیگفتولیماهنوزخودماننمیدانستیم.ماهنوزبهآننرسیدهبودیم.

منتجربۀخودمرامیگویم.اینتجربۀمنبرایحسینروحانیهمبهمعنایاین
نبودکهاسالمکنارگذاشتهشود.برایمحمدیقینیهمچنیننبود.اوهمنمیتوانست
چنینبرداشتیکند.تازمستان۵۲ماهنوزدرآنچارچوبقدیمبودیم.درآنزمانشهرام
اززندانبیرونآمدهبودودرسازمانبهاصطالحبرنامۀآموزشی،جداگانهپیشمیرفت.

دراینفاصلههمانطورکهگفتممحمدیقینیبرایاینکهراهداخلبازشوداز
طریقافغانستانبهمشهدوبعدتهرانسفرکردوحتیجمعبندیمارابهداخلبردودر
بازگشتهمراهخودپورانبازرگان،عباسپاکایمانومحسنفاضلراازراهافغانستان
بهخارجآورد.اودرایرانشهراموبهرامآرامرادیدهبود.وقتیپسازاینسفرشش
ماههبهخارجبرگشتتعریفمیکردکهباهمدیگرحتیایستادهونمازخواندهاند؛اما
میگفت:“مناحساسکردمکهبچههابهخاطرمننمازخواندندوبهنظرمنمازراهمواقعًا
نمیخواندند”)نقلبهمضمون(.بازگشتاوازایران،مارابهشدتگرفتنجریانتغییر

ایدئولوژیدرداخلآشناکردبهخصوصکهتماسمانباداخلهمبهبودیافت.

ازاسنادچنینبرمیآمدکهبچههابهتدریجتجربهشانراجمعبندیمیکنند.آنچه
بیشازهرچیزبرایممشخصمیشداینبودکهرسیدنبهمارکسیسموکنارگذاشتنتفکر
مذهبیبرایسازماندرواقعبرایتکتکبچهها،کاًلازجمعبندِیفعالیتعملییعنی
بهنحویپراگماتیکصورتگرفتونهتئوریککهالزامًاازنظرفلسفیتفکرمذهبی
را رانقدکنیمکهمثاًلکتابهایکسروی،پولیتسروکتابهایماتریالیستیوفلسفی
خواندهوبراساسآنهامذهبراردکنیم.بچههابهاینرسیدهبودندکهماتالشکردیم
برداشتیمترقیازاسالمرابهکاربندیمکهبتواندمسائلاجتماعیراحلکند،کهبهدرد
مبارزهبخوردولیدرعملدیدیمکهاینایدئولوژیبهدرداینکارنمیخورد.چیزیکه
بهدردمامیخوَردتجاربکمونیستیستکهبراساسفلسفۀمارکسیستیاستواراست؛
یعنیاگربهتجربۀکمونیستیاقتدامیکنیم،اینهمفلسفهاشاستاهاًلوسهاًل!تادیروز
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میگفتیمماتریالیسمتاریخیوامروزمیبینیمکهماتریالیسمتاریخیبدونمعنیستاگر
چنانچهماتریالیسمدیالکتیکرانپذیریم.اتفاقًاماماتریالیسمتاریخیرازودتردرخود
دوراِنمجاهدیِنمذهبیقبولداشتیمیعنیمسئلۀعلتومعلول،اینکهتحوالتجامعهبر
اساسمبارزۀطبقاتاست،اقتصادزیربنااستومسائلیازاینقبیل…ولواینکهاین
برداشتقابلانتقادباشدومثاًلتکاملراتکخطیبفهمد؛اینانتقادهامواردیبودهکه
بعدهامطرحشدهولیدرآندورهاینبرداشتیستکهمجاهدینحاملآنهستند.میدانیم
کهاشرفدهقانیودیگرانزمانیکهدرزندانبودنددربرخوردبامجاهدیناینمسئله
نه برایشانپیشآمدهکهگروهیراگرفتهاندکهماتریالیسمتاریخیراقبولداردولی
ماتریالیسمدیالکتیکراوازلحاظفلسفیمشکلدارد.درهمینرابطهاستکهمسعود

احمدزادهگفتهبودآنهاپوستۀایدهآلیستیخودراخواهندشکست.

جمعبندیکارهای به زاویه این از دیگر بچههای مثل هم من بهتدریج خب،
مختلفخودممیپردازم.ماباجریانهایگوناگونسروکارداریموکارهایخودمانرا
ارزیابیمیکنیم؛درواقعکالهمانراقاضیمیکنیم.درعینحالشدیدًادرگیرفعالیتهای
عملیخودمانهستیموکمتربهامرآموزشمیپردازیم.آموزشدراینبرههبرایمانقش
اساسیرابازینمیکند.گفتمکهازسال۵۳تماسماباداخلبیشترشدوباآمدنبعضی
ازبچههاآثارمبارزۀایدئولوژیِکداخلهمتاحدودیبهدستمانمیرسید.دراینرفقا
همتحولنظریتأثیرگذاشتهبود.مشخصاًمحسنفاضلتردیدهاییازخودنشانمیداد
هرچندنمازمیخواند.اوازدستگیرشدنناصرجوهری
دارم یاد به میگفت. است مارکسیست او اینکه و
بچههایی هستند، دسته دو سازمان “در میگفت: که
کهبهمارکسیسمعالقهدارندوبچههاییکهبهمذهب
متمایلند،ولیناصرجوهریبینبچههایزندانفعالیت
بیشتریخواهدکردونظراتماراخواهدبرد”یعنی
دراینصحبت،فاضلخودرابهمارکسیستهانزدیک

میدیدوبهنظراتغیرمذهبیتمایلنشانمیداد.

ازدواج باپوران، آبان ۱۳۵۳

درهمینحیصوبیصبودکهبابرگشتنمحمد
یقینیورسیدنپورانبهخارج،درزندگیمنتغییری
پوران و من زندگی و آشنایی مسیر داد. روی کیفی
دقیقًاًتابعهمانمسیریشدکهزندگیمبارزاتیحکم
بهحکم مرگ تا آشنایی از آن وجوه همۀ یعنی کرد،

پورانبازرگان
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ضرورتهاوتعهداتمبارزاتیهردویماانجامشدکهابعاداحساسی،عاطفیوعاشقانه
بهخودگرفت.

اولینباریکهبانامپورانبازرگانآشناشدمبهمناسبتکنگرهایبودکهانجمنهای
اسالمیکشوردر۱۳۴۱درتهرانبرگزارکردند.اینانجمنهاهمانطورکهقباًلشرحدادم
اساسًاتحتتأثیرافکارمهندسبازرگانبودند.رژیمشاهسیاستیداشتکهبنابرآنبرای
خفهکردنتنفسنیروهایچپبهعناصرمذهبیزمینۀفعالیتمیداد؛درنتیجهماعلیرغم
تمایلسیاسیمانبهمصدق،بهواسطۀوجۀمذهبیمانازاینموقعیتبرخورداربودیم.در
طییکیازنشستهایکنگرهکهدرمسجدهدایتبرقرارشد،پیامیازجانِبواحِدمشهِد
انجمِناسالمیبانوانخواندهشدکهبهامضایکسیبودکهپورانبازرگاننامداشت.این
نامدرذهنمنکهخوددرآنزماندانشجووعضوانجمناسالمیبودم،باقیماند.بعدها
بامنصوربازرگان،برادرپورانآشناشدمکهمثلما“نهضتی”بودومشترکًااتاقیکوچک
نزدیکمیدانفوزیه)امامحسین(اجارهکردیم.چندیبعد،منصوردرجریانفعالیتهای
نهضتدستگیروبهزندانقصرمنتقلشد؛منطبعًاگهگاهبهمالقاتاوودیگردوستانم

میرفتم.

اوبرایدیداراز اولینباریکهپورانرادیدمدرتابستانسال۱۳۴۲بودکه
برادرشمنصورازمشهدبهتهرانآمدهبود.بهیاددارمکهباخودشیکحلبروغن
وچندجعبۀبزرگمیوهآوردهبود.پورانوقتیایناجناسراتحویلمیداد،ُمصّربود
کهاینخوردنیهاصرفًابرایبرادرشنیستبلکهبایددرکمونزندانمصرفشود؛این
کاماًلبرخالفروالبرخیزندانیهایآنسالهابهخصوصبازاریهامحسوبمیشد
کهبرایخودسفرۀجداگانهمیانداختند.برایپورانبینبرادرشودیگرانفرقینبودو

میخواستهمهازاینخواروباربهنحوییکسانبهرهمندشوند.

پوراندرسال۱۳۴۳برایتحصیالتفوقلیسانسبهتهرانآمدوپسازآندر
دبیرستانهایدخترانۀتهرانتاریخوجغرافیاتدریسکرد.اگرچهاوومنصورهردواز
نخستیناعضایجمعمجاهدینبودندولیتوانستندزندگیعلنیخودراتااواخردهۀ
چهلحفظکنندیعنیهمبهکاراشتغالداشتندوهمبهفعالیتسازمانیمیرسیدند.پوران
بعدازیکدورهتدریس،مدیریتدبیرستاندخترانۀرفاهرابهعهدهگرفت.مندرآن
زمانبنابرتعهدیکهبهدانشسرایعالیدادهبودمبهتدریسدرگیالناعزامشدهبودم
وتالشمیکردمکهکناراینکارمعلمی،هرهفتهبهتهرانبیایموبابچههادرتماس
باشم.بسیاریاوقاتبهپورانهمسرمیزدم.درهمیندوره،پوراندرتجربۀفعالیت
علنیخود،چهدردانشگاهمشهدچهدرانجمنبانوانوهمینطوردرارتباطبازنداناز
خودشخصیتیمنظموالیقبروزمیدادکهواقعًاچشمگیربود.تجربیاتوآموختههای
چندینسالفعالیتعلنیسازمانیازاوعنصریفعالدرزمینۀفعالیتتودهایساختهبود.
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اواخرسال۱۳۴۷صحبتازازدواجپورانمطرحشد.بهیاددارمیکبارسعید
و است،حنیفنژاد” فقطمحمد باشد، پوران شایستۀ منگفت:“کسیکه به محسن
بهراستیبهترینوبرجستهتریِنافراد،یعنیکسیمثلمحمدمیتوانستالیقپورانباشد.
منومنصوربهعنوانشاهددرمجلسعقدیکهدرخانهبرگزارشدحضورداشتیموبه
یادمیآورمدربرابرسؤالمحضردارکهپرسید“مهریهچقدراست؟”همگیخندهسردادیم
چونقباًلپورانبهماگفتهبود“صحبتازمهریهنکنید.فقطیکمسلسلبهمنبدهید”.

چندسالبعد،مأمورانساواکبرایدستگیرکردنپورانبهدبیرستانرفاهریختند
ولیاوتوانستماهرانهازدِردیگردبیرستانفرارکردهواجبارًابهزندگیمخفیروی
آورد.درهمانزمانگفتاریبرایرادیومیهنپرستاننوشتمکهبهیادهمینمراسمعقدو

ازدواج،عنوانشرا“زنیکهمهریهاشیکمسلسلبود”گذاشتم.

بهاینترتیبدرزمانضربۀاولشهریور۵۰پورانهمسرمحمدحنیفنژادبود
وتمامسختیشرایطرامیبایستتحملکردهوپذیراشود.درایندورهپورانتوانست
برقرارکردنو باسازماندهیخانوادۀزندانیانوبهخصوص ارتباط بهتریننقشرادر
بابیرونایفاکند.هروقتبهیادکوششهایاو زندهنگاهداشتنروابطدرونزندان
برایحفظروحیۀخانوادهها،سازماندهیفرزندانآنها،جمعآوریکمکمالی،مالقات
بازندانیان،تماِسدوستانهایکهباخانوادههایدیگرگروههاوجریانهاداشت،ارتباط
بازندانوارسالودریافتپیامبازندانیانمیافتمموجیازقدرشناسیوعشقمرادر

خودمیگیرد.

یکیازخاطرههایفراموشنشدنیازاینفعالیتهانحوهایستکهیکبارپیامی
راازداخلزندانبهخارجمنتقلکردهبود.درمحاکمۀگروهاولمجاهدیندردادگاه
نظامی،درفاصلهده-پانزدهدقیقۀاستراحتپورانیکیازمتهمینرادرآغوشگرفتهبود
وباگذاشتنلببرلبانش،زندانیتوانستهبودپیامیراکهرویکاغذیکوچکنوشتهو

دردهانگذاشتهبودبهدهاناومنتقلکند.

زمانیکهمحمدیقینیدراوائلسال۱۳۵۳بهایرانرفت،بهرامآرامبهاوگفته
بود“پورانرابایدازایرانخارجکرد،چوناگراورابگیرندخانوادههایزندانیاندق
فعالیتهاییکه با بالفاصله بغداد در پوران تراب”. پیش خارج، بِبِر را او میکنند؛
داشتیمهمراهشد؛گذشتهازفعالیتهایروتیِنسازمان،بهخصوصدرارتباطبارادیوهای

میهنپرستانوبعدسروشهمکاریداشت.

آبانماه۱۳۵۳دربغدادبودیم.همانجابودکهبهپورانپیشنهادازدواجدادم.
وقتیدرکناردجلهقدممیزدیم،شعرایرجمیرزاراکههنگامهاخوانباصدایزیبایش

خواندهبودزمزمهمیکردیم:
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“عاشقیمحنتبسیارکشید/تالبدجلهبهمعشوقهرسید”.

زندگیمشترکمابااحتراممتقابلبیشازسیسالطولکشید.همهبهاینامید
کهبرایعدالتگامیکوچکبرداریم.

یکیازبدترینتحریفهاییکهدرحقانقالبیونسالهای۴۰و۵۰وپساز
آنهاعاطفهنداشتند،معنایعشقرانمیفهمیدندو آنصورتگرفتهایناستکهگویا
چیزیجزخشونتبلدنبودند.ایننهتنهااشتباهمحض،بلکهحتیمغرضانهاست.رژیم
دیکتاتوریوخفقانآورآنسالهامشیمسلحانهودستزدنبهخشونترابهمبارزین
تحمیلمیکرد،بهکسانیکهمملوازعشقبودند.مادایرۀعشقشخصیراازمحدودۀ
فردوخانوادهوملتوکشورخیلیفراترخواستیموآنرابهدایرۀبزرگترزحمتکشان

عمومیتبخشیدیم.

جریان خطای پایگاهی،آبان ۱۳۵۳ 

یکیازوقایعمهمیکهپسازآمدنچندتنازبچههاوازجملهمحسنفاضل
پیشآمد،یکخطایپایگاهیتأسفباربودکهدرپایگاهبغدادرخداد.درفاصلۀبعداز
ضربه،سازمانرفتهرفتهسروسامانیبهخودمیگرفتوماهمدرخارجشکلگستردهترو
دائمیتریپیداکردهبودیم.بچههایداخلبرایآموزشبهخارجمیآمدندوبعدبهجنبش
بازمیگشتند.مجموعًادرایناواخرسال۵۳شایدده،دوازدهنفریدرخارجبودیم.

یکیدیگرازوظایفیکهبهمروربهبخشخارجسپردهشد،استقبالازبچههاو
پذیرشآنهاییبودکهمجبوربهخروجازکشورمیشدندوخروجشانربطمستقیمینه
بهمواردامنیتیداشت،نهبهآموزشنظامییافعالیتدفاعیتبلیغاتی.اینحالتکسانی
بودکهبهدالیلدرمانیبایدبهخارجمنتقلمیشدند.ازآنجملهرفیقعباسپاکایمان
)کریم(کهباپورانوفاضلبهخارجآمد.اوبعدهابهگروهآرمانوسپسسهندپیوستو
درایراندرسال۶۱شهیدشد.کریمدرشرایطیکهمخفیبودبهجراحیقلبنیازداشت

وطبعًادرایراننمیتوانستنداورابهبیمارستانبفرستند.

افرادیکهچهبهدالیلامنیتی،چهبهدیگردالیلبهجمعخارجاضافهمیشدند،
فعالیت نوع این چون بخورند. خارج فعالیت و دردکار به که نبودند افرادی الزامًا
کیفیتهاییویژهمیطلبیدکهحداقِلآْندانستنیکیدوزبانبود.دربخشتبلیغات
فعالبودن،قلمزدن،سخنگفتن،تماسگرفتنبااینوآن،مصاحبهکردن…همهنیاز
بهتسلطبهزبانیخارجیداشتواینخودشبرایبخشخارجیکمسئلهبود،البتهما
کوششمیکردیمکهباتوجهبهامکاناتگستردهتریکهدرخارجوجودداشتوبهنحو
میتوانست هرگوشهایکه در بهرهگرفت،هرکسی استعدادها از بود آزادتریممکن
مفیدباشدسازماندهیشود.مشخصًادراینرابطهیکیازبچههاکهدرشرایطنامناسبی
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بهخارجآمدرفعتافرازبودکهواقعًارفیقبسیارفداکاریبودهودرشرایطنیمهعلنی-
احتمال بچههاخورد از یکی ازضربهایکه بعد رفیق این میکرد. فعالیت نیمهمخفی

دستگیریاشوجودداشت،بههمیندلیلاورابهخارجفرستادند.

خواهرشمحبوبهافرازفارغالتحصیلازدانشکدۀپزشکیوشاگرداولهمبود.
سازمانازاوخواستهبودکهدرجنوبشهرتهرانمطّبیبزندوبهکارمشغولشودولیدر
آنشرایطروحیۀمبارزینآنچنانمعطوفبهمبارزۀچریکیبودکهاگرچنانچهازکسی
خواستهمیشدکهبهکارتودهایبپردازد،ممکنبوداینکارراسطحنازلیازمبارزهتلقی
کند؛مبارزکسیستکهمخفیومسلحباشد…مخفیشدنخودشاصاًلعالمیداشت
وتوگوییامتیازیمحسوبمیشد.اینرفیقباوجوداینکهاجازۀکارگرفتهوحتی
تابلویمطبهمنصبشدهبودنتوانستبهآنجابرودوباالخرهبهخارجآمد.همانطور
کهبعدتوضیحخواهمدادتوانستیمدرسال۵۴اورابهعنوانپزشکهمراهباخواهرش

بهظفاربفرستیمکهدرآنجاهردوخدماتباارزشیبهانقالبیونظفاریکردند.

باری،درپایگاهماندربغداداتفاقیرویدادکههنوزبرایمدردآوراستوآنفاجعۀ
مرگمرتضیهودشتیان)باناممستعاریوسفوحمید(است.)۱(داستانازاینقراربود
کهرفیقیجوانکهشایدبیستسالیبیشنداشت،باناممستعارحمید،حدودمردادماه
۵۳ازداخلبرایآموزشنظامیوفنیازراهانگلستانبهخارجآمدهبود.حمیددرداخل
آنها و الکترونیککارمیکرد بهخصوص و فنی زمینۀ در تحتمسئولیتشریفواقفی
توانستهبودندبادستکاریرادیوترانزیستوریطولموجساواکراشنودکنند.اوبهعراق
آمدتادرپایگاهیدرحوالیبغدادآموزشنظامیببیندوآموزشفنیخودراکاملسازد.
حمیدمتأسفانهدرپایگاهرفتارناشیانهایازخودنشانمیدادکهبرایبچههایجاافتادهتر
غریبمینمود.اینرفتارغیرتشکیالتیکهچندانخودراپایبندبهاصولونظمسازمانی
نمیدیدموجببرانگیختنشکوتردیدنسبتبهاوشد.محسنفاضلهم،همانطورکه
گفتمتازگیبهخارجرسیدهبود.اوگذشتهازکاراییهاوصالحیتهایعالیایکهاز
آدمبسیارشکاکیشدهبودو امنیتیداخل تأثیرشرایطبسیار خودنشانمیداد،تحت
میتوانستبههمهچیزشککندوپایبدتریناحتماالتبرود،آنهمدرشرایطامنیتی
داخلکههرتردیدیمیبایستباتغییرمکان،قطعارتباط،ازمیانبردنامکاناتومدارک
وپیشگیریهاییازایننوعهمراهباشد.اینروحیۀشکوشبهۀاوباعثشدهبودکهدر
داخلبارهابهنحویبیموردتغییرمکانبدهند.بههمیندلیلاورابهخارجفرستادهبودند
کهبرایمدتیدرمعرضتعقیبوپیگردنبودهوازتأثیرمخربجوداخلبرحذرباشد.

گفتمکهرفتارحمیدشکبچههارابهلحاظامنیتیبرمیانگیزد.فاضلدراین

۱-نک.همچنینبهمصاحبهباترابحقشناس)بهبهانۀانتشارکتاببرفرازخلیج،نوشتۀمحسننجاتحسینی(
درنشریۀآرششمارۀ۷۹،نوامبر۲۰۰۱.
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موردپیشقدمشدهواینفردبیگناهوبهقولبهرامآرام“مظلوم”راموردبازجوییقرار
مواضععقیدتی مورد در اوسؤالهایی از ماجراچیست. واقعیت بفهمدکه تا میدهد
سازمانوهمینطورارتباطاتاوبادیگررفقامیشودکهاوازپاسخدادنبهآنهاناتوان
میشود باعث اینها همۀ بدهد… داخل از قانعکنندهای اطالعات نمیتواند او است.
کهفاضلجدًابهاومشکوکشودوهمهراهمبهاینموضوعمتقاعدکندبهطوریکه
تصمیمگرفتهشدکهازاوبازپرسیجدیوحتیخشنصورتگیرد.درعینحالقرار
شدکهمن،ازآنجاکهامکانارتباطتلفنیازعراقموجودنبودبهبیروتبروموازایران
درموردسالمتامنیتیحمیدجویاشوم.منبالفاصلهراهیبیروتشدمولیآنجاهم،
چونتلفنکارنمیکردمجبورشدمکهشبانهباتلگرافازداخلسؤالکنم.دراینفاصله
اما،بازجوییخشنیصورتمیگیردکهتصادفًاموجبصدمهمغزیبهحمیدومرگ
به امنیتیحمید بودن تلگرامخبرسالم به پاسخ ایراندر از آنروز فردای اومیشود.
منرسید.وقتیبابغدادتماسگرفتمتااینخبررابهآنهابرسانمبهصورترمزیبهمن
فهماندندکه“طرفازکفرفت!”منواقعًامنقلبشدم.منمعتقدمکهاینیکخطای
عظیمبودوهمیشهشرمندۀآنهستموهرگزآنرافراموشنمیکنم.اینفاجعۀشرمآورطی
تماماینسالهابامنبود،باالخرهتوانستمدراینروزهایآخرزندگیامدربیمارستان
بابرادرمرتضیتماسگرفتهوتمامغموتأسفمرابرایشبازگوکنم.بزرگمنشیاومرا

هرچهبیشترمتأثرکرد.

تصفیه ام از جمع مسئولین خارج، بهمن ۱۳۵۳

پسازاینواقعۀدردناک،نامهایبهداخلنوشتمکهحاویگزارشیانتقادیاز
اینواقعهبودوبرمسئولیتمحسنفاضلتأکیدمیکرد؛طبعاًفاضلنمیتوانستازاین
نامهراضیباشدولیمنبهعنوانمسئولبایداینکاررامیکردم.اینازجملهعواملیبود
کهسهماهبعددرتصفیۀمنازارگانخارجسنگینیکرد.دراینفاصله،درکنارحسین
روحانی،محمدیقینیومرتضیخاموشیهمبهجمعمرکزیپیوستهبودند.چندیبعد

مجتبیطالقانیهمبهجمعاضافهشد.

دربهمن۵۳تقسیممسئولیتجدیدیصورتگرفتکهعماًلمنراازخیلیاز
مسئولیتهاییکهتاآنروزداشتمکنارمیگذاشت.مطابقاینتصمیملزومبررسیبیشتر
ترتیب این به شد. مطرح اشتباهات تصحیح برای موقتیکارها متوقفکردن حتی و
طییکجریانالزمانتقادِیجمعی،منازجمعمرکزیکنارگذاردهشدمتاهمبرای
جمعوهمبرایخودمفرصتبررسیعمیقتروریشهایتراشکاالتفراهمآید.برخیاز
مأموریتهایمنبهعهدۀشخصیبهنامغالمحسینباقرزادهکهازهوادارانسازمانبود
محولشد.منآنراازرفقایظفاریشنیدمکهوقتیبرایباردومیاسومبهدیدارشان
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دادند نشانیهاییکه با بودکه آمده تو جای به دیگری کهکس منگفتند به میرفتم
شخص این است. مصباح( مستعار نام )با باقرزاده غالمحسین دکتر منظور فهمیدم
روحانی و یقینی یعنی مسئولخارجکشور بچههای بود. سازمان هوادار مدتکوتاهی
تصمیمبهتصفیۀمنوجایگزینیامباباقرزادهگرفتهبودند.درواقعبیشتریقینیدراین
تصمیمگیرینقشداشتوروحانیازآنتبعیتکردوازفاضلهمکهتازهرسیدهبوددر
همینجهتاستفادهشد.ازمحسنفاضلچونفردپرتجربهایبودهمیشهبرایمشورت
به آنها میشد. تصمیمگیرندهمحسوب هیئت جزو عماًل بغداد در و میگرفتند کمک
در تأخیر برنامهریزیها، دقیق رعایت عدم زمینۀ در انتقاداتمشخص سری منیک
انجاموظایف،دیرکرددربعضیامور،تکرویدرامکانسازیبرایسازمان…داشتند.

بههرحالمنازجمعمرکزیکنارگذاشتهشدهبودم.

بایددرخصوصمناسباتسازمانیبهویژگیدرکوعملمادرآنشرایطتوجه
برتشکیالت نظامی مناسبات نوعی داریمکه قبول ما تقریبًاهمۀ دوره این در داشت.
حاکماستیعنییکنفرکهازدرجۀباالترسازمانیبرخورداراستبرایهدایتامور
تعیینمیشود.مرکزیتسازمانفردیراتعیینکردهکهبهکارخارجرسیدگیکند،باآمدن
اینفردبهخارجکسانیکهدرخارجمسئولبودندبعدازاین،دردرجۀپایینتریقرار
میگیرند.درواقعاینشخصمسئولمیشودواوستکهوظایفومسئولیتهاراتقسیم
میکند؛البتهبایدگفتکهدالیلتصفیۀخودم،بعدهاباآمدنسپاسیبرایمروشنترشد.

فراموشنکنیمکهازاواسطسال۱۳۵۲تحولایدئولوژیکیدرداخلجریاندارد
کهبهآنپرداختیم.یقینیکهدرسال۵۳ششماهدرایرانگذراندهوباتقیشهرامو
بهرامآرامدرتماسبوداینتحولراشخصاًمشاهدهکردهبود.محسنفاضلهمتاحدود
زیادیدرجریانتغییروتحولداخلبود.سازماندربرخوردبهبچههایخارجمیبایست
اینتحولایدئولوژیکرادرسطحفردیدرنظربگیرد.تقریبًامیتوانمبگویمکهدرمورد
شخصمنظاهرًاسازمانوبچههابهایننتیجهرسیدهبودندکهبایدبااوبرخوردکردو
درجریاناینبرخوردفهمیدکهآیامنبااینتحولهمراهیمیکنمیاخیروتازمانیکه
اینبرخوردصورتنگرفتهبایدروابطمنباجریانهایخارجیُمعلقگشتهوشخص

دیگریبهاینکاربپردازد.

طبیعیستکهازاینتصفیهناراحتبودم،علیرغمآنکهآنرامیپذیرفتموحتی
بهعنوانیکتصمیمسازمانیبهآنارجمیگذاشتم؛دررفتاردیگرانجوانبیتحقیرکننده
هممیدیدمکهبسیارآزاردهندهبود.اینتصمیمتمامزندگیآدمرادریکلحظهمعلق
میکرد.منپرسیدمکه“خبحاالچکارکنم؟”یقینیکهبهبغدادآمدهبودبرگشتو
گفت:“بروکارعملهگیبکن.بروکارعملهگی”.پذیرشاینامرسادهنیستکهفردی
مثلیقینیکه۵سالبعدازمنبهسازمانپیوستهبود)کهالبتهنفساینامرمهمنیست(
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در آمده بیخود و بوده هوادار این فهمیدیمکه حاال ما “بابا، که باشد بچههاگفته به
مرکزیتسازمان!”منهیچوقت“مرکزیتی”نبودمواصراریبرآننداشتم.خوداودوروز
بعدزمانیکهیکیازبچههارادردمشقدستگیرکردهبودندودرخطرآزاروشکنجهبود،
طوردیگریرفتارمیکردچونالزمداشتندکهمنآنفردرااززندانبیرونبیاورم.روزی
کهبهمنگفتند“بروعملگیکن”،بابچههاخداحافظیکردمویکحولهویککتری
برداشتمتاازخانۀجمعیبیرونرفتهوتنهاییبهاتاقیدربغدادبروموفردایآنروزسِر

فالنچهارراه،بهعنوانعملهبایستمتاکسیمرااجیرکردهوباخودببرد.

بوده ما روش این بپذیری. را چیزی چنین میبایست بودکه طوری مناسبات
ما قاموس در بودیشایستۀمهلکترینعواقب. متمردعجیبی آدم نمیپذیرفتی اگر و
عدمپذیرشحکمسازمانمعنایینداشت.روشاینبودکهافرادیکهموردانتقادقرار
میگیرندبایدتنبیهشوندویکیازتنبیهاتاینبودکهبروندکارکنند.آنجاهمظاهرًا
فردا میکردمکه فکر باید خودم پیش باشد. نمیتوانست عملهگی جز چیزی اینکار
صبح،درکداممیدانبایستمکهکسیمراسرکارببردوفکرمیکردمکهدراینرابطه
رشدخواهمکرد،البتهآنروزنتوانستمسرکاربرومچونکمرمبهشدتدردگرفتهبودو
اجبارًادرخانهماندم.فردایآنروزهمیکیازبچههارادردمشقگرفتهبودندکهازمن
خواستندبهدنبالآزادیاوبروم،ولیبازهمتحقیرادامهداشتچونوقتیشمارۀتلفن
منزلراخواستم)منزلیکهبهُیمنتماسباافرادیکهمنسفارشکردهبودماجارهشده
بود!(تاپیگیریماجرارامنتقلکنمگفتند:“الزمنیست،میتوانیازطریقبچههایجبهه
اطالعدهی!”یعنیشمارۀتلفنخانهایراکهبهاعتبارمنگرفتهشده،بهدالیلامنیتی
بهمننمیدهند!معنایاینبرخوردایناستکهتوصالحیتنداریاینشمارهراداشته
باشی!منیادمنمیآیدبهکسیکهتصفیهشدهباشداینجوربرخوردکردهباشم،حاالبه
هردلیلی.بایدحداقلدرککردکهآنفردهمآدماستونبایدتحقیرشود،امادرکآنها
البداینبودکهمنبهلحاظسیاسی“راست”بودهام.اینوصلهبهسادگیزدهمیشدواین
جزوچیزهاییستکهبسیاررنجممیدهد؛دردههاموردشاهدایننوعبرخوردبودهام؛
البتهبعدهاچهبسامتوجهمیشوندکهبرخوردچپروانهبودهاست.ُخببایدپرسیدچرا
ازاولچنینکردید؟چرااگرکسیاندکیوسیعترازتوفکرکردبالفاصلهالزامًامارک
راستبراومیخورد؟ازایننوعبرخوردهادردورۀآخرپیکارهمدیدهام،درهمیندورۀ

خارجازکشورهمدیدهام.

بههرحالتصفیۀمنمدتزیادیطولنکشیدچونهمعماًلبهدلیلشناختو
روابطیکهبامنطقهوفعالیننیروهایخارجیداشتمنمیشدبهسادگیازوجودمصرفنظر
کردوهمآنکهبهخارجآمدنسپاسیدراسفند۵۳اوضاعرابهکلتغییرداد.درواقع
باآمدناوتصفیۀمنبهحالتمعلقدرآمد.ازآنجهتکهمهرهایبودمکهمیتوانستم
بهخوبیارتباطاترابههموصلکنم.بههرحالمنکسیبودمکهاصاًلرابطهباعراقرا
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ازابتدابرقرارکردهبود،مأموریندولتیعراقمرامیشناختند.درجریاناینتصفیه،من
بهخصوصازرفتارروحانیوخاموشی)اسماعیل(بینهایتتعجبکردهبودم،البتهباید
بگویمکهروحانیبهلحاظرفتاِربوروکراتیکرودستنداشتیعنیبهشدتیبودکهمیشود
آنرااعجابانگیزخواند؛واقعًاوقتیمسئلۀبوروکراسیمطرحمیشدبهچشمخودشهم
اعتمادنداشت.خصلتدیگریهمالبتهداشتکهبارهاباآنمواجهشدموآناینبود
کهبهسرعتموضععوضمیکردواصاًلوارومیشد،بهطوریکهتوتعجبمیکردی
کهچطورازایناتاقبهآناتاقموضعشچنینتغییرکردهاست.اینصفتدرپایان
اسفناکشهمبروزکرد،البتهاینصحبتینیستکهمربوطبهامروزباشد،درزمانخود
پیکارهمبارهاآنرامیگفتم.دربرخوردبهمسئلۀجنگیابرسرچیزهایدیگراین

تغییِرفورِینظرآشکارمیشد.

باری،درپایانسال۱۳۵۳سپاسیمأموربررسیوضعخارجشد.اوخودیکی
ازکادرهایفعالسازمانبودهوازاعضایباالییمحسوبمیشدکهمسئلهبرایشان
حلشدهاست؛یعنیتغییرایدئولوژیراحداقلتاآنبخشیکهدرداخلجریانیافتهبود
تعقیبکردهودرجریانآنقرارداشتومیتوانستازاینتغییردفاعکند؛درعینحال
بنابهارزیابیداخلاینظرفیتراداشتکهمسائلیراکهدرداخلمطرحشدهبهبخش

خارجازکشورمنتقلکند.

آمدن سپاسی به خارج، اسفند ۱۳۵۳ 

باآمدنسپاسیبهخارجوطرحمباحث،رفتهرفته
برایماروشنشدکهشهرامورهبرِیمارکسیستشده
صورت انشعابی خارجکشور در که داشتند هراس
مثل خارجکشور در شده شناخته افراد یعنی بگیرد.
رادیو مثل علنی امکانات با من… و پوران روحانی،
بگوییم و زده مستقل موجودیت اعالم به دست و…
سازمانمجاهدینماهستیمونهآنسازمانیکهاکنون

درایرانوجوددارد.

تحول اصالت از هراسی چنین وجود نفس
میکاست؛چهترسیبودازاینکهبهفرضدونفر)مثاًل
ایدئولوژی تغییر با پوران(موضعیدرمخالفت منو
سیاسی و مذهبی سابقۀ به توجه با بگیریم؛ سازمان
داشتکه واهمه این از رهبری مردم، بین فعالیتما

علیرضاسپاسیآشتیانی)دایی(
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بگوییم“خیرسازمانمجاهدینمارکسیستنشدهوماسازمانمجاهدینهستیم”.فرض
کندوروزیهمچنینادعائیمیشد؛واضحاستکهکارشبهجایینمیرسید.بماند
کهماهرگزچنینکارینکردهونمیکردیم.بهراستیچهترسیوجودداشت؟چرانوعی
باید ما چه برای خاطر؟ چه به پیشگرفتند؟ در ایزولهکردن حالت بایکوت، حالت
ایزولهمیبودیم؟همیشهبرایسازمانکارکردهوصادقانههرچهسازمانگفتهبودانجام
دادهبودیم.اگربهراستیشهرامورهبریآنقدرکهمدعیبودندبهنظراتشاناعتقادوبه
حقانیتآنیقینداشتند،دیگرچهترسیبودازاینکهمابهفرضچنینکاریبکنیم؟در
چنینحالتیاگرماخالفآنهاعملمیکردیم،سنگریزهایبودیمدرمسیریکهکاماًل
باواقعیتزمانهتعارضداشت.بهنظرمنرفقاباتمامحقانیتیکهبرایکارشانقائلم،
بههراسیدرغلتیدندکهناشیازبرداشتیغلطازموقعیتسازمانوازمابود.همیننوع
برخوردازباالرارفیقشهرامدرگفتوگوهایبیندوسازمانباحمیداشرفازخود
نشانمیدهد؛دلیلیبرایاینگونهبرخوردوجودندارد؛یابرخوردیکهمثاًلدرهمان
دورهباحسینروحانیصورتگرفتیاموارددیگرمثلرفتاریکهباحسنابراریشده
بودوداغشبرایهمیشهبهدلمماند.حسنراکهیکیازهمشهریهایمبوددرسال
۱۳۴۹بهسازمانمعرفیکردم.پسازضربۀ۱۳۵۰خوشبختانهدستگیرنشدهوبهزندگی
مخفیرویآوردهبود.درسال۱۳۵۳بارفعتافرازازدواجکردودرسال۱۳۵۴بهعنوان
آدممذهبیرابطهاشباسازمانقطعشد.شایدهمبتوانگفتوقتیدیدندکهاینفردبا
تغییرایدئولوژیهمراهینمیکند،اورادریکدوره“ولش”کردهبودندهرچندنمیدانم
آیااصاًلشرایطامنیتیبهگونهایبودهکهبشودکسیرارهاکرد،آنهمفردیمثلاورا؟
مناصاًلتوجیهاینبرخوردرانمیدانم،االنهمدستبهقضاوتیدراینرابطهنمیزنم،
اماچطوربایدپذیرفتکهفردیمذهبی،برایآموزشسازمانازاولتاآخِرکتاِب“تاریخ
حزبکمونیستشوروی”راباقلمخوشش،بهخطخوببازنویسیوکپیکند؛حسن
بهعنوانکسیکه را آدمی میشودچنین آیا بود. سازمانکرده آموزش برای را اینکار
نمیخواهدمارکسیستشود،“ولکرد”؟اگراوامروزجزوشهدایبخشمسلماناست،
رویسرمناست،اوهمچنانچشممناست.اگررفقااعتقادداشتندبهاینکهگرایشبه
مارکسیسماصالتدارد،اگراینتغییرگرایش،انعکاستحوالتاجتماعیست،)حاال
منکاریندارمکهرفقاآنرابهصورتمبالغهآمیزیمطرحکردند(بسیارخوب،دراین
صورتچهترسیداریدازاینکهآنها)غیرمارکسیستها(همبروندگروهشانرابزنند.چه
ترسیداشتید؟بهنظرماینیکنقصوضعفبوده،هرچندرفقاظاهرًابهدرستیکارشان
اعتقادداشتندوقاطعانههمبرخوردکردهاندامااگربهراستیچنینبودیعنیاینحرفیرا
کهخودشانزدهاندوبهدرستیهمزدهاند،درستوحسابیقبولداشتند،میتوانستندبهتر
عملکنند.درخیلیازمواردهمهستکهشهرامبسیارعالیودرستعملمیکند؛بهیاد
بیاوریمبرخورداوبهشورویرا.دررابطهباشورویوکشورهای“مترقی”منطقهمیگوید
کهماحرفمانرادرستوحسابیمیزنیم.شورویاگرمیخواهدبهاپوزیسیونیدرایران



۴۶۰ازفیضیهتاپیکار

کمککند،منوطبرایننیستکهمابهآنفحشمیدهیمیانمیدهیم؛اوبستهبهمنافعش
براینموضوعبارهااصرارورزیدهاست.درگفتوگوبا اتخاذموضعمیکند.شهرام
حمیداشرفهماینمضمونمطرحمیشود.بحثیبودکهدرهماندورۀبخشمنشعب
ودورۀقدیممطرحمیکردند.ماطرفدارروسیهنبودیموعلیهاتحادشوروریتبلیغات
میکردیم،کتابومطلبمینوشتیمواینکاِرمابعضیازبچههاازنوعتودهایهایعرب
رادلخورمیکردولینمیتوانستندعلیهماکاریبکنند.بهیاددارمکهشهرامآنموقع
همینرامیگفت:“تواگررویپایخودتایستادی،حرفتمستنداست.اگرروی
پایخودتایستادی،دیگرینمیتواندرابطهایازباالباتوبرقرارکند.بنابراینبرای
اوچندانفرقینمیکندکهتوازاوجانبداریمیکنییانهزیرااوبراساسمنافعشباتو
واردمراودهمیشود.اگرتوروپایخودتایستادهباشیدرواقعتوصفرنیستیکهبیاید

وسوارتبشود،بلکهمیآیدباتومعاملهمیکند”.

باری،اینهراسوشکوتردیدرهبرینسبتبهبرخیازاعضایقدیمیبهنظرم
جنبههایناسالمقضیهراآشکارمیکند.اگرچنانچهبهراستیآنطورکهادعامیشدیک
پروسۀمنطقیوعلمیبرایتحولایدئولوژیدردرونسازمانجریانپیداکردهبود،چه
هراسیمیتوانستمطرحباشد؟اصرارورزیدنبراینکهسازمانمجاهدینماییموبس!از
همینعدماعتمادبهخودمنشأمیگرفت.واقعیتاینبودکهدرواقعسازمانمجاهدینبه
معنایاخصکلمهمانبودیم.اینجماعتیکهتغییرایدئولوژیدادهانددیگربهمعنایقدیم
کلمهسازمانمجاهدیننیستند.اینهاکهتغییرکردهاندبایدرسمًااعالمکنندکهسازمانما
ایناستباایناسمواصلونسب؛سازمانمجاهدینهمبابیانیۀاعالمموجودیتیکهدر
گذشتهداشتهبامشخصاتش،عدهایدیگرهستند؛امامتأسفانهموضوعتصفیههایداخل
وتبعاتشپیشآمد.درواقعرهبریجدیدچونازنقطۀغلطیحرکتکردهبوداجبارًا

“توطئهای”فکرمیکرد؛گویاعدهایهستندکهدرخفامشغولدسیسهاند.

بله!اینجنبههایانحرافیقضیهاستکهبهخصوصدرداخلهمعملکرده،یعنی
بهنحویکهگویااینتفکرتنهاایدئولوژیباقیماندهدرسازماناستواینامربهتواجازه
میدهدکهایننامرایعنینامیکهدیگربرایمانمیتوانستهمانمفهومقدیمراداشته
باشدبرایخودحفظکنیم.منخودمبهغلطمعتقدبودمکهحفظنام،بههمانشکل
ارزشداردوطرفداراینبودمکهنامماهمچنانمجاهدبماند.منخودمآنتحلیلراکه
سازمانکردهبودکاماًلقبولداشتم.تحلیلیکهبینتکاملفردیوسازمانیفرقینمیگذارد
ودرواقعیکتشابهبینسازمانوفردقائلاست.سازمانمجاهدینکهازابتدارگههایی
ازمارکسیسمداشتهوتکاملشمیشودسازمانآنروز،درواقعروشنفکرانیهستندمتعلق
بهطبقۀمتوسطازخانوادههایمذهبیباتربیتمذهبیودارایتفکرخردهبورژوایی؛این
افراددرتکاملشانوطیزمانعوضشدهومارکسیستمیشوند.دراینحالتضرورتی
نداردکهاسمخودراعوضکنند؛بنابرایناستداللگویاسازمانهممیتواندچنینکاری
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بکندوبگوییمکهتکاملپیداکردهونیازیبهتغییردرنامنیست.ازنظرمندرستتر
آنمیبودکهدرعینآنکهگذشتۀمذهبیخودراباحفظناممجاهدیننشانمیدادیم،
مارکسیستشدنخودراهمباوضوحدرنامسازمانمیگنجاندیم.یعنیهمانکاریکه

چندسالبعد،سازمانبهآندستزدیعنیسازمانمجاهدین)بخشمنشعب.م-ل(.

بههرحالدرآندورهسپاسیآمدووضعیتمنمشخصًابهاینموضوعمربوط
میشدکهباتحوالتداخلهمسوییدارمیاخیر.

آنموقع“بیانیۀاعالممواضعایدئولوژیک”هنوزمنتشرنشده،امابحثهاواسناد
بینکادرهاواعضایباالدرگردشبود.داستانمالقاتاولمنباسپاسیبهاینشکل
بودکهدردمشقمحمدیقینیاورابهعنوانمسئولیکهازداخلآمدهبهمنمعرفیکردو

گفتکهامکاناتسفراورابهبغدادترتیبدهم.

داخل بچههای از میدانستم فقط نمیشناختم، را او منکه بخیر! یادش واقعًا
است.آنجاچندروزیباهمبودیم.بهخوبیبهیاددارمیکروزتاعصرباهمراجعبه
مسائلمختلفصحبتکردیم.مناوضاعخارجرابرایششرحمیدادمواوهمازوضع
داخلتاجاییکهوضعامنیتیوجایگاهتشکیالتیمناجازهمیدادسخنمیگفت،چون
بههرحالازنظرمرکزیتمنآدمینبودمکهبشودهمهچیزرابااودرمیانگذاشت.مفصاًل
وضعیتدرفلسطینرابرایششرحدادمواوبعدًامقالهایبرایفلسطینیهانوشت…
بحثهایگوناگونیکردیمومقدارزیادیجوحاکمبرخارجونیروهایسیاسیموجود
درمنطقهرابرایاوتوضیحدادم.قدمزدنماتاغروبطولکشید.وقتیمنخواستم
نمازبخوانم،دیدماونمازنمیخواند.گفتم:“منهنوزنمازنخواندهام”.گفت:“نمازت
رابخوان،اشکالیندارد”یعنیهیچنوعممانعتیازخودنشانندادکهمراازاینکار
منصرفکندیامثلخیلیهابهَترِکنمازخودببالد.اومسئلهراعمیقترازاینمیفهمید
وصحبتشاینبودکههرکسبایدخودشبهاینضرورتبرسد.ازاینبرخوردشاید
۴-۳ماهگذشتومنهنوزنمازمیخواندم.دراینفاصلهکهماهموارهباهمبودیم،

هیچوقتدرمنعنمازخواندناصرارنکرد.

چیزیکهسپاسیدرمندیدهبودومیگفتکمتردردیگرانبارزاست،نوعی
صراحتوصداقتدررفتارمبود.بهمنگفت:“چراتواینهارابهاینصراحتوبدون
بغدادودوتای چشمداشتمیگویی؟مثاًلصافمیگوییکهمادوصندوقپستیدر
درستوحسابی خالصه غیره، و میکنیم را اینکار بیروت در داریم، دمشق در دیگر
را سازمان امکانات بعضیهاگزارش چرا اما میدهی، سازمان به را همۀگزارشهایت
برابرش در و میکنند معامله اطالعاتشان با گویی و نمیدهند صراحت و بهدرستی
بهنحوی بودهکه یقینی برخورد بعدفهمیدمکهمنظورسپاسی امتیازمیخواهند؟!”من
معاملهگرایانهرفتارکردهاستکهمثاًلسپاسیفالناطالعاترابدهدتابهاوبگویدکهما
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دربیروتفالنامکانراهمداریم.اینچنینبرخوردیبرایمنغیرقابلتصوربود.برای
منسازمانیکُکلراتشکیلمیدادکهیکسرنوشتمشترکرامیگذراندوهمهباید
درآنشریکباشند.آخراینصندوقبهچهدردمنمیخوردکهآنرادراختیارداشته
باشمیانداشتهباشم؟!منآنرابهاعتبارکارجمعیدراختیاردارمونهبرایشخص
خودم.همینرفتاردربرخوردبهایدئولوژیهمبرایممطرحبود.اگرجمعداردتحولی
میکندوخودرابهجاییمیرساند،منچهگزینشفردیجداازآنمیتوانمداشتهباشم؟

تعلیقحسینروحانی

یکبارهمینمسئلۀگزینشفردیدرمقابلتصمیمجمع،بهصورتروشنیدر
برخوردباحسینروحانیبرایممطرحشد.باآمدنسپاسی،روحانیازموقعیتمرکزی
کنارگذاشتهشدهبود.منبهسهمخودازقبلکنارگذاشتهشدهبودموآنراهمپذیرفته
بودم؛البتهاینامرناراحتممیکردچوننهتنهانوعیظلمنسبتبهخودمتلقیمیکردم

بلکهبهخاطراینکهمیدیدمکارهایناتمامیماندهکهانجامنخواهدگرفت.

تغییر از بودیموروحانیکه بغداد دارمدر یاد به اوایلسال۱۳۵۴ درهمین
وتحوالتایدئولوژیکباخبرشدهبود،اینهراسرهبریراازاینکهدرخارجکسی
اعالمانشعابکنداحساسکردهومتوجۀکوششیشدهبودکهبرایجلوگیریازآنانجام
میگرفت.درصحبتیکهباهمداشتیماوازترسرهبریودرک“توطئهگرانۀ”شهرام
انتقادمیکردواینکهدرواقعباتصفیههاشیوۀاستالینیبهکارمیبرندومیترسندکهدر

صورتتغییرایدئولوژی،بچههایخهشانرابگیرند!

اوصریحًابهمنگفت:“حاالِهیمیگویندسازمانمجاهدین،سازمانمجاهدین!
اینجانشونشونمیدیمکهسازمانچیه!”بهعبارتدیگراگربچههاتغییراتیدرسازمان
واردآوردهوبهاصطالحتغییرایدئولوژیو…بدهند،اودراینجااعالمسازمانخواهد
کرد،یعنیسازمانمجاهدینواقعی!درپاسِخمنکهازاوپرسیدمآیاواقعًاقصدانشعاب
داری؟گفتکهدرواقعقصدانشعابوحفظسازماِنمذهبیحداقلبهذهنشخطور
کل دید باید کرد؛ برخورد اینشکل به نباید گفتمکه او درجواب من است. کرده
تحوالتسازمانبهکجامیرسد.چهفایدهداردکهکسیبیایدبگویدسازمانمنهستم
و…بههرحالمنمخالفتکردم.حسینهمازآنهاییبودکهاگرحرفیمیزدوتومخالف

بودی،زودپسمیزدولیاگرصحبتشتأییدمیشدادامهدادهوپیشمیرفت.

حسینهم۴-۳ماهدرخارجماندوواردپروسۀآموزشوبحثوگفتوگوبا
سپاسیشد.اوازمنبهلحاظمطالعاتیوتئوریکبهتروقویتربودودرکارآموزشی
سازمانهممسئولیتخیلیازبحثهابااوبود؛ازآنگذشتهدرابتدایامربهخاطراینکه
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مثلمنرسمًاتصفیهنشدهبود،بحثهایبیشتریهمباسپاسیداشت،البتهاودرهمان
سال۵۴بهایرانبازگشتوشهرامبرایمدتیاوراکهبهنوعیتصفیهشدهبودبهکاردر

کارخانهفرستاد.

پروسۀآموزشومبارزۀایدئولوژیکباسپاسی

تاپایانسال۵۳ماتوانستیمازپایگاهیدربغدادبرخوردارباشیم،اماپسازسفر
صدامحسیندراوائلاردیبهشتماه۱۳۵۴بهتهرانوبهبودروابطمیاندوکشوربخش
عمدۀبچههامجبوربهترکبغدادوانتقالبهدمشقشدند.درهمیندورهکارآموزشی
منباسپاسیشروعشدهبود.منبهمطالعۀیکسریکتابهاییکهازایرانرسیدهبود
را اینکتابهابحثکردم.منخود مورد در او با آموزشی درچندجلسۀ و پرداختم
بهراستیمدیوناومیدانم.سپاسیدرمهمترینتحولیکهدرعمرمنصورتگرفت،تأثیر
بسزاییداشت.دستاوردکنارگذاردنتفکرمذهبیراحداقلمدیوناوهستم؛یعنیاین
کهتفکرمابهعنوانتفکرمذهبیجنبههایایدهآلیستیداردواساسًافاقدهرگونهضرورت
بودهوباچنینتفکرینمیتوانمبارزۀضدامپریالیستیرادرشرایطکنونیبهپیشبرد.

مضموناینفرایندآموزشیهمراهباانتقادازخودونقدبرخوردهایایدهآلیستی…و
برخوردبهفعالیتهایسازمانازاینزاویهوجمعبندیآنها،همهبهنحویبودکهنشانمیداد
مبنایکارایناستکهتغییرایدئولوژیامریالزموضروراستیعنیبااینهدفکهدرواقع
ِاشکالاساسیدرایدئولوژیمابودهاست.همۀبرخوردهابهاینجهتتمایلداشتوعماًل
سرنخبهاینجامیکشید.ممکناستاینتحولبهنحوی“برنامهریزیشده”دیدهشودوچهبسا
همینطورهمبودهاستامازمینههایاینتحولبهشدتحداقلدرمنوجودداشتودر
نشستدی۵۲درلندنهمآنرابهنحویغریزیبیانکردهبودم؛البتهبرداشتغلوآمیزازاین
تحولهموجودداشتودرپسآنتوهمیشکلگرفتهبودکهگویااگرمارکسیستمیشدیم

بهنوعیاکسیریاکیمیادستمییافتیمکهبههرچهبزنیمطالمیشود.

تغییریکهدرمنصورتگرفته،محیطسازمانیبیتأثیر نمیخواهمبگویمدر
بودهاست؛نهمسلمًااینطورنیستوجوسازمانیدرآنتأثیرداشته،ولیاینطورهم
نیستکهمرازورکردهباشندیامثاًلشکنجهیاتهدیدبهاخراج…ویابرعکسوعدۀ
فالنو…دادهباشند.بایدفهمیدکهاینیکمجموعهاست.مادرمحدودیتهایعملی
مبارزهمانبهاینضرورترسیدیموسپساینضرورتدرسازمانبهنحویتشکیالتیکه
درآنشرایِطچریکیایجابمیکردجاریشد.اینفرایندمسلمًاجوانبیضددموکراتیک
ومستبدانهباخودداشتهاستکهضایعاتآنرابعدًادیدیم.مجموعشرایطاینچنین
بود،اماهمینشرایطنقشیزایندهایفاکرد.برایمن،نماز،آخرینچیزیبودکهترک
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کردموتقریبًابرایهمۀبچههاچنینبود.برعکِسآنچهممکناستفکرشودکهنماز
اولینچیزیاستکهافرادترکمیکنند،نمازبهعنوانیکعادت،آخرینچیزیاست
کهماآنراترکمیکردیم.منازوسطیکنمازآنرارهاکردم؛وسطیکنمازمذهب
رارهاکردم!اینبرایخودمهمجالباست.وسطنمازناگهانحرفیازسپاسیبهیادم
آمدکهگفتهبود:“حداقلانتظاریکهازیکانقالبی-کسیکهخواستارتغییرمناسبات
جامعهاست-میرودایناستکهبهمسائلبرخوردیآگاهانهداشتهباشد!”درحالنماز
گاهانهاست؟اینکارچهمعناییدارد؟ خواندنبودمکهبهخودمگفتمکجایاینکارآ
سرمرابرزمینمیگذارموباالوپایینمیروم!اینچهکاریاست؟همانجاوسطشول
کردمودیگرهمبهسراغشنرفتم.منمشخصًاچنانکهاشارهکردمازخودممیپرسیدم:
منکهباقرآنآشناییکاملدارم،بسیاریازآیاتراحفظهستم،برایفعالیتمبارزاتی
این به نیازی و ببینموظیفهامچیست تا بازنکردهام را قرآن خودمیکسالاستکه

نداشتهامتابهقرآننگاهکنم.

بههرحالدرهمیناواسط۵۴بودکهبهدنبالنشستوبرخاستیکهباسپاسیداشتم
ومطالعاتوبحثهاییکهباهمداشتیمبرایاومحرزشدکهمنباتغییرایدئولوژی

همگامهستموعمدۀمسئولیتتماسهایخارجیدوبارهبهمنواگذارشد.

البتههمینجاگفتهباشمکهمادرخارجازکشورازتصفیههایخونینداخلهیچ
اطالعینداشتیم.ازمابهکنار،دایی)سپاسی(همکهاواخرپاییز۱۳۵۳بهافغانستان
رفتهودرآنجازندانیبودهوتقریبًا۶-۵ماهقبلازتصفیۀشریفواقفیازایرانخارج
شدهوازآنهابیخبرماندهبود.قضیۀشریفواقفیدر۱۶اردیبهشت۵۴صورتگرفته،
درصورتیکهداییدراسفند۵۳تازهبهبغدادرسیدهبود.همانطورکهگفتممنخودم

کشتهشدنشریفواقفیراازرادیوشنیدم!

واقعیتایناستکهمنتغییرایدئولوژیراپذیرفتمامانهبراساسبحثیفلسفی
وایدئولوژیک،بلکهبهمثابۀراهبرونرفتازمحدودیتهاییکهدرجریانمبارزاتعملی
وتجربۀروزمرهباآنمواجهبودیم.منبهتدریجباتوجهبهتجربهایکهازقبلداشتمبه
نوعیمهرۀبازوهمهکارهدرزمینۀمسائلعملیبرایسازمانتبدیلشدهبودم؛میگویم
“مهره”چونمشخصًااگراینتواناییهاوتجاربرانداشتم،چهبسابهکلکنارگذاشته
میشدمولیچوناینگونهآدمیبودمنهتنهاسپاسی)کهآنموقعبهنظرمنشخصبسیار
آمد بهخارج تاشهرام(حتیخودشهرامهمزمانیکهدرسال۵۶ بود شرافتمندتری

نتوانستازوجودمنصرفنظرکند.

بهخوبیبهیاددارمکهدرسال۵۶پورانومندرترکیهبودیموقراربودکهبه
ایرانبروم.درواقعدومرتبهمنبرایرفتنبهایرانآمادهشدم.یکبارزمانحجدرسال
۵۱کهداستانشراقباًلگفتمویکباردیگردرسال۵۶کهقراربودبهداخلبرگردم؛تا
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مرزهمرفتهبودم،قاچاقچیراهمدیدهبودم،همهچیزمهیابودکهبروم.درآخرینتماس
کهپرسیدم“دیگرکارینیست؟منرفتم!”خبررسیدکه“میگویندبرگرد!”درواقع
بهخاطروجودهمینتواناییهاوکارهاییکهمیتوانستمانجامدهموامکاناتیکهفراهم
میکردممرانگهداشتندوازسرمرزترکیه)آغری(برگشتم.میخواهمبگویمدرآندوره،
سال۵۴بهتمامکارهاازتهیۀامکاناتیکهبرایبچههاالزمبود،ازخانهتاارتباطاتتا

کارآموزشیو…میپرداختم.

بافرایندتغییرایدئولوژیدردرونسازماندرسال۵۴-۵۳چهدرداخلوچه
درخارج،مسئلۀعلنیکردنآنپیشآمد.برایمنمسئلهخیلیروشنبود.درواقعمعتقد
بودمکهبایددراینکارصداقتداشتوبامردمروراستبود.باخودمفکرمیکردم
کهچرابهمردمدروغبگوییموتکرارکنیمکهماازقرآنبهعنوانراهنمایایدئولوژیک
استفادهمیکنیموپیروآنهستیم؟اماازطرفدیگرمیدانستیمکهکسانیبااینحساب
بهسراغمامیآمدندکهمامذهبیهستیموبرایناساسبهماکمکمیکردند.برخیاز
همینبازاریهاوروحانیوندرواقعبهماکمکمیکردندتاایدههایمذهبیرابهنفع
آنهاترویجکنیم.باتحولیکهدرمادرحالوقوعاست،همۀاینکمکهاوحمایتهارا
ازدستخواهیمداد.آیاماحقداریمبدونهیچگونهترسوواهمهایبرایازدستدادن
اینامکاناتوبهطورآشکارفریادبرآوریمکه:“بله،مامارکسیستهستیم؟!”.سرانجام
ماچنینکردیم،همانگونهکهباقرعباسیدرسال۱۳۵۱ازپشتمیلههایزندانفریاد

برآورد:“منمارکسیستهستم”.

چگونه رفسنجانی نمی خواست مارکسیست شدن ما علنی شود

هاشمی صورتگرفت، مجاهدین سازمان در تغییروتحول ۱۳۵۴که سال در
باردردمشقو رفسنجانیپسازیکدورۀکوتاهزندانبهخارجآمدهبود.مادوسه
بیروت)باراولدردمشقوسپسدربیروت(باهممالقاتداشتیم.اومیخواستبدون
آنکهپاسپورتشمهربخوردبهدیدنخمینیبرودکهدرنجفاقامتداشت.ازمایک
پاسپورتجعلیخواستهبودکهمنقولدادمیکپاسپورتعربیجعلیکهخودمانهم
ازانواعمختلفآناستفادهمیکردیمبهاوبدهم.راهدیگریهمبرایاینسفروجود
داشتوآناینبودکهسفارتعراقدربیروتدرپاسپورتایرانیاشمهرنزندوویزا
رابرکاغذیجداگانهضمیمهکند؛اوعاقبتازاینراهاستفادهکرد.درسفردومشنیده
بودکهسازمانمجاهدینقصداعالمتغییرایدئولوژیداردومصرًاازمنمیخواستکه

سازمانچنینکارینکند.اومیگفت:

از  را  آیه  می خواهید  شنیده ام که  من  نکنید.  را  این کار  “آقا،  
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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 مارکسیست ها نیستند 
بلکه  ببرند،  پیش  به  مسلحانه  سطح  در  را  انقالبی  مبارزه  می توانند  که 
مسلمان ها هم می توانند این گونه مبارزه کنند. ما از اول می دانستیم که اسالم 
شما با اسالم ما شباهتی ندارد. اعتبار مجاهدین در ایران به حدی ست که 
اگر از طرف علما و آقای خمینی هم نظری وجود داشته باشد تا مجاهدین 
تأیید نکنند، کسی نمی پذیرد. خواهش می کنم این آیه را از آرم سازمان بر 
ندارید. مجاهدین آبروی ما هستند. آبروی اسالم اند”)نقلبهمضمون(.

اینهاحرفهایرفسنجانیستوممکناستکهحاالیادشرفتهباشد.همین
حرفهارابهمنگفتوحتیخواهشهممیکرد.پاسخمنبهرفسنجانیاینبودکه
آیامجاهدینبایستیآنچیزیراکهدرعملبهآنرسیدهاندنادیدهبگیرندفقطبهخاطر
اینکهشمابتوانیدتبلیغکنیدکهاسالمهممیتواندمثلمارکسیسممبارزۀانقالبیرابه

پیشببرد.آیامابایددروغبگوییمتاشمابتوانیدازآناستفادهببرید؟

بنابراینبرایماتغییرایدئولوژیواعالمآنبهامرمسلمیتبدیلشدهبود.در
آقایطالقانینقلکردکه ازقول اوداشتم،رفسنجانیخیلیصریح با گفتوگوییکه
وقتیکهدرزندانبهآقایطالقانیگفتندکهمجاهدینمارکسیستشدهاند،طالقانیهم
جوابداد:“خب،آنهادرجریانمبارزۀخودشانبهایندرکونظررسیدهاندوشماهم
میتوانیدبهآنهاپاسخبدهید”،البتهامروزرفسنجانیهمهچیزرامنکرمیشودومیگوید
از بگذریم است.حاال داده فتوا علیهکمونیستها طالقانی آقای و نبوده چنینچیزی
اینکهآقایطالقانیخودشبعدهاودردورهایوحتمًابهدالیلطبقاتی،شغلیوحرفهای
وفرهنگیعلیهمارکسیستهاحرفزدوعملکرد،امارفسنجانیدردیدارشبامن،

همانپاسخاصولیودرستطالقانیرابهمنگفتهبود.

فعالیت  های داخل کشور 

داخل اوضاع به خارج در ایدئولوژیک تحول جریان اجمالی بررسی از پس
برمیگردیم.تماماینبحثهاومجادالتنظریدرارتباطباتغییرایدئولوژیدرفضایی
اثیریوجداازمبارزۀاجتماعیصورتنمیگرفت.سازمانطبعًافعالیتهایخودراادامه
میداد.عملیاتچریکیهمادامهداشت؛ازآنجملهیکسریعملیاتانفجاریمقارن
باسفرکیسینجروزیرخارجهوقتآمریکابهتهراندرآبان۵۳یعنیانفجاردفترشرکت
بینالمللیآیتیتیبهعنوانشرکتیفراملیکهدرکودتایشیلینقشداشتهاست،انفجار
درشرکتآمریکاییجاندیروانفجاردفترشرکتکشتوصنعتایرانوآمریکا.در۲۷
اسفند۵۳درپایاناینسال،ترورسرتیپزندیپوررئیسکمیتۀمشترکضدخرابکاری
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انجامشدکهبرایاولینباردراعالمیۀسازمانآیۀفضلاللهالمجاهدین…وعبارتبه
نامخدا…برداشتهشدهبود.درپایاناردیبهشتماه۵۴همعملیاتنظامیادامهپیدا
میکندازجملهترورمستشاراننظامیآمریکاییسرهنگُپلشفروسرهنگَجکترنر


)۱(

کهازطرفمجاهدیندربرابراعدامگروهجزنیانجامگرفت.

با میکرد، برقرار ارتباط گروهها از بعضی با سازمان فعالیتها این جریان در
آنهاهمکاریداشتودرمراودهبود.درهمینحیصوبیصبودکهیکبارشنیدیمکه
دوازدهنفردریکگروهکهتعدادیازآنهادختربودند،ازجملهرفیقفرشیدهفرجادراد
)برایسازمانبسیارباارزشبودکهفعالیندخترهمدرتشکیالتوجودداشتهباشندتا
بتواندبینزنانکارکند(باسازمانارتباطبرقرارکردهوواردگفتوگوشدهاند.این
باسازمان افرادبرخیمبارزانمارکسیسِتمعتقدبهمشیمسلحانهبودندکهتماسشان
چریکهایفداییخلقبرقرارنشدهبود،اماتوانستهبودندبهنحویباسازمانمجاهدین
تماسبگیرند.آنهاصراحتًاگفتهبودندکهمواضعواستداللهایشماازنظرماصحیح
استاماسازمانتانمذهبیستواینامرمانعازآناستکهمابهشمابپیوندیم.اینها
این میآورد. فشار سازمان به مواضع اعالم برای پایین از عماًل مواردیستکه جزو
مطلبرابهرامآرامدرنامهاینوشتهبودبااینمضمونکهمابااینرفقاصحبتکردیم،
متأسفانهعلیرغممیلخودمانوباهمۀنارضایتیایکهماوحتیبرخیازآنهاداشتند،
اینگروهرابهرفقایفداییوصلکردیم.بعضیازاینرفقامتأسفانههمراهبارفیقحمید

اشرفشهیدشدند.

ایننوعتجربه،سازمانرادرانتشاربیانیۀاعالممواضعمصممترکرد.سازمانبا
اینکهعماًلمارکسیسمراپذیرفتهبودولیآنراهنوزاعالمنکردهبود.نامۀزیرکهمربوط
بهسال۱۳۵۳استنشانمیدهدکهاینجریانخواستپیوستنبهمجاهدینرانداشته
وجویایپیوستنبهسازمانچریکهایفداییخلقبوده،لذاسازمانمجاهدینرابطۀ
آنهارابارفقایفداییوصلکرد.دراینجااینمکاتباتراکهخوشبختانهازکفنرفته
ودراختیارداریمعینًادرجمیکنم؛درعینحالایناسنادبیانگرذهنیتآنزمانبخشی

ازمبارزینهممحسوبمیشود:

اوین به متعدد زندانهای در اسارت سال چند از پس اسفندماه۱۳۵۳ اواسط در جزنی بیژن رفیق -۱
بازگرداندهشدوچندیبعددر۳۰فروردین۱۳۵۴همراهبا۶رفیقدیگرازچریکهایفداییخلقبه
نامهایحسنضیاءظریفی،احمدجلیلیافشار،مشعوفکالنتری،عزیزسرمدی،محمدچوپانزادهوعباس
سورکیبههمراهدوعضوسازمانمجاهدینخلقمصطفیجوانخوشدلوکاظمذواالنواردرتپههایاطراف
بود. اینجنایت به آمریکاییپاسخی تیربارانشدند.تروردومستشار اوینتوسطعواملحکومت زندان

نک.بهمتناطالعیۀسیاسی-نظامیشماره۲۲مجاهدین.
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/edame-enghelabi/ejraye-hokme-enghela-
bi-edame-mostasharan.pdf
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جمعِی ما با مسئلۀ پیوستن “نتیجۀ برخورد ِ

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 این راه با موانع زیر روبه رو شدیم:
۱- ضعف تکنیک و پراتیک.

۲- عدم آگاهی از تجربیات چریکی.
۳- کمبود یا نبود امکانات.

به دو طریق می توانستیم براین موانع غلبه کنیم:
۱- اتکا به خود.

۲- اتکا به سازمان های مسلح موجود.

سیانور  تهیۀ کپسول  برای  مثالً  نرسیدیم،  نتیجه  به  اول  طریق  از 
نتیجۀ مثبتی نگرفتیم. راهی جز  حدود یک ماه وقت صرف کردیم ولی 
در  نماند.  باقی  برای مان  موجود  مسلح  سازمان های  با  تماس  برقراری 
نیز موفقیتی  لنینیستی  با سازمان های مسلح مارکسیستی -  گرفتن تماس 
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 ذوق زده ساخت که از 
در  مثالً  ماندیم،  غافل  مزبور  مسئلۀ  قبال  در  آگاهانه  موضع  یک  اتخاذ 
)در  تماس  این  نتایج  و  عواقب  به  ما  این که  به جای  اولیه  برخوردهای 
رابطه با جنبش کمونیستی( نیز بیاندیشیم، فقط به رهایی خود از رکود و 
سکون که گریبانگیرمان شده بود فکر می کردیم. در ظهور این امر هرچند 
عوامل  اعتبار  به  نسبت  تنها  عوامل  این  اما  داشتند  نقش  بیرونی  عوامل 
عمل  توانستند  اندیویدوآلیستی  ماست،  بقایای خصائل  همانا  داخلی که 
کنند. ما به خود می اندیشیدیم نه به جنبش کمونیستی، به رشد فردی خود 

می اندیشیدیم نه به رشد جنبش کمونیستی میهن مان.

از  پس  و  نبود  هم  طوالنی  چندان  خوشبختانه  مدتی که  از  پس 
برخورد با مسائلی که در حول و حوش و در درون جمع کوچک مان مطرح 
گاهانۀ قبلی خود پی برده و به جمعبندی نتایج  شد، ما توانستیم به موضع ناآ

عضوگیری عناصر چپ توسط سازمان مجاهدین خلق بپردازیم.

کمونیستی  جنبش  با  رابطه  )در  عضوگیری ها  این گونه  نتایج 
میهن مان(:

از  لنینیستی   - مارکسیستی  مسلح  سازمان های  شدن  محروم   -۱
بخشی از عناصر بالفعل چپ )منبع تغذیۀ اولیه(:
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شرایط خفقان بار حاکم بر میهن، کسب آموزش مارکسیسم- لنینیسم 
را بسیار مشکل می سازد و در نتیجه عناصر معدودی هستند که می توانند 
با استفاده از امکانات محدود و تصادفی، خود را کامالً به مارکسیسم- 

لنینیسم مسلح سازند. عده ای نیز تنها موفق به کسب الفبای آن می گردند.

بخشی از عناصر دستۀ اول با در پیش گرفتن مشی “مبارزۀ مسلحانه 
هم استراتژی هم تاکتیک” به تشکیل سازمان های مسلح مارکسیستی - 

لنینیستی اقدام نموده اند.

از  ناگزیرند  خویش  رشد یابندۀ  بقای  برای  ابتدا  سازمان ها  این 
عناصر بالفعل چپ تغذیه نمایند.

چه کسی جای خالی رفیق یوسف را در سازمان  چریک های فدایی 
خلق پر می کند؟

چه کسی نقش رفیق شیرین را در سازمان اش ادامه می دهد؟

با  خلق  مجاهدین  سازمان  اما  چپ،  عنصر  یک  تردید  بدون 
را  لنینیستی   - مارکسیستی  مسلح  سازمان های  چپ،  عناصر  عضوگیری 
از بخشی از منبع تغذیۀ اولیۀ خویش محروم نموده و زمینۀ جلوگیری از 

گسترش امکانات آنها را فراهم می کند. 

مسلح  سازمان های  شدن  محروم   -۲
عناصر  از  بخشی  از  لنینیستی   - مارکسیستی 

بالقوۀ چپ )منبع تغذیه ثانویه(.

هر عنصر چپ، اشاعۀ هر چه گسترده تر 
مارکسیسم- لنینیسم را یکی از وظایف اساسی 
خویش می داند. حوزۀ انجام این وظیفه بستگی 
به قابلیت ها و استعدادهای عنصر مزبور دارد. 
داشت که  را  آن  قابلیت  ارانی  رفیق  مثل  یکی 
بذر زرین بر فراز کشور افشانده و کشتزاری پر 
حاصل به وجود آورد، همچنین ممکن است یکی 
ایدئولوژی  فاقد  باشد در یک عنصر  قادر  تنها 
منسجم، تمایل به فرا گرفتن مارکسیسم- لنینیسم 
را ایجاد نماید. بدین ترتیب است که بر کمیت 
افزوده  لنینیستبه تدریج   - مارکسیست  عناصر 
مسلح  سازمان های  بعدی  تغذیۀ  منبع  و  گشته 

فرشیدهفرجادراد
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چپ آماده بهره برداری می گردد، اما سازمان مجاهدین خلق با عضوگیری 
این  تبلیغی  نابود شدن حوزۀ  یا حتی  نتیجه محدود و  عناصر چپ و در 
عناصر، از رشد کّمی مارکسیسم- لنینیسم جلوگیری نموده و سازمان های 

مسلح چپ را از بخشی از منبع تغذیۀ ثانویۀ خویش محروم می سازد.

 - مارکسیستی  مسلح  سازمان های  تحول  از  جلوگیری   -۳
را  نتیجۀ سوم  و ۲، ظهور  نتایج ۱  وقوع  به حزب کمونیست:  لنینیستی 
طریق  از  توده ها  معنوی  حمایت  کسب  از  پس  می سازد.  اجتناب ناپذیر 
منافع  با  که  )تاکتیک هایی  توده ای  مسلحانۀ  تاکتیک های  ِاعمال 
می بایستی  مسلح چپ  سازمان های  دارد(،  مستقیم  ارتباط  زحمت کشان 
ارتباطات خود را با توده های کارگری گسترده تر ساخته و با تأمین نیروی 
فراهم  را  خود  تحول  مقدمات  آنان،  میان  از  خویش  نیاز  مورد  انسانی 
و  بالفعل  از عناصر  از بخشی  این سازمان ها  با محروم شدن  اما  نمایند؛ 
با  ارتباطات متعدد  این  امر ممکن می گردد؟  این  بالقوۀ خویش چگونه 

کدام نیروی انسانی تأمین می شود؟

عناصر  با عضوگیری  سازمان مجاهدین  می بینیم که  ترتیب  بدین 

۱۳
۵۳

د،
درا
جا
فر
ده
شی
فر
مۀ
نا
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چپ و جلوگیری از رشد کمی عناصر مارکسیست- لنینیست، امر تحول 
سازمان های مسلح چپ به حزب کمونیست را با اشکال روبه رو می سازد.

*  *  *
از آنجا که تضاد اساسی جامعۀ ما در شرایط کنونی، تضاد خلق 
با امپریالیسم و دستگاه وابسته به آن می باشد، نیروهای مختلفی در صف 
دارای وجه مشترک “ضد امپریالیستی-ضد دولتی  قرار می گیرند که  خلق 
نیروهای  )گوناگونی  امر  این  هستند.  ضد ارتجاعی(”  یا  )ضد سلطنتی 
صف خلق( رعایت اصل “تقویت هر یک از نیروهای خلقی در موضع 

خود” را الزم می دارد.

طبق این اصل هر نیروی خلقی نه تنها می بایستی از انجام هر گونه 
عملی که به تضعیف نیروی خلقی دیگر می انجامد، احتراز نماید، بلکه 
در صورت امکان می بایستی موجبات تقویت دیگر نیروهای صف خلق 
جبهۀ خلق  در  فراهم کند.  نیز  را  بودن شان(  انقالبی  درجۀ  به  توجه  )با 
اگر نیرویی با تضعیف نیروی دیگر در صدد تقویت موضع خود برآید، 
است، چه  نموده  اقدام  در خالف جهت مصالح جنبش  انجام عملی  به 



۴۷۲ازفیضیهتاپیکار

این عمل منجر به تجزیه و پراکندگی نیروهای صف خلق گشته از قابلیت 
رزمندگی آن می کاهد.

برادر مجاهدمان اظهار می دارد: “ما به اصل “تقویت هر یک از 
نیروهای خلقی در موضع خود” معتقد بوده و عمال ًدر جهت آن گام بر 

می داریم”.

برادر مجاهد دیگری اعالم کرده است: “شما عناصر چپ، نمی بایستی 
از نابودی مارکسیسم- لنینیسم هراسی داشته باشید”. )۱)

در اینجا یاد گفتۀ خواهری می افتم که می گفت: “من هم قبالً چپ 
بودم”. )۲)

عضوگیری  می شود  مشاهده  شمردیم،  بر  نتایجی که  به  توجه  با 
فوق  اصل  عملی  نقض  خلق  مجاهدین  سازمان  توسط  چپ  عناصر 
می انجامد.  خلق  جبهۀ  سازمان های چپ  تضعیف  به  امر  این  زیرا  است 
براین اساس است که از شما می خواهیم با برقراری ارتباط بین ما و سازمان 
چریک های فدایی خلق عمالً در جهت اصل “تقویت هر یک از نیروهای 
دیگر  بار  را  خود  انقالبی  صداقت  برداشته،  خود” گام  موضع  در  خلق 

آشکار سازید.
*  *  *

“در صداقت انقالبی عناصر چپی که خواهان پیوستن به ما نیستند، 
باید شک کرد” )گفته برادر(  )۳)

نمی تواند صادق  ما  مورد  در  وجه  هیچ  به  امر  این  می کنیم  فکر 
تنها با استناد به  نشان داده ایم، مثالً  باشد زیرا صداقت خویش را عمالً 
این گفتۀ برادر که “اظهار فالن موضوع هرچند ممکن است به ضرر شما 
یا رفقای دیگرمان باشد ولی به نفع جنبش است”)۴). ما حاضر شدیم 
ادامۀ  از  را  ما  آنچه که  بگذاریم.  اختیار شما  در  را  اطالعات مان  تمامی 
تماس و کار با شما باز می دارد، فقدان صداقت انقالبی در ما نیست بلکه 
تضعیف  جهت  در  عملی ست  چنین کاری،  است که  امر  این  از  گاهی  آ

سازمان های چپ.
*  *  *

امیدواریم ما را که فاقد هر گونه تجربه ای هستیم در این دریای مملو 
از تمساح تنها نگذارید “منفرد ماندن، نابود شدن است”.

به امید دیدار
پیروز باشید”
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]پاسخسازمانمجاهدینبهرفیقفرشیدهکهدرسنداصلیهمروی
نامۀخوداوبراساسشمارههاییکهدرونمتنبینپرانتزهاآمدهاست،

نوشتهشده[

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

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

این رفیق.

)۲)- منظور از خواهر در نوشته  این رفیق، خواهری ست که او 
را سر قرار تصفیه می کرده و حرفی که خواهر به او زده است اصلش این 
است: “من در ابتدای پیوستنم به سازمان به طور عمده انگیزه های عاطفی 
نسبت به خلق داشتم و سپس با ایدئولوژی اسالم آشنا شدم و پی بردم که 

اسالم مطلب انقالبی فراوان دارد”.

در  اصالً  )این  نیست  ما  برادر  از  به هیچ وجه  حرف  این   -(۳(
اعتقاد ما نیست( فقط روزی بحث راجع به اپورتونیست های چپ بوده که 
ممکن است گفته شده باشد: “در صداقت انقالبی… باید شک کرد” که 

“ما” به معنای “جنبش مسلحانه” می تواند مورد نظر ما باشد.

به  با توجه  بیان نشده است.  این صورت  به  نیز  این جمله   -(۴(
جمالت بعد می توان مفهوم اساسی و درست جمله ای که این رفیق به این 

صورت نقل کرده است دریافت”.

پسازایننامه،مجاهدینرابطۀاینرفقاراباسازمانچریکهایفداییخلق
برقرارکردند.

رفیقفداییفرشیدهفرجادرادمتولدمهر۱۳۳۰استکهدرتاریخآبان۱۳۵۴
دردرگیریبانیروهایرژیمشاهبهشهادترسید.مزاراودرقطعه۳۳بهشتزهراست.

یادشگرامیباد!

جمعبندی تغییر ایدئولوژی

درهرحال،همانگونهکهازابتداگفتم،برایاینکهمبارزۀمابازندگیزحمتکشان
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هماهنگشودوخودمانراجزوزندگیآنهادانستهورهاییآنهاراخواستارباشیمچارهای
نداشتیمجزاینکهازبهترینوواالترینتئوریایکهبهرهاییزحمتکشاناختصاص
داردوخودمولودمبارزۀکارگرانوزحمتکشاندرعرصۀجهانیست،یعنیمارکسیسم
باهمۀدستاوردهایشوگنجینۀبزرگوتحوالتیکهبهجایگذاشتهاستبهرهببریم.

مارکسیسمبهمنبعمهمیبرایالهامماتبدیلشدهبود.

میدانمکهنوعبرخوردیکهدرسال۱۳۵۴ازطرفرهبریمجاهدینصورت
گرفت،تمامًاقابلدفاعنیست.رفتاریصورتگرفتکهدرستنقضغرضمیکند.
شایداگرشخصیتخاصبرخیازدستاندرکارانتحول،مثلرفیقشهرامنبود،اگر
روحیاتمعینیعملنمیکردوحاکمنمیشد،اگردیگررفقایسازمانوهمۀمادارای
نپذیریم،رونِدتحولکمدردتر را نادرستی بودیمکهچنینرفتارهای پتانسیلی روحیهو
میبود.بایستیتوجهمیکردیمکهممکناستبرخیباتأخیربهمارکسیسمبرسند،مثاًل
برایتغییرْمشکلفرهنگیداشتهباشند،چیزیکهمادررفیقفرهادصفاودرخیلیازرفقا
سراغداشتیم.گاهیدربارۀشهیدشریفواقفیطوریصحبتمیشودکهگویااوآخوندیبود
دنبالخمینی.اصاًلچنینچیزینیست.خمینیازسالیانیخیلیدورنمیتوانستمورد
حمایتکاملمجاهدینباشد.مابهخمینیوروحانیونوکسانیدیگربهعنواننیروهایی
مینگریستیمکهمیتوانازهمکاریباآنهابرایمبارزهبارژیمشاهاستفادهکردوکمک

گرفت.منخودماینامررادرمالقاتهایشخصیبااوتجربهکردهبودم.

بودکه زایمانی مجاهدین در ایدئولوژی تغییر بگویمکه میخواهم درهرحال،
داشت، آنوجود بودن طبیعی برای بسیاری عینی زمینههای و باشد طبیعی میتوانست
اینتحول زایمانخونینشد. این و بود زیانبار آمد، بهوجود متأسفانهحالتیکه ولی
میتوانستتأثیربسیارخوبیبرحرکتیکجریانبهسمتکارگرانوزحمتکشانو
منافعومصالحورهاییآنهاداشتهباشدولیبدبختانهبهخاطربرخوردهاینادرستیکه
صورتگرفت،اینتغییروتحولخدشهدارشد.خوشبختانهسهسالپسازآنحوادثو
درسال۵۷،درداخلخوِدسازمانآنبرخوردهاینادرستوآنجریانمحکومشدو
انحرافاتموردانتقادقرارگرفت.بنابراینیکیاوهسراییصرفخواهدبوداگرکسی
بگویدتغییرایدئولوژیمجاهدینیکامرآنیوکودتاییبودهاست.بهنظرمناگرواقعًا
آنگونهکهرفیقشهرامدرکتاب“بیانیۀاعالممواضعایدئولوژیکسازمانمجاهدین”
شرحداده،زمینۀاجتماعیچنینتغییریوجودداشت،دیگردلیلینداشتهکهکسیبترسد
ازاینکهشهیدشریفواقفیبخواهدازسازمانجداشود،اماخطاهاییصورتگرفتو
عواملمتعددیدرآننقشداشتند.ازشخصیتافراددستاندرکار،تاشخصیتهمۀما
دراینکهچنینشکلیازتحولوچنینانحرافیرابتوانیمهضمکنیموبهموقعدرمقابل
انحرافنشوریمهمدخالتداشت.اینمشکالتازمایههایعقبماندگیتاریخیجامعۀ

ماهمناشیمیشوندوهیچگاهنمیتوانفقطیکطرفرامحکومنمود.



فرایندتغییرایدئولوژی  ۴۷۵

نکتۀمهمایناستکهسازمانمجاهدینباترکیببرخیازمفاهیممارکسیستی
عالیترین در را اسالم تا بود دیدخودکوششکرده از اسالمی، ایدههای از بعضی با
کارکردهایش،آنهمدرعصرامروزبیانکند.سازمانمجاهدینپسازیکدورهفعالیت
فکری،عملی،سازمانیوسیاسیباِاشکاالتوبنبستهاییبرخوردکرد.هرچندکه
توانستخودشراازیکیدوبنبستنجاتبدهدولیسرانجاممنجربهجداییشد.این
جداییوانشعابنهتنهاازطرفکسانیکهمارکسیسمراپذیرفتهبودند،بلکهازطرف
بهرهبری بود.سازمانمجاهدین بهمذهبسنتیگرویدندصورتگرفته کسانیهمکه
مسعودرجویپسازقیام۵۷،اصاًلایدئولوژیاولیۀمجاهدینراباخودحملنمیکند.
سازمانفعلیکتابهای“شناخت”و“تکامل”وآثاردیگرراکهقبلازسال۱۳۵۰در
سازمانآموزشدادهمیشدندازبرنامۀکارخودخارجکردهاست.هیچکدامازاینآثار
اولیهوبیانیههایسیاسی-نظامیدورانشاهراسازمانفعلیتکثیرنکردهاست،بهجای
اینمبانی،مسعودرجوییکسریازسخنرانیهایخودرابانام“تبیینجهان”تنظیم

کردهوارائهدادهاست.

اینهمگفتنیستکهازخطاولیۀمجاهدین،آقایلطفاللهمیثمینیزانشعاب
کردهبود.اوخودراباسیاستحکومتاسالمیهماهنگکردهوامروزبا“اصالحطلبان”
حکومتیهماهنگاست.خطدیگریهمازمجاهدیناولیهبیرونزدکهجریانیملی-

مذهبیستورادیکالیسمراکنارگذاشتهاست.

نکتۀمهمیکهبایدبهآناشارهکنمتفسیرهاینادرستیستکهبرخیازافراداز
نتایجاعالمتغییرمواضعسازمانگرفتهومعتقدنداگرچنیننشدهبودجمهوریاسالمی
برسرکارنمیآمدیامجاهدین)بهرهبریرجوی(بهقدرتمیرسیدندیااحیانًاجریاناتی
دیگر.بهنظرمنبخشیازبورژوازیایرانواقشاروسیعیازخردهبورژوازیسنتیکهاز
رژیمشاهچهبهدالیلاقتصادیوچهفرهنگیوغیرهناراضیبودندبههیچرونمیتوانستند
اندیشۀ الهاممیگرفتتحملکنند،یعنیهمان ازمارکسیسم اندیشههاواهدافیراکه
التقاطیایکهبراییکدورهمجاهدینحاملآنشدند.اینکهجریانیاصیلوانقالبی
بهمارکسیسممتمایلنگردد،همانقدر مبارزۀطبقات مادرزمانحادشدن درجنبش
تخیلیستکهبیاندیشیمچنینالتقاطیروبهخالصکردنخودازوجوهاسالمیاشنرود،
نبایدمسئلهرافقطبهوجوهسیاسیسطحیآنتقلیلداد؛مسئلۀ منظورمایناستکه
تغییرایدئولوژیبنابرتحلیلیکهرفیقشهراموکلمرکزیتسازمانارائهمیداد،ناشیاز
تحوالتیستکهدرسیستمسرمایهداریایرانودرقدرتگرفتنهرچهبیشترطبقۀکارگر
وزنۀطبقۀ نتیجه در و روابطسرمایهداری و پولی مناسبات رایجشدن یعنی آمده پیش
کارگردرسطحجامعه،تضعیفمناسباتکهنوازدیادوزنۀشهرنشینیپسازاصالحات
ارضی.فراموشنکنیمزمانیکهاینحرفهامطرحبوده،ازاصالحاتارضیدهسالی
میگذشتونتایجآنبرساختاراجتماعیآشکارشدهبود.پساینتغییراتساختاری
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مبارزان و پیشتاز مرکزیتیکسازمان استکهموجبمیگردد آن اجتماعی نتایج و
انقالبیوحرفهایآنچنینسمتگیریمشخصیبهآرمانطبقۀکارگرداشتهباشند.این
سمتگیریکهقطعًااکثریتیازکادرهاواعضاراشاملمیشدهدرواقعسمتگیریکل
مجاهدینتلقیشدیعنیچیزیکهرفیقشهرامازآندفاعمیکردودرخودکتاببیانیه
بیندو نوارهایموجود اینموضعدر بازکردهاست. اینمسئلهراشکافتهو صریحًا
سازمانهممنعکساست.درعینحالاینراهممیدانیمکهمرکزیتسازمانبراساس
اینتحلیلباکسانیکهاینتغییرموضعرانپذیرفتندواحیانًاخواستندازطریقتشکیالتی
حسابخودشانراجداکنندبرخوردبسیارسختوقاطعانهایداشته،آنهاراخائننامیده
وعاقبتتصفیۀفیزیکیکردهاست.اگررفقایمرکزیتبخشمنشعبدرآنزمانتوجه
کافیکردهبودندوآنحرفهاییکهازابتداوجودداشتهودررابطهباتحولنظریدر
سازمانمجاهدینبینخودشانمیزدند،اینکهازابتدایشکلگیریمجاهدینتمایلیبه
بهبودزندگیکارگرانوزحمتکشانوجودداشته،هرچندخیلیاوقاتبهشکلعاطفیبا

قضایابرخوردمیشدهو…شایدبهنحودیگریبرخوردمیکردند.

بهنظرمدرصحتوضرورتتغییرایدئولوژیتردیدینیست؛درعینحالمیتوان
درککردکهبهانجامرساندنچنینامریمستلزمقاطعیتدربرخوردتشکیالتیبودهاست
اماآنچهاینفرایندرابهخشونتمیکشاندایندرکمرکزیتبودهکهسازمانمجاهدین
ایدئولوژیاشسمتگیری با باهمۀهستیفکریواجتماعیاش، بایددرکلیتخود،
خودراازیکقشراجتماعیَکندهوبهطبقۀکارگرمعطوفسازد؛یعنیازشکلیتمام
خلقیدرهیئتیکگرایشخردهبورژواییرادیکالرویگرداندهوبهسویطبقهکارگر
–آنهمبهآنشکلیکهدرآنزمانبهنحویمبهمویاچهبسامبالغهآمیزمیفهمیدیمو
ایدئولوژیطبقهکارگر،بازهمبهآنشکلیکهدرآنزمانمیفهمیدیم–متمایلشود.

سالهاستمیدانیمکهاینماجراحاویچهجنبههایمنفیایبودهوخودرفیق
شهرامهمدریکیازدفترهایزندانبهاینموضوعاشارهکردهاست.درهرحالحوادثیست
کهبهگذشتهتعلقداردوامروزتنهادرسگیریازآنهاممکناست.فقطباقبولواقعیت
را خطاها یا نقص ضربه، آن تنها نه بتوان شاید استکه آن صحیح درک و سخت
امیدوارکنندهترین این بهجلوخلقکرد. ازشکست،یکپرش بلکهحتی جبرانکرد،

تفسیریستکهبهذهنممیزند.



فصلهفتم:

فعالیتدرخارج

۱۳۵۰-۵۷ 
)سازمانمجاهدین/مجاهدینم.ل.(





سیاست برقراری ارتباط با کشورهای منطقه

دررابطهباسیاستیکهدربرقراریارتباطباکشورهاوجریانهایدیگرتعریف
شدهبود،الزماستنکتهایرایادآوریکنم.هرکدامازرفقاییکهدرمنطقهفعالیت
داشتندوازجملهخودمن،ازآزادینسبیبرایفراهمکردنامکاناتازطریقتماس
با“دولتهایمترقی”ونیروهایانقالبیگوناگون،درچارچوبیکهبهصورتعمومی
تعریفشدهبودبرخورداربودیم.طبعًابهبچههااطالعاتالزمدادهمیشدومشورت
صورتمیگرفت.پرنسیپمااینبودکهبرایپیشبرِدکار،بهدستآوردنهرگونهامکاناتی
کهدرچارچوبمعیارهاوپرنسیپهایمابگنجدمشروعتلقیمیشد،یعنیبدونآنکه
امتیازویژهایبهجریاندیگردادهشود؛البتهمعیاریاپرنسیپهایماپرنسیپهایبالنسبه
بودکهموضعی یعنیالزم ندانیم غیرانقالبی را اینجریان ما بودکه بود.کافی بازی
ضداسرائیلی،ضدآمریکاییداشتهباشدودرمجموعحاملیکسریشعارهایمبارزاتی
میکرد. برایمانکفایت اطالعات مقدار همین باشد؛ منطقه ارتجاعی نیروهای علیه
بهطورخاصبهبررسیکیفیتمناسباتآندولتبامردمکشورشنمیپرداختیمکهآیا
تابعسیاستیسرکوبگرانهاستیاخیر.آنزمانایننوعدولتهارا“دولتهایمترقی
ویاملی”مینامیدندوهمینبرایمااکتفامیکرد.درعینحالمیدیدیمکهایننوع
مناسباتچگونهتوجیهمیشودوچهکالهشرعیهاییبرایشپیدامیکنندکهمثالهایش
فراواناست:زیرعنواناستفادهازتضادهایموجودبینجناحهایبورژوازییاروابط
حزبباحزب،دولتبادولتوغیره.ماهمعماًلچنینچارچوبیرارعایتمیکردیم؛
مثاًلبرایماارتباطباعراقممکنبودامابهشدتمراقببودیمکهبهآنهاامتیازخاصی
ندهیمیادرموضعگیریهایینیافتیمکهبرخالفپرنسیپهایمانباشد.دررابطهبالیبی
چنینخطریکمترمحسوسبودچونخیلیدورازایرانبودودولتآننمیتوانست
توقعویژهایازماداشتهباشد.حداکثرماهم،مثلدیگرسازمانهایمبارزازفلسطین
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گرفتهتاآفریقاودیگرکشورهامیتوانستیمازبعضیازامکاناتیکهازجانبلیبیتأمین
میشد،بهخصوصامکاناتمالیاستفادهکنیم.وجودارتباطبادولتهابرایافرادیا
گروههاییکهازایرانراندهشدهبودندوهرزمانممکنبودتحتفشاررژیمشاهدر
معرضتعقیبواستردادبهایرانقرارگیرند،امکانباارزشیمحسوبمیشد.اینکه
کشوریتورابهرسمیتبشناسدوحداقلبتوانیآنجادرامنیتبهسرببریامربیاهمیتی
نبود.ازاینزاویه،مابرایانجاِموظیفهایکهبهعهدهداشتیمیعنیایجادپشتجبههای
ازچنین شاه، علیه انقالبی ازجنبش تبلیغاتی و تسلیحاتی مالی، درحمایتسیاسی،

امکانیاستفادهمیکردیم.


جنبشظفاروتماسبایمنجنوبی

مامجاهدین،طبعًابهتحوالتیکهدرخلیججریانداشتبسیارعالقهداشتیمو
بهخصوصمتوجۀسمتوسویمبارزۀمردمی،ضداستعماریوضدامپریالیستیایبودیمکه
درآنجابهوقوعمیپیوست.بعدازدخالتایراندرسرکوبمبارزهدرعمان،طبیعیست
کهماازطریقدوستانعمانیکهبهدانشگاهبیروترفتوآمدداشتندودرآنجاسخنرانی
میکردندویاازطریقمقاالتیکهدرمطبوعاتعربیمیدیدیمدرجریانتحوالتجنگ
قرارمیگرفتیم.اینمطالبومقاالتبرایمانمهمبودوحتیبعضیازآنهاراترجمه
میکردیم.منشخصًاازنیمۀدومسال۱۳۴۹بامجلۀالُحّریه)کهآنراسازمانعمل
کمونیستیدرلبنان)۱(وجبهۀدموکراتیکخلقبرایآزادیفلسطینمنتشرمیکردند(آشنا
بودهوفعالیتهاودرگیریهایجبهۀعمانراتعقیبمیکردم.گزارشهایمفصلیکهدر
موردانقالبظفاردراینمجلهمیآمدبرایماجالبوآموزندهبود.محمودشامخیهم
اینمقاالترامیخواند.بهیاددارمگزارشخیلیمفصلیکهدراینمجلهتوسطفواز
طرابلسینوشتهشدهبودراخالصهکردهوبرایتشکیالتدرایرانفرستادیم؛همچنینما
ازطریقرفقایفلسطینیهمدرجریانجنبشهایانقالبیمنطقهبودهواحیانًامیتوانستیم
دربغدادوبیروتباآنهارابطۀمستقیمبرقرارکنیم.یکیازاینجنبشهاکهدرآنشرایط
وضعیتحاّدیداشتجنبشظفاربود.درعینحالهمانطورکهگفتهشد،ماازقبلبااین
جنبشآشناییداشتیموطبعًاازمبارزاتآنهاحمایتمیکردیمواعالمیههایمتعددی
ازطرفمجاهدینوهمینطورچریکهایفداییورفقاییکهتحتعنوانجبهۀملی
خاورمیانهفعالیتمیکردنددراینارتباطمنتشرمیشد.سلطانقابوس)پسر(کهپساز
کودتاییدرسال۱۹۷۰علیهپدرشبهقدرترسیدبهمناسبتجشنهای۲۵۰۰ساله
درمهر۱۳۵۰بهتهرانسفرکرد.روابطایرانوعمانهرچهنزدیکتروصمیمانهترشد
تاجاییکهایراندرسرکوبجنبشانقالبیظفاردرآذر۱۳۵۱بهآنجالشکرکشیکرد.
پسازسفردیگریازجانبقابوسدراسفند۱۳۵۲،مجاهدینباانفجاربمبدرجلوی

۱-منظمةالعملالشیوعیفیلبنان.
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سفارتعمانحمایتخودراازانقالبیون
عمانینشاندادند.)۱(

در عمانیکه دوستان طریق از ما
بغدادهمحضورداشتندباظفاریهارابطه
داشتیم.درزمستانسال۱۳۵۱بودکهآنها
به ایرانی سربازان که حاال خواستند ما از
آنجااعزامشدهاندشماازطریقرادیوپیامی
برایآنهابفرستیدوبرایشانتوضیحدهید
کهمردمساکناینمنطقهدرچهوضعیتی
و هستند چیز چه خواستار داشته، قرار
سرکوب شاه ارتش همکاری با چگونه
میشوند؛بهآنهاپیغامدهیدکهما،برادران

ایرانیشمابهاطالعتانمیرسانیمکهاینزحمتکشانبرادرانشماوموردستموسرکوب
هستند؛درنتیجهنبایدبرآنهاشلیککردوآنهاراهدفگلولهقرارداد.

مابرایتحققاینخواستهیعنیفرستادنپیامبهسربازانایرانیواردعملشدیم.
دربغدادپیامهاییروینوارکاستضبطمیشدوآنهانواررامیبردندوآنجاازرادیو
بهفارسیپخشمیکردند.اینوظایفرامشخصاًمرتضیخاموشیکهگویندۀیکیاز

رادیوهایعنیرادیوصدایانقالبیونبودبهعهدهداشت.

ازسال۱۳۵۲بودکهتماسماباانقالبظفارشکلفعالتریبهخودگرفت
ویکیازبچههابهخواستخودعازممنطقهشدتاهمراهرفقایظفاریبجنگدودر
البتههدفازاینحضور،همشناختبیشترمنطقه آنجاحضوریمستمرداشتهباشد،
خارج در ما نظامی.کمکهاییکه آموزش مقاصد و فعال ارگانیِک ارتباط هم بود،
میتوانستیمدرخدمتمبارزۀآنهاانجامدهیمجنبۀتبلیغاتیداشتوهمینطوربهدست
آوردناطالعاتازآنچهدرآنجامیگذردودرجریانقراردادنرفقایماندرداخل.این
فعالیتدرعینحالباعثمیشدکهدرعملیاتنظامیایکهرفقادرخودایرانانجام
وسرکوب درخلیج ایران علیهدخالت انتخابشودکه وسیبلهایی اهداف میدادند

۱-نک.به:اطالعیۀسیاسی-نظامیشماره۱۷سازمانمجاهدینخلقایراندرسایتاندیشهوپیکاربخش
“سایتهایدیگر”باخترامروزشماره۵۳.

http://peykar.org/Niruhaye-Digar/bakhtare-emrooz/bakhtare-emrooz-53.pdf

واسناددیگریازسازمانمجاهدینقبلازقیام۱۳۵۷.
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Nashrie-Khabari-1354.pdf
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/Mojahed-5.pdf

ونیزبهنشریۀپیکارشمارههای۱۰۹،۵۸،۷،۶،۴،۳.
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عمانیهاوهمینطورعلیهسلطانقابوسباشد.چندعملیاتانفجاریازنوعیکهماآن
موقعفکرمیکردیمحاملتأثیراتتبلیغیستانجامگرفتکهدرجهتافشاینیروهای
درکنارعملیات یعنی بود، امپریالیسم علیه و منطقه در وچه ایران در ارتجاعی،چه

بمبگذاریعلیهمستشارانآمریکایی،چندعملیاتعلیهقابوسهمصورتگرفت.

سفربهعدن

منچندباربرایبرقراریرابطهمیانمجاهدینوانقالبیونظفاریوهمینطوربه
دستآوردنبرخیامکاناتازدولتیمنجنوبیبهعدنسفرکردم.

درابتداهیچتماسمستقیمیبادولتعدن)یمنجنوبی(نداشتیم.همانطورکه
گفتمیکیازرفقایما)باناممستعارمصطفی(زمانیکهدربیروتبودیمپسازمدتی
این از بهظفاروکسبتجربۀمستقیم بهرفتن بافعالیتجبهه،تمایلخاصی آشنایی
جنبشنشاندادوماهمازاینتمایلاستقبالکردیم؛اوازطریقیمنجنوبیبهظفار
رفتتامشخصًادرکنارمبارزینظفاریحضوردرجبههراتجربهکند.اطالعاتیکهاواز
نقاطقوتوضعفجبههکسبکردهبود،چندیبعدکهبهسراغآنهارفتیمبسیاررابطۀ
ماراتسهیلنمود.درآنزماناینتنهاتماسماباجبهۀخلقبرایآزادیُعمان،مبارزین

ظفاریمحسوبمیشد.

سفر)غیررسمی(بهعدن،ظفار

با توانستم بهعدنرفتمو بهصورتغیررسمی اردیبهشت۱۳۵۳ باردر اولین
دکترعبداللهخامرییاخامرهایکهمعاونرئیسجمهور)سالمُربیععلی(بودبهعنوان
نمایندۀسازمانمجاهدیندیدارکنم.اونمایندۀرسمیرئیسجمهوریمندرمذاکرات
بادولتهایمختلفبود.طیجلسهایدوساعتهباحضوریکیازعمانیهاکهبهعنوان
ُمعرفآمدهبودوهمینطورمرتضیخاموشیومصطفیکهازقبلآنجابودبهصحبت
نشستیم.اودرموردوضعسازمانمجاهدینوفعالیتیکهداشتیموغیرهسؤالمیکرد.
بهیادمماندهزمانیکهازایدئولوژیماپرسیدمنازبرخوردصریحطفرهرفتم،علتش
میشد. تلقی درونی و داشت ادامه ایدئولوژی تغییر فرایند هنوز بودکه این طبعًا هم
ایدئولوژیوجودداردوما بهاوگفتمکهدرسازمانبحثهاییدرمورد بااینحال
ممکناستدستبهتحولیدراینزمینهبزنیماماهنوزچیزیاعالمنشدهاست.در
واقعدرآندوره،نهتنهابینیمنیهاوهمینطورظفاریهاکهمذهبینبودهوخودشان
رامارکسیستمیدانستند،بلکهحتیبینفلسطینیهاهم،مذهبیبودنمزیتیمحسوب



فعالیتدرخارج   ۴۸۳

نمیشدوماآنرابهعنوانیکنقطۀمثبتارزیابینمیکردیم.آنزمانبرایمامسئلۀ
دینوعنوانمجاهدواقعًااهمیتینداشت،درنتیجهبرایآنهاطوریصحبتکردیمکه
مسائلاساسیما،امرسیاسی،تحولاجتماعیواینگونهموضوعاتاستوایدئولوژی

امریثانویاست.

و منطقه و ایران مسائل به نسبت عمومی تحلیلهای ارائۀ از پس بههرحال
ایرانداشتیموتبادلنظرحولاینمسائل،بهدرخواست چشماندازیکهبرایاوضاع
رابطهای حفظ بهمنظور میخواستیمکه آنها از مشخصًا ما رسیدم. خودمان مشخص
دائمیبهرفیقیازمااجازۀاقامتدهندوهمینطوریکصندوقپستیویکحساب
بانکیبهمااختصاصدادهشود.ازهمینجامناسباتماباحزبسوسیالیستیمندر
واقعبادولتیمنآغازشد؛درعینحالصحبتازیکامکانرادیوییهمبهمیانآمد

کهبعدازاینآشناییاولیه،ازطرفرفقایظفاریبهمامحولگشت.

رادیوعدنیکساعتبرنامۀرادیوییدراختیارظفاریهامیگذاشت.آنها۱۰تا
۱۵دقیقهازاینبرنامهرادراختیارماقراردادندکهکاماًلدرآنمستقلبودیم.مابهزبان
فارسیخطاببهسربازانایرانیکهبرایجنگبهآنجاآمدهبودندمطالبیمیگفتیم.ارتش
ایراننقشژاندارممنطقهراایفامیکردوبهآنجانیروفرستادهبود.پسازاینتوافقو
بهدستآمدنرادیو،رفیقمرتضیخاموشیبهطوردائمدرعدنماندوبرنامههایرادیویی
رانوشتهواجرامیکرد.همچنیناخبارعدنومسائلیراکهآنجاجریانداشتبرای
سازمانمیفرستاد.برنامۀمااز۱۳۵۳تا۱۳۵۷حتیچندهفتهپسازواژگونیرژیمشاه
ادامهداشت.گفتارهایرادیوییرامعمواًلتحتعنوان“گفتارهایرادیوعمان”چاپ
میکردیم)۱(.صدایرادیوعمانحوزهنسبتًاخوبیرامیپوشاندیعنیمناطقیکهآنزمان
برایمااهمیتداشت،مثلمناطقجنوبیایران،بوشهرواطرافآن.ماچندیبعد،سال
۵۶-۱۳۵۵ازطریقرفقاییکهدرمشهدزندانیبودند،مثلکاظمشفیعیهاودیگران
فهمیدیمکهآنهاتوانستهبودندبادستکاریدررادیوترانزیستوریکوچکیکهداشتند،
رادیورابگیرند.اتفاقاًخبرکشتهشدنمرتضیخاموشیوحوریبازرگانراازهمینرادیو
شنیدهبودند.درزندانتبریزنیززندانیاناینرادیوراگوشمیکردند.رادیوحتیدربخشی
ازهندبهگوشمیرسیدچوندیدیمبعضیازهوادارانسازماندرهندگفتارهایرادیویی

راچاپوپخشکردهوبهصندوقمادرعدنهمفرستادهبودند.

اعزامدورفیقزنبهظفار

بعدازسفرغیررسمیایکهبهعدنداشتمودرآنجاهمراهبامصطفیومرتضی

۱-بهعنواننمونهنک.به:“گفتارهایرادیویی،برنامهفارسیصدایانقالبعمان”.
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Goftare-Rdio-Enghelabe-Oman-1357.pdf
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اینسفر،سازماندورفیق بامعاونرئیسجمهورصحبتکردیموموفقیت خاموشی
دیگری و پزشک یکی که افراز رفعت و افراز محبوبه بودند، هم خواهِر که مجاهد
معلمیبودکهکارپرستاریهممیکردبهیاریجنگجویانظفاریفرستاد)درمورداین
دوخواهرانقالبیجداگانهبهتفصیلنوشتهام)۱((.دراینزمانچهدرخودجبههوچه
درپشتجبهه،پزشکانکوباییحضورداشتنداماایننخستینباربودکهزنانعمانی،
مبارزچندین دو آن بود. برایشانخیلیرضایتبخش امر این و میدیدند زن پزشک
ماهزیربمبارانودرشرایطسخت،فعالیتداشتندکهاینخودنمونهایازهمبستگی

انترناسیونالیستیماباخلقعمانوجسارتانقالبیایندورفیقبود.

سفرآنهابهعماندربهارسال۱۳۵۴واقعشد.منشخصًازمانیکهبهدمشق
رسیدند)ازایرانباپاسپورتشخصیخودبهلندنرفتهسپسبهدمشقآمدند(ازآنها
استقبالکردموپسازچندروز،درخردادسال۱۳۵۴)ژوئنسال۱۹۷۵(اینرفقا
رابهظفاربردم.متأسفانهرفعتافرازکهقباًلآموزگارومدیردبستانرفاهبودوبیش
ازچهلسالازعمرشنمیگذشتدرمنطقهبهعلتابتالبهیکبیماریبومی)نوعی
ازماالریا(درگذشت.رفقایعمانیدرخاکسپاریاوازخدماتشقدردانیکرده،مراسم
رسمیبارژۀنظامیترتیبدادند.محبوبهافرازدرآنجاتماموقتبهکارخدماتپزشکی
همراه انقالبیون شکست با عمانکه جنگ پایان و ماه چند از پس او میپرداخت.
بود،دردسامبر۱۹۷۵بهعدنبازگشتهوبههمکاریدرگویندگیبرنامۀفارسِیرادیو
به میدانیم همانطورکه و شد منتقل پاریس به مدتی از پس باالخره تا شد مشغول
باید باتأسفبسیارمینویسم را اینسطور سرنوشتتلخیدچارگشت.)۲(اکنونکه
بودهاستاضافهکنم؛در رفیقمؤثر این راهمکهشایددرفرجامغمانگیز نکته این
سال۱۳۵۶و۱۳۵۷باالگرفتنانتقادهایدرونیسازمانمجاهدین)م.ل.یابخش
منشعب(بهعملکردرهبریکهبهآنجلوترخواهیمپرداخت،موجبسرخوردگیافراد
متعددیشدزیراگماننمیکردندکهدرجریانمبارزهوسازمانیکهآنهانهایتاعتماد
زیاد احتمال به باشد. داشته وجود اشکاالتی و نقاطضعف چنین داشتهاند آن به را
ایننکتهنیزبهوخامتحالمحبوبهشدتبخشیدهباشد.آنچهازایندورفیقبهیاد
میماندشکیبایی،متانتوصداقتانقالبیست.آنهامیانخودومردمعمانفاصلهای
نمیدیدند،دلسوزیومهرووفایشانازآنهامبارزانیانترناسیونالیستوشایستۀافتخار

ساختهاست.یادشانگرامیباد!)۳(

۱-نک.به:“رفعتومحبوبهافراز:زنانپیشگامدرانترناسیونالیسموهمبستگیخلقها”،پیوست۵.
۲-شرححالهردونفردرنشریاتسازمانیازجملهنشریۀپیکار۱۹

http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-019.pdf
وخبرشهادترفعتدرنشریۀباخترامروزشماره۶۹آمدهاست.

http://peykar.org/Niruhaye-Digar/bakhtare-emrooz/bakhtare-emrooz-69.pdf

۳-ازایندورفیقاثرُپرارزشینیزبهجاماندهاست:“همراهباانقالبیونعمانی،یادداشتهایجنگظفار”
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سفررسمیبهعدندرهیئتمشترک

سفردیگرمابهعدندرتابستان۱۳۵۵بود.اینباربهصورترسمیدرهیئتی
مشترکباسازمانچریکهایفداییخلقبهآنجارفتیم؛ازطرفرفقایچریکهای
وجبهۀ زمانچریکها )آن ماسالی وحسن )مسئول( رفیقمحمدحرمتیپور فدایی،
سپاسیآشتیانی مجاهدین، طرف از و داشتند بودند(حضور نزدیک یکدیگر به ملی
)مسئول(همراهباخاموشیومن.دراینمالقاتکهششساعتتمامطولکشیدسالم
ربیععلی،رئیسجمهوریمنجنوبیطرفصحبتمابودودرجویبسیارصمیمانهو
دوستانهبرگزارشد.بهخاطردارمکهبرایمنروزیُپرکاروُپرمسئولیتبود؛ترجمهاز
عربیبهفارسیوبرعکسبهعهدۀمنگذاشتهشدهبود.خرجسفرواقامترایمنتأمین
کرد.درستبعدازاینسفراولبودکههمراهبارفیقعلیرضاسپاسیآشتیانیتوانستیماز

مقاماتعدنصندوقوحساببانکیبگیریم.

سفربعدیبهنظرمدرپاییز۱۳۵۶استکهبارهبریجبهۀآزادیعماندراستانغیظه
مالقاتکردیم.هیئتنمایندگیمامرکببودازمحمدیزدانیان،مجتبیطالقانی)کهبعد
مسئولدفترعدنشد(ومنوازطرفجبهه،دبیرکلآنعبدالعزیزالقاضیحضورداشت.

وضعیتجغراسیاسِیخلیجویمنجنوبی

دردهۀ۶۰میالدیمنطقۀخلیجعمدتًاتحتحاکمیتاستعماریانگلستانبود.
فقطکویتاستقاللیصوریداشت.جمعیازروشنفکرانونیروهایمترقیعربیاهل
منطقۀخلیجیعنیازسعودی،عمان،کویت،بحرینوبرخیمناطقدیگر،سازمانیدرست
کردندکهآنرا“جبهۀخلقبرایآزادیعمانوخلیجعربی”نامیدند)۱۹۷۲(.پساز
مدتی،کسانیکهدربحرینوکویتجایپایمحکمتریداشتند،ازاینجبههجداشدهو
راهمستقلخودشانرادرچارچوبمبارزۀپارلمانیدنبالکردند،امابخشعمانبهکار

خودادامهدادوخودرا“جبهۀخلقبرایآزادیعمان”نامید)۱۹۷۴(.

کودتاییباحمایتعبدالناصر،رژیمامامترادریمنسرنگونکردوجبهۀقومی
بهرهبریسالمُربیععلیسرانجامدربخشجنوبییمنبهپیروزیرسیدواستقاللخود

راازانگلیسبهدستآوردودرعدنمستقرشد)۱۹۶۷(.

جمعیتیمنجنوبیآنزمانحدود۲میلیوننفربود.نیروهایانگلیسیدرسال
۱۹۷۱کلمنطقۀخلیجراتخلیهکردندوایرانجزایرتنببزرگوکوچکوابوموسی
رابهدلیلهمینکوچنیروهایانگلیسیازمنطقه،اشغالکرد.گفتنیستکهشاهنیزدر
مبارزهبانفوذمصردرمنطقهباسعودیمتحدبودوازایرانسالحوذخایرتسلیحاتی

http://peykar.org/books/917-afraz.html.۱۳۹۳انتشاراتاندیشهوپیکاراسفند
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بهیمنشمالیارسالمیشد.طبقسیاستیکهآمریکاپیشگرفتهبودشاهمأموریتداشت
بهعنوانژاندارمخلیجانجاموظیفهکندودرهمینراستا،رژیمشاهبرایسرکوبجنبش
مسلحانۀعمان)ظفار(نیروبهمنطقهاعزامکردهبود.نیروهایایرانیباهواپیماوخمپاره،
بمباراناستانغیظه به پایگاههایجبهۀعمانراموردحملهقرارمیدادندوحتیکار
و بودکشید.دردرگیریها،طرفینموفقیتها )یمنجنوبی(کهپشتجبهۀعمانیها
شکستهاییداشتند.جبهۀآزادیبخشعمانچندینبارنمایشگاهیازسالحهاییکهدر

جریانجنگازنیروهایایرانیوعمانیمصادرهکردهبود،ترتیبداد.

منطقۀ در عمان”که آزادی برای خلق “جبهۀ از جنوبی” یمن قومی “جبهۀ
کوهستانیظفارعلیهحکومتپادشاهیعمانمیجنگیدفعاالنهحمایتمیکرد.عمدۀ
کادرهایایننیروهایسیاسیریشهدرفعالیت“جنبشناسیونالیستهایعرب”داشتند

کهازشمالآفریقاتاخاورمیانهومنطقۀخلیجفارسرادربرمیگرفت.

فعالیتهای بهگسترش سالهای۱۹۷۰ ابتدای از عمان” آزادیبخش “جبهۀ
خودپرداختوازحمایتجمهوریدمکراتیکیمنجنوبیوبرخیازرژیمهایعربی
مانندعراقوسوریههمبرخورداربود.درعرصۀبینالمللیبااتحادشورویوبلوکشرق
رابطهداشتوکمکهاییازآنهادریافتمیکرد،ازاسلحهیابرخیموادغذاییگرفته
تاآموزشنظامیجوانانمبارزعمانیکهجبههمعرفیمیکردیاهمینطوربرخورداریاز

بورستحصیلیدردانشگاههایشوروی)فنی،سیاسی(.

جبههاساسًادرمبارزهعلیهارتجاعحاکمبراینکشوروکلمنطقۀخلیجشکل
گرفت.ازآنجاکهبرخیازبنیانگذارانجبههمانندمحمداحمد،سابقۀفعالیتدر“جبهۀ
ناسیونالیستهایعرب”راداشتند،طبیعیستکهمبارزۀضداستعماریووجهۀملیو
رهاییبخشجنبشبارزبود.گرایشآنهابهچپبسیارشبیِهگرایشبهبلوکسوسیالیستی
درهنگامجنگسردبودواینخصلتمشترکبسیاریازجنبشهایآزادیبخشدر
برقرارینوعیسوسیالیسم،اماسوسیالیسمی به آندورهمحسوبمیگشت،یعنیتمایل
امردرواقعیِتعقبماندۀعمان ازشورویوچینبود)۱(.این کهنوعیسنتزکمرنگ
نمودهایمتضادیداشت؛درجامعهایکههنوزبورژوازیدرآندرستوحسابیپانگرفته
چطورممکنبودازقدرتگیریطبقۀکارگرصحبتشودیاایجادمدرسۀحزبیوآموزش
مارکسیسم-لنینیسمدردستورکارباشدویابتوانناممدرسهایرا“دبستانلنین”گذاشت؟
همۀاینکارهادربهترینحالتزودرسجلوهمیکرد.جامعۀعمانازنظرسطحتکامل
تولیدیبسیارابتداییبود.برخیمفاهیمپیشپاافتادهحتیدرمقایسهباجامعۀایراندر

فرهنگآنانجایینداشت.

عرصۀعملیاتیجبهۀخلقبخشکوهستانیظفاربودکههممرزیمنجنوبیاست

۱-برایاطالعاتبیشتردربارۀجبهۀقومینک.به:کتاب“حرکةالقومیینالعرب”نوشتهدکترباسلالُکبیسیبهعربی.
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)استانغیظه(.منطقۀکوهستانیظفارمنطقهایویژهدرشبهجزیرۀعربیمحسوبمیشود
وبارانهایموسمی،استواییو…دارد.

“جبهۀخلقبرایآزادیعمان”کهدرابتداصدهانفرمسلحداشت،بهافشاگری
وبسیجسیاسیعلیهدولتعمانمیپرداختوهمینطورباحمایتیمنجنوبیبهحملۀ

نظامیبهمراکزمتعلقبهدولتعماندستمیزد.

دولت که شد باعث میکرد، معرفی مارکسیست را خود جبههکه فعالیتهای
انگلیسکههمچنانحاکمیتدیرینخودرابرعمانحفظکردهبود،سلطانسعیدبنتیمور
راکهنمونۀغریبیازعقبماندگیوارتجاعبودازکاربرکنارکردهوپسرشقابوسراکه
آنزماندریکیازدانشگاههایافسریانگلیسدرلندندرسمیخواندبهعنوانجانشین
پدروپادشاهعمانبهمنطقهبازگرداند.اینشایدمهمتریندستاوردفعالیتجبههبودکه
قدرتنواستعماریحاکمرامجبورکردچهرهعوضکرده،سیمایبهاصطالحمدرنیرا
عرضهکندودستبهیکسلسله“رفرم”بزند،مثاًلناخنگرفتندرروزهایغیِرجمعه

آزادشد،مدرسهبازوسروکلۀتلویزیونپیداشد!

وضعاقتصادی

درابتدااینتوضیحالزماستکهبرایماایندوکشور،یعنیعمانویمنجنوبِی
آنروز،یکمنطقۀواحدراتشکیلمیدهندودرواقعدنبالۀیکدیگرهستند؛هردودر
کناراقیانوسبودهوازلحاظعقبماندگیتقریبًایکسطحدارند،البتهبستهبهاینکه
درچهمحلمشخصیباشی،سطحزندگیتمایزاتیدارد.شهرعدنبهخاطروجودنفتو
اینکهیکبندربزرگتجاریبوده)مشخصًادوپاالیشگاهبزرگبریتیشپترولیومدر
دنیایکیدرآبادانبودهودیگریدرعدن(ازاهمیتزیادیبرخورداربودوپیشرفتهای
مشخصیدرآنجادیدهمیشد.یمنرشدیشبیهبهمناطقجنوبیایرانمثلبوشهروآبادان
بعدازمشروطیتداشتهاست.میدانیدکهاولینشهریکهدرایرانلولهکشیآبدرآن
احداثشد،بوشهربود،بهدلیلآنکهشهریبندریودرمسیرهندبودهوانگلیسیهادر
آنحضورداشتند.درعدنهم،برقجزوامکاناتدائمیستکهبهواسطۀگرمایهوایک
ضرورتتامداردچوناگرپنکهسقفیدراتاقیکارنکنداصاًلماندندرآنجاامکانندارد.
باری،درخودشهرعدنپیشرفتهاییوجودداشتامابهخاطربستهشدنکانالسوئزو
راهبابالمندب)۱(ودریایسرخ،بعدازسال۱۹۶۷کهحدود۱۰سالطولکشیداز
اهمیتعدنوموقعیتتجاریاشکاستهشدوکلاینمنطقه،چهنواحیظفاروچهنواحی
مرزییمنجنوبیهمچنانعقبماندهباقیماندهبود.درواقعزندگیمردمدرخودعدن

۱-بابالمندبتنگهایستکهدرجنوبدریایسرخقراردارد.بستهشدنکانالسوئزکهدریایسرخرا
ازشمالبهمدیترانهوصلمیکند،بابالمندبراهممسدودمیسازد.
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ودرمناطقیکهبهبابالمندبنزدیکاست،عمدتًافعالیتیبندریستوزندگیآنهااز
طریقماهیگری،تجارتورفتوآمدکشتیهامیگذرد.تجارتوتوریسم،منابععمدۀ
البتهیمنمناطقنفتخیزفراواندارداماازآنجاکهنزدیکمرزسعودی درآمدبودند؛
استهمیشهسعودیمانعازاکتشافواستخراجنفتدرآنجاشدهاست.درسالهای
۱۹۸۰چندبارالجزایریهاوایتالیاییهاسرمایهگذاریکردندواکتشافاتعلمیرابهثمر
رساندندوقصدداشتنداستخراجآنراآغازکنندکهسعودیبازتهدیدکردونگذاشت
اینطرحعملیگردد؛عربستانخودراقیمیمنمیداندوحتیپسازوحدتدویمن
درسال۱۹۹۰،اجازهندادکهبهرهبرداریازاینذخایربهنفعمردمآنجاصورتگیرد.
آمریکاوعربستانهموارهبهبیثباتیاینمنطقهدامنزدهاندتابتواننددرنهایت،ذخایر
نفتیومعدنیآنرامالخودسازند.اگربهیمناجازهدادهشودکهازنفتخوداستفاده
کند،مسلمًاوضعمردم،البتهبهشرطیکهحکومتیمردمیدرقدرتباشد،بهترخواهدشد.

پسازجنگاعرابواسرائیلدرژوئن۱۹۶۷،کانالسوئزوبابالمندببسته
شدهبودودولِتبرسرکارآمدهدریمنجنوبیتجارتخارجیراکنترلمیکرد،درنتیجه
کشتیهامجبوربودنددرمیانراهدراقیانوسهندتوقفکنندودیگر،مسافریاکاالیی

واردمنطقهنمیشدکهاینامروضعزندگیمردمرادشوارمیساخت.

درسالهای۱۹۷۰کهمابهآنجارفتوآمدمیکردیم،ممراقتصادیشاناساسًا
تجارتبود،خصوصًاکهکشاورزِیچندانیدراینمنطقهوجودنداشتوصرفًادامداری
آنهمدرمقیاساندکیمطرحبود.بعدازجنگاعرابواسرائیل۱۹۷۳کهمصروسوریه
بهاسرائیلحملهکردندوسپسبهخاطرصلحمصر-اسرائیل،کانالسوئزبازشدودوباره
علیرغم مردم شد، ممکن بابالمندب طریق از مدیترانه و هند اقیانوس بین رفتوآمد
مخالفتدولتباصلحاعرابواسرائیل،ازاینبابتبسیارخوشحالبودهوخوشحالی

خودراعلنًاباشوروشوقوتظاهراتنشانمیدادند.

بابازشدنبابالمندبپایتوریستهاهمبهآنجابازشدهومنبعیمالیمحسوب
دادوستد را غیره و پشمگوسفند شیرینیجات، مثل محلی همچنینکاالهای میشد؛

میکردند.بهاینترتیباینتجارتبرایزندگیمردمتعیینکنندهبود.

وضععقبماندۀعدن)مشاهداتعینی(

عدندرآندورهشرایطیبسیارعقبماندهداشت،حتیدرمقایسهباایران.شاید
دیگرکسیبهیادنداشتهباشد،امازمانیبودکهاتوبوسهادرایرانبیندوردیفصندلِی
بیشتریمسافرسوار تعداد تا آنچهارپایهگذاشتهمیشد میان ثابت،طنابداشتندکه

شوند،آنرامندرداخلهواپیمایعدنهمدیدهبودم!
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قهوهخانههامحلوقتُکشیمردمبودآنجامینشستندووقتمیگذراندند.پولی
همدربساطنداشتندکهقهوهیاچایسفارشدهند؛میدیدیکهمثاًلفقطدوشیشهآب
جلویشاناستوساعتهانشستهاند.لباسشانبسیارسادهبودالبتههیچوقِتسالالزم
نبودکسیکتوشلواربپوشد،میگفتندیکپیراهنداشتهباشیویکُلنگبهکمر،

بهقولخودشان“فوته”،کافیست.

اگربرایغذاخوردنچیزیسفارشمیدادی،مثاًلچلوخورشت،یکمقدارآِب
گوشتونخودوغیرهرویکمیبرنجمیریختند.اگرگوشتمیخواستیبایدمثال۵
ریالبیشترمیدادیتاکمیگوشتاضافهکنند.بسیاریازمغازههادرطیروزهایهفته

تعطیلبودبهایندلیلکهصاحبانشکشورراترککردهبودند.

برایماباورکردنینبودکهدرظفارومنطقۀغیظهمثاًلمفهومآیندهنگریحتی
درسطحبسیارابتداییاشبرایآنهانامأنوسباشد،یعنیاینامربسیارسادهکهمیتوان
غذاییرابرایچندوعدهنگهداشت؛مثاًلاگرصبحغذاییآمادهکردیوخوردی،ظهر
همگرسنهخواهیشدوبایدبرایشبهمچیزینگهدارییادرمصرفشیرمیتوان
کاریکردکهبهاشکالدیگرمانندپنیرباقیبماند.ماتالشمیکردیمبرخیاسلوببه
ظاهربدیهیرابهآناننشاندادهودرمیانشانرایجکنیم.یکیازاینتالشها،هرچند
این برای ورسمشود؛ رایج منطقۀظفارکاشتنسبزِیخوردنی در بودکه این ناچیز،
کاربذرهمبهآنجابردیموکاشِتآنرانشانشاندادیم.آنهامثاًلبرایناهاردرنظر
نسبت به نوعیجیرهبندی اینکه یا و بایدمصرفکرد برنج مقدار نمیگرفتندکهچه
وهمین لزوممصرفمیشد ازحِد بیش ازهمهچیز نتیجه در دهند، انجام امکانات
بیبرنامگیوضعرادشوارترمیکرد.اینکهمیتوانزیادِیموادرابرایدفعاتبعداحیانًا
حفظکردبهمخیلهشانخطورنمیکردوبسیاریاوقاتدیدهمیشدبرنجباقیماندهرابه
دورمیریختند،بیتوجهبهاینکهعصرهمانروزدوبارهگرسنهخواهندشدوممکنبود
ازهمانبرنجتغذیهکنند.شایدشرایطاقلیمیوگرمایفوقالعادهامکاننگهداریغذا
رامحدودمیکردهواینبهنوعیدرفرهنگآناننشستکردهبود.حتیمیدیدیمکهاگر
افرادیازکوهستانبهعدنآمدهودرخانهایبودندکهیخچالهمداشت،بازازاین

وسیلهبراینگهداریزیادیغذایآمادهشدهاستفادهنمیکردند.

جایگاهزنانومناسباتزناشویی

برخوردی از حاکی شدیم روبهرو مناسباتی با رفتیم ظفار به ما ابتداییکه در
مترقیانهبهمسئلهزنان.بهنظرمااینبرخوردناشیازنقشبرجستۀزناندرجنبشبود.
یکبارشبهنگامبهجاییبهاسم“حوف”میرفتم.حوفنزدیکمنطقۀمرزیاست؛
کوهوبیابانیکطرفوطرفدیگرشدریاست.تامرزهمسهچهارساعتراهاست؛
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مسیریکوهستانیکهدرآنحتییکراهمالروهمبهسختیمیشدپیداکرد.جنگجویان
بردوشداشته راقطعهقطعه نامیدهمیشدند،سالحهایسنگین عمانیکه“مقاتلین”
بسیار شرایط در و برهنه پای با آنهم میکردند. سوار و برده باالیکوه به چابک و
و مترقی مناسبات اینچه بقیه. مثل بودند،مسلح زنانجوانهم میانشان در سخت؛
پیشرفتهایستکهچنینبرابریایراممکنمیکند؟درابتدایامرفکرمیکردیماین
ناشیازآموزشیستکهدرجنبش،نسبتبهجایگاهونقشزناندادهشدهاستوبنابر

آن،زنانودختراناینطوردرامورمبارزاتیشریکمیشوند.

وچهبسا داد نسبت درجریان مبارزۀ و مارکسیسم مزایای به بود اینراممکن
بینخودشانهماینگونهفکرمیکردند.بعدًافهمیدیمکهمسئلهپیچیدهترازایناست.
درستاستکهاینآموزشهاوتربیتوجودداشته،بهایجادبرابریدامنزدهوآنرا
رشددادهاست،امااینمناسباتزمینهایداشتهکهازسنتمایهمیگیردوخوداینسنت
ازاهمیتزندرمناسباتتولیدوسهمیکهآناندرتهیۀمعیشتدرایننوعاقتصاد
طبیعیوشبانیایفامیکردهاند.درواقعبخشمهمیازتولیدمادیبهآنهاواگذارشده
بودهاست.آنهااساسًابهشبانیمشغولبودهوگوسفندپرورشمیدادند،شیرآنراو
گاهیخودشراهممیفروختند.پسنمیتواندرکحاکمبرآنهارا“غلط”ارزیابی
کرد.درواقعآنهامایهومبنایسنتیآنرادرنظرنمیگرفتندوهمۀوجوهمثبترابه

ایدئولوژیخودنسبتمیدادند.

همینعاملرادرمناسباتزناشوییمیدیدیم؛مصطفیکهقبلازمابهمنطقۀجنگی
رفتهبودوتالشداشتخودرابازندگیآنهاکاماًلوفقدهد)تاجاییکهمثلآنهاباپای
برهنهدرکوهراهمیرفت(میگفتکهدرطینشستیشبانهکهمعمواًلموضوعآنپرداختن
بهمسائلومشکالتروزبود،زنیرشتۀسخنرابهدستگرفتهوصریحًاخواستارعوض
کردنشوهرشبودهاست.زنگفتهبودهکه“منتاحالبااینمردزندگیکردهامودوبچه
دارم،اماازاینبهبعدمیخواهمباآنمرددیگری)کهبهاواشارهمیکرد(زندگیکنم”.
اینبرخوردبرایماشگفتانگیزبودوآنرانمودیازتحققحقوقزنانحسابکردیم.
جبههودوستدارانشبرحضورزناندرزندگیاجتماعیوزندگیمبارزاتیپافشاریداشتند
واینموردرابهعنواننمونهایازبرخوردپیشرفتهبازنانوبرابریآنهابامردانعنوان

میکردند،حالآنکهچهبسااصلقضیهبهیکسنتمادرساالرِیقبیلهایبرمیگشت.

مناسباتغیربوروکراتیک

شایدیکیدیگرازنمودهاییکرابطۀسنتیوقبیلهایرابطهایباشدکهمسئولین
دولتبامردمبرقرارمیکردند.اینرابطهشکلپیچیدۀبوروکراتیکنداشت.رئیسجمهور،
تنهاهمراهبایکنفرمحافظدرخیابانرفتوآمدمیکرد.اگرکسیرامیشناخت،دست
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میدادوسالموعلیکمیکردواززنیکهحاملهبودمیپرسیدکه“بچهچندماست؟”.

سطح در ولی داشتند نوشتن و خواندن سواد قلیلی عدۀ جنگجویان بین در
رهبری،کهعمومًاًتحصیلکردههایدانشگاههایعربیدربغدادودمشقبودند،بهطور
نسبیافرادیکارآمدوشایستهوجودداشت.جبههدرعرصههایمختلفمیکوشیدبا
عقبماندگیهایتاریخیکهمردمعمانعمومًاًودرظفارخصوصًابهآندچاربودند،
مبارزهکند.هرچنددرمواردیذهنیتحاکمبرخوِدکادرهانیزتحققاینهدفراتسهیل
نمیکرد.درکادررهبریچندتناززناننیز،احتمااًلدرنتیجۀهمانسنتیکهدرارتباط
بامادرساالریگفتموشایددرنتیجۀآموزشهایمدرن،حضورداشتندکهغالبًابهعنوان
نوعیویتریندرروابطخارجیعملمیکردند.یکیازمشکالتعمانیهااینبودکه
را اجتماعیمختلف اقشار بهاصطالح تا باشند داشته وکادرکافی نیرو آنکه از بیش
نمایندگیکنند،دچارنوعیبوروکراتیسمشدهبودندکهازهیئتهایمختلفحزبیتقلید
کردهوبرایخودشانمعادلتشکلونهادهایآنهارادرستمیکردندمانندنهادزنان،
دانشجویانوغیره.اینمشکلیستکهبسیاریازگروههایسیاسیبهآندچارمیشوند.
گرایشات اعتبار به و ۱۹۶۷ در استقالل از پس نیز جنوبی یمن نوپای دولت برای
پیش وضعیت همین داشت، مارکسیسم به عمومًاً قومی جبهۀ رهبری ایدئولوژیکیکه
آمدهبود.سالمُربیععلی،درسفریبهچینودرمالقاتیبامائوتسهدونوضعخودشان
وکشورنوپایشانراشرحمیدهد.گویامائومیگویدکه“اگرمابهجایشمابودیم،
دولتتشکیلندادهوبهمبارزهادامهمیدادیم”)امریکهخودبهخودروشننیستوجای
بحثدارد(.دولتیمنجنوبیکهپسازخروجانگلیسازمنطقه،یکیازمهمترین
باگرفتاریهایاقتصادی منابعدرآمدخودیعنیپاالیشگاهعدنراازدستدادهبود،
فراوانروبهروشد،بهویژهپسازبرقراریاقتصاددولتیاقداماتیدرچارچوببهاصطالح
سوسیالیستیبهدستدولتانجامشد،ازجملهانحصارصادراتووارداتباعثفرار
بسیاریازبازرگانانوپیشهورانگشت؛درعدنمغازههایبستهبیشازمغازههایبازبه

چشممیخوردوطبیعیستکهفقرآشکاریدرکلیۀزمینههاوجودداشت.

منبرخالفبعضیازدوستانایرانیکهبانگاهیتحقیرآمیزبهوضعآنجانگاه
مینگریستم جامعه به وقتی دارم یاد به میدادم. تشخیص جالبی چیزهای میکردند،
از وقتیمدارسدخترانه، برمیآوردند.عصرها زیرخاکسر از جوانههاییمیدیدمکه
دبستانگرفتهتادبیرستانتعطیلمیشدوهمهبااونیفورمبیرونمیآمدند،ازدیدناینکه
درگوشهایازشبهجزیرۀعربی،جاییکهزنانبهاشکالمختلفزیرانواعفشارهاازجمله
حجاب،مقنعه،ُبرَقعوامثالاینهاقراردارند،دخترانکوچکوبزرگ،آزادوشادوبدون
حجاب،باجامههاییکسانوتمیزپسازیکروزدرسومدرسهروبهخانههایشان
سرازیرمیشوند؛چقدردیدنشانبرایمشادیبخشبود.دخترهاوپسرهاباامکاناتبسیار
ناچیزجشنبرپامیکردند،تئاتراجرامیکردندوطبعًاتحتتأثیرآنچهبهعنوانهنردر
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اتحادشوروی،کوباوکشورهاییباببودکهکشورهایبرادرتلقیمیشدند،یکسری
برنامههاییازاینقبیلبرپامیکردند.اینهابرایمخاطراتیفراموشنشدنیهستند.آنچهمن
دریمِنآندورهدیدم،بهنظرمچهنسبتبهوضعیکهقبلازاینداشتوچهپسازاین
دوره،درسالهایبعدکهاسالمگرایانوکساندیگربهاشکالیدریمنشمالیحکومت
یاکشورهایدیگردر اروپا انواعکتابهاییکهدر بود. نویدبخشتری اوضاع کردند،
زمینههایاجتماعی،سیاسی،مارکسیستیچاپمیشدودربسیاریازکشورهایعرب
وجودنداشت،درعدنقابلدسترسیبود.هرچنددرسوریهیابیروتهمتاحدودیممکن
بودبهآنهادستیافت.منظورایناستکهنبایداینرژیمراایدهآلیزهکرد؛بسیاریاز
بهمردمشاناعمالمیکردندو محدودیتهاییکهرژیمهادرعراق،سوریهو…نسبت
نمونههایشرافراواندیدهبودمدرآنجانیزدیدهمیشد.بهایندلیلمردمعماًلنهتنهابه
فقرمادیبلکهبهفقرفرهنگیهممبتالمیشدند.هیچامیدیبهسیستِمدرقدرتنبودکه
درواقعتقلیدخیلیناقصیازآنچیزیمحسوبمیشدکهدراروپایشرقیوجودداشت.
فرزندانافرادمسئولوسطحباالبورسمیگرفتندودرکشورهایدیگردرسمیخواندند،
پزشکمیشدندیاحرفهتخصصیدیگریمیآموختندوبعدبهکشورشانبازمیگشتند.با
اینهمه،بهنظرمدرآنزمانوضعیتشکلعریانومنزجرکنندهاینداشت؛مردمتاحدود
زیادیتالشمیکردندازآنامکاناتمادیکهموقعیتدراختیارشانمیگذاشتفراتر

رفتهورویپایخودشانبایستند؛مناینتالشرامیدیدموبرایمجالببود.

نفتوفشارعربستانسعودی

همانطورکه مثاًل بود، عربستان ازجانب زیادی فشار متحمل درعینحال یمن
گفتماینکشوراجازهنمیدادکهمنطقۀنفتخیزیمنجنوبیموردبهرهبرداریقراربگیرد.
مجموع در شاید یمن هواپیمایی مثاًلشرکت است؛ بسیارسخت واقعًا فقر در زندگی
۶-۵فروندهواپیماداشت.یکیدوتاکهکمیجدیدتربودبرایسفربهبیروتوبعضی
کشورهایعربیاستفادهمیشدومابقیبرایسفرهایداخلی.یکباردریکیازهمین
هواپیماهانشستهبودم،آنچنانمیلرزیدکهنگرانکنندهبود.اولینباردرآنجابودکهدیدم
میشودصندلیهواپیماهمپارهباشد؛معمواًلصندلیهایهواپیمانووتمیزاستولیآنجا
همهپارهبودمثلبعضیاتوبوسها.مابینخودشوخیمیکردیمکههواپیماهاییمنیرا

کسیپولنداردتعمیرکند،آنقدرپروازمیکنندتاباالخرهسقوطکنند.

جادهسازی

دریمنآنچنانوضعیتعقبماندهایحکمفرمابودکهحتیبینشهرهاراهو
جادهایوجودنداشت؛مثاًلبینعدنواستانششمیعنیهمانغیظهکهبهسمتمرز
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عمانیاهمانظفارمیرفتجادۀآسفالتکههیچ،جادۀشوسههموجودنداشت.تنها
راهممکنازطریقهواپیمابودکهآنهمبیشترهواپیماهایارتشیبودواگراحیانًاکسی
میخواستبهآنجابرود،بایداینراهحدود۶۰۰–۵۰۰کیلومتریراباجیپمیرفتکه
شایدبیشازیکهفتهطولمیکشیدزیرادرواقعبایدراهراپیدامیکرد.بایدازکنار
دریاوکوهستانردمیشدوآنهمپرازصخره.اینکاِربسیارسختیبودوعماًلچندان
۵۰۰کیلومتریکشیدند. جادۀ یک بالفاصله چینیها نمیگرفت. قرار استفاده مورد
موقعیکهچینیهااقدامبهاینکارکردند،شورویهمبرایکشیدنجادهکوششهایی
کرد.راهوجادهسازییکیازمواردمهمبهاصطالحتوسعهمحسوبمیشود.دریمناین
کاربهدلیلنوعزمینووجودصخرهوکوهستانامرسادهاینبود،برعکسشرایطیکه
مثاًلدرعراقوجودداشت.جادهکشیدندرعراقواقعًاکاردشوارینیست،چونهمه
جاخاکاستوحتیتونلیاپلزدنالزمندارد،ولینهدرعدنونهدرجایدیگر
یمنازجادهخبرینبود.درواقعمیتوانمبگویممسیرهایمالروییوجودداشتکهطی
سالهارفتوآمدباجیپ،خودبهخودبهجادهتبدیلشدهبود.سنگهاواقعًاسختبود.
منازنظرعلمیودورههایزمینشناسینوعشانرانمیدانمولیمیدانمکهجادهدرست
کردندرآنزمینباآنصخرههاکاربهمراتبدشواریبود.باوجوداینچینیهاآن۵۰۰
کیلومترجادهراکشیدهبودند.روسهاهمازاینجادهاستفادهمیکردند.دراینرابطهبین
چینوشورویمشکلینبود؛شورویبیشترمعطوفبهمناسباتنظامیبودوازجزیرهای

کهنزدیکیمناستبهعنوانپایگاهنظامیاستفادهمیکرد.

وضعیتدرمانی

درعدن،روسهاپزشکوبیمارستانویژۀخودراداشتند،البتهگاهیاینمجتمع
درمانیخارجیاندیگریرامیپذیرفتکهوابستهبهنظامیانروسنبودهولیآنجااقامت
داشتندویاعدنیهایخاصبودند.انسانبهیادبیمارستانهایشورویدرتهرانمیافتاد
کهباتجهیزاتمناسبوپیشرفتهنسبتًاخوبکارمیکردهومشهوربودند.چینیهاهم
یکدرمانگاهیابیمارستانبزرگدرآنجاراهانداختهبودند.پذیرشبیماراننوبتیبود
ولینهبهاینشکلکهدرمقابلهرپزشکفقطیکنفرایستادهباشد؛پزشکینشسته
بودودورشبیمارهایمختلفحلقهزدهبودند.خیلیخوبرسیدگیمیکردند.داروبه
رایگانبهبیماراندادهمیشدوحتیعملجراحیهممیکردند.بیمارستانچینیهابرای
عدنیهانعمتیبود.ازاینلحاظبهنظرمتجربۀچینباارزشبود.البتهروسهاغیراز

بیمارستانخدماتدیگرینیزداشتند.

بیمارستانهایدیگریهموجودداشتامانهبهتعدادزیاد.بیمارستانچینیها
اینمزیتراداشتکهنهتنهابیماریهایمعمولیرابهسبکجدیدمداوامیکردبلکه
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ازسبکقدیمچینیازجملهطبسوزنینیزبهرهمیبرد.بایکیدونفرازرفقابهآنجا
مراجعهکردهبودیموخودمهمیکمرتبهبرایطبچینیبهبیمارستانچینیهارفتم.

برایتوضیحکاملوضعیتدرمانیبایدبهبعضیپزشکهاییمنیهماشارهکرد
کهکشورراترکنکردهبودندومطبخصوصیداشتند؛آنهاگرانترازبیمارستانهابودند
ومراجعهبهآنهانوعیلوکسمحسوبمیشد.کمکهاییازطرفدولتهایعربیمثل
کویتهممیرسید.کویتیهایکبیمارستانداشتندکهمجانینبودولینسبتًاارزانبود.

کمکهایچین

بودمحدود یاجادهسازیکهچشمگیرهم بهخدماتدرمانی تنها کمکچین
نمیشد.آنچهبرایماجالببهنظرمیرسیدکوششیبودکهچینیهادرکمکهایپایهای
واساسیبهیمنمیکردند.قراردادهاوهمکاریهایدوجانبهایکهانجاممیشدبادرنظر
داشتنسطحفرهنگیوتوانادامهکارِیخوِدیمنیهاصورتمیگرفت.دراستانهایدوم
وسومیمنوضعآبوهوابهطورنسبیمناسبترازسایرنقاطاستوبارانهاییمیآیدکه
میشودآبآنراباسدسازیسادهوطبیعیذخیرهکردبهطوریکهآبشقابلاستفادهباشد
وتبدیلبهسیلنشودوآسیبببارنیاورد.بهعالوه،اینمنطقهدارایمحصوالتیمنجمله
پنبهاست.پنبهایکهدارایالیافبسیاربلندوظریفاستبهطوریکهبسیارمرغوببوده
واززمانقدیمانگلیسیهاکلتولیدرابهمنچسترصادرکردهوبهجایشپنبهباکیفیت

نامرغوبواردیمنمیکردهاند.

اولینکارهاییکه از باچینیهابستهشد،یکی ازاستقاللوقراردادیکه بعد
مدنظرقرارگرفت،تأسیسکارخانۀنخریسیوبافندگیبودکهُلنگیافوتهتولیدمیکرد.
نخوموادالزمازمحصوالتخودکشورفراهممیشد.اولینروزیکهکارخانهرادر
ازکارخانهدیدن و بودیم آنجا یادشبخیرسپاسیومن افتتاحمیکردند، حومۀعدن
کردیم؛بسیارجالببود.ماشینهایسادهایآوردهبودندکههمارزانتمامشودوهم
پیچیدهنباشدکههمهبتوانندبهراحتیباآنهاکارکنند.آنهاتقریبًاهمانتجربهایرا
رواجمیدهندکهخودشانبهکاربردهبودندتاذهنیتافرادبهمرورتغییرکند؛بهخصوص
ازاینجهتکهعمدتًازنانرویآنهاکارمیکردنداینبهمعنیبیرونآوردِنزنانازخانه
وشرکتدادنشاندرفرایندتولیدیبود،آنهمدرمنطقۀعربستان!توجهداشتهباشیمکه
وضعیتعدنمثلمنطقۀکوهستانیظفارنیستکهزناندرکارشبانیودامپروریشرکت
داشتهواحیانًادرماهیگیریبهشکلقدیمبهنحویدستداشتهباشند،آنجادیگرزندگی
زنانشبیهبهمناطقنسبتًاشهرِیعربشدهاستکهاساسًاوظیفۀزنچیزیجزخانهنشینی
نیست.بااستخدامزناندرکارخانههایریسندگیوبافندگیپایزنانبهکارخانهومحیط
آنبازشدهومنجربهآشناشدنآنهابادنیایبیرونمیشد،عالوهبراینبهجای۸ساعت
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کاردرکارخانه،۷ساعتکارو۱ساعتآموزشوسوادآموزیمقررشدهبودواینامر
درمناسباتبینزنومردتأثیرمیگذاشت.

بهموازاترشدتولیدی، بودکه برایچینیهامهم بهطورکلیمیشودگفتکه
سطحمناسباتیکهدرخودجامعۀعقبماندهوجودداشتهمباالرفتهوتوسعهپیداکند؛
مثاًلیمنهمیشهنمکراازبیرونواردمیکردزیرایکبندرتجاریبودوهمهچیزرا
میتوانستازخارجبخرد؛درحالیکهدریابهاینعظمتوآبشوربغلخاکشافتادهو
ازآناستفادهاینمیکردند.طرحیاپروژهایازطرفچینیهامطرحشدکهیککارخانه
نمکسازیازآبدریادائرشود؛بعدهاتحققاینطرحمنجربهتولیدوحتیصدور
نمکبهکشورهایمنطقهشد.آنهاچندکارخانۀتهیۀکنسروماهیهمایجادکردهبودند
تاازماهیگیریکهدرآنجابسیاررایجبود،بهدرستیاستفادهشود.درآنجاماهیفراوان
یافتمیشود.نحوۀسنتینگهداریماهیبهاینشکلاستکهماهیرارویشن،کنار
خیابانیادریاخشکمیکردندکهآسیبهایزیادیمیدیدوازکثیفیاطرافوحشرات

دراماننمیماند.باکنسروکردن،یمنتوانستبخشیازماهیهاراحتیصادرکند.

یکیازتالشهایمهمدولتیمنجنوبی،اجرایبرنامۀاقتصادیوتوسعۀ۵ساله
ووحدتبایمنشمالیبود.اینعبارتیبودکههردوشعاررادریکجاجمعمیکرد
ودرآغاِزاخباررادیووتلویزیونودوروزنامۀدولتیتکرارمیشد.حکومتیمنشمالی
کهکشوریآبادتروپرجمعیتتروثروتمندبود،موردپشتیبانیعربستانسعودیوآمریکا
قرارداشت.حدودیکمیلیونکارگریمنشمالیدرعربستانسعودیکارمیکردندوعلی
عبداللهصالحکهباکودتابرسرکارآمدهبود،درحدیکافسرحقوقبگیرازعربستان
سعودیشناختهمیشد.ویپساز۳۳سالحکومتسرانجامناگزیرشدقدرترابه

کساندیگریتحویلدهدودرعربستانسعودیاقامتگزیند)۲۰۱۱(.

جنبشانقالبیظفارمتأسفانهدرسال۱۹۷۵زیرلشکرکشیارتجاعمنطقهشکست
خوردونتوانستپادشاهیعمانراسرنگونسازد.مجاهدینرابطۀخودراتازمانقیامبا
یمنجنوبیادامهدادند.موافقتدولتیمنباحضورماوداشتنیکصندوقپستیدرعدن
وحساببانکی،برایسازمانامکانیبودجهتتماِسکسانیکهمیخواستندباماارتباط
بگیرند.همانطورکهگفتم،مواردیوجودداشتکهدانشجویانایرانیازهندوپاکستان
صدایرادیوراشنیدهوبرخیازگفتارهایرادیوییراضبطکردهوخودتکثیرمیکردند.

مرتضی رفیق داشت، فعالیت همه از بیش عمان جنبش با رابطه در کسیکه
رفیق با همراه بار این دوم، بار برای زمستان۱۳۵۵ در بودکه )اسماعیل( خاموشی
حوریبازرگان)هایده(مخفیانهبهایرانبازگشتوباسالحهایهمراهخود،سالمبه
تهرانرسیدندامانتوانستندبرسرقرارهایخودحاضرشوند.چندینماهبعدمعلومشد
در ولی داشتهاند را ازکشور پلیس،مجددًاقصدخروج دام از رهایی رفقاجهت که
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نزدیکیهایمرزبازرگاندرمواجههباتعقیبپلیس،قرصهایسیانورخودراجویده
وبهشهادترسیدهاند.اسماعیلروابطسیاسینزدیکیباعمانیهاداشت.چندسالدر
عدنبهسربردهومسئولدفترسازماندرآنجابود.بارهابهمنطقۀجنگیسفرکردهبود.
زمانیکهیکخلبانایرانیپسازسقوطهواپیمایشبهاسارتعمانیهاافتادوجبهه
یکمصاحبۀمطبوعاتیباخبرنگارلوموندترتیبداد،درآنجاخاموشینیزحضورداشت
ونقشمترجمرابهعهدهگرفت.)۱(جبهه،خلبانمزبورراپسازقیامبهایرانتحویلداد.

رفقایدیگریکهدررابطهباجنبشانقالبیعمانفعالیتداشتند،عبارتنداز:
مجتبیطالقانی،حوریبازرگان)هایده(،محبوبهافراز،رفعتافراز،وحیدی)مستعار(،

ژاله)مستعار(،ناصروپروین)مستعار(وپورانبازرگان.

بهیمنجنوبیحملهکردوآنراضمیمۀخاک درآوریل۱۹۹۰،یمنشمالی
خودساخت.جنوبیهاآرزوداشتندبهوحدتیدستپیداکنندکهبامعیارهایمترقیانه
تطابقداشتهباشد،امااینوحدتبهزیانآنهاوبهسودیمنشمالیعملیگردید.گفته
بودمکهدرگذشتهبرنامههایدرسیمدارسواموراجتماعیدریمنجنوبیبسیاررنگ
بهدرون واقعًا بلوکشرقدیدهمیشد.مذهب راداشتکهدرکشورهای آموزشهایی
مساجدراندهشدهبود.فقرهرچندزیادبودولیبهتساویتقسیممیشد.جامعهپذیرایاین
رفرمهابود.همۀاینپیشرفتهایاجتماعیپسازحاکمیتیمنشمالیازمیانرفت.

برایآخرینبارپسازقیام۵۷بارفقایعمانیدرعدنبودم.آنهابرایمطلع
شدنازاوضاعایرانجلسهایترتیبدادندومنشرایطیراکهرژیمشاهدرآنسقوط
کردهبودبرایآنهاتشریحنمودم؛بهخصوصبااتکابهتحلیلهایسازماننظرخودمان
رادربارۀآننیروییکهدرشرفجایگزینیرژیمسابقبودتشریحکردهوبهنامناسببودن
قبول اینتحلیلمورد تأکیدکردم. انقالب نیازهای به پاسخگویی برای قدرتجدید
غالبآنهانبود.آنهاهم،مثلمبارزینیمنیگمانمیکردندکهباسقوطرژیمشاهیعنی
پایگاهبزرگآمریکادرخاورمیانه،دروازههابرایدوستبزرگآنهایعنیاتحادشوروی
بازخواهدشدواینامربرایشانجایخوشحالیداشت،ضمنًامادریمنبارفقاییاز

اتیوپیهمارتباطپیداکردهبودیمکهدرکناردفترمااقامتداشتند.

تماسباجنبشاتیوپیدریمن

اتیوپیاز۱۹۳۶تاپایانجنگجهانیدومتحتکنترلایتالیاییهاوموسولینی
بودوهایلهسالسیپادشاهاینکشوربهانگلستانپناهندهشدهوبهبیتالمقدسگریخت.

۱-نکبه:نشریۀپیکار۴۴و۹۷.
http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-044.pdf
http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-097.pdf
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و بهدستگیرد اتیوپی در را قدرت دوباره توانست متفقین بهکمک ازجنگ، پس
کارگزارسیاستهایغربیدرآفریقامحسوبمیشد.دراوایلدهۀ۱۹۶۰نارضایتیهای
اجتماعیباالمیگیرد،بهویژهدرمیاندانشجویانکهباخواستآزادیوعدالتاجتماعی
میپردازد. اعتراضات بیرحمانۀ سرکوب به سالسی هایله که میآیند مبارزه میدان به
دراوایلدهۀ۱۹۷۰بحرانتمامیجامعهرافرامیگیرد،گرانی،کمبودموادغذاییو
سوخت،خشکسالیوگرسنگیهزاراننفرازکوچکوبزرگرابهکاممرگمیکشاند

وشرایطیکجنبشضداستعماریقویمهیامیگردد.

درسپتامبر۱۹۷۴گروهیازافسرانانقالبیکههایلهماریامهمجزوآنانبود،
کودتاکردهوهایلهسالسیرادستگیرکردند.دراینحرکتدرکنارتودهها،نظامیهاو
پاسبانهاواردمعرکهشدند،چیزیشبیهوضعیکهدرقیامبهمندرایرانرخداد،یک
قیامعمومیکهحتینظامیانرابهمیدانکشید.اینجنبشیبودازروشنفکرانچپکه
بیشترینقدرتخودرادربسیجعمومِیتودههاو…نشانداد.آنهاازپایۀخیلیزیادی
برخورداربودند؛اگربخواهیممقایسهکنیمبهنظرمیآیدکهنقششاندرقیامعلیههایله
ازنقشفداییومجاهددرقیاممابیشتربود.هایلهسالسیچندیبعدکشته سالسی
بینجریانهایگوناگونسیاسی اتیوپیدرگیریهایخونینی در تاریخ این از میشود.
درمیگیرد.رژیمنظامیهایلهماریامکهازپشتیبانیاتحادشورویوکمکهاییازسوی

کوبابرخورداربود،نتوانستبرجنبشهایتجزیهطلبچریکیغلبهکند.

مادریمنباجریانیمارکسیستکه“حزبانقالبیخلقهایاتیوپی”نامداشتو
سازمانیکمونیستیوضدشورویبوددرارتباطبودیم؛سازمانیکهشبیهبهجریانهای“خط
سه”مامحسوبمیشد.جریانیبودکهباکودتایهایلهماریامشدیداًدرگیرشدوبرخوردشان
تاجنگخیابانیکشید.نفوذآنهادریکمقطعبهدرجهایرسیدکهشورایانقالبیا
همانهاییکهکودتاکردهبودندوهایلهماریامراسرکارآوردهبودندبااینجریانمذاکره
میکردند.منخودماسنادواطالعیههاییدیدهبودمکهامضایشورایانقالبهایلهماریام
رابرخودداشتونشانمیدادکهدرحالمذاکرهباحزبانقالبیخلقهایاتیوپیهستند.
مابااینجریانروابطخیلینزدیکیداشتیموحتیبهآنهاکمکهایمهمیمیکردیم
منجملهیکمرتبهمعادل۲۰هزاردالربرایشاناسلحهخریدیم،البتهپولازخودآنهابود.
دوتنازاعضایشاندریمنبودند.موقعیتبغرنجیبود.دولتیمنجنوبی،خودمیبایست
باشورویروابطحسنهداشتهباشد،ازطرفدیگربهجریانیانقالبیکهعلیهدولتهایله
ماریاممیجنگیدپناهدادهبودوبهآنانکمکمیکرد.سالمربیععلیکهازمسئولیندرجهاول
حزبودولتیمنبودکوششمیکردکهرابطۀویژهایبااینجریانبرقرارکنددرعینآنکه

بهمناسباتشباشورویلطمهنزند.

قبلازکودتایهایلهماریامروابطخیلیصمیمانهایمیانیمنیهاوکوباییهاو
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اریترهوجودداشت.دولتهایلهماریاممجبورشدکهمبارزۀخودشراعلیهجنبشاریتره
کهدرشمالاتیوپیمیجنگیدندتشدیدکند.شورویعلیهاریترهجانبحکومتمرکزیرا
گرفتواینامرموجبشدمیانایننیروهاتفرقهایجادشود،البتهاریترهایهاعلیرغمتمام
فشاریکهبهآنهاواردشدکوتاهنیامدند.دولتیمنطبقفشارشورویبهعنوانبهاصطالح
همپیماناناتیوپیمجبورشدروابطخودشرابادولتاتیوپی)هایلهماریام(حسنهکندو
حتیبهدرخواستآنانمبنیبرنیروفرستادنبرایحفظوضعپایتختپاسخمثبتدهد.
بخشیازنیروهایهایلهماریاممیبایدبهشمالکشوررفتهوعلیهاریترهمیجنگید.یمن
جنوبیتحتفشارشورویتاآنجاییکهمیدانم،قبولکردکهچنینکمکیرابهاتیوپی
بکند.درچنینبحبوحهایتصورکنیدوضعنیروییکهبادولتاتیوپیمیجنگیدودر
یمنهمدفترداشت،چطورمیتوانستباشد؟دولتیمنهمدرمخمصۀغریبیگرفتار
شدهبود؛اونمیتوانستهمحرفشورویراپذیرفتهوبهخواستآنهاپاسخمثبتدهد
به پناهدهد.نمیتوانست بهنیروهایش اتیوپیکمککردهو انقالبیون به ودرعینحال
اتیوپیبگویدمندرعینآنکهباتوبهترینروابطراداراهستم،بهاپوزیسیونیهمکهدر
حالجنگخیابانیباتوستپناهمیدهم!نتیجۀاینسیاستمتناقضآنشدکهباالخره
انقالبیوناتیوپیراجوابکرد،بدونآنکهدستگیرشانکند.داستانبهاینشکلشدکه
همینسالمربیععلیکهازمبارزینقدیمیجنبشدریمنجنوبیاستوشایدتنهابازمانده
ازرهبراناولیۀجنبشیمن،شبانهبامامالقاتیداشتکهطیآنازماخواستایندو
رفیقاهلاتیوپیرادرخانۀخودمانپناهدهیم،چونمیخواهندآنهارادستگیرکنند.
منآنموقععدننبودمومجتبیطالقانیکهدرخانۀیکیازمبارزینبحرینیبوده،سالم
ربیععلیرامالقاتکردهوتعریفمیکردکه“شبدیروقتسالمربیععلیآمدودیدکهما
آنجاهستیم؛مراکنارکشیدوگفتکهایندونفرراشماقایمکنیدکهمیخواهندآنهارا
بگیرند.پرسیدمیعنیچهکسیمیخواهددستگیرشانکند؟گفتخودمانمیخواهیمآنها
رابگیریم!”درواقعایندولتیمنجنوبیبودکهدستوردستگیریاینرفقارادادهبود.

مسئلۀ عدن، از کردنشان رد برای پنهانکردند. شب آن را بچهها این باری،
پاسپورتمطرحشدولیدستآخرفکرمیکنمپاسپورترامابرایآنهادرستنکردیم
وخودشانتهیهکردند.اینهابهاینترتیبازیمنفرارکردند.شایددولتیمنهمچنین
خواستهایداشتهولیظاهرًااینامربایدحالتمخفیانهبهخودمیگرفت.ضمنًامامقداری
پول،حدودچندهزاردالردراختیارآنهاگذاشتیم.چنینکمکومناسباتوروابطی
بینماوجودداشت؛مثاًلمابهآنهاکمکمیکردیم،زمانیکهخودماننیازداشتیم،از

عمانیهامیگرفتیمیابارفقایفلسطینیکنارمیآمدیم.

میخواهمبگویمدراینسالهادررابطهبانیروهایخارجی،برخوردهایکاماًل
گستردهوفعالیوجودداشتوهمگیبااینامیدکهبتوانازتجربۀدیگرانهرچهبیشتر
استفادهکرد؛بدبختانهدرعملدیدیمکهچنداناستفادهایازاینتجارببهعملنیامد.
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تماسبالیبی 

درمهر۱۳۵۲وبهموازاتروابطیکهتالشداشتیمباظفاربرقرارکنیم،سعی
کردیمبالیبیهمروابطیراپایهریزیکنیم.لیبیباکودتایقذافیدرسپتامبر۱۹۶۹وزنۀ
ویژهایدرجهانعربپیداکردهبودوبااتخاذموضععلیهرژیمشاهواعالمحمایت
ازجنبشهایآزادیبخشیکهدرسطحمنطقهوجودداشتند،طبیعیبودکهبرایماهم
اینفکربهوجودآمدکهازاینامکانمناسببرایاپوزیسیونکمکبگیریم.بعضیاز

مبارزینعربهممارابهاستفادهازاینامکانتشویقمیکردند.

بدینمنظورهمزمانباآغازجنگاعرابواسرائیل)۱۹۷۳(،بامعرفیالفتح
ونامهایکهابوجهادنوشتهبود،بهتنهاییراهیطرابلسشدمتانمایندۀالفتحموسومبه
ابوطارق)۱(بهنوبۀخود،مارابهمقاماتلیبیاییمعرفیکند.عالوهبرآن،نامهایهماز
بشیربومعزهازمبارزینقدیمالجزایرورئیسپارلمانآنکشوردرسالهایبعد،داشتم
کهخطاببهنمایندۀ“حرکهاالختیارالثوری”)گزینشانقالب(نوشتهبود.اینجریان
بودکهمهدی ادامۀخطی و فعالیتمیکرد مراکشیعلیهسیاستهایملکحسندوم
بنبرکه،یکیازچهرههاینامداراستقاللمراکشمبتکرآنمحسوبمیشد.مسئولاین
سازمان این برجستۀضداستعماریست. ازشخصیتهای یکی البصری، محمد جریان
بدونآنکهکمونیستباشد،ازمواضعیرادیکالبرخورداربودوبهخصوصباجنبش
ابوجهاد با مشترکیکه آشنایی بهخاطر آنها داشت. صمیمانهای خیلی رابطۀ فلسطین
داشتیمازمابسیارخوبوبرادرانهاستقبالکردندومارابهمسئولینلیبیمعرفینمودند.
چنانکهمیدانیمدرسال۱۹۶۵پلیسمخفیمراکشباهمکاریپلیسمخفیفرانسه،
بنبرکهرادرپاریسربودهوَسربهنیستکردهبودند.بهیاددارمکهدانیلِگَرننویسندۀ
آنارشیست،درتلویزیونفرانسهمصاحبهایداشتکهطیآنمسئولیتربودهشدنوترور
ایناستکه اقدام این اساسی داد)۲(وگفتکهعلت بهسازمانسیانسبت را بنبرکه
بنبرکههمراهباکاسترودرکنفرانسکشورهایسهقاره،بااتخاذموضعبسیاررادیکال

سیارابههراسانداختهکهکاسترویدیگریدرجهانعربدرحالتولداست.

سفرمنمصادفشدباجنگاعرابواسرائیلدرسال۱۹۷۳.روزیکهاز
دمشقحرکتمیکردمبهندرتهواپیماییپروازمیکرد،فضایجنگهمهجاراگرفته
بودبهطوریکهوقتیبهطرابلسرسیدمدیگرجنگشروعشدهبود.درایندوره،قذافی
آشکارامیگفتکهخواهان ازیکطرف او بهمصرداشت. نسبت ُپرنوسانی سیاست
حمایتفعاالنهازاعراباستوازطرفدیگرچونبامصریکسریاختالفپیدا

۱-سلیمانالشرفا)ابوطارق(،رئیسدفترسافدرلیبیکهدر۸دسامبر۱۹۷۹بهدلیلاختالفاتمعمر
قذافیباساف،ازاینکشوراخراجشد.

۲-درسال۲۰۱۴،موساداعالمکردکهدرربودنبنبرکهباپلیسمراکشوفرانسههمکاریکردهاست.
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کردهبودتمایلچندانیبهدخالتدرجنگنداشت.یکروزاختالفداشتویکروز
صلحمیکرد؛اومجموعًاسیاستعجیبوغریبیداشتوخودرابهآدابوروشهای
تردید با اسرائیلخیلی باسیاستساداتعلیه رابطه ُمقّیدنمیدانست.در دیپلماتیک
برخوردمیکردووقتیدیدکهمسئلۀجنگپیشآمدهگفتکهماحاضریمدرجنگنیرو
بگذاریمولینمیخواهیم“حربتحریک”باشد،میخواهیمکه“حربتحریر”باشد.
تحلیلقذافیازسیاستساداتاینبودکهاوباجنگصرفًاقصدداردوضعمنجمدشدۀ
موجودراکهوضعیبودکهمیتوان“نهجنگونهصلح”نامیدتکانبدهدوبتواندازسر
موضعقدرتبرسرمیزمذاکرهبنشیند.اینسیاسترا“حربتحریک”نامیدهبودیعنی
فقطتکاندادناوضاعموجود.قذافیمیگفت:“ماآمادهجنگیهستیمکهنهبرایاین
سیاست،بلکهبرای“حربتحریر”یعنیجنگآزادیبخشباشد؛مابرایچنینجنگی

حاضریم،میآییموکمکمیکنیم”.

با ابتدا در جنگ و گذشت سوئز کانال از سریع خیلی مصر جنگ، آغاز در
موفقیتمصریهادراینمرحلههمراهبود؛امادرجبهۀسوریه،جنگدرجوالنادامه
پیداکردهوهفتادوچندروزطولکشید.باری،مندرچنیناوضاعیواردلیبیشدم.

نامهازطرفابوجهاد

در ساف و الفتح نمایندۀ به خطاب داشتمکه ابوجهاد طرف از نامهای گفتم
اعضایکمیته از و الفتح باالی شخصیتهای از ابوطارق نام به شخصی بود. لیبی
مرکزیبودکهگرایشیبورژواییداشتهوازخانوادههایسطحباالوتیپدیپلماتهای
سازمانآزادیبخشبهحسابمیآمد.مادیدهبودیمکهفلسطینیهابرایاینکهبتوانند
بهبندبازیهایعجیبدیپلماتیکخوددراوضاعپیچیدۀمنطقهدستبزنند،میبایست
درسیاستودیپلماسیتواناییهاییپیداکنندوآنچناندراینکارتبحریافتهبودندکه
بهنظرمهرکدامازدیپلماتهایدیگِرعربرادرجیبکوچکشانمیگذاشتند؛درست

مثلیکموسیقیدانکهازهیچ،صدادرمیآورداینهاهمازهیچصدادرمیآوردند.

بالفاصلهپسازرسیدنبهطرابلس،باابوطارقتماستلفنیگرفتموبهاوگفتم
کهدرلیبیهستمونامهایازابوجهاددارم؛گفت:“بله!منتظرشمابودم”.فهمیدمکه
ابوجهادشفاهییاتوسطتلگرافازقبلسفارشکردهکهفالنیمیآیدوقصدتماسبا
مقاماتلیبیاییداردوترتیبکارشرابده.بامنقراریگذاشت،ساعت۹فالنروز؛
سرقرارحاضرشدمولیاوبابیشازیکساعتتأخیرآمد؛منازاینبرخوردبهشدت
انتقادکردمکه“اینچهبرخوردیست.شمامیگوییدُنه،بعددهونیممیآیید؟!”بین
خودشانچنینچیزیاصاًلرسمنیستکهبهکسیدرحداوانتقادشود،آنهمازطرف
یکشخصناشناسمثلمنکهفقطنمایندۀیکسازمانیاگروهایرانیدرمنطقهاست؛
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گروهیکههنوزهیچمطبوعاتیدربارۀآنمطلبیاگزارشیننوشتهیاحداکثرچندخط
درموردبرخیعملیاتانفجاریآنهادرجشدهاست؛البتهایننحوۀبرخوردمراباید
بیشتربهروحیۀاعتمادبهنفسینسبتدادکهماآنروزهابهانقالبیگریخودمانداشتیم
وبرایمانجایتعارفنداشتکهمثاًلمخاطبماندرسطحیکوزیرعملمیکندو
ازامکاناتیگستردهبرخورداراست.بماندکهبعدهامنکمی“عاقلتر”شدمودیگربه
ایننحوعملنکردهودیپلماتیکتربرخوردمیکردم؛ولینهدرآنزمان!بههرحالنامۀ
ابوجهادرابهاودادم.ضمنًاابوجهادبهمنگفتهبودکهجاللفارسیراهمبهآنهامعرفی
کن.گویاجاللفارسیزمانیقبلازمن،همانسال۱۹۷۳)۱۳۵۲(بهآنجارفتهبود
تاباآنهاتماسبرقرارکندوخودشرانمایندۀنهضتآزادییانمایندۀبازارتهرانو
نیرویهایمذهبیو…معرفیکردهبود؛ولیآنهاجاللفارسیراجوابکردهوگفته
اعتماد مورد بهوجودیکمعرف را نمیشناسیم”وجوابخود را بودندکه“ماشما
موکولکردهبودند.الزمبهتوضیحاستکهلیبیاییهابهسازمانهاییاعتمادمیکردندکه
ازمناطقشرقیجهانعربباشندمثلفلسطینیهاومعرفیآنهابرایشانکافیبود،چه
بهلحاظامنیتی،چهبهلحاظاعتماد،قدرتو…برایشانفقطکافیبودکهاینهاجریانی
رامعرفیکنند،چونهموارهاینهراسوجودداشتکهازامکاناتآنهاسوءاستفادهشود.
آنهانمیخواستندکمکهایشانبههدررودکهبهفرضکسانیبیایندکمکمالیبگیرند
وبروندمثاًلاسلحهبگیرندوبفروشندوازاینقبیلسوءاستفادهها.باری،ابوجهادبهمن
گفتهبودکهجاللفارسیرابهابوطارقمعرفیکردهوهرچهدرموردشمیدانمبهاومنتقل

کنم؛بهابوطارقهمنوشتهبودکه“هرچهمحمدعلی)تراب(بگویدماقبولداریم”.

وضعاشخاصونیروهایدیگریکهخواهانتماسبالیبیبودند

جالل فارسی

تماس به مربوط قرارومدارهای و اولیه آشنایی از پس ابوطارق، با نشست در
خودمانبامقاماتلیبی،اودرموردجاللفارسیپرسید،میخواستبداندکهآیایقین
داریمکهاوپلیسنیست؟گفتمکهنه.درادامهسؤالکرد:“آیامرتجعنیست؟مذهبیست؟
بهچهجریانمذهبیمتعلقاست؟”همۀاینهاراپرسیدومنپاسخگفتمکه“پلیسیا
مشکوکنیست،تفکرمذهبیداردواگرگفتهازنهضتآزادیستاینگفتۀصحیحی
نیستزیرانهضتآزادیدیگروجودخارجینداردوازمیانرفتهاست.آدمیستکهاز
قدیمبهعنوانیکعنصرضدرژیمفعالیتداشتهولیامروزنمیتواندمدعیباشدکهبا
سازمانیدرارتباطاست.اونمایندۀجریانینیست”.همینجاگفتهباشمکهنهاوتوانست

بالیبیتماسبرقرارکندنهمحمدمنتظریونهقطبزاده.

آنهادرموردجریانهایچپیهم،همینمالحظاترارعایتمیکردند،میخواستند
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دارد؛طرفدار بهچهجناحیگرایش دارد،مشخصًا تمایل بهچپ اگرکسی بدانندکه
شورویاستیاچینیا…اگرازنیرویشانصحبتمیکنند،بیشترمتکیبهچهکسانی
نوع این معمواًل دارند؟ مشخصی برنامۀ چه چهکارهاییکردهاند؟ تابهحال هستند؟

سؤاالترامطرحمیکردند.

محمد منتظری

محمدمنتظریهمچندیبعدتالشکردباآنهاروابطیداشتهباشدودرهمان
ما داشت. فرق نیروهاکاماًل این با ما بود.وضع مراجعهکرده آنها بهسفارت منطقه
پشتوانۀوجودسازمانبرایمانکافیبودکهبرویموخودمانرامعرفیکنیم…ولیکسی
کهتنهاباشد،تکوتنها،کارچندانینمیتوانستبکند،مثاًلبایدخودشرابهنحویبه
یکیازسفارتخانههانزدیکمیکرد،چندکتابویژهایراکهاحیانًاراجعبهسیاست
ایرانبهعربیترجمهشدهبهآنجامیبردوتوضیحمیدادکهمثاًلمابهعنواناپوزیسیون
ایرانچنینمواضعیداریمیااحیانًاازخمینیصحبتبکندوبهمواضعاوارجاعبدهد
بود( رایج قذافی بینطرفداران لیبی”)اصطالحیکه به“انقالب را مثاًلخودشان یا
عالقهمندنشانبدهندوکتابهایقذافیراخواستارشوندوخالصهتحتاینعنوانکه

طرفدارقذافیهستندخودرابهآنهانزدیکسازند.

جبهۀملیخاورمیانه،حسنماسالی

قبلازما،ماسالیبهعنوانجبهۀملیخاورمیانهباآنهاتماسگرفتهبود.آنهابه
واسطۀروزنامۀباخترامروزکهبهعربیهمتحتعنوان“ایرانالثوره”)ایرانانقالبی(
منتشرمیشد،خودراسازمانهایجبهۀملیایراندرخاورمیانهمعرفیمیکردند.همین
جاگفتهباشمکهاینسیاستیکیازموارداختالفجدیماباآنهابود.اینبرخورداز
نظرمااشکالداشتزیرادرعینحالکهخودراجبهۀملیمینامیدند،اعالمیههایسازمان
درج خود نشریۀ در را ایران خلق مجاهدین سازمان و ایران خلق فدایی چریکهای
میکردند…یعنیخودرابهنحوینشانمیدادندکهگویاسازمانمجاهدینوچریکهای
این همۀ و هستند خاورمیانه در ایران ملی جبهۀ سازمانهای همین خوِد جزو فدایی
جریاناتدرکناِرهم،یکجبههمیسازند.اگرچنانچهچنینتصوریهمدرذهنخواننده
ایجادمیشد،آنهاهیچصحبتیدرانکارآننمیکردند.درواقعمیتوانگفتکهآنها
چنیناستنباطیراالقامیکردندمثاًلکسیازسازمانهایجبهۀملیایراندرخاورمیانه
نمیآیدصادقانهبگویدکه“ماسهچهارنفردانشجوهستیمکهدرسازمانجبهۀملیایران
دراروپابودهایم،سپسبهبغدادرفتهودفتریدائرکردهوکوششداریمکهبهیکسری
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تبلیغاتدستبزنیم.کتابهاییهمترجمهکردهونوشتههاییدرتفسیراوضاعوسیاست
ایرانتهیهمینماییم”.اینهاهمهفینفسهمثبتوباارزشاستامااختالفماباآنها
اینحداست،چطورخودرامجازمیدانیدکهسازمان بودکهشماکهکارتاندر این
دیگریراکهدرایرانفعالیتومبارزهمیکندوهرلحظهزیرتیغاستوممکناست
تکهتکهشودمالخودجابزنید؟اینچهنوعتقسیمکاریستکهیکیآنجازیرضربهو
شکنجهباشد،فعالیتبکندوشهیدشود…وشماآنهاراجزوخودتانمعرفیکنیدواز
اعتبارآنانبهرهمندشوید؟!بهخوبیبهیاددارمکهدرگفتوگوییمیانماسالیویکیاز
همینروزنامههایلیبی،گفتوگوییکهموردانتقادماهمقرارگرفت)ماآنراترجمه
منتشرساختیم(میگویدکه“رفقایما” ازجزوههایبخشمنشعب کردهودریکی
طاهریراترورکردند،“رفقایما”فرسیورازدندوازایننوع…اینبرخوردازنظرما
کاماًلغیراصولیبود.منهنوزهممعتقدهستمکهآنبرخوردغیراصولیبود.فقطزمانی
میتواناینچنیناز“رفقایما”صحبتکردکهواقعًاسازمانخودتانباشدوگرنهباید

گفتفالنسازمانبهایناقدامدستزدهاست.

بههرحال،آنروزصحبتبرسراینبودکهاگرگروهیدرایرانفعالیتمیکندو
قصدداردازجریانیپشتیبانیبگیرد،اینپشتیبانیبایدمبتنیبرفعالیتوشخصیتیباشد
کهدرکشورخودداراستوتأثیریکهواقعًامیتوانددرآنکشوربگذارد.اینبودکهبا
جبهۀملیخاورمیانهیکسریاختالفاتداشتیموانتقاداتماآنهارامجبورمیکردتا
حدودیسیاستشانراتصحیحکنند.حداقلکوششمیکردندکهمابرداشتنکنیمکه
آنهاچنینبرداشتیرابهدیگرانالقامیکنند.درموردجزئیاتروابطمانواختالفات

دیگریهمکهمیانماوجودداشتجلوترتوضیحخواهمداد.

مالقاتاولبامقاماتلیبی

این شد. قرارجلسهایگذاشته و شدیم معرفی لیبی مقامات به طریق دو از ما
مورد در ابتدایی توضیح یک امر این و شد همراه تأخیر با لیبی مقامات با هم قرار
قرارومدارهاو به آنها آننحوهایستکه آنروزراضروریمیکندو مبارزین روحیۀ
زمانبرخوردمیکردند،مثاًلهمیندوستمراکشیما،مثلبرخیمبارزینعربنوعی
فرهنگبهنظرمَلختوتاحدودینامنظموسهلانگارداشت.شایدبتوانمبگویمگاهی
یکویژگیدرمیانمللتحتستمیابافرهنگعقبماندهبهچشممیخوردکهبینآنها
مشترکاستوآنبینظمینسبیدرکارهاست.ماآنرادربینفلسطینیهادیدهبودیم،
بینخودایرانیهاهمزیادبهچشممیخورد؛مثاًلوقتیمیپرسیفالنکارچهزمانیمهیا
میشود،یاقرارمیشودیککارمشترکانجامبدهیدیادرارتباطباکاریکهبهکسی
محولشدهمیپرسیِکیاینکارانجاممیشود،میگوید“بوکرا”.بوکرایعنیفرداولی
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اینبوکراهیچوقتفرانمیرسد!میگویدساعتپنجمیآیمولیتوبایدبدانیکهساعت
هفتهمنمیآید!حتیبینافرادسیاسیهمچنینچیزیرواجداشت.چونمنتاحدودی
بااینبرخوردآشناشدهبودممیتوانستمباآنکناربیایمولیدراوایل،ایننوعبرخورد،
الفتح بچههارابهشدتعصبانیمیکرد.حسینروحانیکهچندبارهمراهمنبهدفتر
آمدهبودازاینعصبانیمیشدکهفالنکسگفتهاستکهساعتهفتصبحبهمالقات
نیامدهاست؟من او ازاوخبرینیست!چرا ُنهشدهو بیایید؛ساعت منبههمینجا
پاسخمیدادم“خب،نیامدهدیگه،عصبانینشو!همینجابمانتاکارهادرستشود”.
برخوردار ویژهای ازحوصلۀ میبایست وجدًا آمد پیش نوعمسائل این بارها ما برای
میبودیمبرایاینکهکارهاپیشبرود.درعینحالاینبههیچوجهبهاینمعنینیستکه
اینافرادمبارزهشانرادرتمامامورباهمینبینظمیوتعللانجاممیدهند.اگرچنانچه
درعمکردهایخارجازکشور،دردفاترشاناینطوربینظمیوجودداشتدربرخیاز
اقداماتوفعالیتهاشجاعت،ماجراجوییوتهوریکهازخوددرمقابلدشمننشان
میدادندچهبسااینضعفراجبرانمیکرد.بههرحالبهنظرمبهعنوانیکنقصمهمدر
کارمبارزاتینیروهایمبارزملتهایتحتستم،بهعنوانملتهاییکهدارایفرهنگ
غیرماشینیوماقبلسرمایهداریهستند،ایننقصکاماًلبهچشممیخورد.برایخودما
ایرانیهاهموضعچندانمتفاوتنبود،البتهخودمانفکرمیکردیمکهباآنهافرقداریم
انقالبیونحرفهای منظمفکروعملکردن،صرفًادرچارچوبسازمان روال این ولی
متشکلازعدهایروشنفکرممکنبود،یعنیکسانیکههیچتعهدینسبتبهدیگرانغیر
ازهمینچهارپنجنفرخودشانندارند.بعدهادرسازمانپیکاربامواردیروبهروشدمکه
نشانمیدادماهمهمانگونههستیم؛ممکناستآنرابهنوعیبپوشانیمولیتاحدود

زیادی،همهبدبختانهازاینفرهنگغیرمنظموعقبماندهرنجمیبریم.

چه فلسطینیها، با چه میآمد؛ پیش دائمًا تعلل و تأخیر موضوع این باری،
داشتیم،طرفمان لیبی مقامات با قراریکه در مثاًل لیبیاییها؛ وچهخود مراکشیها
معاوِنعبدالسالمجلود،مسئولروابطباگروهایخارجیبود.وقتمالقاتساعتُنه
صبحدردفترشگذاشتهشدهبود.منسروقتبهدفترمراجعهکردمودرآنجانشستم،
ولیاوتاساعتیازدهنیامدوبعدهمکهآمد،گوییهیچخبرینشدهکهمثاًلتوضیحییا
عذرخواهیایمطرحباشد،توگوییاصاًلبهطورخاصقرارینداشتهایم!اینامرعجیبی
و ساعات به توجه عدم بیبرنامهگی، از ناشی همانطورکهگفتم میتوانست این نبود.
نمیخواهدصریحًا که باشد سیاستی بیان میتوانست درعینحال اما باشد، برنامهریزی
بگویدکهفالنامکانرابهتومیدهمیاخیر،باتوواردهمکاریمیشومیانه؛آنرا

نمیخواهدصریحًابهزبانبیاورددرنتیجهعالفتمیکند،سرمیدواند!

تماسماازطریقمراکشیهاییکهصحبتشراکردم،باخودشورایانقالبلیبی
بود.اینهابانظامیهاتماسداشتند.بایددانستکهدرلیبیدوجریاندرهیئتحاکمه
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وجوددارد.یکبخشیکهتصمیمگیرندۀقطعیستکهنظامیهاهستند،یکعدههم
اجراکنندهاند،اداریاندوبورکراسیدردستآنهاست.درابتدایامر،تماسماازطریق
ارتباطداشت.شورای انقالب باشورای افسریکه با بود؛ بابخشنظامی مراکشیها
انقالبدرواقعهمانافسرانیهستندکههمراهباقذافیکودتاکردهوقدرترابهدست
گرفتهاند،آنهاهفتیاهشتنفربودهوتاسالهابعدهمباقیبودند.درهمانزمانچند
تاازآنهابهتوطئهمتهمشدندکهیکیشانفرارکرد،یکیدیگردستگیرشدودرزندانبه
سرمیبردوغیره…ولیهمانشوراکماکانتاسالهادرقدرتبود.جلود،پسازقذافی
فرددوممحسوبمیشدولیقذافیآنقدرقدرتداشتکهمثاًلبایکتلفنمیتوانست

اورابرکنارکند.چنینمناسباتیدردرونشورایانقالبجریانداشت.

سیستمکاراینطوربودکهوقتیازطریقجریانییافرددیگریمعرفیمیشدی،
بایددرابتدایکمعرفیازسازمانخودارائهمیکردی.سازمانماهنوزمذهبیبودوآن
زمان،یعنیدرسال۱۳۵۲ضربۀسنگینیراپشتسرمیگذاشت.افرادکمیتۀمرکزی
همهاعدامشدهبودند.آنچهدرمعرفیسازمانمیتوانستمبگویمدرواقعبهقبلازلورفتن
وضربهبرمیگشتومحصولپنجششسالکارسیاسی-تدارکاتیدرداخلمحسوب
میشد.درحینتوضیحاتیکهمیدادم،متوجهشدمکهمخاطبینماصاًلمعنیاینصحبت
رانمیفهمند؛برایآنهاکارسیاسی-تئوریک،سازماندهِیمخفیوغیرهچندانملموس
نبود.فعالیتهاییکهصورتگرفتهبودبرایآنهابههیچوجهگویانبودواساسًاچیزی
کهبرایشاناهمیتداشت)وماآنزمانمعنیاینسؤالرابهدرستیدرکنمیکردیم(
میزاننفوذمادربینمردمبود.مناصاًلنمیفهمیدمکهچراچنینسؤالیمطرحمیشود.
آنهامیپرسیدندکهمثاًلاگرچنانچهشمااعالماعتصابعمومیبکنید،چقدرازمردم
بهآنپاسخمیدهند؟درصورتیکهنهبرایچریکها،نهبرایمافراخوانبهاعتصاب
عمومیازمردممعنینداشت.صریحًاپاسخدادمکهدرحالحاضرمافاقدچنینقدرتی
هستیم.منبرخالفروالیکهوجودداشتباصراحتوبدوناغراقصحبتمیکردم.
مواردیرامیشناختمکهدیگرانُگندهگوییواغراقمیکردند.مناینکاررانمیکردم،
مثاًلقطبزادهیاجاللفارسیتنهاییمیرفتندصحبتمیکردندومیگفتندکهاگرما
فراخواندهیممثاًلبازارمیخوابد.اینروالکارمننبودوالبتههیچگاهنتیجۀبدیهم
ازاینرفتارنگرفتم.مخاطبمنمیدیدکهدرموردچیزهاییصحبتمیکنمکهتوان
صحبتازآنهارادارمودرموردچیزهاییکهچنیننیست،حرفینمیزنم.بهایندلیل

عمومًاًدردرازمدتمورداعتمادبیشتریهمقرارمیگرفتم.

بههرحال،دراولینجلسهایکهداشتیمدراینمواردصحبتشدومخاطبمافسری
بود،سرگردیارائدیکهزیردستیکعضوشورایانقالبقرارداشت؛کافیبودکه
اومراتأییدکندوکارتمامبود،امااینتأییدکردنطولکشید.اینمالقاتچندجلسه
ادامهپیداکرد.منازاهمیتیکهارتباطبالیبیازنظرماداشتصحبتمیکردم،مسئلۀ
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تسلیحاتوکمکنظامیواینکهاگردرآیندهامکانداشتهباشد،داشتنرادیوودفتر
واینکهیکنفرنمایندۀدائمیآنجاداشتهباشیم.منبهعنواننمایندۀسازماندراین

نشستاینمواردراخواستارشدم.

بهنظرمحدودیکماهبهخرجآنهادرهتلیاقامتداشتموبرایاینکهشرایط
امنیتیهمرعایتشود،نمیبایستهیچجریاندیگریحتیجریانهایغیرنظامیلیبی
بفهمندکهچنینارتباطیدرجریاناستوایندرحالیبودکهازنظرقانونی،غیرنظامیها
مأمورتماسباگروههایخارجیبودند.آنهاباالخرهیکسریقولهاییبهطورعمومی
دادنددالبرهمکاریوغیره،اماقرارشدجوابقطعیراکمی“بعد”بدهندکهدرلیبی
هم،“بعد”معلومنیستیعنیچهزمانی!جالباینبودکهمتوجهشدمبسیاریافراداز
جریانهایگوناگونمیآمدندووقتیبهآنهاگفتهمیشدکه“بعد”پاسخخواهندگرفت،
تا“بعد”همانجابهخرجدولتدرهتلمیماندند.امکاناتعجیبیبود!واقعًامیدیدی
کهدرروز،معادلپانصدفرانکیابیشترخرجهرکسمیشود.هتلواقعًاگرانبود.
فردیکهبرایمالقاتآمدهودرانتظارپاسخبود،ساکنشدهویکماه،دوماهمیماند
وکسیهمسراغشنمیآمدمگرآنکهخودشبرودوجویاشود.مخارجشراهمدفتر
ارتباطاتخارجیمیپرداخت.منهمبهناچاردرهمانحالانتظارآنجاماندم.بهمجرد
ورودبهلیبیهتلیگرفتهبودمکهکوچکوکمخرجبود.اینجابودکهمنتماساولیه
رابرقرارکردموآنهامرابههتلیکهخودشانانتخابکردهبودندمنتقلکردند.بعداز
حدودیکماه،آنهابهادامۀتماْسپاسخمثبتدادند.منازهمانابتداگفتهبودمکهاز
طرفکمیتۀروابطخارجیمیآیمورفیقدیگریبهعنوانمسئولبرایمذاکراتبعدی

خواهدآمد.

مالقاتدومبامقاماتلیبیهمراهباسپاسی

دوردومتماسدرسالبعدبودکهبههمراهسپاسیبهآنجارفتیم.برایمذاکره
دومکهسپاسیهم درسفر دارم، یاد به برقرارکردم. تماس نظامی باهمانجناح باز
آمدهبود،درهمانهتلکوچکیکهقباًلاقامتداشتموازلحاظامنیتیوضعشبهتربود
ساکنشدیم.وضعغذاییلیبیتحتسیطرهفرهنگایتالیاستمثاًلدررستورانهاقهوه،
کاپوچینو،اسپاگتیوغیرهمصرفمیشود.یکرستورانیبودوابستهبهخودهتلکه
میتوانستیمآنجاغذابخوریم.مدتیاصاًلآنجاچیزینخوردیم.میرفتیمبیرونوغذاهای
پیشپاافتادهمثللوبیاگرموغذاهاییکهبیشترکارگرانمیخورند،میخوردیم.ازلحاظ
روحیۀخودمانآنرابگویمکهمنسعیمیکردمتاجایممکنروزیحداقلیکبار
بهقیمتربع را پیداکردهبودمکهیکچهارممرغ را غذایگرمبخورم؛ظهرهاجایی
دینارمیدادکهمیشدمعادلپنجتومان.یکیدوبارسپاسیرابهآنجابردموگفتماینجا
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ارزانترینجاست.روزسومکهخواستیمبهآنجابرویم،سپاسیگفتکه“چرابایدمااین
کارراانجامبدهیم،اینغلطاستکهبچههادردمشقوجاهایدیگرغذایمناسبی
نخورندومابرویممرغبخوریم”.درنتیجهچندروزرفتیممجددًالوبیاخوردیم؛صبح،
کمیشیریاچیزسادهایوشبکمیپنیریایکساندویچسادهوظهرهمبازلوبیا.بعداز
چندروزکهبهاینروالگذشت،برایشحسابکردمونشاندادمکهایننوعغذاخوردن
درمجموعناسالمتراستوازنظرقیمتهمفرقچندانیندارد،اینفقطیکتصور
استکهفکرکنیماینبهتروارزانتراست؛پذیرفتکهبازبرویمهمانجاومرغبخوریم!

بازازروحیهایبگویمکهبرمبارزینآنروزهاحاکمبود؛اینفقطمانبودیم،
رفقایفداییهمهمیننوعروحیهراداشتندوحتیرفقایجبهۀملیکهبامابودند،به
همینشکلعملمیکردند.برایهمینبودکهمنزمانیدرپیکارنوشتهبودمکهسنت
صرفهجویینهتنهادرمیانمبارزینایرانیوجودداشتبلکهدارایعمومیتهمبود،
مگرآنهاییکهمدتمدیدیدرخارجکشوربهسربردهبودند.بههرحال،اززمانیکه
میرفتیمرستوراِنهتل،فقطاسپاگتیکهپیشغذابودمیخوردیم،درصورتیکهرسماست
کهبعدازاسپاگتیتازهغذایاصلیبیاید.ماحدوددهدوازدهروزاینکاررامیکردیم.
اگربخواهیچیزهایدیگریهممیآورندوغذایاصلیایهمدرکار میدانستیمکه
است،اماچونهنوزبهماجوابکاملندادهبودند،فکرمیکردیماگردولتمارابهعنوان
با بپردازیمکه راخودمان اینغذاها و بایدمخارجهتل نپذیرد، انقالبی یکسازمان
غذایاصلی،دیگرخیلیگرانتمامخواهدشد.درنتیجهبهاسپاگتیونانوکرهاکتفا
میکردیم.میخواستمدرموردروحیۀقناعتگفتهباشم.اینقناعتواقعًاروحیهایبود
کهدرچارچوبسازمانچهبهخاطرصرفجوییدرامکاناتمحدودمالی،چهدرارتباط
بافقروقناعتیکهخانوادههایفقیرومتوسطایرانیباآندرگیرهستندرعایتمیشد.

اندیطول اینتماسهادردفعاتگوناگونکاًلحدودیکسال،یکسالو
کشید.خودنظامیهاپسازاینکهپاسخمثبتدادند،مارابهدستغیرنظامیهاسپردند.
خلق مجلس خارجی روابط ریاست بودکه شحاتی احمد نام به باشخصی ما تماس
خطابش “حاجی” بودکه مسلمانمآب و سنتی بسیار پیرمردی او داشت. بهعهده را
میکردند؛مردسادهایبهنظرمیرسیدولیبهخوبیازمسائلسردرمیآوردمثاًلبرمناسبات
دیپلماتیکلیبیباکشورهایمختلفبهخوبیاشرافداشت.درعینحالکهمسلمانبود
به افتتاحسفارتشورویدرطرابلس، وروزهمیگرفت…،فراموشنمیکردکهزمان
آنجارفتهوسخنرانیکندوازافتتاحسفارتبهعنوانیکقدممهملیبیبهسمتشرق
یادکند.بهماکهمیرسید،ازآنجاکهمیدانستبهعنوانیکنیرویچپمیخواهیمبا
آنهاتماسبگیریم)ازسفردومبهبعد،یعنیازسال۱۳۵۴،مادیگررسمًامسئلۀتغییر
ایدئولوژیرااعالمکردهبودیم(خودراچپینشانمیدادوبرتماسیکهبانیروهایچپ

بینالمللیوباشورویدارندتأکیدمیکرد.
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باری،تماسمابالیبیبهتدریجهرچهبیشترتقویتشد.منبارهابهآنجارفته
بودم؛چندبارباهمینشحاتیمالقاتداشتهوصحبتکردیموچنددفعههمبامعاونهای

او.یکجلسۀمشترکهمباحضوررفقایفداییداشتیم.

وضعمطبوعاتدرلیبیونگارشیکمقالۀبلنددربارۀایران

باوجودیکهسطحمطبوعاتدرآنجابسیارنازلوتعدادشاننادربود،درفواصل
زمانیایکهدرلیبیبودمسعیمیکردمکهازآنهااستفادهکنم.سهیاچهارروزنامهوجود
انتشارخبرهایجنبش داشتکههمهدولتیوموافقرژیمبودند.منازهمانهابرای
این در و میکردم استفاده بودم ترجمهکرده احیانًا عمومیکه اخبار و ایران انقالبی
روزنامههامنتشرمیشد.برایمااهمیتداشتکهبتوانیماوضاعایرانومبارزاتانقالبی
چهکار ایرانیها شودکه منتشر لیبی روزنامۀ در مثاًل اینکه دهیم. انعکاس را نیروها
کردندومجاهدینچهجریانیهستندو…اینکهمانمایندۀچنینجریانیهستیم،همهنه
فقطبهشکلیعمومیبلکهبهطورخاصدرنحوۀبرخوردآنهاباماتأثیرمیگذاشت.به
یاددارممتنینوشتهبودمکهدرواقعتاریخچۀشکلگیریجنبشانقالبینویندرایران
بهطورعمومیوسازمانمجاهدینبهطورخاصبود؛تاریخچۀجنبشانقالبیاززمان
اشغالایرانبعدازشهریور۱۳۲۰،تحوالتیکهبعدازآنرخدادهبود،مسئلهسازمانهای
سیاسیمختلفیکهرویکارآمدند،مصدقوملیشدننفت،۲۸مرداد۱۳۳۲ومسائل
۱۳۴۲،بعدجنبشانقالبیایکهپاگرفتهاستواینکهچراامروزشاهدچنینتغییری
آورده، بهوجود رژیم سطح در و ایران در تغییراتی چه شاه و هستیم ایران جنبش در
اصالحاتارضیواهدافآن…اینهاراکهبهنظرمحدود۶۰یا۷۰صفحهبهعربی

میشددر۳شمارهپشتسرهمدرروزنامههایآنجاچاپکردند.

مالقاترفقایفداییبامقاماتلیبی

درهمینفاصلهیعنیپسازاولینتماسما،رفقایفداییهمخواهانارتباط
این در بود. آسانتر رفقایجبهه قدیمیتر بهواسطۀحضور آنها برای بودند.کار شده
فاصلهعلیرغمبرخیانتقاداتیکهبهجبههداشتیم،مجموعًاروابطخوبیباآنهاحفظ
کردهبودیمولیکاًلنوعیرقابتبینماعملمیکرد؛مثاًلمادرجزوۀ“ظهورامپریالیسم
ایرانوتحلیلیبرروابطایرانوعراق”کهبهفارسیمنتشرشدهبود،سوریه،عراق،لیبی،
بودکه این ما درک میکردیم. تحلیل دولتهایخردهبورژوایی بهعنوان را مصرو…
ایندولتهارژیمهایخردهبورژواییهستندکهبرسرکارآمدهاندوبهخاطرشعارهایی
کهمطرحمیکنند،هممردمرامیکوبندوهمدرتقابلباامپریالیستهاسروصداراه
میاندازند.چاپعربیاینجزوهراهمانتشاردادهبودیم.برایآنکهچاپعربیبتواند



فعالیتدرخارج   ۵۰۹

درسوریهپخششود،ناشِرجزوهکهدرلبنانبودازماخواستکهنامسوریهراحذف
کنیمچونمعتقدبوداگرسوریهراحذفنکنیمجزوهنمیتوانددرآنجاپخششودو
اینموجبتأسفاست؛میگفتبهترآناستکهیککلمهحذفشودتااینکهکاًل
توقیفشکنند.ماهمبهنظرمدرچاپدومفارسیچونمیخواستیمبالیبیرابطهبرقرار
کنیم،ناملیبیراحذفکردهبودیم.بههرحال،دررابطۀرقابتآمیزیکهبارفقایفدایی
وجبههوجودداشت،آنهاچاپاولرانزدمقاماتلیبیاییبردهبودندکه“ببینیداینها
بهشمافحشدادهاند!”درواقعآنهابهنوعیُچُقلیکردهبودند!یکیازلیبیاییهاکهدر
دفترروابطخارجهکارمیکردگفتکه“شماکتابیقباًلچاپکردهایدکهدرآنبهلیبی
فحشدادهاید!”منگفتم:“بلهاینتحلیلماست”یعنیخیلیصریحگفتمکه“نظرما
ایناست،ضمنًاایندرچاپاولبودهودرچاپدومعوضشدهاست”.ماگفتهبودیم

کهسروصداهایضدامپریالیستیلیبیتوخالیاست.

درواقعماصریحًابهآنهامیگفتیمکهبرایحفظرابطهبهشماامتیازدادهایم.
چونآنچهبرایمااهمیتداردایناستکهبتوانیمفعالیتکنیم.

جبهۀملیخاورمیانهدرآنزماندرلیبیدفترداشتیعنیزودترازهمه؛ماهم
توانستیمدفتربگیریموبعدفداییهاهمآمدندوجداگانهتماسبرقرارکردند.بهاینترتیب
یکدفترهمخودفداییهاگرفتند.گفتمکهکاررفقایفداییسادهتربودچونجبهۀملی
کاماًلازآنهاپشتیبانیمیکردوبعدهمبرایآنهامسئلۀرادیومطرحبود.آنهاهمگویا
دررقابتبامامسئلۀتصفیۀشریفواقفیراپیشکشیدهبودند.یعنیاینکهاینمجاهدین،
گروهمذهبیشانرانابودکردهاند؛شماییکهمذهبیهستیدحواستانباشدکهاینافرادبا
اسالمسِرستیزدارند.فداییهاوجبهۀملیمیخواستندزیرپایمارابروبند.اینروِشکاراز
اینرفقاگاهیسرمیزد.منالبتهفکرنمیکنمکهبهطورخاصرفیقمحمدحرمتیپورعلیه
ماچیزیگفتهباشد؛چونبرخوردهایاینرفیقخیلیصمیمانهتریابهتراستحداقلبگویم

عاقالنهتربود.

جبهۀملیبافداییهاکوششکردهبودندکهازآنهایکرادیوبگیرند؛ازنظرما
آنرادیوالبتهزیادفایدهاینداشتچونصداازآنطرفآفریقابهتهراناصاًلنمیرسید
آنهمساعتسهبعدازنصفشب؛ماخودمانمحضارزیابی،چندباریتالشکردیم

کهدردمشقرادیویآنهارابگیریمکهچندانموفقیتآمیزنبود.

باالخرهمقاماتلیبیپسازآنکهبهماورفقایفداییدفتردادند،کمکهای
بیشتر-بهاصطالحبهجنبشانقالبیایران-رابهوحدتمادونیرومشروطکردند.این
میکرد همانطورکهکوشش بود. دیگر بهکشورهای برخورد در لیبی عمومی سیاست
فلسطینیهاراباهممتحدکندویااریترهرابهسویوحدتسوقدهد.آنهابهدرستی
درکنمیکردندکهمقتضیاتوحدتچیست،گویاکهباآبدهانوباسمهایمیتوان
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کسیرابادیگریمتحدکرد.لیبیاییهادراینفاصلهجبهۀملیراکنارگذاشتهبودند
زیراآنهاهمفهمیدهبودندکهجبهۀملیصرفًادرچارچوبتبلیغیخارجازکشورفعالیت

میکندوموجودیتیدرایرانندارد.

رفقایفدایینیرویمهمیبهاینتماساختصاصدادهبودند.رفیقحرمتیپور
مسئولگروهبودودونفردیگرزیرنظراوکارمیکردندیابهتربگویمبهعنوانمعاونیا
رفقایاوبودند؛اشرفدهقانیهمبودکهمدتیدررادیوکارمیکردوهمینطورحماد
رفتوآمد فداییها با رابطه در یا میکردند فداییهاکار دفتر در نفر سه این شیبانی.
داشتند.ماسالیازطرفجبهۀملیدائمًاآنجابود.یکنفردیگربهنامطاهرهمدررابطه

بارادیوحضورداشتکهمناورازیادمیدیدم.

کمیتۀ هماهنگی در رابطه با لیبی 

مادونیروبهمرورمتوجهمیشدیمکههیچچارهاینیستجزاینکهوانمودکنیمبه
وحدتدستپیداکردهایم؛البتهبحِثمربوطبهوحدتهمانزماندرداخلهمبیندو
سازمانباحضوررفقاتقیشهراموحمیداشرفدرجریانبود،امااینگفتوگومتأسفانه
بهجایینرسید)۱(؛بعدازشهادترفیقحمیداشرفهماینبحثهاادامهپیداکردوباز
همبهجایینرسید.درهمینرابطهپسازشهادتحمیداشرفبهنظرماواخر۱۳۵۴
وشایدهماوایل۵۵مابهفکرطرحیحاکیازتشکیلیکهیئتمشترکافتادیموبه
رفقایفداییپیشنهادکردیمنوعیکمیتۀهماهنگیدررابطهبالیبیتشکیلدهیم.تحلیلی
کهبهرفقاارائهکردیماینبودکهباایناوصافلیبینهبهماکمکمیکندونهبهشما؛
بهما امروحدت،تالشدارندسیاستهایخودشانرا به بامشروطکردنرابطه آنها
تحمیلکنند؛ماهمباتوجهبهاینکهبهتفاهمیدرحدوحدتنمیرسیمبهتراستیک
کمیتۀهماهنگیخیلیمحدودوباعرصۀفعالیتیمشخصوتعریفشدهتشکیلدهیم،

معطوفبهکمکهاییکهمیتوانیمازلیبیدریافتکنیم.

درواقعمااینپیشنهادرامطرحکردیمچوندیدیمچارهایوجودندارد.رقابت
بیندوسازمانآنچنانحادبودکهبرسرهمینکمیتۀهماهنگیهمشاهدبرخوردهای
سکتاریسیازدوطرفبودیم.یقینًاطرفین،اینبرخوردهارادردیگریبیشترشناسایی

میکندومیانگاردکهخودشباصمیمیتبیشتریعملمیکردهاست.

یکباربهیاددارمکهجلسهایبینرفقایفداییوخودماندراتاقهتلبرگزار
کردیم.ازطرفما،دایی)سپاسی(ومحمدیزدانیانکهآنموقعمسئولتشکیالتخارج

۱-بهاینتالشوحدتمیاندوجریانجلوتراشارهخواهدشد.همینطوررجوعشودبهکتابونوارهای
“گفتوگوهایدرونیمیاندوسازمانچریکهایفداییخلقومجاهدینخلقایران”.

http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/mojahed_fadaii.html
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بودحضورداشتندومنکهدرواقعدرلیبیرابطوبهعنواننمایندۀسازمانشناختهمیشدم.
چندساعتیبحثکردیمکهچهبایدکرد؟چهنوعرابطهایمیانخودمانبایدبرقرارباشد؟
پرنسیپهای از و آنهاگردآمدصحبتشد بایدحول اصولیکه و پرنسیپها مورد در
سیاسی،ایدئولوژیکوغیره.ماچهمیگوییم،شماچهمیگوییدونقطۀمشترکبینماکه

اساساتحادقرارگیردچیست؟چهطرحیبرایاینکارمیتوانبهکاربست؟

پایهای وحدت یک میداد نشان درعینحال که شد انجام زیادی بحثهای
تشکیالتیبیندوسازمان،هرچندازنظرمامقبولوحتیحیاتیبودوبههمینخاطردر
از بهدور اماواقعًا بود، ایدئولوژیدردستورقرارگرفته ازتغییر داخلبالفاصلهپس
دسترسبهنظرمیرسید.درچنینشرایطیبودکهبهخوبیبهیاددارماشرفدهقانیدر
بحثیطوالنیهمراهبادعواومرافعهکهبینمادرگرفتروبهمن،کهبهاینوحدتمثل

یکآرزومینگریستمکردوگفت:“ماهیچآرزویوحدتیباشمانداریم!”.

برخورد اوقات بعضی متقابل بهطور یقینًا هم ما کردکه انکار نمیتوان البته
بسته نقش ذهنم در فداییان به مربوط موارِد بیشتر، طبعًا هرچند داشتهایم سکتاریستی
است.اینبرخوردهاگاهیکاماًلشکلکودکانهبهخودمیگرفت؛مثاًلمتوجهشدمحماد
شیبانیازحضوردرمجلسیکهمنهمدرآنجابودماجتنابمیکرد.یکمرتبهبهدفتر
جبهۀخلقفلسطیندرلیبیرفتهبودم؛یکیازاعضایکمیتۀمرکزینمایندۀجبهۀخلق
فلسطیندرطرابلسبهاسمابوالَحِبدیونسآنجابودودهیاپانزدهنفریدوراونشسته
بودند.زمانیکهیکایرانیواردشدهوآنجامینشیندافرادمختلفیکهحضوردارند،مثاًل
خودفلسطینیهاطبعًابهاحوالپرسیمیپردازندوجویایاوضاعواخبارمیگردند؛مثاًل
میپرسند:“خب،حالشماچطوراسترفیق؟ازایرانچهخبر؟درموردسیاستایران
یافالنگفتۀشاهچهفکرمیکنید؟آیاایرانفالنکارراخواهدکرد؟”وصحبتهایی
ازایندست…آنروزمنبهآنجارفتهبودم.معمواًلسعیداشتمهردوهفتهیکباربه
آنجاسربزنمتاازاخبارمطلعشدهوارتباطاتمانرازندهنگهدارم.حمادشیبانیهم
آنجانشستهبود.سالموعلیکو…بالفاصلهپسازورود،حسکردمکهحمادبهنوعی
ُمعذبشدهوبهدنبالبهانهایبودکهاتاقراترککند؛همینکهابوالحبدمرامخاطب
قراردادکه“ازاوضاعایرانچهخبر؟”ومنشروعکردمبهصحبت،حمادبرخاستو
بهبهانهایازاتاقخارجشدورفت؛یامثاًلدرموردیدیگر،اگرکتابیاوسیلهایازما
میخواست،تلفنمیزدومیپرسیدکهآیافالنکتابراشمادارید؟میگفتم:“بله!ِکی
میآییآنرابگیری؟”میگفت:“۵دقیقۀدیگر”.خانهاشهمانبغل،دوتاساختمانآن
طرفتربود.میگفت:“بگذاردرآسانسور،کلیدرابزن،بیایدپایین!”ازاینکهخودش

بیایدباالوکتابرابگیرداجتنابمیکردیعنینمیخواستمراببیند.

و رنجش موجب درعینحال نامید سیاسی نمیتوان که را برخوردها نوع این
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دلگیریهممیشد.روابطمادرآنشرایطمیبایستکاماًلصمیمانهونزدیکمیبود،
نهآکندهازبدبینیونوعیخصومتضمنی.اینامرفکرمیکنمبهشرایطرقابتآمیزی

بازمیگشتکهدوسازماندرآنقرارداشتندوبهتمامروابطتحمیلمیشد.

باری،باالخرهاینطرحکمیتۀهماهنگیمشترکموفقشدوتوانستیمبهفعالیت
خوددرلیبیادامهدادهودرچارچوبآن،امکاناتیبهدستآوریم.

امکاناتبهدستآمده

و تسلیحاتی،تشکیالتی امکانات مطالبهشدشامل لیبی از امکاناتیکه عمدتًا
دفتر اقامت، پاسپورت،محل منفجره، مواد اسلحه، انواع یعنیمشخصًا بود، تبلیغاتی
باتجهیزاتالزم،وسیلۀحملونقل)اتومبیل(،امکانسفر)بلیطهواپیما(وامکانات
مالی؛ازامکاناتمالیمنظورمپولاست.رفقایفداییتقاضایرادیوهمداشتندکه
همانطورکهگفتم،چندانموردنظرمانبودولیآنهابارفقایجبههآنرابهدستآوردند.

تسلیحات

یکیازخواستههایمهماسلحهبود.تهیۀاسلحهکاریدشوار،پرخرجورساندن
آنبهایرانبسیارُپرمخاطرهمحسوبمیشد.مامیبایستاسلحهرامیخریدیمآنهمبه
قیمتگزاف.اینکارمعمواًلدربیروتممکنمیشدکهبامهماتالزمبههزینههای
سنگینیکهبرایبودجۀگروههایکوچکیمثلماکمرشکنبودخریدهمیشد.سپسباید
اینسالحهاومهماتازبیروتبهسوریهوازسوریهبهترکیهحملشدهتاباالخرهبهایران
منتقلشود.اوایل،قبلازآنکهدرفرودگاههاکنترلازطریقدستگاههاییکهموادفلزی
راشناساییمیکندعمومیشود،ازطریقاروپاهمانتقالسالحبهطورمستقیمبهایران
ممکنبودولیبعدًااینکارمیبایستعمدتًاازطریقترکیهوازراهزمینیانجاممیشد.
لیبیمیتوانستسالحهارافقطدربیروتتحویلدهدونهمثاًلدرترکیه؛چوناگر
تحویلسالحدرترکیهممکنبودیعنیازطریقسفارتسالحتاترکیهمیرسید،کاربرای
مابسیارمناسبتروسهلترمیشد.اینکاناِلانتقالازطریقسفارتخانههابرایردوبدل
کردنمدارکواسناددیگرمثلنامه،کتاب،بستهو…مورداستفادهقرارمیگرفتو
خیلیهمباارزشبود؛اصاًلجزوامکاناتیتلقیمیشدکهدررابطهبایکدولتقابل
مطالبهبود؛ممکنبودقصدداشتهباشیمدارکیرابهکشوردیگریبرسانیبدونآنکهبه
ادارۀُپستمحلاقامتتتحویلبدهییاحتیباخودتحملکردهوازمرزردشوی.در
صورتوجودچنینامکانی،مدرکرابهسفارتموردنظرتمیدادیواوبااستفادهاز
مصونیتدیپلماتیکآنرابهدفترکشورمتبوعخویشمنتقلمیکرد.بهعنوانمثالما
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کتاب،نوشتهیامدرکیاگرداشتیم،درهرکشوریکهبودیم،آنرابهسفارتیمندرآن
کشورمیبردیموآنهاآنرابهعدنبردهودردفترامورخارجهنگهمیداشتندوبهرابطیا
دفترماتلفنمیزدندویااگرحزِبدرقدرتدریککشور،درکشوردیگریدفترداشت
ممکنبودمدرکرابهدفترحزببردهوبگوینداینمتعلقبهمجاهدینخلقاست؛
سفارتیادفترحزب،بهماکهفرضًادرعدنهستیمزنگمیزندکهشماازفرانسهُپست
دارید،بیاییدوتحویلبگیرید.ماازاینطریقبینفرانسهوعدن،بینفرانسهوطرابلس،
بینفرانسهوبغدادمدارکمانراجابهجامیکردیم.اینامکانیبودکههمۀسازمانهای

انقالبیمتعلقبهکلیۀکشورهاازآناستفادهمیکردند.

درلیبی،هرگروهجداگانهلیستتسلیحاتموردنظرشراتنظیمکردوبهآنان
داد.فکرمیکنمهردوسازمان،درنیازمانبهاسلحهوموادمنفجرهمبالغهکردیمولی
لیبیاییهابهاینخواستهاچندانتوجهینکردهوبنابرتشخیصخودبهماکمککردند
ومقادیریسالحبهماتحویلدادند.شنیدمکهبعدازقیامحمادشیبانیگویابامقادیری
سالحدرفرودگاهمهرآباد،بادخالتمحمدمنتظریدستگیرشدهبود؛فکرمیکنمیک
ازهمینتسلیحاتبود.)۱(درآنزمانمقداریازسالحهایماوفداییاندر صندوق
بیروتباقیماندهبودکهقصدداشتیمبهمروربهایرانمنتقلکنیم.پسازقیاموهنگام

آخرینسفرمبهبیروت،اینسالحهارابهرفقایفلسطینیاهداءکردیم.

پاسپورت

مقاماتلیبیاییازدادنپاسپورتجزیکمورد،خودداریکردند.تاجاییکه
میدانمفقطبهرفیقحمادشیبانیپاسپورتدادهشدکهایننامهم،ازهمانجامیآید.

مسئلۀپاسپورتبرایمااهمیتزیادینداشت،چونماازطرقدیگرمثاًلازیمن
اینامکانرابهدستآوردهبودیمکههنوزمورداستفادهقرارنگرفتهبود؛ازطرفدیگر
برای اروپایی باکشورهای ارتباط ایرانیخودمانراهمداشتیمکهدر پاسپورتجعلی

رفتوآمدمناسبتربودزیرابرایاینکشورهابهویزانیازنداشت.

پولوکمکهایمادی

بهلحاظکمکهایمادیجزمحلاقامتودفتریکهازهمهنظربرایفعالیت

۱-بنابهگفتۀرفیقحمادشیبانیاینروایتدرارتباطباتسلیحاتصحیحنبودهواوکهقصدداشتهدو
رفیقُکردازحزبکمونیستعراقرادرهیئتیهمراهاسقفکاپوچیازفرودگاهمهرآبادخارجکند،بادخالت

محمدمنتظریربودهمیشود.]حاشیۀویراستار[
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تبلیغیمجهزبود)ماشینتحریر،فتوکپی،فاکس،تلفن…(وهمینطوراتومبیل،مقادیری
کمکنقدیهمبهمامیشد.طیدوسهسالیکهاینرابطهفعالبود،شایدحدودهفتاد
یاهشتادهزاردالریعنیحدودنیممیلیونتومانبهمادادهشد،البتهبایددقتداشتکه

تومان،تومانامروزنیستوآنروزقدرتخریدبیشتریداشت.

عالوهبراینها،برایمسافرتهایهواییمیتوانستیمبلیطهایمجانیدریافت
کنیم،مثاًلالزمشدهبودازطرابلسیکسفربهفرانسهبروم،بعدبهبیروتوازبیروت
بهطرابلسبرگردم.ازآنهایکبلیطرفتوبرگشتطرابلس-پاریسمیگرفتمکهدر
هزینۀ ما برای اینخودش امکانی فقدانچنین درصورت باشد. داشته توقف بیروت

سنگینیمحسوبمیشد.

هدف لیبی از کمک

مقصودلیبییاکاًلایننوعکشورهاازکمککردنبهجنبشهایانقالبیدر
واقعاینبودکهدررسانههاوانظارعمومی،خودرابهعنوانکشوریظاهرسازدکهاز
جنبشهایانقالبیدرمنطقهویاکاًلدرسطحآفریقاحمایتمیکند.برهمیناساس
علیهرژیمایرانهمبایدفعالمیبود.اینامربرایشنوعیاعتباروحیثیتبهبارمیآورد.
همینامروزههمدرمواردیبرایایرانچنیننقشیمطرحاست.اوازسازمانهاویا
معنوی نوعیحمایت نتیجه در و وحیثیت آبرو برایش گروههاییحمایتمیکندکه
بههمراهدارد؛مثاًلاینکهدردورهایجنبشآزادیبخشاریترهدرتهراندفترداشتهباشد،
بهجمهوریاسالمیامکانمیدهدخودرامدافعمظلومانجهانجابزند؛برهمینمنوال

درتهرانبهمسلمانانفیلیپیندفتردادهشدهاست.

امانوعدیگریازاهدافهموجودداشتهکهجنبۀمستقیمتریبهلحاظسیاسی
ایران عمل امکان و نفوذ باشد، داشته دفتر تهران در طالبانی وقتیجالل مثاًل دارد،
هم عراق وقت دولت علیه مستقیم فشار نیروی یک و میکند تقویت را منطقه در
محسوبمیشودویاوجودمجاهدین)رجوی(درعراق،نیرویفشاریعلیهدولت

ایرانتلقیمیشد.

و میکرد حمایت بسیاری جنبشهای از سیاست این از پیروی به لیبی دولت
اینخودموجبگردهمآمدنایننیروهادرطرابلسبود.حتیماایرلندیهاراهمدیده
بودیمکهبهصورتیمخفیانهحضورداشتند.آنهاهیچوقتدفتررسمیوعلنینگرفتند
امامیدیدمکهچندنفرازآنهاآمدهوتماسگرفتهبودند؛یامثاًلهمینجبهۀمیرکهاز

انقالبیونشیلیاییبودویارفقاییازجبهۀفارابوندومارتیالسالوادورو…
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سمینارپشتیبانیازشیلی

دربنغازیکهدومینشهربزرگلیبیست،یکسمیناریاکنگرۀبینالمللیدر
پشتیبانیازمبارزاتمردمشیلیبرگزارشدکهدرآنازیکیازرهبرانمیر،آندرسپاسکال
آلندهدعوتشدهبودوگویاهمسرآلنده)یادخترش(همحضورداشتند.اینمراسمرا
بهخوبیبهیاددارم.یکیازاعضایدفترروابطخارجیلیبیکهاسمشجمعهبوددر
آنجاصحبتمیکردودرواقعسمیناررامیگرداند.اوطبعًادولترادرآنجانمایندگی
میکردومعلومشدکهآنهابهبهانۀدفاعازمبارزاتخلقشیلی،دستبهاقدامیکاماًل
آمدهورپرتاژیتهیه تبلیغاتیبرایخودزدهاند.مشاهدهکردیمکهشبکۀتلویزیونملی
میکردتانشاندهدکهدرآنجاکنگرهایدرپشتیبانیازشیلیجریاندارد.آنهامشتی
لمپنواوباشراکهآدمهایخودلیبیبودندبهآنجاآوردهبودندوباپلیسوآدمهایی
کهنانخورشانبودندودردستگاههایامنیتیلیبیکارمیکردند،بهعنوانافرادعادی
نشانمیدادندکهبهاصطالحرأسًادرکنگرهشرکتکردهاندوشعارهاییدرمدحقذافی
سرمیدهند.درستشبیههمینروالیکهدرایرانشاهدهستیم:“روحمنیخمینی”…سر
دادهمیشود.آنجاهمهمینطوربودومیگفتند:“فاتح!فاتح!”…کهدرواقعبرایقذافی

میخواندند.تلویزیونهم،همینهارابهعنوانگزارشپخشمیکرد.

ماسعیمیکردیمتاجایممکنخودمانراازمیتینگهاییازایننوعکناربکشیم
تادرسروصداهاییازاینقبیل،کهبایدایستادوبهنفعدولتشعاردادحضورنداشته
پر را بهنحویطفرهمیرفتیم.طرفدارانووابستگانخودشانمیآمدندوسالن یا باشیم
میکردند.برایمردمعادیطوریوانمودمیشدکهگویااینهاهمانشرکتکنندگاندر
کنفرانسهستندکهبهنفعقذافیشعارمیدهندودهدقیقهاینشعارهایازنوع“روحمنی
خمینی”رابرایقذافیسرمیدادند،سرودمیخواندندوجلویتلویزیونمشتگرهمیکردند.

سمینارپشتیبانیازویتنام

یکبارسمیناریازهمیننوعدرارتباطباویتنامبرگزارشد.ازویتنامبهنظرم
دبیراولسفارتدرطرابلسحاضربود؛خانمیبودبسیارفهمیده.منقباًلچندباربااو
برخوردداشتمودررابطهبادرگیریبینکامبوجوویتنامبرایماتوضیحاتیدادهبود.برای
لیبیاهمیتداشتکهنیروهایدیگررادراینگونهتماسهابهنمایشبگذاردوبهسختی
ممکنبودازچنینحضوریطفرهرفت.بهخصوصکهگاهیخودماهمتالشمیکردیم
درکوبینشخودراباآنهامطرحسازیم.وقتینمایندۀویتنامیاشیلیمیدیدکهنمایندۀ
فالنسازمانازایرانحضوردارد،بههرحالبرایلیبیاییهاهمحاوینوعیتبلیغاتبود.
یادممیآیدکهاینمیتینگبابعضیازتظاهراتدرایراندرسال۵۶مصادفشدهبود.
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الشعبیة اللیبیة العربیة “الجماهیریة یا جماهیریه را خودش اسم لیبی اینکه
االشتراکیةالعظمی”گذاشتهبود،منظورهمینبودکهمثاًلجماهیریههمۀاپوزیسیوندنیا
راحولخودجمعکردهوبهعنوانعاملفشارازآناستفادهمیکرد.درعرصۀدیپلماتیک
ومناسباتبینالمللیلیبیمیتوانستازاینقضیهسودجستهوبهآمریکایاهردولت
هرکدام داریمکه دارودسته همه این ما هستیم! تنها ما نکنید فکر که بگوید دیگری
میتوانددرگوشهایازخاکتوبمببگذاردو…برایدولتهایدیگرهمیقینًاچنین
چیزیدرکاراست.آنهاهمازپذیرفتناپوزیسیونهااستفادههاییازاینقبیلمیکنند،
مثاًلیکیازفوایدحزباللهبرایایرانکهاینقدربرایشخرجمیکنددرهمیناعمال
فشاردرسطحمنطقهاست؛حداقلآنجادوگروگانمیگیردوبهآمریکاپیغاممیدهدکه

تونمیتوانیداراییارزیایرانراتصاحبکنییا…

محذوراترابطهبالیبی

بههرحالمناسباتیکهمابالیبیداشتیم،محذوراتخودشراداشت.هیچوقت
مناسباتبایکدولتیکطرفهنیستبهخصوصکهطرفدیگربسیارقدرتمنداست
محسوب وزنهای هم تو درعینحال اما داری؛ قرار قدرت معادلۀ یک میانۀ در تو و
میشویودستخالینیستی.درستاستکهبارهادرآثارماننوشتهبودیم)بهخصوص
درکتابهاوجزواتبخشمنشعب(کهماجزوکوچکیهستیمازجنبشانقالبیای
بازی در میدانستیمکه حال همان در اما تودهها وسیع جنبش از بخشیست خوْد که
دیپلماتیکوسیاسیاینکشورهاازامتیازاتیبرخورداریم؛یاپارهسنگیبودیمکهچهبسا
برایلیبیمیتوانستمهمباشدویابرایعراقکهازماالتماسمیکردکهبیاییدرادیو

داشتهباشیدورادیودراختیارمانمیگذاشت.

واضحاستکهلیبیسعیمیکردبرجنبشهایمختلفاثربگذاردیاازآنهابه
نفعخوداستفادهکندوآنهارازیرتسلطخودبگیرد…بهخصوصبازیهاییکهبرسر
فلسطینیهادرمیآورد،بایکسازمانعلیهدیگریتوطئهمیکرد،ابونضالرابهجان

عرفاتمیانداخت…

ازجملۀاینمحذورات،آنرابایدبگویمکهمادررابطهبالیبیگهگاهدرموقعیتی
قرارمیگرفتیمکهازمواضعبهاصطالحضدامپریالیستیومترقیوملیلیبیحمایتکنیم
واینمشخصًابرخالفروابطیبودکهباعراقداشتیموبههیچوجهحاضربهحمایتی

رسمیازآناننشدیم.

دولتلیبیدربرابرکمکهاییکهبهنیروهایانقالبیمیکردانتظارداشتکه
مثاًلبهمناسبتسالگردانقالبلیبییعنیسالگردکودتایقذافیدراولسپتامبرهرسال،
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نیروهاییکهآنجابودندحمایتخودشانراازلیبیاعالمکنند.بهیاددارمکهدرهمان
میتینگمختصشیلی،پاسکالآلندهآنچنانهمراهبالمپنهایخودلیبیشعارمیدادکه
برایمتکاندهندهبود.اوباصدایبلندتکرارمیکرد“انقالببزرگلیبی،معمرفاتح
فاتح،ثوراالشعبیه”)اینانقالبتودهایاست(و…ازدیدنچنینچیزیبسیارناراحت
شدم؛واقعًااحساسمیکردمکهاینخیلیزیادهرویستوهیچلزومیندارد.منهرگز
ندیدهبودمکهفلسطینیهاچنینکاریبکنند؛البتهدیدهبودمکهآنهاهمدرمواردیتمجید
میکردندمثاًلخودعرفاتاز“برادرمعمرچنینگفت”ویا“ماازشمادفاعمیکنیم”
وازاینقبیلچیزهامیگفت،ولیبرایماایرانیهاایننوعکارهاخیلیسنگینبود.ما
بهتلگرافزدنواظهارمراتبتبریکوتهنیتبهمناسبتانقالبلیبیاکتفامیکردیم.

درهمانجلسۀمربوطبهشیلی،یکسخنرانیکردمکهالبتهیکخطابیهبودکهبه
مناسبتپشتیبانیازشیلیتهیهکردهبودیم.متنآنراتقیشهرامنوشتهبودومنچیزهایی
اضافهوبعدآنرابهعربیترجمهکردهبودم.اینبهسال۱۳۵۶مربوطمیشدوشهرام
بهخارجآمدهبود.مطلببسیارخوبینوشتهبود،حاویبررسیودرسگیریازتجربۀ
اساسًا آن نیروهایسرکوبگردرشیلی.مضمون و امپریالیسم برابر اودر مبارزۀ و آلنده
مقایسهیکمبارزۀآرامسیاسیورفرمیستیبودبابرخوردیکهبرضرورتمبارزۀقهرآمیز
پافشاریداشت.شهرامنشانمیدادکهخودآلندهعلیرغماینکهکوششکردراهخودش
راازطریقمسالمتآمیزوپارلمانبهپیشبرد،باالخرهمجبورشدکهبااسلحهازخودش
دفاعبکندودراینراهجانباخت.اودرمتن،ازمبارزۀمردمشیلیپشتیبانیکردهوبهیاد
دارمتعبیرزیباییبهکاربردهبودکهدرآننقشۀشیلیمثلشمشیربرُگردۀقارۀآمریکای
التینمینشست.اوگفتهبودشیلیبهخاطرمبارزاتشمثلشمشیربرگردۀقارهدراهتزاز

است.بهیاددارمکهاینعبارتراعینًابهعربیترجمهکردهبودم.

پسازقرائتمتندرسمینار،بعضیازرفقایآفریقاییگفتندکهاینبرخوردیکه
شماکردیدازهمهبرخوردهاُپربارتربودو…؛ضمنًادرآنمتناصاًلهیچتشکرویژهایاز
قذافینکردیم،حتیاسمقذافیراهمنبردهبودیم.گویارسمعجیبوغریبیوجودداشت
کههمهبایدحتمًاازاوناممیبردند.مافقطازبرگزاریچنینمراسمیدرپشتیبانیازشیلی،
ازرهبریلیبی،رهبرییعنیکشورلیبیتشکرکردهبودیم.اینحکمحداقلیراداشتکه
میبایسترعایتمیشد،البتهدردویاسهمورددیگرهمتلگرافحمایتبهبرخیمراسم
فرستادیمکهآنهاهمدرروزنامههایشانچاپکردند.فکرمیکنمبارسومکهخودممتن
تلگرافرانوشتهبودم،مقداریمبالغهآمیزبرخوردکردم.چونآنروزهادرمطبوعاتو
سخنانمقاماتلیبیخیلیزیادصحبتازراهسوسیالیسمومبارزاتضدامپریالیستی…
گاهازعبارتیاستفادهکردمکهدرآنازتمایللیبیبه میشد،مندراینتلگرافناخودآ
سمتسوسیالیسمصحبتمیشدواینکهآنرابایدبهفالنیکگرفت؛البتهبعدًامتوجه
شدمکهاینعبارتکاماًلنادرستاست.وضعیتدرلیبیهیچربطیبهسوسیالیسمنداشت
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ولیکاًلآنعبارتیکهمنبهکاربردمدرچارچوبمواضععمومیسازمانمیگنجیدزیرا
تحلیلمامبتنیبرمترقیبودناینکشوربود.دنبالۀچنینبرخوردیحتیدرنشریۀپیکاردر
اردیبهشت۱۳۵۸آمدهبود،زمانیکهسرگردعبدالسالمجلودبهعنواننخستوزیرقذافی
بهایرانسفرکردومیخواستروابطدوستانهباایرانبرقرارسازد.اوکههدفشفراهم
کردنسفرآتیقذافیبهایرانبودباسردِیخمینیروبهروشدوسفرشبدوننتیجهماند.در
نشریۀپیکاربهاینبرخورداعتراضشدهبودکهچرابایککشورمترقیکهسابقۀحمایت

ازانقالبیونایراندارد،چنینبرخوردیمیشود.)۱(

پیشنهادبولتنبینالمللی

بهفعالیتماندرلیبیبازگردیم.ماکهازدیدنمبارزیندیگرکشورهاخوشحال
در انقالبیکه اینسازمانهای بین نوعیهمبستگی بودیم،کوششکردیمکه وراضی
لیبینمایندگیدارندبهوجودآوریم.مافکرکردهبودیمکهنوعیبولتنبینالمللیحاوی
گزارشهایمبارزاتخلقهایکشورهاییکهدرآنجاحضوردارندمنتشرسازیم.هدف
و رسمی مبارزاتیحداقل ارتباط لیبیهستندیک در سازمانهاییکه بین بودکه این
خبر تنهایی به خودشان وضع از اینها از هرکدام چون باشد داشته وجود اطالعاتی
داشتندولیکسینمیدانستوضعیتدیگریچیست.مامثاًلدرهمسایگیرفقایسوآپو
)سازمانخلقآفریقایجنوبغربی()۲(بودیمامانمیدانستیمکهدرسوآپوچهمیگذرد
واقعًاهدفمبارزهشانچیست؟یارفقایزیمبابوهچهمیگفتندوچهمواضعیداشتند؟

مجموعًا۳۳سازمانیاگروهازهمۀکشورهادرآنجاحضورداشت.اینپشنهاد
دفترمابودکهدرابتدابادیگرانمطرحکردیم؛بهیاددارمکهمجتبیطالقانیهمدرآن
زمانحضورداشت.نظرهمهکسانیکهباآنهاگفتوگومیکردیممثبتبود.وقتیاین
طرحرابارفقایفلسطینیمطرحکردیم،نمایندۀسازمانآزادیبخش،ابوخالدکهبهآنجا
آمدهبودازآنحمایتکردوگفتکههرگونهامکانیشمابخواهیدمثلتایپوپلیکپی
واینطورامکاناتتبلیغی،ماتأمینمیکنیموهمۀمخارجشراهمبهعهدهمیگیریم.
گفت:“نشریهراشمادربیاورید،چاپشباما”.استقبالآنانازاینپیشنهادآنقدربودکه
خبرشرادرنشریهایکهدربیروتداشتندمنتشرساختند.مضمونخبراینبودکهیک

جبهۀضدامپریالیستیدرلیبیدرحالشکلگیریاست.

باالخرهمااینپیشنهادرابارابطلیبیاییخوددرمیانگذاشتیمولیاوبالفاصله
بااینپیشنهادمخالفتکردوبهماطولوعرضدموکراسیرایجدرآنجارافهماند.ظاهرًا

۱-نک.به:“جلودرفت…”؛نشریۀپیکارشماره۲۴،۳اردیبهشت۱۳۵۸،ص۱۱.
http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-003.pdf

۲-سوآپوSWAPO درسال۱۹۶۰باهدفکسباستقالِلنامیبیاازآفریقایجنوبیتشکیلشد.
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گفتندکهچونبدوننظرلیبیاینکارصورتگرفتهنمیتوانندباآنموافقتبهعملآورند
وازماخواستندکهچنینکاریرامتوقفکنیم.مادرواقعدرداخلکشورآنهادستبه
کاریزدهبودیمکهخودآنهاازلحاظامنیتیصحیحنمیدانستند.چطورآنهاکهبهملت
خودشاناجازهتجمعیاانجمننمیدهندویاانتشاراتآزادومطبوعاترابرنمیتابندو…
میتوانستندبهگروههایمختلفجهانیچنیناجازهایبدهندکهمثاًلجمعواحدیمتشکل

ازانقالبیونهمهملتهاباهمدستبهفعالیتتبلیغیمشترکدائمیبزنند؟!

ارتباطبادیگرنیروهادرلیبی

اما ردکردند، را ما بینالمللی بولتن پیشنهاد لیبیایی مقامات استکه درست
آنها از باخیلی ما نبود. مبارزدیگرکشورها رفقای با ما ارتباطات برخی از مانع این
نشستوبرخاستکردیمکهازجزئیاتآنصرفنظرمیکنم،امادراینجایکجنبهمنفی
رامیتوانمذکرکنمکهتاحدودزیادیمربوطاستبههمانضعفیکهدرسازمانهای
جداازتودهدیدهمیشود،بایدتوجهکردکهتمامسازمانهاییکهماباآنهاارتباطداشتیم،
همهخارجازکشورخودشانبهسرمیبردند.غالباینسازمانهاکهمتعلقبهاپوزیسیون
یاملیگرا)عمومًاًدرکشورهایعربیو انقالبیبودندچهچپ،چهدمکراتمترقی
آفریقاییجنبۀملیبسیارقویبود(درداخلکشورشانسرکوبمیشدندودرواقعهمان
وضعماراداشتندیعنیدورازمردمبودن،تخیلیوتبلیغاتیبرخوردکردنونشناختن
واقعیتهایجامعهشانکهتاحدودزیادیگرایشاتمنفیدرآنهارشدمیکرد.زندگیدر
خارجازکشوروخواستبهدستآوردنامکاناتیدرآنجا،آنهارابهمشتیبوروکرات
تبدیلمیکردکهبارنجوزحمتیکهمبارزانداخلمتحملمیشدندارتباطشانقطعشده
تبدیل انگلی عناصر مشتی به یعنی میخوردند، را داخل فعالیت نان اینهاصرفًا بود.
میشدند.بهیاددارمکهتحلیلیدراواخربخشمنشعبراجعبهتأثیردرخارجماندنبر
روحیۀرفقایمبارزمطرحبود.میدانیمکهسازمانهاییبودندمثلکوملهپسازقیامکه
اعضایشانرامدتزیادیدرخارجنگهنمیداشتند.اینقاعدهورسمیبودکهمتأسفانه
بهخاطر قدیم در اما است، پرنسیپ اینیک بهنظرم رعایتشود، نمیتوانست همیشه
شرایطپلیسیشدیدیکهدراینکشورهاودرایرانوجودداشتطبیعیبودکهنتواندر
تماممواردایناصلرارعایتکرد؛مثاًلدرمواردیخودماموفقشدیمرفقاراتغییر
مکاندهیمکهبتوانندبهداخلرفتهودرصورتلزومبهخارجبازگردندامااینکارخیلی
ازاوقاتبهامکاناتزیادینیازداشتوبهاتالفوقتونیرومنجرمیشد؛وقتیکسی
بهداخلمیرفت،فردیجدیدبهخارجمیآمدکهکاماًلناواردبود،تازهبایدآموزشهای
الزمگوناگونرافرامیگرفتوخوداینامرخیلیزیادطولمیکشید.همیشهشرایطی
مهیانبودکهافرادبهسهولتجابهجابشوند.چنینوضعیتیدرموردفلسطینیهاهمواره
وجودداشت.تحتاشغالوطردشدهازکشور،دیگرنمیتوانندبهفلسطینبروندوکارشان
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راادامهدهند.اینافراددیگرتبعیدیدائمیهستندوچهبسادر“وطن”همبهدنیانیامده
بوروکراتشدهاند بهصورتیکعنصردفتری،عناصریکهدرواقع نتیجه، باشند.در
زندگیمیکنند،ازِقَبلچیزیمیخورندتااینکهدربطنجریانباشندودرواقعفاسد
میشوند.اینهادیگرگاهیازانقالبیگریوصفاتانقالبیفقطبلدندحرفشرابزنند

اختتامفعالیتدرخارج

تماسمابالیبیتازمانقیامادامهپیداکرد.درآنزمانبودکهمنبرایآخرین
باربهآنجارفتمتادفترسازمانراببندم.آنهاهمبارویکارآمدنخمینیتالشداشتند
عماًلدیگررابطهشانراباسازمانهایچپایرانیبریدهوآنرابانیروییکهبهقدرت

رسیدهبودبرقراروتقویتکنند.

گفتمکهدراردیبهشتماه۱۳۵۸هیئتیلیبیاییبهریاستعبداسالمجلود،مرد
شمارۀدولیبیبهتهرانسفرکردتازمینۀدیدارقذافیوخمینیرافراهمکردهومناسبات
دیپلماتیکمیاندوکشوررابهراهبیاندازد.باتوجهبهمواضع“ضدامپریالیستی”لیبیو
اداواطوارهایضدامریکاییجمهوریاسالمیممکنبوداینتصورراداشتکهبهترین
مناسباتبینایندوبرقرارگردد.مقاماتلیبیباامیدبهبرقراریرابطهباقدرتجدید،
بهپشتیبانیخودازنیروهایانقالبیایرانپایاندادند،اماخمینیبابهانهکردنماجرای
ناپدیدشدنموسیصدرواتهاماتیکهدراینرابطهبهلیبیواردشد،ازمقاماتلیبیبه

گرمیاستقبالنکردوباالخرهدستردبهسینۀجلودزد.

اهمیتلیبیبرایماازآنجابودکهتوانستیمباکشوریارتباطبگیریمکهدرقارۀ
آفریقاست.خوداینامربرایماچشماندازدیگریبود،ابعاددیگریرادرعرصۀجهانی
میگشود.مادرفضایداغآنجا،درکناررفقاییکهازهمۀکشورهامیآمدندتجربیات
هنگفتوباارزشیاندوختیم.برخوردهاییکهوجودداشت،فلسطینیهاکهدررفتوآمد
اینها از ما امتناع…)۱( داشت،جبهۀ آنهاجریان بینخود داغیکه بودند،بحثهای
مسلمًاخیلیاستفادهکردیم.گزارشهایمتعددیراجعبهاوضاعلیبیوجنبشهاییکه

درآنجاحضورداشتندنوشتمودرنشریۀداخلیآنزمانمنتشرشد.

باری،دراواخرسال۱۳۵۷دفاترسازماندرهمۀکشورهایمنطقهرابستمتا
برایبازگشتبهایرانآمادهشوم،مشخصًاپسازدفترلیبیوعدن،بهلبنانهمرفتم
تاروابطیراکهسالهابامبارزانفلسطینیداشتیمبهنحویبهپایانبریم.بهیاددارم

۱-پسازسفرساداتبهاورشلیموصلحمصرواسرائیلدر۱۹۷۷جبههایازدولعربی،لیبی،سوریه،
عراق،الجزایر،یمنجنوبیباحضورسازمانآزادیبخشدردسامبر۱۹۷۷درتریپولیشکلگرفتکهجبهۀ

امتناعنامیدهشدوهمۀنیروهایآنروابطخودرابامصرقطعکردند.
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کهدراردوگاهبرجالبراجنه،هماناردوگاهیکهنزدیکفرودگاهبیروتاستوبارهادر
اَملقرارگرفتوکشتههایزیادیبرجایگذاشت، معرضمحاصرهوحملهسازمان
برایتعدادیازکادرهاوجوانانفلسطینی،عمومًاًازالفتحکهغالبًانظرمساعدینسبت
برای میکردم تالش میدادم. شرح را ایران جدید وضعیت داشتند شوروی اتحاد به
نمایندۀ بهقدرترسیدهاندوچطورنمیتوانند بهراستی آنهاروشنسازمکهچهکسانی
به مبارزهکردهاند. خاطرش به سالها و بوده ایران مردم خواست که باشند چیزی آن
نباید را الفتحپخشمیشودو… ایرانسرود رادیوهایرسمی از اینکه آنهامیگفتم
بهعنوانحمایتکاملازانقالبفلسطینقلمدادکنید!ایندرواقعآنچیزیکهمینماید
همکه آنکسی میکردند. مخالفت و نپذیرفته را آنهاصحبتهایم اکثر اما نیست…
الفتحکه بچههای از است.حتییکی تأمل قابل نمیکردمیگفتکهمسئله مخالفت
باماخیلیهمنزدیکبودمیگفتکهبایدسعیکردعناصرراستراکهدراینرژیم
هستند،بهاصطالحایزولهکردوانقالبیهاراموردحمایتقرارداد؛رفقایجبهۀخلق
و…همهمیننوعبرخوردراداشتند.بهیاددارممحسنفاضلپسازبازگشتازسفر
اولشبهبیروتمیگفتکهبایکیازکادرهایالفتحکهدریکیازپایگاههامسئول
بااوضاع ارتباط اودر بهسؤال ازآموزشهایمابودمالقاتکردهوزمانیکه بعضی
پاسخداده،مخاطبگفته:“بگوببینمسامی)محسنفاضلرابهنامسامیمیشناختند(
علتمخالفتشماباخمینیایننیستکهشمارادرقدرتشریکنکرده؟”کهمحسن

صریحًاجوابدادهکهنه!

فاضلآنرابهعنوانبرخوردخیلیتنگنظرانهومنفیازطرفآنافرادوجریانات
ارزیابیمیکرد.بههرحالنظرماهرچهباشد،تصورآنهاازموضوعچنینچیزیبودزیرا
فکرمیکردندواقعًایکدژمهمفتحشدهاست.آیااینامرقابلدرکنیست؟زمانیکه
میبینندتودههایمردمدرایرانبهسفارتاسرائیلریختهوآنراداغانمیکنندیاشاهرا
باآننکبتبیرونمیاندازندچراچنینتصورینداشتهباشند؟!خودماودیگرجریانات
همبهدرجاتیبهاینتوهمدچاربودیم.اینجاهمبایدزمانمیگذشتتاهمهازتوهم

خودبیرونآیند.

همانزمانکهدربیروتبودماطالعیهایازسازمانحاوی“برنامۀدولتموقت
انقالبی”بهدستمرسید.درآنجاسازماننشانمیدادکهدولتموقتبازرگانرابهعنوان
یکدولتموقتانقالبیقبولندارد.هرچندانتقاداتیبهمقالهواردبودآنرابهسرعت
بهعربیترجمهکردمویکیازروزنامهنگارانآشناآنرادرمقالۀخوددربارۀوضعیت
جدیدایراندرجکرد.درآندورهدرمنطقهکسیجرأتنمیکردعلیهخمینی،علیهدولت

موقتیکهخمینیتشکیلدادهبودحرفیبزند.
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لیستتماسهایداخلیوخارجی

تماسبانیروهایایرانی

در تاسال۱۳۵۶که آمدیم بهخارج ازسال۱۳۴۹که اینچندسال، در ما
سازمانتحولمهمدیگریرخدادکهکمیجلوتربهآنمیرسیممجموعًاباچندنیروی
داخلیوخارجیدرتماسبودیم،تاجاییکهبهنیروهایخارجیمربوطمیشودبهسطح
وکیفیتروابطمانبافلسطین،عراق،ظفارویمنجنوبینمیرسیداماالزماستبهآنها

بهصورتاجمالیاشارهکنم:

اداره راجمعی آن یادشد. آنها از بارها باجبهۀملیخاورمیانهکه ارتباط -۱
میکردکهبعدهاسازمانوحدتکمونیستیازآنتشکیلشدوباآنهاهمکاریتبلیغاتی،
دیدارهایمکرردرعراقوبیروتداشتیموازمحملعلنیآنانوامکاناتتبلیغاتیشان
استفادهمیکردیم.ازطریقآنهابرخیشناساییهانیزبهوسیلۀآشناییهایقبلیآنانفراهم

آمد؛

۲-ارتباطباروحانیوننجف؛اینرابطهرسمًااززمانیکههواپیمایدبیبهبغداد
آوردهشدوباخمینیتماسگرفتیمشروعشدوباارتباطخیلینزدیکماباسیدمحمود
دعاییهمراهبود.فردیکهدرحدیکسمپاتخوبهموارهکارمیکردوآشناییمارابه
جونجفوبسیاریمسائلدیگرمربوطبهروحانیونخارجازکشوروحتیقضایایرادیو
بغدادویاگروههایموجوددرعراقتسهیلکرد؛درارتباطبااینافرادقباًلمفصلترنوشتم؛

در یزدی ابراهیم دکتر مثل ازکشور؛کسانی خارج نهضتیهای با ارتباط -۳
آمریکا،صادققطبزادهدرفرانسهومصطفیچمراندربیروت.اینروابطهمانطورکه
از ذکرآنرفت،ازشهریور۱۳۵۰شروعشدوکشوقوسهاییداشتورویهمرفته

جنبههایمختلفتبلیغاتی،مالیوارتباطیکمکهاییازناحیۀآنانانجامگرفت؛

۴-کنفدراسیونوجناحهایوابستهبهآنکهبهطورغیرمستقیمدرحدودفعالیتهای
خود،ازماحمایتمیکردند.جبهۀملیخاورمیانهدرارتباطبافعالیتهایکنفدراسیونبه

ماکمکهایشایانیمیکرد.

تماسبانیروهایانقالبیغیرایرانی:

۱-باالفتحتاقبلازشهریور۱۳۵۰ازطریقابوحسنمربوطمیشدیموسپس
ازطریقابوجهاد.رابطهبااینافرادجنبۀرسمیداشتوالبتههستندکسانیغیرازآنها
کهبازماراکموبیشمیشناختند.حمایتهاییکهازماوکاًلجنبشانقالبیایران
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کردهاندمواردمتعددیدارد.رابطۀماباالفتحسنگبنایحضورماندرمنطقهبودکهبه
وفورراجعبهآنسخنگفتم؛

۲-باجبهۀخلقبرایآزادیفلسطینبهرهبریژرژحبشازطریقابوماهر)احمد
الیمانی(؛غیرازامورتبلیغاتی،آنهاکوششکردندمارابهعدن)جمهوریدموکراتیک
خلقیمن(معرفیکنندونیزدرارسالوکالازطریقاتحادیۀوکالیمدافععرببهایران
وارتباطبااپوزیسیونمخفیجبهۀآزادیبخشملیالجزایربهماکمکنمودند.مطالب

متعددیازمادرمجلۀ“الهدف”بهسردبیریغسانکنفانیمنتشرشدهاست؛

۳-باجبهۀدموکراتیکبرایآزادیفلسطینبهرهبرینایفحواتمه؛ارتباطما
ازطریقفرددوماینجبههابوعدنانبودکهبرایدونفریکهدربیروتزندانیبودند
وکیلتعیینکرد)دکترمصطفیالدباغ،ازحقوقدانانفلسطینیمقیمبیروتبودونویسندۀ
ماهطولکشید آخرمحاکمهکهجمعًا۹ً تا فلسطین(که تاریخ دربارۀ کتابیتحقیقی
فعالیتچشمگیریداشت.ابوعدنانبرایاتحادیۀوکالیمدافععربهم،جهتدفاعاز

رفقایمادرزندانهایشاهمعرفینامهنوشت؛

۴-تماسباظفارکهازسال۱۳۵۲شروعشدوشرحمفصلآنرفت؛

۵-تماسبانیروهایترک؛ماازهمانسالاولیکهبهمناطقعربیرفتیم،در
کناررابطهبافلسطینیهابایکسریازگروههایُترککهتقریبًاشبیهخودمانعمل
میکردندویابرایدیدنآموزشنظامییاآمادهکردنبیشترخودشانبهعملیاتدرترکیه
بهمنطقهآمدهبودندآشناشدیم.خیلیازاینافرادُکردبودندوبعضیازآنهااظهارآمادگی
میکردندکهدررابطهباانتقالبهایران،پوششایجادکردنسرمرز…بهماکمکهایی
بکنند.اینامربهخصوصبهخاطرُکردبودِنبسیاریازآنهاتسهیلمیشدکهبدینترتیب
ماتوانستیمدرتماماینسالهادرآنجامرکزکوچکیحفظکنیم.درواقعمابهطوررسمی
درآنجاحضورنداشتیم.ایندفتربهنوعیمرکزارتباطاتیماباداخلبودکهخیلیزیاد
برایماناهمیتداشتچونازآنجامیتوانستیمهممسافربهداخلبفرستیموهمازآنها
استقبالکنیم؛ازاینراهمدارکهمردوبدلمیشد.ترکیهبرایسازماننقشخیلیمهمی
داشتوتاروزهایآخریهمکهاینمرکزراتتخلیهکردیممورداستفادهبود.باآغازقیام
وضرورتبازگشتبهایرانبابعضیگروههایترککهازقبلمیشناختیمتماسگرفتیم
وبرخیازمدارکوامکاناترا،مشخصًامقداریاسلحهوتعدادیپاسپورت،ازطریق

آنهابهفلسطینیهارساندیم.

دررابطهباسازمانهایترک،یکیدوتاازبچههاکهبهزبانترکیاشرافبیشتری
در آلبانی و طرفدارانچین ازطیف وگروههایی نظیرخودمان سازمانهایی با داشتند
تماسبودهوگاهبحثهاییباهمداشتیم،ولیبهنظرمنمیآیدکهچیزیازهمآموخته
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باشیمیاچیزیازمادرآنجاترجمهشدهباشد؛تقریبًامیتوانگفتشناختزیادیبینما
وآنهابهوجودنیامد.یکیازرفقایفعالدراینتماسهارفیقدانشجوییبودبهنامکریم
ساعیکهبعدهادرکمیتۀخوزستانوآذربایجاندارایمسئولیتهاییبود.اوجزوهایدر
رابطهباسازمانهایترکیهنوشتهبودکهدرچندشمارۀنشریۀپیکاربهشکلیناتمامچاپ

شد.اومتأسفانهدرسال۱۳۶۰دستگیروشهیدشد؛

۶-تماسبااپوزیسیونمخفیجبهۀآزادیبخشالجزایردرپاریسکهازجهات
تبلیغاتی،تدارکاتی،عملیاتی،امنیتیوارتباطیبرایمابسیارمفیدبود؛

۷-تماسباجبهۀآزادیبخشایرلندکهچندانمفیدنیفتاد.همینطورتماسبا
برخیگروههایچپاروپاییهموجودداشتکهازذکرآنهاصرفنظرمیکنم.

برای داشتهکه وجود تکوتوک دیگری، باگروههای هم محدودی ارتباطات
ماچنداناهمیتینداشتند؛مثاًلگروههایتونسیشبیهبهمابودندکهباآنهاارتباطکمی
داشتیم؛بعضیازنوشتههایمابهزبانعربیترجمهومنتشرمیشدکهبهآنهاهممیرسید.
و آنهاکتاب از نوشتههایدورۀبخشمنشعبکهخیلی تمام تقریبًا نکنیمکه فراموش
جزواتیکیفیتًاقابلعرضهبودواساسًاازنظرفکریبهمنظورعرضهدرسطحبینالمللی
فرانسهچاپمیشد؛حتیکتابیمثل“احتضار به بهعربیوبخشیهم بود تهیهشده

امپراتوریدالر”بهانگلیسی،فرانسهوعربیچاپشدهبود.

جمعبندیبخشخارج:فلسطین،ظفار…

بهنظرمندرمجموعمسلمًاتجربۀخاورمیانهوفلسطینبرایماحاویآموزش،
تجربهوپختگیبسیاربودامابهلحاظعملیچندانقابلاستفادهدرشرایطایراننیفتاد.
قابل دردیگرکشورهامیدیدیم ما ازشرایطیکه ایناستکهکاًلهیچکدام منظورم
عملیات حتی یا نظامی عمل در فلسطینیها تجربۀ بهفرض نبود. ایران در ُکپیکردن
چریکیشان؛مثاًلزمانیبودکهآنهابمبمیگذاشتند،سیاستشاندرزمینۀبمبگذاری
چهبود؟میگفتندکهاسرائیلیاصهیونیسمکوششمیکندسرزمینهایاشغالیراکهدر
واقعبهنامفلسطیناست)البتهمنظورُکلفلسطینتاریخیاستنهصرفًاسرزمینهای
اشغالیسال۱۹۶۷(جایامنیبرایمهاجرانیهوددرسراسردنیانشانبدهد.مابایداین
جایامنراناامنکنیمتاموجبهجرتمعکوسبشود،نهاینکهبهاینجابیایندبلکهاز
اینجابروند.باچنیناستداللی“موجه”بودکهدربسیاریازاماکنبمببگذارندوابایی
ازاینکارنداشتند.هیچمسئلهایهمبرایشاننبودکهافرادغیرنظامیدرآنجاباشند،در
واقعهمهرانظامیتلقیمیکردند.ازنظرآنهااینفردیکهآمدهودراینسرزمینساکن
شدهبههرحالمتجاوزاست.مامگرمیتوانستیمدرایرانچنینکاریبکنیم؟مااصاًل
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چنینسیاستیرانمیتوانستیمپیادهکنیم.نمیتوانستیمهرجاییبمببگذاریم،تودههای
خودمانبودندومابهحمایتشاناحتیاجداشتیم؛یامثاًلفرضکنیمدردرگیریهای
شدیدمرزی،فلسطینیهاازخمپارهاستفادهمیکردند.آنهاهموارهمناطقیراپشِتجبهۀ
خودمحسوبمیکردند؛زمانیدراردنبااستفادهازضعفدولتسعیمیکردندآنجارا
بهصورتهانویخودشاننگهدارندویادرجنوبلبنانکهدردورهایکاماًلبهیکپایگاه
تبدیلشدهبود.دراینخطوطمرزی،خمپارهاندازیکاماًلمعنیداشتوآنهاتاکرایات
شمونا)۱(یادهکدههایاسرائیلیآنطرفمرزراموردهدفقرارمیدادند.خمپارهراکار
میگذاشتندوشلیکمیکردند.ممکنبوددرستدرونخانهایازکیبوتزها،کولونیهای
اسرائیلیبیافتد.چنینسیاستیدرادامۀهمانناامنکردنشمالاسرائیلبهحسابمیآمد.
آیاممکنبودماچنینروشیرابهکارببریم؟!روشغیرقابلُکپیبرداریدیگردرارتباط
بازندانهابود.فلسطینیهامیتوانستنددرزنداناعتصابغذاکنند؛اینامکانوجود
داشتکهخبرنگاربهآنجارفتهوباآنهامصاحبهکند.خانوادههامیرفتندبستمینشستند
با فلسطینیهاخیلی برای اسرائیل اینکه نه بود؟مسلمًا و…چراچنینوضعیممکن
بینالمللی و انظارعمومی در اینکشور آنجهتکه از بلکه باشد صفاودستودلباز
محذوراتیدارد؛مناسباتوتوازنقواییکهدراسرائیلوجودداردبایدآنرایککشور
“دموکراتیک”نشاندهد.مگریکیهودیکهدرفرانسهزندگیکردهمیتواندبهیک
حکومتدیکتاتورینقلمکانکردهودرآنجازندگیکند؟!خیر!بایدبرایشثابتشود
کهآنجاکشوری“دموکراتیک”است؛حتییکآدمخیلیسادهوبیسوادیکهدراروپا
وآمریکازندگیمیکند،محالاستبهکشوری“غیردموکراتیک”مهاجرتکندچهبرسد
بهساخاروفوشخصیتهاییازنوعاو.دراسرائیلبایدآزادیبیانییاحداقلآزادی
استفادهمیکنند؛حداقل اینقضیه از استکهعربهاهم این باشد. شکایتیموجود
درقانون،حداقلحکماعداموجودنداردهرچندکهمردمرامیکشند،آنهمباتیردر
خیابان.بااینتفاسیرماچطورمیتوانستیمدرایران،درزندانرژیمشاهاعتصابغذایی
ترتیببدهیم؟بچههایزندانیبهزورکوششمیکردندباقرصسمییاسیانورخودکشی

کنندکهمبادااطالعیلوبرودوضربهگسترشیابد.

وارد دولت این با سیاسیکه جریان یک از دولت یک پشتیبانی حالت در
همکاریشده،ماوضعیتچادرادیدیمکهیککشوریمثللیبیبرایپشتیبانیازجبهۀ
آزادیبخشچادسپاهاعزاممیکند.بهچهدلیل؟برایاینکهقدرتمرکزیراواژگون
کندودولتیدستنشاندۀخوددرآنجابگمارد.چنینچیزیدرکشوریمتشکلازقبایل
شایدقابلتصورباشداماباوجودتمدنوفرهنگتاریخیایرانمگرممکناستنیرویی
باکمکنظامییکدولتخارجیقدرتگرفتهواعتباریمیانمردمداشتهباشد؟همین
کاِرمجاهدینرجویوپشتیبانیعراقازآنهارادرنظربگیریم،همینکهازرادیوخبری

۱-شهریدرشمالاسرائیلکنونی.
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بلندشودکهیکچنیننیروییدرحالپیشرویازطرفعراقاستکافیستتابرای
بسیاریازمردمغیرقابلقبولباشد.

نکتۀدیگریکهبایدبهآنتوجهکرداهمیتیستکهآنموقعمابهمسئلۀخاورمیانه
میدادیم.تحلیلماناینبودکهمسائلمنطقهبسیاردرهمتنیدهوبهیکدیگرمربوطند؛
البتهاگرکسیمیگفتشرطانقالبایران،انقالبدرمنطقهاستآنرامبالغهآمیزتلقی
میکردیم،اماواقعًامسائلایران،خلیجوکشورهایمنطقهرابسیارنزدیکبههممیدیدیم
وامروزهمفکرمیکنمکهاینبرداشتجنبههایهرچهبیشتریازواقعیترادربردارد.
مسائلمنطقهبسیاربههمگرهخوردهاست.ماازهمانسالهای۴۵-۱۳۴۰کهمسائل
فلسطینوکشورهایعربرادرسازمانموردبررسیقرارمیدادیم،بهاینتحلیلرسیده
بودیمکهازنقطهنظرانقالبایرانمسائلمنطقهخیلیاهمیتداردوهمینموضعکماکان
باقیماندوبهنظرمتاحدودزیادیدرخودپیکارهموجودداشت؛هرچندبهدلیلثقل
مسائلایراندرآنموقعیت،اینجنبهکمرنگترشدهبود.برهمیناساسبودکهسازمان

درسال۱۳۵۶دستبهانتشارمجلهایبهزبانعربیزدبهنام“ایرانالجماهیر”.)۱(

بحثتئوریکقضیۀفلسطین

گفتناینکهقضیۀفلسطینعادالنهاستوپشتیبانیازمبارزاتاینمردمیک
ضرورْتبدیهیجلوهمیکند.خبرمربوطبهبیعدالتیهاییکهبراینملترواداشتهمیشود
راهمهمیدانند،چنانکهسرنوشتفاجعهآمیزیکهدراین“نبردنابرابر”طییکقرنبر
اوتحمیلشده،اگرکسیگوششنواداردوغرضومرضیدرکارشنیست،نمیتواندبه

۱-نک.به:“ایرانالجماهیر”،شماره۳،فوریۀ۱۹۷۸.
 http://www.peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Iran-Aljamahir-Arabi.pdf
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آنهابیاعتناباشد.بهنظرماگرکسیخودرادرصفدموکراسیوسوسیالیسمومبارزه
باسرمایهداریوامپریالیسممیداند،حتمًادرکنارمبارزۀآزادیخواهانهواستقاللطلبانۀ

زحمتکشاِنفلسطینیقرارمیگیرد.

میتوانمبهجرأتبگویمکهازمدتهاپیشحمایتیاعدمحمایتازآزادی
فلسطین،برایمنحکِممعیارومحکداردوآنرابارهادرتجربهآزمودهام.کسانی
کهدرحمایتازاینمردمباتوجیهاتمختلفوگاهیخیلیهمبهظاهر“چپ”تردید
کردهاند،سرانجامازادعاهایدیگرخوددائربرمبارزۀضدسرمایهداری،مبارزۀانقالبی
این پیوستهاند. آزادی دشمنان بهصف بهنحوی و کنارهگرفتهاند نیز آن نظایر و چپ
چرخشارتجاعیرادرفکروعملبرخیافراد،بارهاباپوستوگوشتلمسکردهوازآن
رنجبردهامومصممترشدهامکهباالهامازخوِدمبارزانفلسطینی،دراینراهکوشاترباشم.
میداننبردفلسطیندراشکالگوناگونآن،ازمیداننبردطبقاتیدرایران،افغانستان،
انترناسیونالیسمی بزرگ درس این نیست. آمریکاجدا و اروپا آمریکایالتین، عراق،

استکهازتاریخافتخارآمیزجنبشجهانیکمونیستیآموختهام.

درهمینرابطهخاطرۀمشخصیبهذهنمخطورمیکند:درژوئیۀ۱۹۷۰مادر
عمانپایتختاردنبودیم.زمانیکهارتشاردنباحمایتآمریکاواسرائیلپایگاههاو
مناطقمسکونیآوارگانفلسطینیرابهتوپبستوبابمبهایناپالمهزاراننفرراکشت،
دریکیازدفاترویرانشدۀالفتح،مجلۀسیاسیوتئوریک“الطلیعه”رایافتمکهدرمصر
منتشرمیشد.بحثیبودبیننایفحواتمهرهبرجبهۀدموکراتیکخلقبرایآزادیفلسطین
)کهمیکوشیدباتکیهبردرکخودازتحلیلهایمارکسیستیبهمسئلۀفلسطینبپردازد(و
فاروققدومی“ابواللطف”ازرهبرانالفتح.نایفحواتمهمتکیبربرخیتحلیلهایعام
وبانوعیالگوبرداریمعتقدبودکهآنچهجریانداردمبارزهایطبقاتیستوبایدکارگران
اسرائیلیوفلسطینیدربرابرسرمایهداراناسرائیلیوعرببهمبارزهپردازند.اینهمان
تحلیلیستکهبرخیگروههایاافرادچپایرانیکهحتیازدورهمدستیبرآتشندارند
بلکهدراروپاوآمریکارویمبلراحتینشستهوستارههاراجفتوطاقمیشمارند،امروز
پسازسیچهلسالوبهعنوانسندیبر“رادیکالیسمشان”تکرارمیکنند.درمقالهای
دیگرفاروققدومیبهحواتمهجوابدادهبودکه“باهمۀاحترامیکهبرایتحلیلطبقاتی
ومبارزۀطبقاتیبینطبقۀکارگروسرمایهداریبهطورعامقائلم،بایدببینیمکهاگردرکتب
تئوریکمارکسیستیکارگروسرمایهداروروابطشانتحلیلشده،آیامفهومآوارههمتحلیل
شدهاست؟ماباوضعیتجدیدیروبهروهستیم”)نقلازحافظهوبهمضمون(اودرواقع

پایبرخوردمشخصباشرایطمشخصراپیشکشیدهبود.

ممکناستکسینظردومراپوششیبراییکمبارزۀملی،تمامخلقییابورژوایی
بداند.شایدهماینطوربوده،اماحقیقتیکهدرایناستداللنهفتهاست،یعنیویژگی
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بارهادربارۀ نادیدهگرفت. جامعۀفلسطینوچگونگی“آرایشقوایآن”رانمیتوان
تحلیلالگوبردارانۀاولفکرکردهوازاینوآنصاحبنظر،جویاشدهام.تاکنونحتی
یکموردازهمبستگیطبقاتیبینکارگراسرائیلیوفلسطینیندیدهام.هیچاعتراضی
ازهستدروت)کنفدراسیونکارگریاسرائیل(بهستمیکهبرکارگرانفلسطینیرفتهو
میرود،حتینسبتبهفلسطینیهاییکهتابعیتاسرائیلیدارندواقلیتجامعهمحسوب
میشوندبهگوشمنخوردهاست.ایدئولوژیصهیونیسمبنابهمصالحدیریناستعماریوبا
غصبوتصاحبسرزمینیکهدرتوراتبهیهودیانوعدهدادهشده،روندمبارزۀطبقاتی
جامعۀاسرائیلراچنانتحتتأثیرقراردادهکهکارگراسرائیلیهممثلافراددیگریاز
جامعه،درتقابلبافلسطینیقرارمیگیردوسالحبهدست،بهمصادرۀزمینوخانهو
حقوقاومیپردازدتاخودجایاورابگیرد.اینواقعیت،البتهمانعازدرکاینامر
یاصلح درجنگ باشند، منتفع وضع این از فلسطینیها از محدود اقشاری نیستکه
منافعیطبقاتیغیرازمنافعزحمتکشانجستجوکنندودراقتصادوسیاستدرفکر
زدوبندهایخویشباشند،اماآنچهبرایاکثریتقریببهاتفاقمردممطرحاستوضعیت
ویژهایستکهبامعیارهاییکجامعۀنسبتًامستقربارودرروییطبقاتمشخصجور
درنمیآید،بهویژهدرتقابلکاروسرمایه؛یابهراستیچهفرقیستبینبیکارانکهبیش
از۷۰درصدجمعیترادربرمیگیرندبادهقانانیکهوقتیصبحمیخواهندبهسرمزرعه
یاباغخودبروندمیبینندکهزمینراارتشمصادرهکردهوبهآنهااجازهدادهنمیشود
کهحتیبهزمینخودنزدیکشوندویامثاًلدرختانزیتونشانرابریدهوزمینشانرابا
بولدوزرصافکردهاند؟چهفرقیستبینکارگربیکاروبیمسکنیکهازفقردرآلونکی
بهسرمیبردبامغازهداریکهشبانه،خانهومغازهوحتیچندتنازافرادخانوادهاشرا
بابمبهاییکهباهواپیماهایبدونسرنشینبرسرمردمریختهمیشود،ازدستداده
است؟اکثریتعظیممردمفلسطین)حدود۹میلیوننفردرداخلوخارجکهعمدتًادر

اردوگاههایآوارگانبهسرمیبرند(چیزیجززنجیرندارندکهازدستبدهند.

بهاعتقادمنمبارزۀفلسطینیهاعلیهاشغالکهدرتوازنقوایجهانیعماًلبینتیجه
ماندهودیگرتقریبًاچیزیازفلسطینباقینماندهکهفلسطینیهاصاحبشباشند،جزئیاز
مبارزۀطبقاتیجهانیعلیهسرمایهداریوامپریالیسمجهانیاست.پیششرطیکمبارزۀ
طبقاتیبهمعنایکالسیکآن،گذشتنازمرحلهایستکهدودولتفلسطینواسرائیلیا
یکدولتدوملیتیکهبسیاردوردستوآرمانیبهنظرمیرسدبهوجودآیدوهمینوجه
“آرمانی”و“اتوپیک”بهمانشانمیدهدکهچهمقدارالگوهایقدیمیکارکردخودرا
ازدستدادهاند.دراینجابدنیستبهبرخیدوستانکهدرپیشناختِن“جنبشپرولتری
فلسطین”اندوبدونآن،گوششانبدهکارهیچفریادکمکینیست،ایننظرانگلسرا
برایتأملپیشنهادکنمکهدرنامهایبهکائوتسکیبهتاریخ۷فوریۀ۱۸۸۲مینویسد:

“هر دهقان یا کارگر لهستانی که از لَختی و بی حسی بیرون می آید 



فعالیتدرخارج   ۵۲۹

تا در ]مبارزه برای[ منافع مشترک شرکت کند، نخست با واقعیت انقیاد 
بلند  سر  او  برابر  در  مانعی ست که  نخستین  این  می شود.  روبه رو  ملی 
آزاد و سالم است.  بنیادی هرگونه تکامل  این مانع شرط  می کند. حذف 
برنامۀ  رأس  در  را  خود  آزادی کشور  لهستانی که  سوسیالیست های  آن 
می اندازند  آلمانی  آن سوسیالیست های  یاد  به  مرا  نمی دهند،  قرار  خویش 
که نمی خواهند پیش از هر چیز، خواستار از بین رفتن قانون فوق العادۀ 
باشند.  و گردهم آیی  تشکل  مطبوعات،  آزادی  استقرار  ضد سوسیالیستی، 
برای مبارزه کردن، نخست باید یک زمین، هوا، نور و میدان مانور داشت 

وگرنه  ]مبارزه[ چیزی جز پُرگویی نیست”.)۱(

برایمنحمایتازمبارزۀفلسطینیهاعلیهاشغالوتحققحقتعیینسرنوشتشان
دردرجۀاولمنطبقبامنافعستمدیدگان،بیخانمانشدگان،سلِبمالکیتشدگان،آوارگاِن
از بیش یعنیکسانیکه وروستاست، بیکارانشهر و تاکنون قریب۶۰سالپیش از
هرکسدیگرازاشغالوسرکوبوبیعدالتیرنجبردهاند،انتخابروشهایِنیلبه

حقوقشانهم،حقمسلمخودشاناست.

باری،آیاسنتافتخارآمیزبریگادهایانترناسیونالمیتواندبرایفلسطینوجاهای
فراواندیگراحیاشود؟آیاماهممیتوانیمدرعملبگوییمچهکسانیهستیم؟درهرحال،
کشید. نخواهند عادالنهشان مبارزۀ از دست دادهاند، نشان چنانکه فلسطینی تودههای
اینماییمکهبایدروشنکنیمدرکجاایستادهایم:باارتجاعوسرمایهداریامپریالیستیو

صهیونیسمیابازحمتکشانوحقطلبانفلسطینی؟

و تماسها این تمام عاطفی وجۀ بر که باشد الزم شاید بخش این پایان در
مناسباتتأکیدکنم.تقریبًاهمۀمایکپیوندعاطفیبامردممناطقیکهدرآنجابودیم
پیدامیکردیم.نمونهاشمحسنفاضل،مسعودفیروزکوهی،محسننجاتحسینی،مجتبی
طالقانی،رفعتومحبوبهافراز،پورانوخودمن…کاًلهرکدامازبچههاییکهبودند،
یکپارچهآنجاییمیشدند.یعنیاگربگویمدرشادیشانپایکوبیدن،درغمشانگریستن
واقعًااینطوربود.منآنراازجنبههایمثبتوباارزشبرخوردهایخودماندرآنجا
میدانم.اینیکیشدنتاجاییمیرفتکه)اسماعیل(مرتضیخاموشیدیگریکعمانی
بود.بچههاغالبًابهسرعت،زبانآنجارایادمیگرفتندوبامردممیجوشیدندیعنیپیوند
خیلیگرمیپیدامیکردند.نمونهاشرفیقمانمحسننجاتحسینیبودکهحتیوقتیاز
پیکارهمکنارهگرفتهبود،رابطۀاصلیاشهمینگذشتۀمشترکوپیوندشبامنطقهبود.

بحثمربوطبهخارجکشوروگروههایخارجیو…رادراینجامیتوانیمببندیم.

.۱۱۰ ۱-نک.به:“مارکسیستهاومسئلۀملی”میکائیللوویودیگرانانتشاراتالرماتان،پاریسص۱۰۹ـ
Les marxistes et la question nationale. L’Harmattan; Claudie Weill, Georges Haupt, Michaël 
Löwy Paris 1997; p.109-110
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فصلهشتم:

بخشمنشعبوتغییروتحوالتآن





محور با خارج در فعالیتمان از مشروحی بالنسبه آنکهگزارش از پس حال
قراردادنرابطهمانباکشورهایمنطقهارائهکردم،بهداخلوادامۀفعالیتمجاهدینپس
ازتغییرایدئولوژیمیپردازم.دردورۀبخشمنشعببافرایندتغییرایدئولوژیچندمورد

بهسطحاولمشغولیاتسازمانرسید.دراینجاسعیمیکنمآنهارابررسیکنم:

مسئلۀجستجویوحدت

ما وظایف مبرمترین از یکی سازمان، شدن مارکسیست با که طبیعیست
جستجویوحدتبادیگرجریاناتمارکسیستودردرجۀاولباسازمانچریکهای
فداییخلقدرجهتایجادحزبطبقۀکارگرشد؛بدینترتیببخشعمدۀفعالیت
اشاره قباًل همانطورکه بته ال بود؛ کار این به معطوف سازمان ایدئولوژیک مبارزۀ
کردیم،مسئلۀوحدِتعملونوعیهماهنگیبافداییانخلقدرگذشتههممطرح
شدهبود.برخیهمکاریهایتدارکاتیهمبیندوسازماندرسالهای۱۳۵۰بهبعد
پیشمیآمداماچنینوحدِتعملیمیبایستحولمشیچریکیشکلمیگرفت
وبهخصوصنقشرفیقمصطفیشعاعیانبهواسطۀنزدیکیاشبههردوسازماندر
اینروندبارزبود.اوکهدریکدورهحتیعضوچریکهاشد،بااحمدرضاییدر
رابطۀ هم رضارضایی با میداد؛ انجام تحقیقی کار اجتماعی، تحقیقات مؤسسۀ
نزدیکیداشت.دریکمقطعصحبتازانتشاریکنشریۀمشترکمیاندوسازمان
هممطرحشدامادرنهایتهمۀاینتالشهابینتیجهماند،بهویژهکهخوداینرفیق

دربهمنماه۱۳۵۴شهیدشد.

باتغییرمواضعایدئولوژیکازاواخرسال۱۳۵۴ارتباطاتونشستهایمنظمتری
مجاهدین سازمان بین نوارهایگفتوگوی آن نمونۀ گشت. برقرار سازمان دو میان
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مارکسیستوسازمانچریکهایفداییخلقاستکهمربوطبهسالهای۱۳۵۴و۵۶
گفتارونواردوم،گفتوگویسازمانمجاهدینمارکسیستباجریانیستکهاز

)۱(
میشود.


)۲(
سازمانچریکهایفداییخلقانشعابکردهوبهحزبتودهنزدیکشدهبود.

روالپیشبردمبارزۀایدئولوژیکاینچنینبودکهنوارهایبحثمیبایستدر
دروندوسازمانمیچرخیدوسپسبراساسآنهابرخوردهایانتقادیوکتبیازجانب

اعضاانجامگرفتهوازطریقنشریهایدرونیویژۀاینکاربهبحثگذاشتهمیشد.

نتیجۀمبارزۀایدئولوژیکایندوره،“نشریۀویژۀبحثدروندوسازمان”است
کهازهمانسال۱۳۵۴دردروندوسازمانپخششد.مجاهدیندراسفندماه۱۳۵۵
شمارۀدومایننشریهراتحتعنوان“مسائلحادجنبشما”وسپسضمیمۀشمارۀدو
رادراردیبهشت۱۳۵۶منتشرساختند.رفقایفداییبهسهمخود،شمارۀاولنشریهرا
کهدرفروردین۱۳۵۵بهصورتدرونیبهگردشدرآمدهبوددرتیرماه۱۳۵۶درسطح
جنبشانتشاربیرونیدادند.انتشارهایبیبرنامهوتالفیجویانهازدوطرفکهفاقدیک
توافققبلیبوده،شایدنمودیازنوعبرخوردوَجّویباشدکهمیانرهبریدوسازمان
شکلگرفتهبودویقینًامجاهدینسهممهمیدرشکلگیریاینجوداشتند؛امریکه
بعدهایکیازمواردانتقادیرفقاییدرسازمانمجاهدینبودکهدرسال۱۳۵۶علیه
رهبریخوداعتراضکردهودرپایان،آنراعزلکردند.بهاینموردجلوتربرخوردخواهد
مباحث جزئیات به ما اینجا در شد.
تئوریکمطروحهواختالفاتمیاندو
سازماننمیپردازیموعالقهمندانرابه

)۳(
جزواتیادشدهارجاعمیدهیم.

دو بین درونی “گفتوگوهای به: نک. -۱
سازمانچریکهایفداییخلقایرانومجاهدین

خلقایران”،۱۳۵۴.
http:/ /peykar.org/PeykarArchive/
Mojahedin-ML/mojahed_fadaii.html

صوتیگفتوگو فایل “هشت به: ۲-نک.
گروه و ایران خلق مجاهدین سازمان بین
خلق فدایی چریکهای سازمان از منشعب

ایران”.
 http://peykar.org/PeykarArchive/
Mojahedin-ML/mojahed_fadaii-2.html

دو درون بحث ویژۀ “نشریۀ نک. -۳
)۱۳۵۵ )فروردین یک شمارۀ سازمان”
ایران خلق فدایی چریکهای سازمان انتشار

)تیرماه۱۳۵۶(.
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چهبسا که مباحثی از یکی
تقویت را جریان دو وحدت انگیزۀ
میکرداینبودکهدرخارجازکشور
مابامواردیازنزدیکیووحدتعمل
بودیم کرده برخورد انقالبی نیروهای
بپرسیم خود از میکرد وادارمان که
وحدتی چنین از بتوانیم نباید ما چرا
اوائلسال۱۳۵۳ ببریم.مندر سود
برخوردم عربی زبان به اعالمیهای به
متوجه بود؛ امری چنین بر ناظر که
شدمکهیککمیتۀهماهنگیانقالبی
بینچهارجنبشآمریکایالتینیعنی
اروگوئه، ملی آزادیبخش جنبش
ارتش شیلی، چپ انقالبیون جنبش
ارتش و بولیوی ملی آزادیبخش
و شده تشکیل آرژانتین خلق انقالبی

همبستگیچهارسازمانازچهارکشورآمریکایالتینرانشانمیداد.ایناعالمیهرابه
دادهوبرایمرکزیتسازمان

)۱(
فارسیترجمهکردهوترتیبانتشارآنرادرباخترامروز

بهداخلفرستادم.بدنیستاضافهکنمکهبعدهامرکزیتسازمانتفسیریدراهمیتاین
اعالمیهووحدتبیننیروهایانقالبیآمریکایالتیننوشت.اینتفسیردرپایانکتاب
نظر منتشرشد. درسال۱۳۵۴ ایدئولوژیکسازمانمجاهدین” مواضع اعالم “بیانیۀ
سازماناینبودکهباالهامازاینابتکاِروحدتنیروهایآمریکایالتین،پیشنهادخود
دائربروحدتبینمجاهدینوفداییهاراتقویتکندکهبحثآندرجاهایمختلفو
درنوارهایگفتوگوبیندوسازمانباحضوررفقاحمیداشرفوتقیشهرامآمدهاست.

نطفههاینقدمشیچریکی

خود جریان در محدودیتهاییکه و چریکی مشی نقد نطفههای با رابطه در
آنهامواجهمیشدیمقباًلهماشاراتیکردهامکهکاًلبرداشتسازمانچهدر با عملیات

http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Nashryieh-Bahs-Fedai.pdf

“مسائلحادجنبشما”)اسفند۱۳۵۵(و“ضمیمهایبرمسائلحادجنبشما”)اردیبهشت۱۳۵۶(.
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Masaele-Hadde-Jonbeshe-Ma.pdf
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Masaele-Had-Zamimeh.pdf 

۱-نک.به:باخترامروزشماره۵۳اردیبهشت۱۳۵۳.
http://peykar.org/Niruhaye-Digar/bakhtare-emrooz/bakhtare-emrooz-53.pdf
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دورۀمذهبیوچهپسازآن،بابرداشتسازمانچریکهایفداییخلقفرقداشت.
بهطورخالصهمیتوانمبگویمکهدرکمابهاندازهومثلآنها“چریکی”نبود،بهعبارت
دیگرتاحدودزیادیبهبسیجتودهایومطرحکردنخوِدسازمانونظراتشبینمردم
اعتقادداشتیم.بهمبحثدفاعیاتومعرفیکردنشهدایسازمانقباًلاشارهکردهام.در
اینارتباطدرسال۱۳۵۱شروعکردهبودیمبهمعرفیشهدایسازمانوشرححالآنها
رانوشتن،کهالبتهاینکاربهعهدۀمنبودوقرارشدزندگینامۀ۲۰نفریابیشتررا)که
این عنوان بنویسم. میشد( بیشترهم اواخرسال۱۳۵۱ تا بهمرور متأسفانه تعدادشان
در رادیوییکه از بودیمکه گذاشته

)۱(
بگیریم” انقالبیوندرس زندگی “از را مجموعه

بغدادبود،رادیوصدایانقالبیونوپسازآنازرادیومیهنپرستانپخشمیشدودر
داخلکشورزمانیکهرضارضاییهمهنوززندهبودرونویسشدهوبهصورتیککتابچۀ
مفصلدرآمد؛رفقایدیگریمثلمحمدمفیدییاباقرعباسیرانیزبهمجموعهاضافه

کردند.

بهیاددارمکهدرسال۱۳۵۲محمدحرمتیپورتازهازایرانبهبغدادآمدهبود.
بودکه این صحبتم مضمون کردم. وگفتوگو مالقات ریاحی حسین منزل در او با
“بچههایشهیدرامعرفیکنیدونظراتشانرابگوییدکهمردمبداننداینرفقاچهکسانی
بودهاندوبهچهدلیلشهیدشدهاند؛فقطریختهشدنخونشهدابرزمین،برسنگفرش
خیابانهانیستکهمیتوانداحیانًاحرکتیایجادبکند.بایدپیامآنرفقاراکهبهضرب
گلولهدرحلقشانخفهکردهاندفریادبزنیم.بایدراجعبهزندانیانواهداففعالیتمان
دارند”، شهادت به خردهبورژواها برخوردیستکه “این پاسخگفتکه در بگوییم”.
منظورشطبعًامابودیم.اضافهکردکه“ماکمونیستهستیموبرایکمونیستهامطرح
نیستکهدرکجاودرچهشرایطیکشتهشدهباشند”.اوقضیهرادرواقعبهنظرمتوجیه
کردکهگوییاساسًامهمنیستکهراجعبهبچههایشانشرححالیبنویسند.درصورتیکه
همانموقعماتأثیرواقعیاینیادنامههاودفاعیاترادربینمردممیدیدیم.زمانیکه
یکشرححالنوشتهمیشد،خیلیازسمپاتهاوحتیافرادیکهمااصاًلنمیشناختیم
استفاده با آورده بهدست را آنها بودند، ایرانتشکیلشده در یاگروههایمختلفیکه
ازامکاناتیکهدرمدارسیاادارههاوجودداشت،رونویسوپخشمیکردند.بهاین
ترتیببرایسازمانبسیجیصورتمیگرفت،پشتیبانپیدامیشد…میخواهمبگویم
کهازابتدایامرسازمانتوجهخاصیبهکارتودهایمبذولمیداشت.زمانیکهعملیات

مسلحانههمآغازشد،درستهمینتفاوتدرکارماوکارفداییهاجریانداشت.

اینکمتوجهیبهجوانبتبلیغیوتهییجیبزرگداشتشهداوشرحاهدافآنها
با تاحدیپیشمیرفتکهمثاًلزمانیکهدر۸تیر۱۳۵۵رفیقحمیداشرفهمراه

۱-نک.به:“اززندگیانقالبیوندرسبگیریم”.
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin/Saeed-Mohsen.PDF
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۱۰تنازهمرزمانشازافرادمرکزیسازمانشهیدشد،رفقایفداییدراعالمیهشانتا
حدودزیادیبرکشتهشدگاندشمنتأکیدداشتند؛براینامرکهدرایندرگیریچندنفر
ازمزدوراندشمنراازمیانبردهاند؛امابایدازآنانپرسیدزمانیکهشما۱۱نفرازافراد
مرکزیخودراازدستدادهاید،چندینخانۀتیمیازبینرفتهاست،چهاهمیتیدارد
کهچندنفرازدشمنبهخاکافتادهاند؟دربرابراینحملۀرژیموضربهایکهبهسازمان
تبلیغگستردهعلیهکشتاریکهرژیممرتکب با بهاشکالمختلف باید آمده،شما وارد
شدهاست،سکوتیکهدرسطحجامعهبرقرارکردهرابشکنیدوبگوییدکهاینافرادچه
اهدافیداشتندتامردمبتوانندبسیجشوند؛رفقایفداییحسابآنراداشتندکهچندنفر
راکشتهاند،درصورتیکهبرایمااینمسئلهاهمیتینداشت.همیننوعبرخورددرزمان
دادگاههاودفاعیاتمطرحبودکهقباًلدربارۀشانتوضیحدادهامکهچگونهمجاهدین
ازآنبهعنوانیکتریبوناستفادهکردندتاسازمانوایدههایآنرابهمردمبشناسانند.

اینسمتگیریعمومیبهتودههادرعرصۀمشیچریکی،درخوِدمفهومتبلیغ
مسلحانههمبارزبود.برایمااهمیتداشتکهعملیاتماندرجهتمنافعکارگرانو
زحمتکشانبودهوبهخصوصآنانخودشاناینمسئلهرادرککنند؛خودتودههایا
خودکارگرانکهاینعملیاتدرحمایتازآنهاصورتگرفته،آنرافهمیدهونیازیبه
توضیحمانداشتهباشند.تعریفکردمکهچگونهماانعکاسعملیاتدرمیانمردمرا

جمعآوریمیکردیمومدامبهجمعبندیآنهامشغولبودیم.

رادرعملیات تودهایجدید اینسمتگیری ایدئولوژیکه تغییر از مدتیپس
سازمانبههمراهداشت،رفتهرفتهازبررسیاینجمعبندیهاروشنمیشدکهبهاهداف
موردنظرنمیرسیم.هرچهبیشترنشاندادهمیشدکهمجموعًانتیجۀایننوعفعالیتمنفی
است،یعنیدرمیانکارگرانباموافقتوپشتیبانیچندانیهمراهنیست.بهیاددارمکهما
درنیمۀاولسال۱۳۵۵بهحمایتازاعتصاباتواعتراضاتکارگریدستبهانفجار
مرکزبرقکارخانۀایرانازدهبودیم،درنتیجهچندینروزطولکشیدهبودتاکارخانهرادوباره
بهراهبیندازند.دراینمدتخواهینخواهیکارخانهتعطیلبودواینامربهضررکارگرها
تماممیشدبهطوریکهنظرسنجیپسازعملیاتنشاندادبعضیازکارگرهامعتقدبودند
اینکاِرساواکاست.اینکاماًلگوشبچههاراتیزکرد؛ماکاریکردهایمکهظاهرًابهنفع

کارگراناستولیخودآنهااظهارمیکنندکهاینکارراساواکترتیبدادهاست!

بایددرککردکهمسئلۀدرگیریقهرآمیزبارژیمیاآنچهمادرآنزمان“مشی
مبارزۀمسلحانۀپیشتاز”مینامیدیمامرینبودکهبهسادگیبتوانزیرسؤالبرد.اینمشی،
نمیشد. خالصه حاشیهای عملیات چند به و میساخت را ما استراتژیک تفکر کل
موجب تبلیغی فعالیتهای از مجموعهای و مسلحانه تبلیغ طریق از باید عملیات این
برآمدمبارزۀمسلحانۀتودهایبهمثابۀعالیترینشکلقیامتودههایکارگروزحمتکش
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وابستگی عمق میبایست عواملش و رژیم به برخورد در قهرآمیز عملیات این میشد.
رژیمبهامپریالیسمرانیزآشکارسازدکهدراینجهتموفقیتهاییهمبهدستآمد،
بهخصوصدررابطهباحضورمستشارانآمریکاییکهخوِدرژیممجبورمیشددرجرایدش
در که را انعکاسش من چریکیصحبتکند. عملیات از و… اطالعات،کیهان مثل
روزنامههایخارجیمثلهرالدتریبونیاتایمز…بهخصوصدرروزنامههایآمریکایی
دیدهوجمعآوریکردهبودم؛مجموعًا۱۵-۱۰روزنامۀخارجیبودکهراجعبهایننوع
عملیاتواقداماتیکهآمریکاییهابرایخنثیکردنآنهاانجامدادهبودندمطلبداشت.
منآنهاراخالصهکردهوبراینشریۀداخلیآمادهساختم.اینعکسالعملارزشمثبتی
ازشرکت اعترافکنندکهمستشارانی بار اولین برای آمریکاییها اینکهخوِد داشت؛
هلیکوپترسازیِبل)کهماخودمانخبرنداشتیمکهاینمستشاراننظامیمشخصًادرآن
کارمیکنند(درایرانفعالیتدارند.زمانیکهخودرژیممجبورمیشداینهارااعالم
بکند،عماًلبهنوعیخودشراافشامیکرد.زمانیکهریچاردِهْلمزرئیسسابقسیاو
سفیروقتآمریکادرایرانبهاعضایسفارت،یکسریاخطارهایمعینامنیتیکردهو
هشدارمیدادویامثاًلصحبتازاینمیشدکهسیوپنجهزارآمریکاییدرایرانهستند
وهمهحقحملاسلحهدارندوغیره،همۀایننوعقضایاازنظرماتأییدیبرمثبتبودن

فعالیتقهرآمیزعلیهرژیموامپریالیسمآمریکامحسوبمیشد.

امرسادهاینبودکهمثاًلبراساسیکسریابهاماتوانتقاداتکهدررابطهبا
مشیچریکیبروزکردهبودبتوانیمآنراکناربگذاریم.برایماخیلیخوشایندبوداز
رفیقیکهبهعنوانکارگردرچاپخانهایکارمیکردبشنویمکهکارگراننظرخوبینسبتبه
تشکیالتدارند.یکیازبچههاتعریفمیکردکهصبحخیلیزودقبلازاینکهکارگاهباز
شود،زیردِرمغازهها،دکانهاوکارگاههایاطرافوهمینطوردرکارگاهخودشانتراکتی
ازسازمانگذاشتهبود؛سپسبابقیهبهدرونکارگاهرفتهوهمگیکارروزانهراآغازکرده
بودند.کارگرهاتراکتراپیداکردهووقتنهاریکیبهدیگریآرامگفتهبود“آنانقالب

رابیاور”یعنیآنتراکترابیاور.همینروایتبرایماامریدلگرمکنندهبود.

اینهاچیزهایینبودکهبهسادگیبشودکنارگذاشت.اینهارااگرچنانچهدرکنار
کینهایبگذاریمکهآنبخشیاقشرازجامعهکهماپیشروانآنبودیممیخواستازاین
طریق،تضادوتعارضخودبارژیمرابیانکند،میفهمیمکهدلکندنازعملیاتمسلحانه
کارآسانینبود.بهیاددارمکهیکبارمحسنفاضلازتجربۀخودشصحبتمیکرد:
“آدممیرودجاییبمببگذارد؛وقتیتایِمررامیزانکردهومطمئنمیشودکهکارمیکند
ومثاًلبعدازربعساعتازآنجابیرونمیآید،برموتوریسوارمیشودوازمحلمیگریزد،
زمانیکهازفاصلۀدو،سهکیلومتریصدایانفجاررامیشنود،تمامخستگیتدارکچند
روزهایکهدراینراهداشته،تمامترسووحشتیکهدراینکارداشته،هراسازگیرافتادن
و…بااینصدایانفجارازتنتبیرونمیآید”.یاباززمانیکهمابهبیسیمهایرژیمگوش
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میکردیموترسووحشتشانرامیشنیدیمکهمثاًلوقتیرضارضاییرامحاصرهکرده
بودند،چطورایناکیپهایکارآموختۀساواکمیترسیدندکهجانشانرادردرگیریاز
دستبدهند؛میدیدیمآنهاچگونهازروبهروشدنباچریکیامجاهد،هراسداشتهوبه
لرزهمیافتند،ازنظرماتمامایننوعفعالیتهاکاماًلرضایتبخشبودوتاحدودزیادی
ازنوعیکه انتقادات بهواسطۀ بهعبارتدیگر بهنظرمیرسید؛ نفیکردنآنغیرممکن

برشمردمویابرخیعکسالعملهایمنفیبهسادگیازمیاننمیرفت.

کنار در میکرد، سنگین را چریکی مشی از ارزیابی منفِی جنبۀ که امری
نتایجعملیاتدرمیانکارگرانگرفتهبودیم،حضورخود ازبررسی جمعبندیهاییکه
فرستاده بهکارخانه تنبیه برای بچهها واقع در مقطع یک در بود. کارخانه در بچهها
میشدند؛برایبهاصطالحپرولتریزهشدن،برایبیرونریختنخصلتهایخردهبورژوایی
یادورکردنخصلتهایرفاهطلبانه،یاحداقلدرکیکهماازآنداشتیم.خوداینکار
علیرغمتمامانتقاداتیکهمیتوانبهآنکرد،همراهخودیکسریجنبههایمثبتهم
داشت.شایدبتوانگفتکهتاحدودسال۱۳۵۴عمدتًااینشکلتنبیهیحاکمبود؛
نظر مورد وکارگری تودهای فعالیت در سیاست بهعنوانیک روش این همکه زمانی
قرارگرفت،هنوزشکلواقعًامارکسیستیبهخودنگرفتهبود.کسیایندیدرانداشت
بایددریکمحیطکارگاهیبزرگوکارخانهایباصدهاکارگرفعالیتکند، کهفرد
یعنیدرکارخانههایصنعتیوبهلحاظفنیپیچیدهکهکارگرانپیشرو،کارگرانیکهدر
نتیجۀبرخوردباتکنولوژیپیشرفتهتروپیچیدهترنسبتبهمسائلدارایذهنپیچیدهتری
میشوند.مابهاینمسئلهتوجهنداشتیم،بیشتربراینمتمرکزبودیمکهکجابیشترینرنج
وبیشترینسختیراکارگرانمتحملمیشوند؛بههمیندلیلمثاًلرفیقینزدیکبهشش
ماهدرذغالسنگآبیِکقزوینکارکردهبودیعنیچهبسادرعقبماندهترینبخشازکاِر
کارگاهیکهعمومًاًکارگرهایروستاییفصلی،ازعقبماندهتریناقشارجامعهدرآنکار
میکردندواسیردرمحدودیتهایبومیومحلیبودند.آنهاحتیدرقالبیکجماعت
یاقومیتبزرگ،بازبانیکهزبانفارسیرایج،زبانشهرهایبزرگباشدنمیگنجیدند
شوند. دیگران با مراوده وارد اجتماعی سطح در و درککرده را مسائل بتوانند که
میخواهمبگویمکهاینطورجاییراکسیبرایکارکردنانتخابنمیکندوطبیعیست
کهدرچنینمحیطینمیتوانازآموزشیبرخوردارشد.اینکارگرانچطورمیتواننداز

تشکل،سندیکاوچیزهاییازاینقبیلاطالعداشتهباشندیاازآنهاسردربیاورند؟

باری،گفتمکهدردورۀاول،منظورمقبلازشهریور۱۳۵۰ودستگیریهاست،
و تخریبی کارهای در بود ممکن تکنیکهاکه از بعضی با شدن آشنا برای بچهها
بمبگذاریبهدردبخوردبهکارخانهاعزاممیشدند؛مثالًیکدوره،مهدیمحسندر
کارخانۀپارسمتالکهمتعلقبهحاجیبابا،تاجرآهنبودکارمیکرد.بعدهابراییک
دورهازکارخانهبرایهمانتنبیهوپاکشدنازروحیۀخردهبورژواییاستفادهشدتا



۵۴۲ازفیضیهتاپیکار

رسیدیمبهبخشمنشعبوسمتگیریجدیدمابهسویکارگرانوزحمتکشانکهخود
آنهمتابعدرکماازطبقه،مضمونوهدفعوضکرد.

بههرحالاینتجاربزمینهایبرایآشناییمابازحمتکشانومحیطکارشانبود
واینآشناییدرهرسهدورهپیشمیآمد؛مثالًانگیزۀمهدیمحسنبهکارخانه،یادگیری
کارهاییازقبیلِپِرس،جوشکاریو…بودکهدرعینحالموجبآشناییاوباکارگران
ومحیطکارشد.خوداینتجربیاتبهکلسازمانمنتقلمیشدواینامرهمازمجموعۀ
ذهنیتوشرایطسازماننشأتمیگرفت؛شایداگررفقایفداییبودندبههمینشکل
برخوردنمیکردند.بهیاددارمکهاینتمایلبهآشناییبااوضاعکار،چهصنعتیوچه
کشاورزیتاجاییبودکهخوِدبچههادرکرجودریکیازشهرستانهایخراسانیک
شرکتکشاورزیدائرکردهوکارگرانیهماستخدامکردهبودند؛جالباینجاستکهچون
میخواستنددرآنجامحیطیفارغازظلمواستثماربناکنندوهیچنوعفشاریبرکارگران
نیاورند…آنهاهمدرستوحسابیکارنمیکردندوسرانجامشرکتهابهُکلضرردادهو
ورشکستشدند!ایننوعیتجربۀسوسیالیسماوتوپیکدرایرانبودکهمحدودیتهای

خودراآشکارکرد.

یاکارگروکشاورزخیلی تودۀزحمتکش با ما آشنایی آندوره، گفتمکهدر
محدودبودودرمقطعیبرایافرادحکمیکدورۀآموزشیپیداکردوجزوبرنامۀآموزشی
خیلی اینکارهاگزارشهای نتیجۀ میکردند؛ جمعبندی را کارشان باید که شد تلقی

خوبیازدورۀکارگریافرادبودکهبهاشکالگوناگونعرضهشد.

انتشار“قیامکارگر”

باعث فعالیت نوع همین
نمازی محمد مثل رفقایی که شد
وثیقپور هاشم و مسعود( )اکبر،
کارگری نشریۀ هستۀ )نخودبریز(
۱۳۵۴ آذر در و ریخته را سازمان
سازند. منتشر را 

)۱(
کارگر” “قیام

و کارخانه در بچهها حضور کاًل
فعالیتها این ماحصل گزارشهای
شاملچهارجلدمیشدکهشایددر

۱-نک.به:
http://peykar.org/PeykarArchive/Mo-
jahedin-ML/ghiame-kargar.html
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مجموعنزدیکبهسیصدصفحهباخطریزبودوبهصورتداخلیدرسازمانمیچرخید.به
یاددارمکهاکبرمقالۀ“سودویژه”راتهیهکردوهمینطورگزارشهاییکهلیالزمردیاندر
طییکسالونیمیادوسالکاردرکارخانههاییمثلقرقرۀزیباوبعضیازکارخانههای
مربوطبهصنایعخانگیکهزنانرااستخداممیکردند،تهیهکردهبود.بایدبهجزوهایکه
اشارهکردکهکار

)۱(
بعدًادرزمانسازمانپیکاربیرونآمدبهاسم“قانونکارانقالبی”

زیادیبردهبودوبرخالفجزوههاییکهعمومًاًدررابطهبامسائلکارگرینوشتهمیشود،
جنبۀعینیزیادیداشت.بچههابادقتوبااتکابهمشاهداتعینیخودشاناینجزوه
رانوشتهبودند،یعنیمبتنیبرتجربۀپیشازقیامبودهوعمدتًابهدستحسینروحانی
کهخودشهمنزدیکبهدوسالدرکارخانهکارکردهبودتهیهشد.اوهمانطورکهگفتم
بهصورتتنبیهیدرتهرانکارمیکرد؛البتهبعدًادرسال۱۳۵۶بهعنوانمسئولانتخاب

شدودرتشکیالتفعالیتداشت.

گفتارمحمدنمازیدرنفیمشیچریکی

ماتوانستیمبهنوارکوتاهیدستپیداکنیمکهبهصدایرفیقمحمدنمازیست
ودقیقًاًبههمیننکتهاشارهدارد:

از  شاخۀ کارگری کمتر  در  تناقضات  این  شدت  “…به طور کلی 
شاخه های دیگر سازمان بود، عمدتاً به این دلیل که رفقایی که در شاخۀ 
کارگری بودند یا همان زمان در کارخانه کار می کردند، یا رفقایی بودند 
که یک دوره در میان طبقه کار کرده بودند و به نسبت، دیدگاه های مردمی 
داشتند و می توانستند یک مقدار از آن حال و هوای چریکی بیرون بیایند.

توضیح یک نکتۀ دیگر ضروری ست: در سازمان ما، اساساً رفقایی 
و  بودند که در چارچوب  رفقایی  به کار در کارخانه می رفتند عمدتاً  که 
در سازماندهی مشی چریکی به بن بست رسیده بودند، یعنی رفقایی بودند 
که به هر صورت خصوصیات و به اصطالح نقطه نظرات شان نمی توانست با 
سازماندهی مشی چریکی تطابق داشته باشد و بتوانند به طور فعال در این 
مشی کار کنند، هرچند هنوز نمی توان این خصلت را یک فضیلت کامل 
در نظر گرفت. این رفقا عمدتاً به منظور تصحیح نقطه نظرات شان و برای 
برخورد با مسائل خودشان، به عنوان جزئی از مبارزۀ ایدئولوژیک، جهت 
قرار گرفتن در پراتیِک به اصطالح مردمی راهی کارخانه شده و در آنجا کار 
می کردند. ما نمونه های جالبی داشتیم؛ رفقایی بودند که واقعاً در سازماندهی 
مشی چریکی به آن صورت معمولش و زندگی در خانه های تیمی و همان 

http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Ketab/Ghanoune-Kare-Enghelabi.pdf:۱-نک.به
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کارهایی که به اصطالح معمول بود به مشکل و بن بست رسیده بودند. این 
رفقا وقتی رفتند میان طبقه کار کردند، بعد از یک دوره، آن انفعال را پشت 
سر گذاشته و در این قضیه نسبتاً شکوفا می شدند ولی واقعیت این است که 
ما در همین شاخۀ کارگری هم اساساً باز نقطه نظرات مان چریکی بود، به این 
معنی که رفیقی که به کارخانه  رفته و آنجا کار می کرد، نمی توانست واقعاً 
برخورد الزم را با کارگران داشته باشد به خاطر این که خودش در سازماندهی 
مشی چریکی به سرمی برد ؛ به طور مثال این رفیق نمی توانست یک کارگر را 
به خانۀ خود بیاورد، روابط باز و علنی با او داشته باشد تا آن کارگر به این 
بتواند ارتباطی برقرار کند؛ به همین خاطر ما  رفیق اعتماد کرده و اصالً 
در این دوره، در شاخۀ کارگری از لحاظ عضوگیری کارگری واقعاً موفق 
نبودیم، البته این همۀ قضیه نبود، این ضعف در عضوگیری علت اساسی 
دیگری هم داشت که برمی گشت به نقطه نظرات ما که می خواستیم در واقع 
کارگران را چریک کنیم و واقعاً هیچ  کارگری، یا دقیق تر بگویم کارگراِن 

خیلی کمی حاضر شدند بپذیرند و بیایند و عضو ما بشوند”.

نشریۀ“قیامکارگر”کهزیرنظرهمینرفیقبوددردوشمارهمنتشرشد.درست
استکههرباربهصورتمجموعهای۲۰۰صفحهایدرخارجمنتشرمیشد،امادراصل
مجموعۀگزارشهاوتحلیلهایمربوطبهفعالیترفقادرکارخانههابود؛شمارۀسهاین

نشریههرگزچاپنشدکهبهآنخواهیمرسید.

درعینحالسال۱۳۵۵راکهمصادفبااوجفعالیتبخشمنشعباست،باید
یکیازمقاطعبسیارخشنوُپرتلفاتجنبشمسلحانهمحسوبکرد؛رژیمدرکشفو
انهدامگروههاوسازمانهایانقالبیموفقیتهایچشمگیریبهدستآوردیعنیبهجز
ضرباتپراکندهایکهدائمًابرپیکرۀجنبشواردمیآورد،توانستضربههایسنگینیبه
سازمانچریکهایفداییخلقوهمینطوررفقایهستۀمذهبِیدررابطهبامجاهدین
واردسازد.مامجاهدینهمازاینموجضرباتبرحذرنماندیمودراواسطسال۱۳۵۵
بایورشهایوحشیانۀپلیسازاطرافواکنافروبهروبودیم.رفیقبهرامآرامدرهمین
دوره،پسازچندبارفرارکردنازدسترژیمدر۲۵آبانماه۱۳۵۵دریکدرگیری
و شهرام بود عمومیتگرفتن حال در ضربه موج زمانیکه رسید. شهادت به مسلحانه
رهبریضرورتعقبنشینیحسابشدهرااحساسکردندومسئلۀحفظرهبریمطرح
گشت؛اعضایسازمان،ازهمۀردههادستبهتصفیۀاسنادورهاکردنامکاناتوحتی

ازمیانبردنبرخیامکاناتتبلیغاتیونظامیزدند.

دراینمقطعبودکهرفتهرفتهتماممحدودیتهاومشکالتمشیچریکیبارز
بیشترحتی زیراهرچه اینمشیصحبتشود ازشکست اغراقآمیزنیستکه میشدو
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توده از اینمشیواضحمیشدکهعملیاتچریکیجدا پیروانسفتوسخت میان در
هموارهمحکومبهشکستاستونیرویانقالبیونرابههرزمیبرد؛ازطرفدیگرنتیجۀ
تحقیقاتوهمهپرسیهاییکهبعدازهرعملیاتنظامیانجاممیشدهممؤیدآنبود
کهتودههایزحمتکشوکارگرچندانعکسالعملمثبتینسبتبهآنهاازخودنشان
نمیدادند؛مضافبرآنطولینکشیدکهدرعرصۀجنبشتودهایهمباتالطماتیروبهرو
شدیمکهنوعدیگریازدخالتانقالبیونرامیطلبید.درهمیندورهاستکهسازمان
تصمیمگرفتدراولینفرصتجهتکشفقانونمندیحرکتآیندهونحوههایمناسب
فعالیتمانبهتحلیلاینمرحلهازموقعیتجنبشبپردازد.هدفاینبودکهباتجزیهو
تحلیلگذشته،خطآیندهراازدرونآنبیرونبکشیم.بنابراینهرکسموظفشدکهبا

توجهبهقدرتتئوریکشنظراتخودرادراینموردجمعبندیکرده،ارائهدهد.

یکیازتصمیماتایندوره،تقسیممسئولیترهبریوخارجکردنعناصرمسلط
آناززیرضربساواکبودودرعملبهتشکیلیکرهبریاستراتژیکویکرهبری
در اجرایی رهبری و رفت خارج به استراتژیک رهبری برایناساس، انجامید. اجرایی
داخل.ماند.الزمبهتوضیحاستکهپسازضرباتواردهبهسازمانهایجنبشمسلحانه
درسال۱۳۵۵وهمینطورشهادتبهرامآرام،شهرامبهایننتیجهرسیدهبودکهشرایط
رکودبرجنبشحاکماست.ایننظریهدرتشکیالتبه“تزرکود”معروفگشت.پیرو
همیننظربودکهقرارشدمرکزیتاستراتژیکبهخارجمنتقلشود.ازعواملدیگری
کهدراینموضعنقشداشتهاستبایدبهایناشارهکردکهدرهمانمقطع،سهنفراز
رفقایعنیمحسنطریقتمنفرد)محمود(،محمدقاسمعبداللهزاده)سالک(وحسین
سیاهکاله)کاظم(کهمدتیهمدرمرکزیتبودهاند،ازسازمانکنارهگیریکردند.آنها
بهمشیچریکیمطرح انتقاداتیکه ازجمله بودند آورده اینکار برای دالیلمختلفی

میکردندولیبهخصوصبربیفایدهبودنآنتأکیدداشتند.

درواقعپسازشهادتبهرامآرامکهمیتوانمبگویمشخصیتیداشتکهمیتوانست
همۀاینهاراباهمنگهداردوتلفیقکنداختالفاتباتقیشهرامباالگرفت.بیاغراق
نیستاگربگویمباضربهایکهبهبهرامآرامواردآمد،سازمانبهخصوصمرکزیتآن،
شدیدًاازهمپاشید؛بهطوریکهفقطدونفرعضورهبریماندندیعنیتقیشهراموجواد
بهاینکاردستزدند– قائدی.ناگفتهنماندکهکنارهگیریاینسهنفرونحوهایکه
یعنیغیبشدنونوعفرارشان–تاحدودیباآنچهارزیابیرهبریازبحرانداخلیبود
همخوانیداشت.اینرفقاطوریرفتندکهرّدیازآناندرجنبشباقینماند،مثلآدمهایی
کهدیگرازاینکارتنفرداشتهباشنددرحالیکهکاماًلممکنبودباتوجهبهاینکهحرکت
تودهایدرایراناوجمیگرفتبهنحودیگریبهمبارزهادامهدهند.برخیازاینهادوسه
سالدررهبرییاجزواعضایفعالبودندیاحتیدردورۀمجاهدیندرزندانبودهاندو
باتغییرایدئولوژی،مارکسیستشدهودرسازماندرمواضعباالییهمقرارگرفتهبودند.
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اینهاچنانکنارگذاشتندورفتندکهدیگرتاجاییکهمیدانمحتیبعدازقیامهم،به
آنها با باکسانیکه یا و آشنایانقدیم با بازنگشتند.حتیتماسکوچکی داخلکشور
فعالیتمیکردندنگرفتند،البتهشهرامتمامتالشخودرابهکاربردتامانعرفتنآنهاشود
ودستآخردرجزوههایدرونیآنهارابهعنوانعناصرانحاللطلبشدیدًاموردحمله
قرارداد.دررابطهباهمینافراد،سهنفردیگرهمبهدرگیریواختالفباشهرامرسیدند.
اینسهعبارتبودندازقاسمعابدینی)کاوه-عسگر(،مهریحیدرزاده)شهال-زهره(که

همسراوبودومحمدعلیعالمزاده)مهدی(کهبعدهاباگروهنبردهمراهشد.

دراینزمانیعنیاوایل۱۳۵۶شهرامهنوزدرایراناست.اوبرایاینسهنفر
سیاستدیگریدرنظرمیگیرد.چوناینسهنفرموضع“انحاللطلبانۀ”سهعضوپیشین
رانداشتند.درواقعشهرامنسبتبهاینهاکوتاهآمدیعنیمتوجهشدکهچنانچهبااین
رفقاهمبرخوردخشنبکند،خطرکنارهگیریبسیاریازبچههاپیشمیآید.درنتیجهبه
آنهانامهایمینویسدباعنوان“خطاببهرفقامهدی،عسگر،زهره”.ایننامهدرنشریۀ
داخلیچرخیدبااینمضمونکهدرسازمانامکانبرخوردنظراتوجوددارد؛بیاییدو
نظراتتانرامطرحکنید،امااینرفقابازنگشتندوگفتهبودندکهطییکپروسۀشش

ماههازسازمانجدامیشوند.

طیهمینششماهاستکهسپاسیکمیپسازخروجشهرام)تیرماه۱۳۵۶(به
ایرانبازمیگرددوانتقاداتدرونسازمانینسبتبهرهبریباالمیگیرد؛اینامرموجب
میشودکهاینسهنفرباتوجهبهنامهایکهقباًلشهرامبهآنهانوشتهبوددوبارهبهسازمان
بپیوندندوحتیکاوهیعنیقاسمعابدینیدرشورایمسئولینشرکتمیکند.اونهبهعنوان
انتقادیبهوضع نمایندۀشاخهایازداخل،بلکهبهعنوانکسیکهحاملبرخینظرات

عمومیسازمانبودهوتامرزجداییپیشرفتهدرجلساتحضورمییابد.

دراوائل۱۳۵۶شهرامبهمشهدرفتوبرایخروجاوازکشورامکاناتوسیعی
بسیجکردند؛ازجملهقرارشدهبودکهیکیدیگرازاعضایرهبرییعنیجوادقائدیمسیر
راچککند.همینتصمیم،یعنیبهخطرانداختنفردیمثلقائدیفقطبرایمهیاکردن
سفرشهرام،ازیکطرفنشانمیدادکهاوچهجایگاهیبرایتشکیالتداردوازطرف
دیگرنوعبرخوردنامناسبوبوروکراتیکرهبریراظاهرمیکرد.اینبرخورد،شهرامرابه
نوعیچشموچراغتشکیالتمیدانست.بهخوبیبهیاددارمکهسپاسیخروجموفقیتآمیز
اورایکیازپیروزیهاواقداماتمهمتشکیالتارزیابیمیکرد.اومیگفت:“مهمترین
امابهچه کاریکهدراینمدتانجامشدخارجکردنشهرامبود”.ایندرستاست
قیمتی؟مثاًلقراربودکهمنوپورانباپاسپورتایرانیویزایافغانستانگرفتهوبهآنجا
را پاسپورت آنجاعکس در ملحقشود،سپس ما به مرزگذشته از هم وشهرام برویم
تعویضکنیمتااوبتواندبهاروپابیایدوسپسماقاچاقیبهایرانبرویم.طرحاینبودو



بخشمنشعبوتغییروتحوالتآن   ۵۴۷

معتقدبودیمکهدرستهمهستامااینکهسرنوشتمادونفرچهمیشود،درافغانستان
چکارکنیم،باچهکسیتماسگرفتهوچطورمیتوانیمبهداخلبرویم،همۀاینهادیگر
بهکسیمربوطنبود!مهمایناستکهشهرامسالمخارجشود.چنینبرخوردهاییوجود
داشتوکاماًلهمطبیعیبهنظرمیرسید.منشخصًابهیادندارمکهحتیلحظهایدراین
کارتردیدیاتأملکردهباشم؛حتینمیدانستمکسیکهقراراستببینمشهراماست.قرار
اینبودکهمابهافغانستانبرویم،عکسمرابایکیدیگرازبچههاعوضکنمتااوخارج

شده،بهاروپابیایدومابهایرانبرویم.

ایننشانازاهمیتیستکهشهرامبرایتشکیالتداشت؛حتیدرآندورهکه
انتقادهاییبهخطمرکزیمطرحشدهبود.اوهمچنانازجهاتمختلفبرایتشکیالت
مهمتلقیمیشد؛تأثیریکهاوبرحفظتشکیالت،برتغییرموازینسیاسی-ایدئولوژیک
آنداشت،گذشتۀمبارزاتیاشودریککالماینکهیکسروگردنباالترازدیگران
درمجموعیکسری من بهنظر این باوجود ولی نبود اغماز قابل بچهها نظر از بود
به اونسبت ازطرفخود بهشهراموچه ازطرفبچههانسبت ناسالم،چه مناسبات
یک میشد؛ قبول غیرقابل و نابرابر برخوردهای برخی موجب داشتکه وجود بقیه
سرینابرابریهستکهشایدبشودگفتکهقابلقبولاستمثاًلبرایحفظکسیست
کهدریکجنگ،حکمپرچمرادارد.چنینشرایطیستکهبرتولتبرشتدربارۀآن
میگوید:“بدبختجامعهایکهبهقهرماننیازدارد”.مادرچنینشرایطیقرارداشتیم:
بدبختسازمانیکهبهقهرماننیازداردیعنیسازمانیکهدرحقیقتبهیکنفربنداست
وایْنحکایتازوضعواقعیماداشت؛بهعبارتدیگرسازماناینچوبراازضعفش

میخوردهاست.

البتهخوشبختانه،نهرفتنمابهافغانستانضروریشدونهبهخطرافتادنقائدی
کهچندماهبعدازشهرام،دراسفند۵۶توانستازراهسالمیخارجشود.

در بچهها میرفت.حضور سؤال زیر بیشتر هرچه چریکی مشی فاصله این در
کارخانه،یکیازدالیلاصلینفیمشیچریکیشدیعنیبراساسخوِدتجربۀعینیای
عملیات که میدیدند بهوضوح آنها میکردند. محیطهایکارگریکسب از بچهها که
مسلحانهایکهجداازتودهیعنیجداازحرکتتودهایصورتمیگیردهیچتأثیرمثبتی

برآنهانداشته،بلکهعکسالعملمنفیمردمراهمبهبارمیآورد.

بایدبهموضوعیاشارهکنموآننحوهایستکهدربخشمنشعببهعملیات
از تحلیلی اطالعیۀ خواندن مجرد به خارج در من میشد.گفتمکه برخورد مسلحانه
ترورسرهنگلوئیسهاوکینزاحساسکردمنگرشجدیدیدرکاراست.اینبهزمانی
مربوطمیشدکهشهرامدرنیمۀاردیبهشت۱۳۵۲اززندانگریختهبود.مضمونجدید
اینبرخورد،تحلیلچراییاهدافوتأثیراتآنبود،اینکهچرااینهدفیااینفرد
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انتخابشدهاست؟اینعملیاتچهتأثیرمثبتومنفیایداشتهاست؟اثراتشچهبوده
وچهدرسیمیتوانبرایآیندهازآنگرفت؟یعنیتحلیلیکهصافوراستوحداقلتا
جاییکهامکانداردبهیکارزیابیعینیدستبزند؛بدوناینکهبخواهدشعاربدهد
وبهتمجیدازخودبپردازد.تداومچنینگرایشعینیایستکهدرنهایتمنجربهنفی

مشیچریکیمیشود.

اینراهمگفتهباشمکهایناطالعیه،درماکهخارجبودیمونمیدانستیمکهبهطور
مشخصچهکسیمتنرانوشتهوفقطمیتوانستیمتشخیصدهیمکهایننوْعبرخورد
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ایجاد ما در خود به اعتماد نوعی است، جدید
نویی چیز ارائۀ حال در اینمضمونکه با میکرد
یعنی دوره، این پایان تا از۱۳۵۳ بهنظرم هستیم.
سال۱۳۵۶سازمانبهلحاظتئوریک،درکتابها
وتحلیلهاییکهارائهمینمود)وواقعًاانعکاسهم
پیدامیکرد(ازسازمانچریکهایفداییچیزیکم
نداشتکههیچ،بلکهدرمورادیفراتربود.کافیست
بهآثاریمثل“سازماندهیوتاکتیکها”)تابستان
توطئههای و دالر امپراتوری “احتضار ،)۱۳۵۳
“ظهور ،)۱۳۵۳ )تابستان آمریکا” امپریالیستی
امپریالیسمایراندرمنطقهوتحلیلیبرروابطایرانو
عراق”)دی۱۳۵۴(،“بیانیۀتغییرایدئولوژی…”
)اسفند ما” جنبش حاد “مسائل ،)۱۳۵۴ )مهر

۱۳۵۵(و…نظریبیاندازیم.

مشی نفی چگونگی با رابطه در بههرحال
چریکیبایدگفتکهخودبچههاییکهدرکارخانه
بودنددستبهاینجمعبندیزدند،یعنیتمامرّدپای
قیام “ انتشار و تهیه نحوۀ در میتوان را نقد این
کارگر”یافت.ایندوسهشمارۀنشریهدرکناربرخی
ایدئولوژیک مبارزه جنبۀ واقع در مقاالتیکه از
داشتزمینۀبحرانبعدیسازمانوضرورتتحول
آنرامهیامیساخت.مبارزۀایدئولوژیکایندوره،
عمدتًامعطوفبهجریاناتیبودکهنظرمارادرمورد
حمایتازمبارزاتکارگریازطریقمبارزۀمسلحانه
نامیده “سیاسیکارها” بهاصطالح و نداشتند قبول
از خارج باگروههای برخورد وهمینطور میشدند

کشورو…

دررابطهباانتشار“قیامکارگر”،هفتجزوۀ
گزارشهای و کارگری مسائل مورد در کوچک
کارخانههاواینقبیلمسائلوجودداشتکهقراربود
یکجاجمعشدهوبهصورت“قیامکارگر”شماره۳
منتشرشود؛امریکههرگزمحققنشدامااینخود
زمینههایبرخوردقطعیبهمشیچریکیرافراهمکرد.
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برخیازجمعبندیهایعملیاتروبهطبقۀکارگروزحمتکشان،جنبههایمنفی
مشیچریکیرابهمرورآشکارمیکرد؛حتیدرمقدمۀ“قیامکارگر”شمارهیکدرآذر
۱۳۵۴یعنیزمانیکهقاعدتًاتردیدیدرمبارزۀمسلحانهپیشتازوضرورتارتباطگیری
آنبازحمتکشانوطبقۀکارگروجودنداشتمیبینیمکهبهذکریکسریعملیاتکه
درخردادوتیرماه۱۳۵۳انجامشدهمیپردازددرعینآنکهازجمعبندیشتابزدۀآنها

خودداریکردهونسبتبهچنینبرخوردیهشدارمیدهد:

“… این عملیات با این که در حساس ترین لحظات ممکن، به 
روشن ترین صورت، بیشترین معنای سیاسی حمایت مسلحانۀ پیشتاز 
را از جنبش طبقۀ کارگر اعالم می کرد و با این که با استقبال فوری و 
عکس العمل مثبت کارگران آگاه و پیشرو کارگری رو به رو شد، اما ما از 
برآورد نتایج سیاسی عمل تا تحقیقات مستقیم و بررسی های عمیق تر 
تنها  گذشته  رویۀ  برخالف  بدین جهت،  کردیم.  خودداری  تشکیالتی 
به دادن یک اطالعیۀ نظامی با کم ترین توضیح سیاسی بسنده کردیم. 
این چنین شیوه ای به ما اجازه می داد که دور از هیجانات لحظه ای و 
احیاناً شعارهای بی محتوا، دور از عمل و احساساتی که متأسفانه به طور 
سرسام آوری در تبلیغات برای مبارزۀ این طبقه معمول است، به بررسی 

واقع بینانۀ اثرات این عمل بپردازیم…”.)۱(

گزارشهای رفقایدستاندرکار از یکی بودکه برخورد روِش همین ادامۀ در
به )سهراب( روحانی حسین کارگری،
و پرداخت تجربیات این نظری جمعبندی
“دوآلیسم نام به جزوهای ۱۳۵۵ سال در
سیاسی”)۲(نوشت.اینجزوهکهحدود۳۰
صفحهبود،مشخصمیکردکهمادرپروسۀ
را دوآلیسمی توانستهایم تشکیالتی فعالیت
بهلحاظفلسفیحاملآن ایدئولوژی کهدر
بودیم،یعنیالتقاطبینتفکرایدهآلیستی-
تفکر نفع به ماتریالیستی، تفکر و مذهبی

۱-نک.به:“قیامکارگر”شمارۀیک،ص۱۱-
:۱۰

http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-
ML/pdf/ghiame-kargar-01.pdf

۲-نک.به:
http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin-
ML/pdf/dolisme-siasy-1355.pdf ی”
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ماتریالیستیبشکنیمویاآنراکناربگذاریمولیبهلحاظسیاسیهمچنانایندوآلیسم
ازطرفدیگر و تودهایمعتقدهستیم بهکار ازیکطرف باخودحملمیکنیم؛ را
مشیخردهبورژواییچریکیراهمچنانموردتأییدقرارمیدهیم؛مشخصًاایندرکبه
نقدمحوریبودنکارنظامیدرمقایسهباکارسیاسیپرداختهبود.ایندیدالبتهبانظر
رهبریوبهخصوصتقیشهراماختالفپیدامیکردچونرهبریکماکانبهدفاعازمشی
چریکیمیپرداخت.اینجزوهدرهمانزماندرسازمانپخششدومثلهمۀمباحثو

اسنادسازمانبهخارجهممنتقلگشت.

ذکراینمطلبازنظرمنُپراهمیتاستزیراگذشتهازاینکهلحظهایاساسیدر
تکاملتئوریکبخشمنشعبمحسوبمیشود،کاِرفردِیکسیستکهبهخاطرآنچهدر
زندانبرایشپیشآمد،شخصیتوجایگاهشبدوندرنظرگرفتنگذشتۀمبارزاتیاو،مورد

برخوردهایغیرمنصفانهقرارگرفت.

بنابرسنتیکهدرسازماندربرخوردبه بههرحالاینجزوهموردنقدواقعشد.
نقطهنظراتیکهرهبرینادرستتشخیصمیدادوجودداشت،ایننقدبسیارشدیدهم
بود؛یعنیازموضعیآمرانه،سرکوبگرانه،ریشخندآمیزو…برخوردشدوآنچنانمورد
حملهواقعشدکهنویسندۀآنموضعشراپسگرفتوپذیرفتکهانتقادبهمطلبوارد
همین دوباره تا ماه یاشش پنج حدود یعنی نکشید طول بیشتر ماهی چند اما است،
مضمونانتقادیمیانبچههامطرحشود.دراینفاصله،سپاسیبهایرانبازگشتهوشهرام

بهخارجمنتقلشدهبود.

اولینباردردی۱۳۵۶درداخل،زیرعنوان“پیامبهدانشجویانمبارزخارج
ازکشور”اعالمیهایمنتشرشدکهحاوینوعیسمتگیریجدیدسازمانبود.دراین
اعالمیهبدونآنکهمبارزۀمسلحانهچریکیزیرسؤالرود،رجحانفعالیتمستقیمدر
میانتودههاوزحمتکشاندیدهمیشودوبهخصوصازحضوربچههایسازماندرهمۀ

سطوحدرجنبشخارجازمحدودهصحبتمیکند:

“… این آمادگی ]برای استقبال از توفان و تالطم انقالبی توده ها[ 
در دو زمینه، زمینۀ تئوریک، یعنی حل و فصل مسائل سیاسِی مرحلۀ کنونی 
انقالب دموکراتیک ایران، جمع بندی تجارب و نتایج دوره های گذشته، 
وارد  روش های کارِ گذشته  و  نقطه نظرات  برخی  به  انتقاداتی که  بررسی 
هستند و در زمینۀ عملی، اختصاص کلیۀ نیروها و امکانات سازمانی به کار 
گاهگرانه سیاسی در میان طبقۀ کارگر، به کار در میان طبقات زحمت کش  آ
و شرکت در پراتیک مبارزاتی روزمرۀ آنها می باشد. شرکت فعال سازمان 
ما در جنبش قهرمانانۀ مردم خارج از محدودۀ تهران، شرکت اعضا و حتی 
مسئولین اجرایِی سازمان در این مبارزات و درس آموزی از آن و متقابالً 
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کوشش در هدایت این مبارزات و سمت دهی سیاسی آن نمونه ای است از 
آمادگی برای این استقبال و آغاز کوشش سترگی که برای پرورش و تحکیم 

)۱(
روحیه و اندیشۀ جدید توده ای در سازمان الزم است”.

اینپیامراابتداشهرامدرخارجازکشورتهیهکردوبرایداخلفرستادتامورد
برخوردقرارگیرد.رفقایداخلگرایشچریکیاینمتنراتخفیفدادهوبرعکسبر
پافشاری ازمحدوده روزمرهوخصوصًاخارج بهسویجنبشهای ضرورتسمتگیری
میکنند؛درعینحالمواضععمومیشهرامدربرخوردبهبورژوازیلیبرالدراعالمیهحفظ
میشود.ایناعالمیهرادرتحولنظریمجاهدینبایدنوعینقطۀگردشدرنظرگرفت.

اعالمیۀاسفند۱۳۵۶ونقدمشیچریکی

دوماهبعددراسفند۵۶،دراعالمیۀدیگریبهنام“پیامسازمانمجاهدینخلق
ایرانبهکلیۀنیروهایانقالبیمیهن:دمکراتهایانقالبیوانقالبیونکمونیست”برای
اولینبارمشیچریکیموردانتقادقرارگرفت.ایناعالمیه،زمانیکهبهخارجوبهشخص
شهرامرسید،بامخالفتاوروبهروشدامابچههانظرشراقبولنکردهوآنراتکثیرکردند.

درواقعایناولینمقابلۀجمعبچههابارهبریشهرامبود.درمتناعالمیهمیخوانیم:

“… در سال گذشته سازمان ما اصلی ترین نیروهایش را به بازسازی 
درونی و به خصوص به بررسی و بازبینی همه جانبۀ نظریات حاکم بر دورۀ 
آینده  تحوالت  بررسی  و  میهن مان  و کمونیستی  انقالبی  جنبش  گذشتۀ 
متمرکز نمود. در این رابطه بررسی و جمع بندی همه جانبۀ نظریات، تجارب و 
نتایج دوره های گذشتۀ جنبش، کار تئوریک و آموزش مارکسیسم -لنینیسم 
به صورت فعال در دستور روز سازمان قرار گرفت. این بررسی ها نشان داد 
علیرغم جهت گیری ما بعد از سال ۱۳۵۲ به  سمت مبارزات و جنبش های 
توده ای و در دستور قرار دادن ارتباط سیاسی -تشکیالتی با طبقه و توده ها، 
از آنجا که هنوز اندیشۀ غیر توده ای مشی چریکی و مبارزۀ مسلحانۀ جدا از 
توده، بر ایدئولوژی، سیاست و مضمون کار تبلیغی و ترویجی ما حاکم بود، 
طبیعتاً اندیشه و عمل ما نمی توانست در مجموع در خدمت بسیج، تشکل 
و هدایت مبارزات طبقۀ کارگر و توده ها قرار گرفته و مبارزات آنها را ارتقاء 
دهد و ما به تدریج به نارسایی ها، انحرافات و انتقادات اصولی ای بر تئوری 
“تبلیغ مسلحانه” و مبارزۀ مسلحانۀ جدا از توده و مبانی ایدئولوژیکِی آن 
به طور کلی و اثرات آن بر سیاست و روش های کار گذشته خودمان پی بردیم. 

http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Payam-Dey-1356.pdf:۱-نک.به
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این کوشش ها که به همت و پیگیری اکثریت اعضا و رهبری سازمان، از 
اواخر سال ۱۳۵۵ شروع شد، به تدریج به جریان زنده و حیات بخشی تبدیل 
گشت که روح و اندیشۀ توده ای مکنون در آن، تجدید تربیت ایدئولوژیک 
ایدئولوژی های  از شوائب  را  سازمان  و سیاست  ایدئولوژی  پاک سازی  و 
غیر پرولتری خرده بورژوایی و روشنفکری هدف قرار داده بود. خوشبختانه 
ما هم اکنون با غلبه بر موانعی که در این راه وجود داشت و با ردّ قاطع مشی 
چریکی و مبارزۀ مسلحانه جدا از توده به این هدف ها دست یافته ایم”.)۱(

بهوضوحمیبینیمکهبهمروراوجگیریمبارزاتتودهای،بچههایداخلبهرهبری
اجراییاکتفانکردهووقتیتناقضاتدرارتباطبامشیچریکیباالگرفت،حتیدر
اعتراضاتیدر با اینهمه رازیرسؤالمیبردند. استراتژیک عمل،تصمیماترهبری
یا ۱۳۵۴ سال مطابق دیگر وضْع هم ایران داخل در یعنی شد همزمان داخلکشور
۱۳۵۵نبودورفتهرفتهامکاناتفعالیتتودهایتاحدودیفراهمترمیشد؛باالگرفتن
افزایشمیداد. نیز را اپوزیسیونرسمیاش و رژیم درداخل،تضادهایدرون جنبش
بهصفمعترضین قرارمیگرفتندهم، ازخارجموردحمایت لیبرالکه سیاستمداران
پیوستند.درهماندورهاستکهمبارزاتخارجازمحدودهرشدهرچهبیشتریمیکند
وسازمانبهخصوصدرآنهاحضورفعالداشته،ازآنهاپشتیبانیکردهوبهبررسیوتهیۀ
گزارشدستمیزند.اینگزارشهادرنشریاتدرونسازمانیدرجشدهوموردبحث

قرارمیگیرد.درنهایتمحصولاین
فعالیتبعدهابهشکلدوجلدکتاب
زحمتکشان “مبارزات عنوان تحت
تهیه ”۱۳۵۶ محدوده از خارج
در قیام از پس اول جلد گردید.
جلد 

)۲(
شد. چاپ ۱۳۵۹ اردیبهشت

دومراکهخودمبهکمکحسینملک
)شهیدکاظماعتمادیکاخکی(آمادۀ
انتشارکردهبودممتأسفانهدرچاپخانه

توقیفشد.

۱-نک.به:
http://peykar.org/PeykarArchive/Mo- 
jahedin-ML/pdf/PayamEsfand1356.pdf

۲-نک.به:“مبارزاتزحمتکشانخارجاز

محدوده۱۳۵۶”.
http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/
Ketab/Kharej-Az-Mahdodeh.pdf
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ضرورتتشکیلشورایمسئولین

نفی نهایت در و نقد شودکه روشن تا دادم توضیح را وقایع و حوادث این
درون اثرات اوضاع این داشت.مجموعۀ اتکا اجتماعیای زمینۀ برچه مشیچریکی
برابررهبریخارجتقویتکرد. تشکیالتیخودرابههمراهآوردوقدرتداخلرادر
بچههااعتراضاتروبهرشدیراکهدرسطحجامعهمنعکسبود،دردرونخودشان
در نمیتوانستند و بود فروخفته آنها در فشارهاییکه همینطور و میکردند احساس
شرایطقبلبروزدهندازجملهاعتراضاتیکهبهسیستمرهبریداشتند،بهفعالیتهایی
و شریفواقفی تصفیهها، مسئلۀ است، بوده مطرح ایدئولوژی تغییر با رابطه در که
غیره.همۀاینهارارهبریسازماندرمجموعبهعنوانیکگرایشاولتراچپنامیدو
اوائلسال۱۳۵۷درشکل بودکهدر اینوقایع اینرابطهنوشتهشد. مقالهایهمدر
نوعیضرورِتبررسِیعمیقگذشتهظاهرشدوباالخرهشرایطیپدیدآمدکهرفقاییاز
داخلبهنمایندگیسازمانبهخارجرفتهوبارهبرینشستیبرگزارکنندکهبهنشست
“شورایمسئولین”معروفشد.تدارکایننشستچندماهیطولکشیدهوباالخره
دورۀ پایان با است مسئولینتشکیلمیشودکههمزمان تیر-مرداد۱۳۵۷سمینار در

نخستوزیریجمشیدآموزگار.

رفقاییکهدرایندورهکادرهایاصلیداخلبهحسابمیآمدند،عبارتبودند
ازعلیرضاسپاسیآشتیانی،حسینروحانی،مسعودفیروزکوهی)مهدی(،بهجتمهرآبادی
)اعظم(،محمدنمازی)اکبر(،جوادقائدی)احمد(،بهرام)مظاهرمحمودی(،مسعود
پورکریم)حمیدناتور،کاندیدایانتخاباتدربندرانزلی(وداوودطالبیمقدم)معروفبه
اسدکهدرخوزستانوسپسدرتبریزبودودرمرکزیتتشکیالتدانشجویی-دانشآموزی
پیکارفعالیتداشت(؛ازمیاناینرفقاتعدادیبرایشرکتدرنشستشورایمسئولین
درپاریسانتخابشدند.تاجاییکهاطالعدارمپنجیاششنفرازداخلبرایاینکار
مسعود و نمازی محمد عابدینی، قاسم سپاسیآشتیانی، علیرضا روحانی، آمدند:حسین
فیروزکوهی.ازارگانخارج،محمدتقیشهراموجوادقائدیکهازیکسالپیشبهخارج
آمدهبودند،محمدیزدانیانکهمدتیمسئولارگانخارجکشوربودورفیقیبهنامفتحی
)مستعار(شرکتداشتند؛عالوهبراینهابهنظرمرفیقیباناممستعارشاکر)ازمسئولینما
درترکیه(ونیزمجتبیطالقانی)مدتیمسئولدفترسازماندرعدنوسپسدرلیبی(در
همهیابخشیازجلساتشرکتداشتهاند.دورفیقهمکهاززندانیانسابقبودندوسال
۵۶آزادشدهوبرایتماسباسازمانبهخارجکشورآمدهبودندیعنیقادر)محمدعلی
رحمانی(وعادل)اسممستعار(بدونآنکهدرجلساتشرکتکنندازجزئیاتبحثها

مطلعشدند.

منجزوآنتعدادازافرادسازمانبودمکهباوجودفعالیتدرخارجازکشور،
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درجلساتحضورنداشتم.معلومنیستگزینشتنهاچندنفرازفعالیندرارگانخارج
فاضل، محسن من، از غیر ولی داشته مبنایی چه جلسات این در شرکت برای کشور
عباسپاکایمان،پورانبازرگان،کریمساعی،منصوروکریمروغنی،محبوبهافراز،امیر
حسیناحمدیان،رفقاییبانامهایمستعاروحید،مهریومهشیدهمدرجلساتشرکت
نداشتند.هنگامیکهمنازلیبیبهپاریسآمدماینجلساتتقریبًابهپایانرسیده،اما
هنوزاطالعیۀمهرماهنوشتهنشدهبود.نوارهایجلساتراگوشدادمودرحدتوانمدر

جریانمباحثقرارگرفتم.
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مضامینیکهدرشورایمسئولینموردبحثقرارگرفتهبوداینهابودند:

تغییر مسئله ۱۳۵۷؛ تا ۱۳۵۳ از سازمان رهبری عملکرد از مجدد بررسی
ایدئولوژی؛مسئلهنظراتسیاسیسازمان؛مسئلهمشیچریکی؛مسئلهمناسباتسازمانی؛

تحلیلوضعکنونیوچشماندازآینده؛تکلیفتشکیالتوانتخابرهبریجدید.

درواقعهدفاصلیازبرگزارینشسترسیدگیبهاینمسائلوتعیینتکلیف
البتهبهکارگیریمناسباتجدیدایجابمیکردهکهرفقاتدقیق بارهبریبودهاست،
حامل صرفًا و نبوده داخل بچههای نمایندۀ مطروحه، مباحث مجموعۀ در که کنند
نظراتیهستندکهدرداخلحوزهشانموردبحثقرارگرفتهودرواقعحکمسخنگویان
بحِث مورد موضوعی زمانیکه دیگر، موارد در دارند. را سازمان مختلف بخشهای
پیشینِیاعضایحوزهقرارنگرفتهاست،آنهاموظفندآنرابهوضوحاعالمکردهوپذیرش
نمایندگانمطلق بهعنوان را یعنیخود رفقایداخلکنند با بعدی تابعمشورت را آن
در رفقا نظرات است وممکن نمیدانند بحرانی درشرایط بهخصوص داخل، نظرات

تحولباشد.

و یعنیشهرام بهمرکزیت انتقاداتیمیشودکه اولنشستوقفطرح روزهای
قائدیمطرحمیشدهوآنهاسعیمیکردندازخودشاندفاعکنندیانظراتشانراارائه
دهند.یکیازمسائلاصلیدرروابطدرونسازمان،مناسباتیبودکهتودههایتشکیالتی
بارهبریداشتند؛رهبریایکهچندینسالخودرابهعنوانرهبریمطلقتثبیتکردهبود.
درسال۱۳۵۶شرایطنسبتبهیکیدوسالپیشکاماًلمتحولشدهبود؛بچههابهخود
اجازهمیدادندکهنظراتشانراکهاحیانًابانظراترهبریتطابقنداشتاعالمکنند؛
بااینکهرهبریاستراتژیکازنیمۀ۱۳۵۶درخارجبودولیطبقشرایطجدیِدبرآمد
جنبشمردمیکهآنموقعبهوجودآمدهبود،شهرامدیگرنمیتوانستباموافقتیکیدو
نفردیگر،مثاًلمسئولخارجکشور)یزدانیان(–کهحتیاگراوهمموافقنبود“موافقش
میکرد”–احیانًانظرخودشرابهاسمسازمان،اعالمبیرونیکندوبقیههمآنرابپذیرند.
وضعطوریشدهبودکهپایۀتشکیالتدرداخلکشور،نظراتیاظهارمیکردکهدرنشریۀ
نظری اگرچنانچه داشتکه اعضامیچرخیدوضرورت میان منعکسمیشد، داخلی
ازنظربچههایداخلبگذرد.دیدیمکه باید بهعنواننظرسازمانمنتشرشود، بخواهد
بچههایداخلحتیتوانستنداعالمیههاییرابراساسدیدونظرخودشان،مخالفدیدگاه
رهبریمنتشرسازند.اینمضافًایادآورسنتیقدیمیتردرمجاهدینبودکهاولویتنظردهی

باکسانیستکهدستبرآتشداغتضاددارندیعنیدرمبارزۀمستقیمبارژیمهستند.

فراموشنکنیمزمانیکهشهرامبهخارجآمدپیروبحث“تئوریرکود”قراربود
رهبریاستراتژیکدرکنارفعالیتهایعادیسازماندرخارجکشور،بهگسترشروابط
بینالمللیسازماننیزبپردازد.اینسیاستباسیاستقبلیخوانایینداشت.سیاستقبلی
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اینبودکههمهچیزمتمرکزروبهداخلباشداماسیاستبعدی،باآمدنشخصشهرام
بهخارجبراینمبنابودکهیکسریفعالیتگستردهدرخارجکشورشکلبگیردودر
اینجهتتماسهاییباجریاناتونشریههایخارجیگرفتهشود.صحبتازیکنشریۀ
بینالمللیهمدرمیانبود.شهرامحتیدراینفکربودکهباجریاناتدیگربینالمللی
نوعیانترناسیونالجدیدپایهریزیشود.واضحاستکهاوبینالمللتروتسکیستیراقبول
یا “بینالمللچهارم” از بههمینجهت نمیدانست، بینالملل را آن اساسًا زیرا نداشت
“چهارپریم”.صحبتمیکرد.خوداودریکمقطعفعالیتهایزیادیدراینجهت
کرد؛باگروههایمارکسیستیدرخارجکشوروجریاناتیکهبهلحاظتئوریکمطرحبودند

مثلجریانبهمننیرومند،آذرخشوجریانانتشاراتسیاهکلو…تماسگرفت.

میکرد منتشر سازمان نشریهایکه نوع سه کنار در تالشکرد فاصله همین در
)کارگری:“قیامکارگر”؛خبری:“مجاهد”؛ونشریۀبخشخارج:“ایرانالجماهیر”(
نشریهایبهعنوانارگانسیاسیسازمانمنتشرکندکه“مارکسیست-لنینیستهاومسائل
انقالبایران”ناممیگرفت.اینمجموعهبه“گزارشبهخلق”مشهورشدزیراناممقالۀ
اصلیآندرنقدگرایشرویزیونیستیفعالدرسازمانچریکهایفداییخلقهمینعبارت
البتهاینانتخاب بود.نام“گزارشبهخلق”راگویامارکسبرایکتابیبرگزیدهبود،
شهرام،ازنظرمننوعیکپیبرداریمحسوبمیشداماکاریبودمرسوم؛مثاًلجزوهای
دیدهبودمکهگروهموحدینمنتشرکردهبودبهنام“دوستانخلقکیایند؟”وخودماهم
جزوهایمنتشرکردیمحاویمباحثبیندوسازمانفداییانومجاهدین)م-ل(ونامآن

را“مسائلحادجنبشما”گذاشتیمکه
بازتیتریاستازیکیازآثارلنین.من
درهمانزمانبااینناممخالفبودهو
آنراغلوآمیزمیدیدمومیگفتمکهاین
میتواندحداکثرمسائلحاد“ما”باشد.
بهیاددارمکهدرآنزمانمسئولخارج
کشور،محمدیزدانیانازمنپرسیدکه
“بهنظرتوچنینمجموعهایراچهباید
نامگذاشت؟”گفتم:““نظراتفداییان
ونظراتما”،یعنیآنچیزیکههست
نامیمثل یا باشد، باید وآنچیزیکه
چنین یک یا فداییان” و ما “بین
چیزی.”گفت:“اگربگذاریم“مسائل
ما؟”گفتم:“آخر“مسائل حادجنبش
و ُابهت این با تیتر ما”، جنبش حاد
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اهمیتبعیداستکهمناسبآنباشد،اینهامسائلیستکهبینماوآنهارخدادهاست؛
درستاستکهاختالفنظرمیانماوجودداردودرسطحجنبشمطرحاستاماچرا
چنینتیتری؟”گفت:“ولیایننامخوباست”.همانزماناضافهنکردکهحتمًااین

نامرامیگذاریم؛ولیبعددیدمکههمینراگذاشتهاند.

بودحدود۴۵۰ بود؛کتابچهای تهیهکرده شهرام را خلق” به “گزارش باری،
رفیق نظرات نقد بهخصوص فداییان با ایدئولوژیک مبارزۀ مقادیری صفحهکهحاوی
بیژنجزنیبودکهفکرمیکنمهنوزهمیکسریجوانبصحیحیمیتواندرآنیافت،
مثاًلاینسؤالمشخصازفداییانکهچطوروچرادرسازمانشما،هرانشعابیعمومًاً
انشعابیستبهسمتحزبتوده؟چهگرایشایدئولوژیکیعملمیکند؟چرااینگرایش

رابیاننمیکنیدوبهتحلیلونقدآننمیپردازید؟

اینمجموعهمتأسفانهانتشارنیافتهاست،امااحتمالمیدهمکهبهصورتجدا
جدابتواندرمیاناسنادپیداکردولیبههرحالمیتوانمتاجاییکهحافظهیاریمیکند
بهمضامینآناشارهکنم.درکنارمطالبتئوریک،مطالبتبلیغی،اخبار،مسائلمربوط
حاوی تئوریک، مسائل عرصۀ در داشت. وجود رژیم علیه افشاگری حتی و شهدا به
موضعگیریآلبانیعلیهتئوریسهجهانبود.اینمطلبدرواقعمقالهایبودکهآلبانی
برایاولینبارعلیهتئوریسهجهانمنتشرساختهبودودرحدود۴۰-۳۰صفحهمیشد
کهمنترجمهکردهبودم.دراوایلسال۱۹۷۷یعنیسال۱۳۵۶درچارچوبهمان
بهمسئلهتئوریسهجهانتوجهخاصیشد. سیاستکارگستردۀویژهدرخارجکشور
منمدتکوتاهیدرآنکارابودمودرروزنامۀ“ترکیشدیلینیوز”کهبهانگلیسیمنتشر
میشد،)ترکینمیدانستموانگلیسیمیخواندم(دیدمکهآلبانیعلیهتزسهجهانموضع
گرفتهاست.همانروزبهابتکارخودمبهسفارتآلبانیرفتهوخواستارمطلبیدراین
ارگانحزبکار پوپولیت” ای “زوری نشریۀ آن، از قبل روز سه دو اتفاقًا بارهشدم.
آلبانی،ایننقدرامنتشرکردهبودکهخبرگزارِیآنهابهصورتفتوکپیپخشمیکرد.من
توانستمباوابستۀفرهنگی-مطبوعاتیشانگفتوگوییداشتهباشمومصاحبهایتهیهکنم.
اینمجموعهراترجمهکردهوبرایبچههافرستادم.بهنظررفقااینکارخوبیبود،البته
بهخودممستقیمًاًنگفتندکهکارمخوباست؛نکندکهمنشیرشوم!جلوتربهبرخورد

سازمانباخودموپوراندردورهایکهشهرامدرخارجبوداشارهخواهمکرد.

بههرحالازاینترجمهومصاحبهدر“گزارشبهخلق”استفادهشدهبودوحتی
گفتهشدکهترجمۀمنازنسخۀسازمانطوفان،کهبالفاصلهپسازانتشاررسمیتز،آن
راترجمهکردبهتراست.مابهعنوانکارفرهنگیدستبهانتشارآنمیزدیموایناولین
باربودکهدرسازمانازضرورتکارفرهنگیواهمیتوارزشآنصحبتمیشد؛تا
آنزمان،برایسازمانکارفرهنگیبیمعنیبود.بایداعترافکنمکهاینامردرگوشم
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“َدنگی”صداکردوباشعفدیدمکهگویاسازمانوبچههابهاهمیتکارفرهنگیمعتقد
شدهاند؛قباًلاگرمیگفتیمچنینکاریخوباست،نوعیعیبتلقیمیشد.

داستانعدمانتشار“گزارشبهخلق”همجالباست.مجموعۀتهیهشدهازجانب
ازداخل ازچهکسی؟ تااجازۀچاپبگیرد!اجازهچاپ بهداخلفرستادهشد شهرام
کشور،یعنیازبچههایداخل!بیشازچندماهطولکشیدتایکنسخهازآنبهداخل
فرستادهشود،بچههاآنراببینندوبرخوردبکنندوباالخرهبگویندکهآیامیتوانیدآنرا
چاپکنیدیاخیر.کتابدربینرفقایداخلچرخیدوهرگزاجازهچاپنگرفت.دلیلی
همکهبرایاینامرذکرشداینبودکهمبارزۀایدئولوژیک،درشکلیکهدرنشریهآمده
تابعهمانبرخوردهایغلطوانحرافیبارفقایفداییستوزمانۀچنینبرخوردهایی

بهسرآمدهاست.

دورۀتصفیهوتعلیق

البته بهسرمیبردم، لیبی در بیشتر من سالهای۱۳۵۶-۵۷ یعنی دوره این در
به بایدبگویمکه اما اوضاعخبرداشتم؛ از تاحدودی و بودم مرتبدررفتوآمدهم
دستورمسئولینیعنیمثاًلیزدانیانحتیاالمکانمرادرجریانخیلیازامورنمیگذاشتند؛

مشخصًاشهرامهرگزنظرخوشینسبتبهمانداشت.

ازهمانزمانانتقالاوبهخارجیعنیتیرماه۱۳۵۶،منوپورانبازدردورانیاز
تعلیقونوعیتصفیهبهسرمیبردیم.درواقعازسال۵۴وتغییرایدئولوژی،نظرشهرام
اینبودکهسازمانبهبچههاییاتکاداشتهباشدکهخودشانازنزدیکمیشناختند؛آنها
بهامثالماکههرگزازنزدیکباآنهابرخوردنداشتیماعتمادواعتقادینشاننمیدادند؛
ازدورچیزهاییشنیدهوتصوریداشتندکهبنابرآن،مامربوطبهنسلقدیموعقبمانده
هستیموبایدآموزشببینیمتااحیانًامورداعتمادتشکیالتقرارگیریم؛مثالمنشهرامرا
تازمانیکهبهخارجآمداصاًلندیدهبودم.مسئولخارجکهیزدانیانبوددرتبعیتمطلق

ازشهرامکارمیکرد.

منایننوعتصفیۀتلویحیرازمانیاحساسکردمکهمادرلیبیپیشنهادیک
نشریۀبینالمللیرامطرحکردهبودیم.آنزمانمجتبیطالقانیدرآنجابودوازمنبهاین
بهانهکهبایدبهداخلبروم،خواستهشدکهادامهکاریفعالیتهارابهاوبسپارم.ماجرا
طوریطرحشدهبودکهاگرازخودمنمیپرسیدند“مسئولچهکسیست؟”پاسخمیدادم

کهبهدلیلبهداخلرفتنمن،مجتبیمسئولاولاستومننفردومهستم.

درواقعبهاینخاطربودکهمجتبیخودرابسیارنزدیکتربهرهبرینشانمیداد
تامن،یعنیخودراکاماًلموافقباهرگونهتصمیمیکهرهبرییعنیشهرامبگیردیاکاری
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کهانجامدهدنشانمیداد.بهنظرم،بهاحتمالزیاد،بهایندلیلبودکهمنبهنفردوم
تقلیلپیداکردهبودمومجتبیمسئولمنشدهبود.مندرواقعدریکحالتتصفیه
یا زبانعربی به نگارش و وظرفیتهایی)صحبت امکانات از ولیچون داشتم قرار
شناختخیلیزیادیکهازنیروهاواوضاعمنطقهوهمینطورازافرادوارتباطخیلی
نزدیکمباآنهاداشتم(برخورداربودم،سازماننمیتوانستبهسهولتازآنهاچشمپوشی
کند.بههرحالوزنهایمحسوبمیشدم؛درواقعهمۀکارهارامنمیکردمولیازلحاظ
سازمانیمجتبیمسئولمنبود،البتهاینمسائلراامروزبهسادگیبهزبانمیآورماما
بود آزاردهنده هرچند این میگذاشت. تأثیر آدم بر طبعًا و بود سخت برایم روزها آن
نزد وضعیت این علنیکردن بود، منفی چیزیکه باشد. داشته نمیبایست اهمیتی اما
جریانهایخارجیوازجملهبعضیازبچههایفلسطینیبود،مثاًلیکروزبهسراغ
رفقایفلسطینیرفتهبودم؛مجتبیبهآنهاگفتهبودکهمحمدعلی)تراب(دیگرمسئول

نیست.آنرامنازخودتماسفلسطینیامشنیدموناراحتشدم.

یکمثالدیگربهذهنممیآیدمربوطبهدورۀخیلیکوتاهیدر۱۳۵۳کهمن
)مرتضی اسماعیل سراغ به منتظری محمد درکویت، بار یک بودند. تصفیهکرده را
خاموشی(میرودتاچندپاسپورتبهاوبدهد.محمدمنتظریومنباهمروابطیداشتیم،
امکاناتردوبدلمیکردیم،کمکنظامی،آموزشنظامیو…آنهاجمعیسهچهارنفره
بودند.گویامنتظریبهاسماعیلگفتهبودکه“اینبستهرابهفالنی)تراب(بده”)که
بهنظرمیکسریپاسپورتپاکستانیبود(.اسماعیلمیگویدکه“ترابدیگرمسئول
چون خودش او ندارد؛ اشکال ولی میدانم “باشد که میدهد پاسخ منتظری نیست”.
وگرنهکار میگیرد ازشما را بسته باشد وظیفهاش چنانچه اگر مسئولیتشعوضشده،
دیگریخواهدکرد،مثاًلآنرابهکسدیگریمیدهد،میتوانیبهاوبدهی”.اسماعیل
همبستهراگرفتهوگفتهکه“بهترابمیرسانم”.دایی)سپاسیآشتیانی(ازشنیدناین

برخورداسماعیلخیلیعصبانیشدهوآنرابچگانهتلقیکردهبود.

او به را تاکتابی بودم رفته منتظری سراغ ۱۳۵۶به دورۀ در دیگر، بار یک
پسدهم؛یکیدوروزبعدمنتظریمجتبیرادیدهوبهشوخیبهاوگفته“چطورشد
برگردوندیدش؟دوبارهقضیهدرستشد؟چرابامحمدعلیاینطوربرخوردمیکنید؟”.

بله!درسازمانچنینبرخوردهاییرایجبود.اشارهکردم،زمانیکهسمینارشورای
باشم خاصی امکانسازی دنبال به منطقه در که خواستند من از شد تشکیل مسئولین
بهطوریکهوقتیپسازانجاممأموریتبهپاریسرسیدم،سهچهارروزازسمینارگذشته،

تصمیماتمهمگرفتهشدهوشهراماستعفادادهبود.

باری،شهرامزیرکترازآنبودکهدرآنشرایطصریحًاازمشیچریکیحمایت
بودند، تهیهکرده داخلکشور در بچهها اعالمیهایکه ازهمان بهخصوصپس کند؛
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شهرامبهنظرمباتغییراتخیلیجزئیولیباقبولنفیمشیچریکیآنرامنتشرکرد.
رهبری بهعنوان نمیتوانست او و بود بچههامشخصشده نظرجمعی دیگر بههرحال
نظرخودراتثبیتکند.اینجادیگرنشاندادهشدهبودکهاکثریتسازماناینموضعرا
قبولداردواینبدانمعنیستکهاعالمیۀزمستان۱۳۵۶اعالمیۀسازماندرمجموع
آناست.درخودایرانهماینموضعتاحدودزیادیانعکاسپیداکردهبود؛رفقای
زندانتعریفمیکنندکهحتییکنسخهازاعالمیهایکهبچههادرنقدمشیچریکی
دادهبودنددرزندانبهدستآنهارسیدهوایندرشرایطیپیشآمدهکهخودآنرفقا
همبهایننقدرسیدهبودند.بههرحالشهرامدرسمینارشورایمسئولین،تاآنجاکهبه
یاددارم،تلویحًامشیچریکیرارّدمیکندیعنیبهاینشکلکهآنراتابعیازشرایط
افتوخیزجنبشتلقیکردهوتابرههایزمانیصحیحمیداندوپسازآْننادرست؛
اگربخواهیمبهطورخالصهاینتحلیلرامطرحکنیمدرواقعمعتقداستکهدردورۀ
شکلگیریتئوریجنبشمسلحانهوسالهاینخستینآن،باالبودنپتانسیلانقالبی
بهرشد پرولتاریا،دهقانان،خردهبورژوازی(وحرکترو طبقاتخلقی)یعنیعمدتًا
نزدیک آیندۀ در انقالبی برآمد یک از نوید طبقات، این خودبهخودی جنبشهای
میدادهاست.ازیکسودشمندچارآشفتگیهاوبحرانهایدرونیبودهکهاورااز
تأمینحداقلنیازهایاقتصادیتودههایمردمناتوانمیکردهوتضادهایدرونیاش
راشدتمیبخشیده،ازسویدیگرضعفپیشاهنگوعدماعتمادتودهبهپیشاهنگ
درکنارنتایجناشیازحاکمیتطوالنیدیکتاتوری،تاکتیکتبلیغمسلحانهرابهعنوان
میداد قرار انقالبیون دردستورکار ترویج زمینۀالزم و تبلیغ وشرط تاکتیکعمده
وازاینروجنبشمسلحانۀپیشتازپاسخدرستیبهضروریاتانقالبیآنروزجامعه
اقتصادی از۱۳۵۲وضع بعد نفتی درآمدهایسرشار باسرازیرشدن اما است؛ بوده
درونیرژیمبهبودیافتواینرونقاقتصادیبیسابقهامکانمیدادکهباتأمینمنافع
اقتصادیبخشهاییازطبقاتخلقیبهویژهخردهبورژوازیبهطورکوتاهمدتبهسوی
)تئوری شود رانده عقب به جامعه در انقالب موج ترتیب بدین و شده رژیمجذب
بهاینَپسرفت،شرایطعینیتبلیغمسلحانهیامبارزۀمسلحانۀپیشتاز باتوجه رکود(؛

دیگرنمیتواندپاسخدرستیبهضروریاتجامعهباشد.

ایننوعدورهایکردنمشروعیتمشیچریکیراشایدبتواننوعینقدخجوالنه
آنتلقیکرد،شبیهبههمانروالیکهدرعمل،جریاناقلیتچریکهابهنفیآندستزد.

برای تشکیالتی حوزههای از هرکدام بازگردیم. مسئولین شورای جلسۀ به
در جمعیکه فعالیت بهواسطۀ آنها میکند. انتخاب را خود نمایندۀ شورا در شرکت
حوزههاداشتند،ازمسئولینوسرگروههایادیگرافراد،شناختمناسبیبهدستآورده
بودندبهخصوصکهنظراتشاندرنشریۀداخلیمنعکسمیشد.مباحثیکهدرنشریۀ
با رابطه در ازجمله رامیسازد داخلیمطرحمیشدهمضامینبحثشورایمسئولین
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بورژوازیلیبرالونقشیکهبورژوازیایرانازدورۀمشروطیتبهبعدداشته،دررابطه
بافعالیتهاییکهدرمشیچریکیرواجداشتهوجوانبمثبتومنفیآنوهمینطور
پراتیکهاییمشخصازمناسباتدرونسازمانیگرفتهتاخوردنقرصسیانورکهتحت

عنوانخودکشیموردبحثونقدقرارگرفت.

مسئلۀسیانور

اینموردآخرامرتکاندهندهایبهشمارمیآمدهاست.استفادهازکپسولسیانور
یعنیخودکشیدرلحظهایکهراهفراردیگریازچنگالدشمنوجودندارد،یکیاز
روشهایمعمول،کاماًلمجازوصحیحیارزیابیمیشدکهوسیعًادراختیاررفقاقرار
داشت.درنشریۀداخلیمقالهایبهقلماعظم)بهجتمهرآبادی(دراینبارهنوشتهشدهبود
کهبهنقدقرصسمیوایناقداماختصاصداشتونوعیمبارزۀنظریبایکیازرفقای

مرکزی،احمد)جوادقائدی(پیشمیآیدکهشدیدًاباحذفاینامکانمخالفبود.

در میشد؛حداقل مطرح وخودکشی سیانور قرص نفی نبودکه بار اولین این
خارجکشورمابهایننظربرخوردکردهوآنرابهداخلمنعکسکردهبودیم.مشخصًادر

خارج،نظریبودکهاستفادهازقرصوخودکشیراانحرافیتلقیمیکرد.

اینمسئلهبرایمابعدازتماسبابچههایفلسطینیوبهخصوصابوجهادزیر
اوگفتکه سؤالرفت.دریکیازگفتوگوهاییکهدرمورداوضاعمبارزهداشتیم،
“هیچگاهراهصحیحمبارزهخودکشینیستوهمیشهاینامکانوجودداردکهنیروهای
دشمنفردرازندهنگهدارند”.ماخودماننمونههاییدیدهبودیمکهساواکبرایشکنجه
وکسباطالعات،ازاینکهفرِدمبارزقرصسیانوربخوردجلوگیریمیکردیابهمحض
این با تقابل بیرونبکشد.در را آن تا رافرومیدادمعدهراشستشوداده آنکهقرص
در و باشد شیشهای که افتادند کپسولی از استفاده فکر به بچهها ساواک، تاکتیِک
نتیجهباشکستنآندردهانزخمیپدیدآیدوزهربالفاصلهواردخونشود.یکیاز
اینکپسولهای فرستادن ایران به و درستکردن خارج، در ما تدارکاتی فعالیتهای
شیشهایبود.لولههایآزمایشکوچکییافتهبودیمکهباکمیدستکاریکاماًلمناسب
اینهدفبود.دیدهبودیمکهحتیممکناستدراینحالتهم،ساواکباتعویض
خونفرِددستگیرشدهجلویمرگاورابگیردوشنیدمکهخونوحیدافراختهراکهاز
همینکپسولهایشیشهایاستفادهکردهبوددوبارعوضکردهبودند؛اینواقعهمنجربه

فجایعامنیتیوضربههاییشدکهمیدانیم.

تأثیرسیانور،“این  ازامکانخنثیکردن ابوجهادمعتقدبودکهگذشته گفتمکه
کار جنبش یا سازمان را از داشتن یک نفر در زندان که نقش اش پر اهمیت است محروم 
تا زمانی که زنده است خودش مضمون یک قضیه است، می شود  می سازد. یک زندانی 
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زنده  زمانی که  تا  فرد  این  خانوادۀ  ترویج کرد؛  و  تبلیغ  زد،  افشاگری  به  دست  او  حول 
است در حالت بسیج زندگی می کنند و در تالش آزادسازی او هستند، اما زمانی که او از 
کف رفت، دیگر هیچ کاری نمی توان به پیش برد و خانواده الزاماً کنار می رود”. درواقع

ابوجهاداززاویۀکارتودهایبهاینمسئلهمینگریستوماازدیدگاهیچریکی.

نمونههایضدونقیضیازهردونوععملوجودداشت.مانمونههاییداشتیمکه
رفیقیزندهماندهوهیچاطالعاتیبهدشمنندادهبود،ولیدرعینحالموارددیگریهم
بودکهرژیمموفقمیشدفردرازندهنگهداشتهوازاوحرفبکشد.حتیبهنمونههایی
برخوردکردهبودیمکهبچههاییزخمیشده،قبلازاینکهبامزدورانرژیمروبهروشوند
قرصرابهدورانداختهوازآناستفادهنکردهبودند.درمرداد۱۳۵۳ناصرجوهریقبل
ازدستگیریوقتیهنوزدراثرانفجاریکبمبزخمیبودهودیگرنمیتوانستهخودشرا
بهجاییبرساندبهرفیقیکههمراهشبودهگفتهکهسیانورنخواهدخوردوقرصرابهدور
انداختهبود؛یعنیدرهمانسالهاهم،عملکردهاییخالفجریانعمومیوجودداشت؛
امااینکاررسمًادرسال۱۳۵۶درسازمانموردنقدرفقاییقرارگرفتکهدرنشریۀ
داخلیکارمیکردندوبهتدریجاینمسئلهجاافتاد.اینجاافتادنراهمبازبایدبرزمینۀ
اجتماعیبرآمدجنبشوامکاناتفعالیتوکارتودهایفهمید،اینکهدرسال۱۳۵۶
امکانحرفزدنوجوددارد،میتواندربرابرساواکسروصداوافشاگریکرد؛همۀ
اینعواملدرنفیاینکارتأثیرداشتهاست.بههرحالدربحثداخلیاحمدمرکزیتیا

قائدیایننظررابهعنواننظرلیبرالیشدیدًاموردانتقادقراردادهبود.

درکنارمسئلۀسیانورجوانبدیگریازعملکردهایوابستهبهمشیچریکیمورد
انتقادبود.غیرازخودعملمسلحانه،مناسباتسازمانیبهطورکلیهدفنقدبود؛یعنی
رابطۀرهبریوافرادپایین،مسئلۀنفیدموکراسیدرونیوجریاننیافتنبرخیازنظرات
ومحدودماندنآنهابهبهانههایامنیتییابهدلیلبیاعتناییبهنظراتیکهرفقایپایینابراز
میداشتند؛مطرحنکردنوبهجریاننیانداختنهمۀنظراتوبعدبچههارادرمقابلعمل
انجامشدهقراردادنمثلهمانترورشریفواقفیو…اینهاهمهمضامینیبودکهبعدها

درآنسالهادرسازمانتئوریزهشد.
)۱(
زیرعنوانحاکمیتیاسلطۀ“اولتراچپ”

جبههبندیهایدرونشورایمسئولین

درابتدایامر،درجریاننشستشهرامواحمد)جوادقائدی(بهعنوانمرکزیت
وایوب)محمدیزدانیان(بهعنواننمایندۀخارجدریکطرفودیگرانیعنیمنتقدین

۱-توجهداشتهباشیمکهاینمفهوماولتراچپکهبیانیانتقادیازجریانیدرداخلبخشمنشعباسترا
نبایدبا“اولتراچپ”شناختهشدهدرسالهای۱۹۷۰بهبعددرغرباشتباهکرد.
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درطرفدیگربودهاند،امادرجریانبحثهادیدهشدکهخوداینسهنفرنمیتوانستندبا
یکدیگرتوافقکنند.انتقاداتشدیدبچههاموجبشدکهمثاًلاحمدبرایدفاعازخود،
مسئولیترابهعهدۀشهرامبیاندازدزیراشهرامبهعنوان“فردمسلط”عملمیکردهاست؛
یامثاًلخودشهرامبرخیازفعالیتهاییراکهدرهمیندورۀآخردرخارجکشورزیرنظر
یزدانیانانجامشدهبودموردانتقادشدیدقراردادوایوبرامسئولکارهایانوشتههای
ایندورهدانست.بنابراینخودایوبهمدِلخوشیازشهرامنداشت.بهنظرمنایوب
کاًلدربسیاریمواردکاسۀداغترازآشبودواگرتصمیمیازطرفشهرامقابلانتقاد
میبود،اوآنراتشدیدکردهودامنۀآنراگسترشمیداد؛درنتیجهکاًلدراینرابطه
کاماًلمسئولیتداشتولینمیخواستآنرابپذیردوکوششمیکردکهاینهاراهم
بهگردنشهرامبیاندازد.ایناستکهائتالفاولیهایکهاینسهباهمداشتندزیرفشار
انتقاداتتاحدودزیادیمتزلزلشد.هرکداممسئولیترابهعهدۀدیگریمیانداخت.

عمدۀبرخوردشهرامبهمسئلۀمشیچریکیهمانطورکهگفتمنوعیدفاعخجوالنه
ازآناست؛اینکهمشیتافالنتاریخموجهبودهوممکناستپسازآندیگرمعتبرنباشد.

و است داشته افراطوجود میپذیردکه درونتشکیالتی مناسبات با رابطه در
برخیکارهایغیرقابلدفاعصورتگرفتهولیازقبولاینکهانتقادمتوجهمسئولاین
کاریعنیخودشاستسربازمیزندومیگویدکه“مامردانمشیچریکیهستیم،ما
مردانعملمسلحانههستیم”؛بهعبارتدیگرهمۀاینعملکردهای“افراطی”راباید
برزمینۀمشیچریکینگریست.اینتشخیصمیتواندتاحدودیصدقکند،امانهبدان
نظرات نسبت به البته درک این نباشد. او متوجهشخص مسئولیتی هیچگونه معناکه
فردِییکعنصرمثلخباثتوشرارت برخیخصوصیات به را سطحیایکهمسئله
بایک انحرافات این در تصورکه این میشد؛ بهجلومحسوب قدمی میداد، تقلیل
عنصرخبیثمواجهیمکهذاتًاآدمپلیدیاست،اینهمانبرخوردیبودکهقباًلخود
شهرامبادیگرانکردهبودوحالهمانبرخوردعلیهاوعملمیکرد؛مثلکسیکهپا
برلبۀغربالیبگذاردکهغربالبرگشتهوبهساقپایخودشبخورد.ایننوعبرخورد
برمیگشتبهخودشهراموحتیدیدیمکهبعضیازبچههابهشکلانحرافیوفردیدر
مقابلتصفیههایفیزیکی،نوعیمقابلهبهمثلتصورکردهبودند.رفقاییدرخارج،جدا
ازشورایمسئولین،کهدرردۀپایینقرارداشتهوازکارهاییکهصورتگرفتهبودخبر
نداشتند،ازشنیدنموضوعتصفیههایکهخوردهبودندودرنتیجهبرخوردهایخامی
داشتند؛البتهآنموقعکسینمیتوانستاینشکلافراطیراباورکردهوجدیبگیرد

ولیبایدگفتکهاینحرفهمشنیدهشدکهشهرامبایداعدامشود.

درمقابلاینجبهۀسهنفریدرمجموع،اتوریتۀدایی)سپاسی(بهعنواناتوریتۀ
بخشداخلعملمیکرد،بینآنهاهمالبتهیکسریاختالفنظروجودداشت.شاید
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تشکیل به منجر بعدها و داشته وجود نطفهای درحد اشارهکردکه تمایزاتی به بتوان
جریانهاییمثلآرمانونبردشدکهکمیبعدبهآنهااشارهخواهمکرد.

استعفایرهبریوسرنوشتتقیشهرام

درجریانشورا،درروزهایسومیاچهارمسمینار،رهبریاستعفاکرد،امریکه
بهمعنایاخراجآنهانبود؛قرارشدکهشهرامنظراتانتقادیخودرانسبتبهشخص
خودشودورهایکهدررهبریبودهومسائلیراکهدرشورایمسئولینپیشآمدهبنویسد.
درپایانجلساتبیانیهایصادرشدیادقیقتربگویمسپاسیآشتیانیمتنینوشتکهمورد
برخورددیگرانقرارگرفت.برخالفدورههایقبل،همۀبچههاییکهدرجریانبحثها
بودندبهآنبرخوردکردند.اینقضیهمدتیطولکشیدومجموعًادورهایپرتالطمبود
وحتیتاحدودیجنبۀمنفیپیداکرد.دیگرهیچحدومرزیدرانتقادفرضنمیشد
حتیبرایاطالعاتامنیتی.اینوضعناشیازاینبودکهبچههاازاینکهموضوعاتو
اتفاقاتیپیشآمدهکهازآنهابیخبرماندهبودندیکهخوردهواکنونمیخواستندازهمه
چیزباخبرباشند،حتیاطالعاتشخصیمثلناماصلیافراد،زندگیخصوصیشان…؛
مضافبرآن،هرگونهانتقادیمتأسفانهوبهغلط،تبدیلبهفحاشینسبتبهدیگریشده
وبهعنوانانتقادسازمانیپیشرویهمهقرارمیگرفت.بهنظرمایننوعبرخورد،حالتی
افسارگسیختهبهخودگرفتهبودوالبتهآنرابایدطبیعیویکعکسالعملدرمقابل
فشارهایگذشتهتلقیکرد؛ولیعاقبتهمۀبچههابهآنبیاینهبرخوردکردندوبعداز

جرحوتعدیلهامرتبشدوانتشارپیداکرد.

باوجودانتقاداتیکهدرداخلمطرحشدهودرنشریۀداخلیچرخیدهبود،هنوز
رفقاییبیرونازشورایمسئولینبودندکهازتقیشهرامدفاعمیکردند،ازجملهمحسن
فاضل.آنهادرابتدامعتقدبودندکهنبایدبهاینشکلاورابهبادانتقادگرفتوبرخی
ازنظراتتقیمیتواندصحیحباشد؛ولیبهتدریجنظرهمهازتقیبرگشتوخودشماند
وخودش!درپایانجلساتقرارشدهبودکهتقیهمراهباسپاسیبهایرانبرود.اوحتی
پذیرفتکهبهعنوانفردویکعضوسادۀتشکیالتوظیفهومسئولیتیهمبهاومحول
گردد.اوحتیکمیبعد،زمانیکهاخراجشد،ایناخراجراموردانتقادقراردادهبود.در
اینجامیبینیمکهبرخوردسازمانازنظرروابطتشکیالتیچندانتغییرنکردهوهنوزدر
همانگونهمناسباتبود.براساساینمناسباتوقتیانتقاداتیبهفردمطرحمیشد،یا
اواینبرخوردراپذیرفتهوانتقادازخودمیکردودرنتیجهدرسازمانباقیمیماندیا
خارجازسازمانقرارمیگرفت.بهنظرمناینیکبرخوردصحیحنیست.میتوانگفت
کهدراینچارچوب،بهتوانتقادیواردشدهوتومثاًلاینانتقادرانمیپذیری؛خب
تشکیالتمیتواندتورابهدلیلعدمپذیرشانتقاد،تنزلداده،ازمسئولیتمشخصعزل
کردهوبهنوعیتصفیهشوی؛دراینحالتبهعنوانعضوسادهیاکادرو…باقیمیمانی
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واحیانًامسئولیتجدیدیبهتودادهمیشود.اینرواِلصحیحاست،نهاینکهاگرقبول
نکنی،بیرونبیافتی!

اما پاسخبدهد، او قرارمیشودکه و راتحتفشارمیگذارند بههرحالشهرام
جواباودرواقعجوابیسرباالستیعنینشانمیدهدکهتقریبًاهیچکدامازانتقادات
رانپذیرفتهاست.سازمانیکباردیگرکوششمیکندوبازازاومیخواهدکهنظراتش
راارائهکندوسپسبااوواردبحثشوند…البتهناگفتهنماندکهقبلازاینکهازاو
بخواهندکهبهانتقاداتپاسخدهد،اورابهبازگشتبهایرانفرامیخوانند.شهرامدر
پاسخمیگویدکهمنفقطبهشرطیمیرومکهداییهمراهیامکند.درواقعداییتنها
کسیاستکهمیتوانستبااوصحبتکندواینازشخصیتخوددایی)سپاسیآشتیانی(
ناشیمیشدکهگوششنواداشتومیتوانستباافرادبهخوبیصحبتکند؛یابهتراست

بگویمکهشهرامکاًل،فقطبرایداییصالحیتقائلبود.

باری،باداییتاآنکاراوازآنجاتانزدیکمرزایرانهممیرود.منهمانزماناز
بچههاشنیدمکهمعتقدبودندوقتیبهنزدیکمرزبرسد،“دبهدرخواهدآورد”وهمینطور
همشدکهگفت“منقرارنبودبااینپاسپورتبرومواینکارخطرناکاستوممکناست
مرادستگیرکنند”وازهمانجابدوننظرداییبرگشت؛مضافًابهاینکهدربرخوردهایش
که میکند دارد؛کارهایی را رهبری میکندکهگوییهمانجایگاهگذشتۀ رفتار طوری
اعضایعادیبهخوداجازۀآنرانمیدادند؛منجملهاینکهبهخانهایکهتشکیالتدر
آنکاراداشترفتهومقادیریپول،بیشازآنچهبرایمسافرتشتعیینشدهبودبرمیدارد.
یعنیبدوننظربقیهوهمانگونهکهقباًلبهعنوانمسئولتشکیالتبرخوردمیکرد.این
انتقادیبودکهرفقاییکهبعدًامسئولارتباطشدهبودندبهاوداشتند.بههرحال،اوبهپاریس
برمیگرددومیگویدکه“چونامکاناتیراکهبرایرفتنمالزمتشخیصمیدادمفراهم
نبود،ازاینکارخودداریکردم!”یعنیدرواقعکاماًلبرخالفآنروالیکهدرتشکالت

رایجبودرفتارمیکرد.باری،پسازبازگشت،قرارشدکهبهانتقاداتپاسخدهد.

درخارجکشورپسازاتمامشورایمسئولینوتازمانیکههمچنانتشکیالتی
برقراراست،اکبر)محمدنمازی(تادوسهماهبهخاطراینکهاوازاعضایجمعداخل
بودهکهبراینشستبهخارجآمده،مسئولیتخارجرابهعهدهداشت؛درنتیجهاوحکم
اخراجشهرامرا،بنابهنظررفقایداخلنوشتهوبهدستشمیدهد؛یعنیاخراجشهرام
تقریبًادرآذریادی۱۳۵۷واقعمیشود.درهمینفواصل،شهرامبراییکعملجراحی
بهلندنرفت.منیکیدوباربااومالقاتداشتم.یکیدوبارهماکبراورادیدهبود؛
باالخرهقرارشدکهباهمانامکانویژهیعنیباآنپاسپورتیکهبهنسبتامکاناتآنروز
ومدارکیکهبرایدیگررفقافراهممیشدخیلیتمیزومناسببودبهایرانبرود؛امری

کهکمیقبلازقیامانجامگرفت.
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ازنتایجعملیشورایمسئولین،انتخابهیئتیبهعنوان“مسئولینموقت”است
کهبرایرفتنبهداخلکشوروارائۀگزارشکاملجلساتمأمورمیشوندبهداخلکشور
رفته،گزارشکاملجلساتراارائهکنندوبهخصوصدرداخلبهاعادهوتجدیدفعالیت
سازمانبپردازند؛فراموشنکنیمسازمانتقریبًابهمدت۶ماهیابیشترازمیدانفعالیت
خارجبود؛یعنیدیگرهیچفعالیتبیرونینداشت.دلیلعمدۀآنهماینبودکهبچههای
داخلادامۀفعالیتزیرعنوانسازمانمجاهدینخلقایرانراقبولنداشتند،درنتیجه
حتیازانتشاربرخیازگزارشاتکارگریومقاالتیکهخودشانتاسال۱۳۵۶براساس
تماسهایزیادیکهدرکارخانههاوهمینطوردرفعالیتهایتودهایراجعبهمسائل
بودم شنیده نمیکردند؛حتی منتشر را آنها و داشتندخودداریکرده مردمی و کارگری
مدتیتالششدهتازیرعنوان“پیوند”نشریهایبیرونبیاید.بههرحالایننوعفعالیتها
زیرعنوان“بخشم.ل.سازمانمجاهدین بازگشتبچههامیبایست با و بود خوابیده
خلقایران”ازسرگرفتهشود.بهاینترتیببودکهنشراطالعیهدوبارهآغازشدودرخارج
نزدیکبه۲۰تراکتیکجابهمارسیدکهچاپکردیم.منآنهاراچندیبعدبهعربی

همترجمهکردم.اینتراکتهاعمدتًابهتاریخآبانماه۱۳۵۷بود.

درنیمۀآذرماهاعالمیۀچندصفحهایباتیتر“پیشبهسویتشکیلهستههای
طبقۀکارگر آزادی راه در پیکار “سازمان امضای بار این که شد منتشر خلق” مسلح
ایناعالمیهراسپاسیتهیه

)۱(
برآنبود. ایران(” )بخشم.ل.سازمانمجاهدینخلق

کردهبودکهبهواسطۀطرحضرورتمبارزۀمسلحانهموردنقدبرخیازبچههاقرارگرفت،
امابهنظرمنهستۀدرستیداشت.پسازانتشارایناعالمیه،یکبارشهرامرادرخارج
ازکشوردیدمکهازتوجهبچههابهضرورتمبارزۀمسلحانهخیلیخوششآمدهبودکه
“خوشبختانهبهاینکاراقدامکردند”.بهعبارتدیگراوهنوزفکرمیکردکهبچههابا

۱-نک.به:“پیشبهسویتشکیلهستههایمسلحخلق”.
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Piesh-besuye-tashkile-Hastehaye-mosalah.pdf



۵۶۸ازفیضیهتاپیکار

نقدمشیچریکی،درواقعبهنفیمبارزۀمسلحانهونفیبرخوردقهرآمیزبارژیمرسیدهاند
وزمانیکهدیدهبوداعالمیهایدائربرضرورتهستههایمسلحازطرفسازمانداده
شده،برایشنوعیتداعیفعالیتقبلیخودشمحسوبمیشدوازاینبابتخشنودشده

بود.اوهنوزدراینتاریخ،درپاریسبهسرمیبردوبهایرانبازنگشتهبود.

رسمی آمدن بهوجود مسئولین شورای مهم تشکیالتی نتیجۀ همانطورکهگفتم
بخشمنشعبازیکطرفوشکلگیرینطفههایدوگروهدیگریعنینبردوآرمانبود.

گروهنبرد

احمدیان امیرحسین مسئلۀشخص از غیر چیزی عمدتاً من نظر از نبرد مسئلۀ
نیست.احمدیانکسیستکهدرفراراززندانسارینقشبسیارمهمیداشتوباشهرام
وحسینعزتیکمرهایهمراهشدهبود.سازماناورادرنیمۀاول۱۳۵۳بهاینجهتکه
مبادادستگیرشدهوحیثیتسازمانبهخاطرعدمتواناییدرحفظافسریکهبهاوپیوسته
لکهدارشودازکشورخارجکرد.اوتاسال۱۳۵۶پسازآنکهدردرونتشکیالتترقیو
رشدمیکندبهسطحعضویتمیرسد.باخروجشهرامازایران،بهاحمدیانبهایویژهای
دادهشدهومسئولیتتدارکاتیارتباطباداخلبهاوسپردهشد.منکماکاندرخاورمیانه
ومنطقهبودمهمراهباکساندیگریمثلمجتبیطالقانیوراشد)محسنفاضل(.یکی
دوتاازبچههاهمدرعدنبودندکهمجموعًابرایسازماندهِیفعالیتهادرمنطقهکار
میکردیم.احمدیاندرپاریس،طیمدتیحدودیکسالنامههایاپیامهاییراکهمخفی
بهاشکالگوناگوندرجاسازی،کتابچه،نامهبهصورتمیکروفیلمیاباجوهرنامرئیاز
را بود نوشتهشده نامههاییکهریز آمادهمیکرد؛ برایمسئولینورفقا داخلمیرسید
بازنویسیکردهوبهکسیمیدادتاتایپشوندودستآخرمثاًلشهرامیاکسدیگری
بخواند.بههرحالاوازاینطریقازنظراتیمطلعمیشودکهازداخلمیآمدهاست.برخی
ازاینمضامینحاویانتقاداتیستکهبچههایداخلنسبتبهسازماندارند.احمدیان
اینانتقاداتراکهازداخلبهدستآورده،درکنارآمادگیهاییکهبهنظرمبهانگیزههایی
کاماًلفردیبرمیگشته–متأسفانهبایداعترافکردکهدربرخیمواردبرخوردناسالمی
داشت–قراردادهویکسرینظراترادرانتقادبهیکدورۀرهبریکههماندورۀ
۵۶-۱۳۵۳باشد،البتهبهزبانخودشتنظیممیکند.متناوعینًابازنویسینوشتههای
داخلنبودامامحتوایآنبانوشتههاینشریۀداخلیهماهنگیداشت.اواینمقاالترا
برایمطالعهبهشهراممیدهد.شهرامهمازآننوعافرادینبودکهاگرانتقادیمیشنود،
بهمضمونآنتوجهکردهوفورًاانتقادرابپذیرد.اوقبلازهرچیزبهاینتوجهداردکه
چهکسیانتقادرامطرحکردهاست،اینانتقادازکجامیآید؟آیااودرجایگاهانتقاد
کردنقراردارد؟لیاقتچنینکاریرادارد؟واگرانتقادشپذیرفتهشوداینامرچهتأثیر
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منفیایبراینشخصمیگذارد!آیادچارنوعیخودبزرگبینینمیشود؟یعنیمجموعۀ
سؤالهاییکهازیکزمینۀبوروکراتیکبرمیخیزد.درآنجا،مسائلازچارچوبنظری
مقامو…مطرح و ُپست رقابت،جایگاه، فردی،تحتشکل قالب در و خارجاست

میشود.

دراینانتقاداتاحیانًامضامینصحیحیهموجودداشتهاستامانهبیشتراز
آنچهدرسطحتشکیالتعمومًاًمطرحبود؛تنهااونبودکهاینانتقادهارامطرحمیکرد،
خاص بهطور – غیرشجاعانه و بهصورتضمنی من، مثل حتیکسی را آنها از بعضی
اعترافمیکنمغیرشجاعانهومحافظهکارانه–ابرازمیکردوبههمیندلیلزیراخیهبوده
وحتیازداشتناطالعازمسائلیکهدرونسازمانمیگذشتمحرومبودم؛یابهاتهاماتی
واهیمثلاینکهنمایندۀبورژوازیلیبرالدرونسازماناستازامورکنارنگهداشتهمیشدم.

باری،شهرامپسازمطالعۀمتن،اینانتقادهارانمیپذیردوبهاحمدیانپیشنهاد
شکل این به بوروکراتیک سیستم میکنند. پیدا اختالف نهایت در ولی میکند بحث
اعزام سازمانی مأموریت یک به را فرد اختالف، یک برایکتمان میتوان استکه
کرد.بهاحمدیانمیگویندکهبهافغانستانرفتهودرآنجادررابطهباپیداکردنامکانی
جهتعبورازمرزوحفظآنفعالیتکند؛یعنیاورابهدنبالنخودسیاهمیفرستند.او
خودرابنابرپرنسیپهایسازمانیموظفبهاینکاردیدهوبهراهمیافتد.وقتیبهترکیه
میرسدباهمسرشکهازبچههایسازمانبودمالقاتمیکندودرآنجامخالفتخودرا
باادامۀسفرتازمانحلانتقاداتابرازکردهوازآنسربازمیزند.همسرشنیزبااوراهی
فرانسهشدهوسپساتاقیدرپاریسکرایهمیکنند.طبقروالوجویکهدرسازمانوجود
داشت،اگرکسیدرموضعمخالفاستوکنارهگیریمیکند،سازمانبایدبداندکهاو
بهکجارفتهواحیانًاچهخطریازجانباومیتواندبرایسازمانمطرحباشد.خودبهروز
)احمدیان(میترسیدکهموردتعقیبقرارداشتهباشدوحتیادعامیکردکهقصدترور
اووجودداشتهاست.منبعیدمیدانمکهدرآنزمانچنینخواستیاطرحیاصاًلمطرح
بودهباشدولیبههرحالایننظِراوبودومیگفتیکیازبچههارادیدهکهخانهاشرا

درپاریستحتنظرداشتهاست.

منشخصًابااودوباردرپاریسقرارداشتم.اوباعینکسیاهوبهشکلیمخفی
رفتوآمدمیکرد.ازاوهربارمیپرسیدمکههدفازایننوعبرخوردتکروانهچیست؟
درهمینفاصلهبودکهجزوهایتنظیممیکند،مجموعۀسهچهارنامهومقالهبهقلمخودش
کهحاویانتقاداتیبهسازمانمجاهدینبودهواسمشرا“گزارشبهخلق”میگذارد.
اصلصحبتاواینبودهکهدیگرسازمانمجاهدینسازمانینیستکهارزشبقاداشته
باشد،اینسازمانرابایدداغانکردوازبعضیمصالحشاگربهدردبخورد،شایدبتوان
سازماندیگریساخت.جالباینکهعلیرغمهمۀادعایدموکراتیکیکهداشت،خودش
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رفتاردرستیدرپیشنگرفتواینجزوهرابهشکلشفافیپخشنکرد.اوکهقصد
بقیۀ آدرس دیگِرسازمان، بچههای آدرس باوجودیکه رهبریعملکند، علیه داشت
بچههادرخارج،لیبی،عدن،بیروت…راداشت،آنرابرایمانفرستاد؛برعکسدر
اقدامیخالفرهبریوسازمان،آنرابهصندوقجبهۀملیدرعدنوهمینطورفداییها
واتحادیۀدانشجوییهوادارسازمانارسالکرد؛یعنیبرخوردهایناسالمیازایننوعکه

برخالفگفتارشکاماًلغیردموکراتیکبود.

و میشناخت را او ایران از و قدیم از سپاسیآشتیانیکه دوره، همان در اتفاقًا
مسئولشهمبودبهپاریسآمدوازاوپرسیدکه“موضوعچیست؟بچههایداخلهمبه
رهبریانتقاددارند،بهترمیبودکمیصبرمیکردیودستبهبرخوردهایسکتاریستیو
انشعابطلبانهنمیزدی.میتوانینظراتتراحتیدرجلسهبهعنوانکسیکهنظرمخالف
داردبیانکنی”.احمدیانظاهرًااینپیشنهادراپذیرفتهومیگویدکهجلویپخشکتاب
رامیگیرد،ولینمیگویدکهآنرانقدًابرایجاهایدیگرفرستادهاست؛اوتاروزیکه
بهایرانبازگشت،درستقبلازقیامهمچنانحالِتبهنعلوبهمیخزدنراباجمعحفظ

کرد،بهطوریکهبتواندامکاناتالزمراازسازماندریافتکندوبهداخلبازگردد.

بعدازقیاممسئلۀکنگرۀاولسازمانپیکارمطرحمیشودوهنوزهمسازمانسعی
داردکهبااوطوریبرخوردکندکهدرتشکیالتماندهوبهفعالیتخودادامهدهد؛
ولیاودچارنوعیجاهطلبیبودکهاساسًاچنینچیزیراناممکنمیکرد.اوبهخودمن
گفت:“منباکسیتعارفندارم!منچهچیزازرهبریکمتردارم؟لنینمیگفتهاست
کههیچگونهایرادینداردکسیکهخودشرادرسطحرهبریمیداند،بهرهبریبرسد”.
منظورایناستکهمنبایددررهبریقراربگیرم.واضحاستکهبچههانمیتوانستند
بپذیرندکهکسیبهزوربخواهددررهبریقراربگیرد.وضعتشکیالتبههرشکلیهمکه
باشد،بایدبرایبقیهثابتشودکهکسیصالحیترهبریدارد.مجموعۀفعالیتورفتار

اواینصالحیترانمیرساند.

او ولی میکنند اوصحبت با پیکار سازمان عضو بهعنوان هم باز سازمان در
همچنانرویهمانمواضعوحرفهاایستادهبود.اوهمراهباچندنفردیگرگروهنبردرا
تشکیلدادند،ازجملهرفقامحمدعلیعالمزاده)مهدی(،ناصرپایدار،کریمروغنیو…

گروهآرمان

و یزدانیان قائدی، مسئولین نشستهایشورای درجریان میدانم، تاجاییکه
مسعودفیروزکوهیتاحدودیکوششمیکنندنظراتخاصخودشانرابیانکنند؛البته
نظراتخاصچندانیبهلحاظسیاسیمطرحنیستوتاحدودیبهنظرمن،بهطورعمده
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اختالفبرسراشخاصدررهبریستوکاربهنوعییارگیریکشیدهمیشود؛آنهاسعی
میکنندحتیاالمکانازافرادیکهدرخارجهستندیااگربشودکسیازافرادشورارابه
سمتخودجذببکنند.اینسهنفردرمقطعیازجریاننشست،نوعیقطبتشکیل
دادند،یعنیتاحدودزیادیمثلهمموضعاتخاذمیکردند؛قبلازجلسهباهمهماهنگ
علیه عمدتًا آنها میکردند. ارائه را انتقاداتخاصخودشان و وسپسحرفها شده
بچههاییکهازداخلآمدهبودندیکسریانتقاداتشخصیرامرتبتکرارکردهودامن
میزدند؛مثاًلاینکهحسینروحانیدرجریاناینسفربهمالقاتهمسرشدرلندنرفت
)اودرسال۱۳۵۳ازدواجکردهبودودرسال۱۳۵۴کهبهایرانبرگشت،همسرشدر
خارجماندوتغییرایدئولوژینداد(؛اورفتهبودتابازنشصحبتکندکهچنانچهتو
انتقاداتیداشتی…ماخودمانبهاینانتقاداترسیدهایمووضعسازماندرشرفتغییر
است…روحانیدرواقعمیخواستکاریکندکهباهمسرشبهآشتیبرسد.اینموضوع
راعلیهاودستگرفتهبودندکهگویاهدفشازخارجآمدن،آشتیکردنباخانمشبوده
است؛یامحمدنمازیکهقرارییکروزهدرلندنگذاشتهبودکهباکسیمالقاتکند.
آنرابازَعلمکردندکهاینهاآمدهاندخارجکهبچرخندوتفریحکنند…وازایننوع
حرفهایزشتعلیهبچههایداخلزدند،البتهعلیهدایی)سپاسیآشتیانی(نمیتوانستند
چیزیبگویند.آنچهتئوریزهکردنداینبودکه“داخلیها”–بماندکهخودقائدیهماز
داخلآمدهبودولیدراینرابطهخودشراازآنانمتمایزمیکرد–طیفراستهستند،
باید اینرفقازمینههایچنینبحثیوجودداشت،یعنی البتهدرنظرات لیبرالهستند،
اعترافکردکهدرنوعحمالتیکهقبلازشورایمسئولین،درزمانرهبریشهرامعلیه
بورژوازیلیبرالصورتمیگرفتتغییراتیپیشآمدهبود.دردرکیکهپسازشورای
مسئولینشاهدآنبودیمکوششمیشدباتوجهبهمناسباتیکهدرایرانوجودداردوطبق
تئوریایکهدرآنزمانرایجبودوآنرا“مناسباتوابستگی”مینامیدیم،برایبورژوازی
لیبرالایراننوعیآزادیعملسیاسیوحقمانورتصورشود؛یعنیبراساسالگوهاییکه
پسازانقالب۱۹۰۵درروسیهدربرخوردبابورژوازیلیبرالبابشدهبود.اینامرحتی

درخوِداعالمیۀپایانیشورایمسئولینبهروشنیتصریحشد،آنجاکهمیگوید:

در“پیام اسفند ماه ۵۶، خطاب به “کلیۀ نیروهای انقالبی میهن، 
دمکرات های انقالبی و انقالبیون کمونیست”، ارزیابی ای که از بورژوازی 
وابسته  بورژوازی  با  را  متوسط  بورژوازی  بین  مرز  دادیم  ارائه  لیبرال 
مخدوش و آن را به طور یک جانبه و در کلیت آن به عنوان بورژوازی لیبراِل 
تا مغز استخوان وابسته معرفی کرده ایم که با توجه به مطالب فوق الذکر آن 

را تصحیح می کنیم”.)۱(

۱-نک.به:اطالعیۀمهرماه۱۳۵۷.
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/etelaiyeh-1357.html
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دراعالمیۀدیماه۱۳۵۶کهقباًلدربرخوردبهمشیچریکیبهآناشارهکردم،
یعنیهماناعالمیهایکهشهرامبهداخلفرستادوباجرحوتعدیِلداخلمنتشرشد،همین
عبارت“تامغزاستخوانوابسته”آمدهبودودرنتیجهمفهوممرحلۀانقالبدموکراتیک

بهرهبریپرولتاریادرآنمغشوشمیشد.

باری،اینرفقاکوششمیکردندکهاینبرخوردراموردانتقادقراردهندیاحتی
بعدازاینکهبهایرانرفتندوهنوزگروهخودرابهنام“اتحادمبارزهبرایآرمانطبقۀ
کارگر”ایجادنکردهبودند،بهنظراتیکهسازمانمجاهدینخلقایران-بخشم.ل.)از
شورایمسئولینبهبعد،بهایننامامضامیشد(ارائهمیکرد،براساسچنینموضعی
به راجع نظریکهسازمان منجمله برخوردمیکردند؛ وامانده و راست نظرات بهعنوان
واقعقصدداشت بود.در نامیده تیِرترکششاه” را“آخرین آن و داده ازهاری دولت
بگویدکهسرکوب،آخرینتیِرترکشرژیماست؛آنهاگفتهبودندخیر!اینآخرینتیر
ترکشنیست،رژیمکارهایدیگریهممیتواندانجامدهدوالبتهکاردیگریهمکردو
آنبهرویکارآوردنبختیاربود.نظراینرفقادراینموردخاصمیتوانددرستباشد
یعنیطرحآنتیتروآنمحتویبهآنشکلدرستنبود،امامجموعًابرخوردآنهاسالم
مبارزۀ بر مبتنی سیاستی نظر، اختالف موارد در اینکه بهجای بگویم میخواهم نبود.
ایدئولوژیکداشتهباشندوبهنحویسالمبرخوردکنند،هدفشانعمدتًا“زدِن”حریف
اساسی مسئلۀ گویا بودند فاصلهگرفته تشکیالت از بچههاییکه از بعضی برای بود.
و یاتالشجهترفعبحران فعالیتیکرد و یاجنبشکار برایمردم باید نبودکه این
پاسخگوییبهمسئلهایداشت،مسئلهبرایآنانایناستکهجریانپیکارایرادداردو
بایدتاجایممکنآنراموردحملهقرارداد.منالبتهاینبرخوردرابعدهادرانشعاب
پیکارهمدیدم،ولیدرمقطع۱۳۵۷ایننوعبرخوردخیلیحادشدهبود.خالصهمسئلۀ
تحلیلیاساسیدرایندورهاینبود؛ولیچنانچهمنشاهدآنبودهام،طبقروالیکهظاهرًا
درتمامانشعابهاحتیدردیگرکشورهاپیشمیآیدبهمجردبروزاختالف،هردری
بهتختهبخوردتقصیربهگردنطرفمقابلاستودستآخرمضمونانتقادات،فدای

اختالفاتفردیوگروهیمیشود.

را“اتحاد ازجمعجداشدوخود ازشورایمسئولین اینگرایشپس باری،
قائدی،مهدی از:جواد بودند رفقاعبارت این نامید. آرمانطبقۀکارگر” برای مبارزه
نامکریمخواندهمیشدوفتحی؛عدهای به فیروزکوهی،یزدانیان،عباسپاکایمانکه
همدرمشهدبودندکههوادارآرمانشدندوگویاسهندهمکهمحفلیشاملچندنفراز
“اتحاد گروه سهند بعدهاخود بود. شده آرمان هوادار بود انگلستان مقیم دانشجویان
مبارزانکمونیست”راتشکیلداد؛درهمینفاصلهگویاقائدیازآرماناخراجمیشودو
سپسبهواسطۀنظریاتیکهبهنوعیمتأثرازنظریاتتقیشهرامومناسباتشباجریانهای
خارجازکشورازجملهآذرخشبودبهسهندمیپیوندد؛امااواینرابطهراازپیکارمخفی
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کردهوبهواسطۀتماسیکهبابرخیازبچههاداشتواردزیرجمعتحریریۀپیکارهمشده
بود.منالبتهازاینماجراهیچخبرینداشتم.بهنظرممدتیبااصغر)مهرداددرویشپور(
ورفیقدیگریبهاسممحسن)حسینمیری(کهاوهمدرزیرجمعتحریریهبودباهم
کارمیکردند.طیچندجلسهآنهامتوجهمیشوندکهقائدیخیلینظراتشبیهبهمواضع
سهندرامطرحمیکندو…تااینکهیکباربااوبهمبارزۀنظریمینشینندوبرایشثابت
میکنندکه“توسهندیهستیکهاینحرفرامیزنیواینکاررامیکنی”.اوهمباالخره
اعترافمیکندکه“بله!منسهندیهستموآمدهامدرپیکارهستهوفراکسیونیطرفدار
سهندبزنم”.اینامرموجبشدکهپیکاراورااخراجکند.اینرفیقفعالیتخودرابا
“اتحادمبارزان”ادامهدادومتأسفانهپسازبیشازیکسالتحملحبسوشکنجه،

درسال۱۳۶۲اعدامشد.

امارفقایدیگریکهدرآرمانبودند،پسازآنکهوضعسهندبهترشدهبود،به
سهندمیپیوندند.منیکباریزدانیانرادیدموازاوپرسیدمآیاشماامروزدرسهندکار
میکنید؟گفتکه“نهدرسهندبلکهباسهندکارمیکنیم”.ایننوععملکردپیرواقدامی
بودکهسهنددرنظرداشتبااینمضمونکهاگرچنانچهگروههاییهستندکهباماهمنظر
بودهوقصدهمکاریدارند،ماآنهاراعضوگیرینمیکنیمکهبیایندداخلتشکیالت،
آنهابایدنظراتماراببرندواستقاللتشکیالتیخودشانراحفظبکنند؛ظاهرشاین

بودکهبهلحاظامنیتیضربهایبهآنهاواردنشود،باطنشرامننمیدانم!

بهاینترتیبکریمویزدانیانبهسهندملحقشدندولیمهدیوفتحیدرآرمانماندند.

بعدازشورایمسئولین

زمانیکهدرخارجازکشورشورایمسئولینبهپایانرسید،بچههاطیچندهفته
بهداخلبازگشتند.اوضاعداخلدرتالطمبودوجنبشاوجمیگرفت،بهخصوصکه
سازماناززمانجنبشخارجازمحدوده،ایناوجگیریرابهعینهمیدیداماچشمانداز
شریفامامی دولت و نگریخته شاه هنوز نبود. مطرح هنوز رژیم قریبالوقوع سقوط
برقراراستوزیرضرباتجنبشعقبنشینیهاییمیکند.باسرکوبموجانقالبدر
جمعۀسیاه،در۱۷شهریور۱۳۵۷کاردولتاویکسرهشدهودر۱۵آبان۱۳۵۷جای
خودرابهیکدولتنظامیبهسرکردگیازهاریمیدهد.در۱۴مهر۱۳۵۷خمینی
بهنوفللوشاتودراطرافپاریسرفتهبود.بچههادراوجاینوضعیتوتظاهراتهای
بودند.سازمان برگشته داخل به آذرماه در آنسال، ازعاشورایمعروف قبل پیدرپی
همچناننوعیحضوردرخارجرابرایخودشالزممیبیندوتصمیممیگیردکهیکی
واقع در و دارد نگه درخارج بود درشورایمسئولینشرکتکرده راکه بچههایی از
یکدفترراحفظکند؛بههمیندلیلمحمدنمازیدرخارجماندهبود.براساسگفتهای
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منتفی و مشیچریکی نفی به توجه با بودهکه این بچهها قصد شنیدم، سپاسی از که
بودنهرگونهاتهامتروریسمبهسازمان،اینامکاندرخارجازکشوروجودداشتهباشد
با کهبتوانیمدستبهفعالیتعلنیترینسبتبهگذشتهبزنیمودرواقعتماسرسمی
سازمانهاونیروهایدیگربرقرارکردهوحضوریعلنیداشتهباشیم.بهعبارتدیگر
هنوزکاربهجایینکشیدهبودکهسازمانبخواهدهمۀنیروهارادرداخلمتمرکزکند.
برهمیناساسقرارشدرادیویعدنراکههنوزادامهداشتحفظکنیم.برایاینکار
تالشکردیمرفیقیکهمسئولیتگویندگیرادیورابهعهدهداشتوازبچههایهوادار
بخشمنشعبدرانگلیسبودرابافرددیگریجایگزینکنیمتادرکنارمسئولیکه
درعدنبودبتواندفعالیترادیوراادامهدهد.چیززیادیهمبهقیامنماندهبود،فکر
میکنماواخردورۀبختیاراستکهاورابهعدنبردم.اینمقارنمیشودبادورهایکه
بچههادرداخلدستبهانتشارمقادیرزیادیاعالمیهواطالعیهزدند.ماازاعالمیههای
چون است ماسبق به عطف اینکاماًل درحالیکه میکنیم صحبت منشعب” “بخش
هیچیکازایناعالمیههابهنام“بخشمنشعب”امضانشدهاستوهمهجا“سازمان
مجاهدین”بودهحتیدردورۀمارکسیستیویابعدازشورایمسئولینکهنامتغییرکرد
و“سازمانمجاهدینخلقایرانبخشم.ل.”یا“بخشمارکسیست-لنینیستی”امضا
از نامیدندورۀپس میشد.“بخشمنشعب”اصطالحیبودکهبعدهادرپیکاربرای
تغییرایدئولوژیرایجشد.آنبیستتراکتوچندیناعالمیهایکهمطرحکردمبههمین
نامسازمانپیکارهم بدانیمکهدرهمانزماِنشورایمسئولین، بود.جالباست نام
بهعنواننامتشکلآتیمطرحشدهبود،امابچههاترجیحدادندکهبارفقایداخلهم
دراینموردصحبتکنندواینروندحدودسهماهطولکشیدودرنتیجهمدتیبهنام
“سازمانمجاهدینبخشم.ل.”اعالمیهدادهشد،امابرایمادرخارج،ایننامسریعًا
فعالیتمیکردیم. پیکار نامسازمان به قیام، از قبل ماه دو از تقریبًا و بود افتاده جا
زمانیکهبهعدنرفتیمهم،باهمیننامفعالیتداشتیم؛درمالقاتهاییکهبانیروهاو
گروههایآمریکایالتینداشتم،بااسمسازمانپیکارباآنهاصحبتکردم؛حتیُمهرو

لوازمرسمیدیگرهمبااینناموآرمدرستکردهبودیم.

باری،رادیویعدنچندیبیشنپاییدزیراباقیامبهمنمسئلهمنتفیبود.این
رادیوتقریبًاتاسههفتهپسازقیامادامهپیداکردوبهیاددارمکهدرآخرینبرنامهایکه
اجراکردیم،درمقابلتبلیغاتشدیدرژیمجدیدبرایخلعسالحتودهها،خطاببهمردم

گفتیمکه“اسلحههارانبایدتحویلداد”.

جلسهبرایعدنیهاوعمانیها

ماکوششیهمدرعدنوعمانجهتروشنکردنتصورآنهانسبتبهرژیمیکه
درایرانپسازقیامبهقدرترسیدهودرکتوهمآمیزیکهنسبتبهانقالبیگریخمینی
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رایجبود،بهعملآوردیم؛چنانکهبرایمبارزانفلسطینیوکاًلجریاناتسیاسیایکه
آنجانمایندگیوفعالیتداشتند.بسیاریخمینیرانمایندۀواقعیانقالبدموکراتیک
ایرانمیدانستند؛البتهناگفتهنماندتصوریکهخودمداشتمهم،تصورروشنیازقضایا
انقالب، امواج درخواباندن بازرگان موقت دولت نقش به توجه با توانستم ولی نبود
چیزهاییبگویمبااینمضمونکهدولتجدیدنمیتواندنمایندۀآنانقالبیباشدکهمردم
خواستهوبرایآنمبارزهکردهاند.هرچندمیدانستمکهآنهاقانعنمیشوندونمیتوانستند
بشوند.طبیعیستکهمنهم،طبقاعالمیهایکهازداخلآمدهبودودرآنجملهایدر
موردخمینینوشتهشدهبودکهاورا“نمایندۀدمکراتیسمانقالبیاقشارمتوسطهجامعه”

میخواند،کهمنهممجموعًاآنراقبولداشتمبارفقایخارجیگفتوگومیکردم.

اشارهبهایننکتهبیموردنیستکهاینمفهوم“نمایندۀدمکراتیسمانقالبیاقشار
متوسطجامعه”کهدرایناعالمیهآمدهبود،بعدهادرخودپیکاربهعنوانگرایشیبهراست
موردتأملونقدقرارگرفت؛آنچهمسلماستاینجملهبرداشتهاینادقیقوُپرابهامی
راممکنمیساخت؛مسئلهبهتعریفیبرمیگرددکهازاین“اقشارمتوسطجامعه”داشته
باشیم.روشنبودکه“دمکراتیسمانقالبی”خمینیناپیگیراستولیبهخاطرشعارهایی
کهمیدادوتصوراتیکهمردمازآنداشتنداینطورارزیابیمیشدکهدرواقعاونمایندۀ
نوعیدمکراتیسمخردهبورژواییاست.اگرازمفهوم“اقشارمتوسطجامعه”همانتصور
بهاصطالحبورژوازیداخلیبرداشتشود)کههمدرتقابلبانیروهایماقبلسرمایهداری
وارتجاعیقرارداشتهوهمدررقابتباسرمایهدارانوابسته(واضحاستکهآنهاحامل
هیچنوعدمکراتیسمینیستند،ولیبههرحالآنتوهِمعمومیکهدرسطحجامعهنسبت
بهخمینیوجودداشت،تأثیرخودشرادرپیکارهممیگذاشتواجازهنمیدادبهعمق

اینناپیگیریخردهبورژوازیپیببرد.

بهنظرماینامریکاماًلطبیعیبودهاستیعنینقدهاییکهاالنصورتمیگیرد،
نقدهاییعلمینیستند.هیچوقتنبایدگذشتهرادرشرایطحالسنجید.گذشتهرابایددر
شرایطگذشتهدرنظرگرفت،نهدرشرایطحال.بله،امروزکهآبازآسیابافتادهوبسیاری
ازقضایاحلشدهو…بگوییمکهچرافالنجریاناینچنینگفتوچنانکرد؟!ازیک
مبارزیاسازمانسیاسیهمکسینمیتواندانتظارداشتهباشدکهپیغمبرگونه،کفدستشرا
بوکندوبیایدواقعیتوتحولشرابگوید.اینغیرعلمیوغیرماتریالیستیاستکهکسی
چنینانتظاریداشتهباشد.مهمایناستکهاگرکسیاشتباهیدارد،اشتباهشفاحشو
کاماًلغیرعلمینباشد؛حاویچیزیباشدکهدرآنزمان،پایهومبناداشته،نهاینکهیک
تصورکاماًلاشتباهباشدکهدرهمانموقعهمقابلانتقاداست،مثاًلدررابطهبا“اشتباهات”
دورۀاستالین،بسیاریقابلدفاعنیست،نهتنهادرشرایطامروزکهدرشرایطآنروزهمقابل
دفاعنیست؛کارهاییمثلپروندهسازی،اعداموسربهنیستکردنمخالفین،نهآندورهونه

درهیچدورهایقابلقبولنیست.
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لحظۀقیام

باز ایران به مسئولین شورای رفقای آنکه از پس
شده تدوین نظریات اساس بر میکنند تالش طبعًا میگردند،
مجاهدین” م.ل. “بخش یعنی مسئولین شورای اکثریت نام به
فعالیتخودراکهدردورۀقبل،درنوعیوضعیتتعلیقیقرار
و اعالمیه بیست آن فعالیت، این نتیجۀ بگیرند. سر از داشته
اعالمیۀ تا یعنی آذرماه، تا مرداد فاصلۀ در بودکه اطالعیهای
“پیشبسویهستههایمسلح”دادهشد.ایناعالمیهبیانصریح
واقعیت اما میشود، محسوب پیکار سازمان موجودیت اعالم
ایناستکهاوجگیریجنبشانقالبیآنچنانسریعوپرشتاب
بودهکهبراستیبچههارادرسرگیجهقراردادهبود.اینتغییرو
انتظار تحوالتدرعرصۀاجتماعیوسیاسیآنچنانغیرقابل
بودهوپیدرپیرخمیدادهکهسازماننتوانستهبوددردورۀقیام
یکشرکتواحد،فعالوهدفمندداشتهباشد؛یعنیسیاستیکه
بهنامسازمانبهنحویروشنوقاطعانهازجانبکلیۀرفقاپیاده
سازمان، مؤثر افراد از یکی بهعنوان روحانی مثاًلحسین شود،
نام به اعالمیهای قیام، از حمایت در میداده اجازه خودش به
و تعریفکرده را قیام اهداف آن، در و بنویسد پیکار سازمان
رهنمودهاییبهزحمتکشانبدهد.اوخواستارکوتاهشدندست
نیروهایخارجیازایرانوادامۀموجانقالب…شدهبود.آری،
رادیو اشغال و بهمن روز۲۲ در و میکند تهیه متنی چنین او
توسطنیروهایانقالبی،آنرابهرادیومیدهدتاخواندهشودو
چنینهمشد.درروزنامۀاطالعاتهمچاپشد،ولیاینابتکار
اومتکیبهکارجمعیتشکیالتنبودهبلکههمانجادرجریان
اشغالرادیوحضورداشتهوآنرانوشتهاست.درنشریۀپیکار

شماره۹۳میخوانیم:

صبح   ۸ ساعت  در  که  پیکار  سازمان  پیام  “در 
روز ۲۳ بهمن ۵۷ از رادیو ایران که به تصرف انقالبیون 
در آمده بود، خوانده شد چنین آمده بود: “ما که همچون 
قطره ای در میان توده های مردم و در کنار آنها به مبارزۀ 
کلیه  از  می دهیم  ادامه  انقالب  با دشمنان  مسلحانۀ خود 
هموطنان مبارز و به خصوص نیروهای رزمنده می خواهیم 
تا نابودی کامل ضد انقالب به مبارزۀ خود ادامه دهند””.  ص۸
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و میکردند شرکت تظاهرات در نفری چند یا تکتک هم دیگر بچههای
میتوانستندهمراهمردم،میدانهاییراازتصرفارتشوتانکهایشآزادکنند؛مثاًل
حسینروحانیدرتصرفمیدانراهآهنبارفقابوده،یااسممیدانجمهوریراخوداو
کهخطخوشیداشتبهدرشتیباالیدیوارمیدانبارنگنوشتهبودوتامدتهاآنباال
خطاوپیدابود؛یابچههاییکهبهصورتفردییااکیپیبهمصادرۀبعضیازتجهیزات
ارتشیمیپرداختند،مثاًلرفیققادرورفیقدیگریدرتصرفپادگانقلعهمرغیشرکت
داشتهاند.ازایننوعفعالیتهایفردیوگروهیفراوانانجامگرفتهولیاینامرمبتنیبر
یکبرخوردتشکیالتینبودهاست.واقعیتایناستکههمهغافلگیرشدهبودند.قیام
نهتنهاخیلیازمردم،بلکهگروههاوجریاناتچپراهمغافلگیرکردهبودودرمیان
آنهاوضعسازمانپیکاربهترازبقیهنبودچونپیکاربهتازگیازمشیچریکیبریدهواز
آنرهاشدهبود.پیکاردرایندورهمیخواستشکلیازرابطهباجنبشکارگریرابیابد
کهتحتتأثیرمشیچریکینبودهوبادرکجدیدتطابقداشتهباشد.اوتازهبهایننوع
فعالیتدرجریانمبارزاتکارگریرویآوردهبودکهقیامدرراکوبید.درواقعبسیاریاز
بچهها،مثاًلازمیانگروه“دانشجویانمبارز”)کههواداراندانشجوییخطسهمحسوب
میشدند(روبهکارخانههاآوردهبودنددرحالیکهمنبهیادندارمسازمانبرایدانشجویان
چنیندستوریدادهباشد،یادرخیلیازکارخانههادرخوِدجریانمبارزاتکارگری،
اعتصابهاوَبْستنشستنهاجریانداشتوطبعًارفقاییازسازمانکهدراینکارخانهها
بودنداینحرکاتراهمراهیمیکردند.منمجموعًافکرمیکنمکهبیشتراینفعالیتها
بهابتکارخودافرادبودیعنیآنهاییکهتمایالتغیرچریکییاضدمشیچریکیداشتند،
باتوجهبهسمتگیریعمومیسازمانبهسویکارگران،طبعًابهسویکارخانههاوجنبش
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نداشته فعالیت نوع این برنامهایعلیه و کارگریکشیدهمیشدند.سازمانهمسیاست
کهعرضهکندیابهمخالفتباتمایلطبیعیرفقابرخیزد.اگرانتقادیبهسازماندراین
دورهباشد،همینعدمانسجاموتحلیلدرستازشرایطاستکهافرادرادریکجنبش

خودبهخودیالبتهباسمتگیریعمومیکارگریرهامیکند.

بحثیدرموردپیچیدگیقیام

فکرمیکنمبهعنوانیکنیرویسیاسییاحتیبهعنوانیکشاهدکهزیادازوقایع
دورنبوده،الزماستکهبهاینبخشازتاریخایرانیعنیمسئلۀقیامبرخوردکوتاهیبکنم؛
اینمبحِثخیلیمهمیاستوزمینۀمساعدبرایماکهبتوانیمبرخیازتحلیلهایرایجو

یکجانبهرایکباردیگرمرورکردهوموردتجدیدنظرقراردهیم.

عمومًاًتاجاییکهبهیاددارمبنابرهماندیدرایجقبلی،مسئلۀقیامرابهجوانب
اقتصادی-اجتماعیآنتقلیلدادهووجوهفرهنگیآنرانادیدهمیگرفتیم؛یعنیگروهها
وشفاف آگاهانه نحوی به آنها میکردیمکهگویا تحلیل راطوری اجتماعی اقشار و
صرفاتابعمنافعاقتصادیفوریخودهستند.درمیاناینگروههایاجتماعیهمعمدتًا
بهاقشارحاکمجامعهبود؛درنتیجهتمامهموغمماندرحدتحلیل توجهمانمعطوف
منافعبازاریهاواقشاربورژواییماندهوانگیزههایدیگِرگروههایوسیعاجتماعیرا
کهدراینحرکتعظیمتودهایشرکتداشتندازقلممیانداختیم.دراینتحلیلهادقت
نمیکردیمکهاصاًلچهچیزرخدادهکهتمامنیروهایجامعهبهاستثنایمشتیساواکییا
عناصریکهمستقیمًاًدردوامرژیمگذشتهنفعداشتند،اینگونهبهخیابانهاریختهاند؟این
نهتنهابرایما،بلکهبرایاشخاصبسیارهوشمندوفرهیختهدراروپاوغربهممسئله
بود.کسانیکهمتخصصتحلیلانقالبهایگوناگونازچینوشورویو…بودند،در
برخوردبهقیامایراندچارحیرتشدهوبهتعمقدرآنپرداختند؛مثاًلمصاحبهایازمیشل
فوکوباروزنامۀلیبراسیونرابهیاددارمکهبعدازدوسفربهایران،درستقبلازقیام،
ازرابطۀمبارزاتمردمباکارکردونفوذفرهنگسنتیسخنمیگفت.اوباشوروشعف
دراینخیزشتودهایمینگریستونشانمیدادکهمردمچطورازسننوآدابفرهنگی
ومذهبیخودبرایمقابلهوکنارزدنیکرژیمخونخواردستنشاندهسودجستهاند.ای
کاشماخودماندرهمانسال۱۳۵۸اینمسئلهراباابعادوسیعتریمیدیدیموبهآن
برخوردمیکردیم.میبینیمکهجریاناتگوناگونپسازدههاسالقیامراطوریبررسی
میکنندکهگویامثاًلازبیخخواستبورژوازیبودهاست؛گویااینبورژوازیبودهکه
بهنحویحسابشدهاینآلترناتیوراَعلمکردهودیگراناصاًلبهحسابنمیآیند.حاال
چطورشدهکههمۀمردمبهخیابانهاریختهودرقیامشرکتکردهاند،مهمنیست!مگر
خواستهای لیبرالها، احیانًا و بازاریها و بورژوازی خواستهای کنار در اینکه نه
دیگریهممطرحبودهاست؟یابحثیکهبرسرمشخصکردنمنشأقیامدرگرفت؛مثاًل
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درکانوننویسندگانگفتهمیشدکهازشبهایشعرانستیتوگوتهآغازشده،یاخودما
معتقدبودیمکهازجنبشخارجازمحدوده،یامذهبیهاکهفتوایخمینیرامنشأقلمداد
میکردند،یاهستندکسانیکهبحراناقتصادیخالصرادلیلمطلقمیدانستند.اگرقرار
باشدبحراناقتصادیدرآنروِزرژیمشاهبتواندچنینانقالبیبهوجودآورد،بحرانهای

اقتصادیامروزبایدغربراصدبارکلهپاکردهباشد.

همۀایننظرات،یکجانبهوتنگنظرانهاستیعنیجاییکهآدمنخواهدقضایا
راهمهجانبهببیند.بایدهمۀعواملودینامیسمدرونیآنهارابررسیکرد.نبایدفراموشکنیم
کهبهقوللنینانقالبکاریکطبقهنیست،کارهمهاست؛انقالبهزارشرایطمیطلبد.
درخودروسیهاگرچنانچهجنگجهانینبودمگرمیشدانقالباکتبرراهانداخت؟حزبش
رامیخواست،شخصلنینرامیخواست…همانطورکهبهنظرمتحولدرایران،باهمۀ
زمینههاییکهوجودداشتبهشخصیتیمثلخمینیهمنیازداشتتاچنینمسیریرابپیماید.

بههرحال،بهنظرمیکتحلیلجامعوهمهجانبهدراینرابطهالزماستکهابتدا
همۀعواملراببیندوسپسبرسرقیامقضاوتکند.باافرادیهمبرخوردداشتهامکه
آدمهای به آنها آنمیشوند. اهمیت منکر بهکل قیام، تحلیل در توانایی بهواسطۀعدم
خستهایمیمانندکهقدیمدربرخوردبهانقالبمشروطهمیدیدیم؛کهبابااینمشروطیت
چهبودوبهچهدردخورد؟!اینساختۀدستانگلیسیهابودوپدرماراهمدرآوردند.مثل
اینکهکسیبیایدودرموردقیامبگویداصاًلچهارزشیداشته؟!یعنینفهمدکهچطور
میلیونهانفربهخیابانریختهوچهرۀایرانومنطقهراعوضکردهاندوخواهینخواهی
برآینداینحرکت،تاریخماشدهاست.ماچطورمیتوانیمبگوییمچیزینبودوارزشی
نداشت؟ایننهتنهایکنقطۀعطفدرتاریخماست،کهبهنظرمنتأثیراتمثبتآنرا
همبایددرنظرگرفت.حکومتیکهپسازقیامبهقدرترسید،دراینچنددههبهلحاظ
افشایمذهبتأثیربسزاییدرمردمماداشتهاست.بههیچقیمتینمیشدبهمردمایران
فهماندکهحضرتعلییاامامحسینچهنوعآدمیبودهاند!ولیامروزهمردمدیگربا
عمقوجودخودشاناحساسکردهاندودیدهاندکهامامحسین،ازکجامعلومکهآدمی
مثلخمینینبودهباشد؟امروزحداقلاینسؤالدرذهنشانرسوخکردهاست.ایناز
جنبههایمثبتیستکهدراینرابطهوجودداردیعنینقدتجربیمذهبدرفرهنگمردم.

کنفرانسوحدت

فرایند در نهادن وگام تشکیالتی وحدت وظایفکمونیستها اولین از یکی
تشکیلحزبطبقۀکارگراست.مجاهدینخلقبهمجردیکهتغییرایدئولوژیدادند،این
مهمراپذیرفتهوهمانطورکهقباًلیادآورشدمتالشکردندبادیگرجریاناتمارکسیست
مجموعه تالش این حاصل شوند؛ وحدت این محققکردن جهت در واردگفتوگو
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)۱(
گفتوگوهاییبارفقایفداییبودکهمتأسفانهبهنتیجهمطلوبنرسید.

پسازقیامماشاهدفوراننیروهایسیاسی،بهشکلسازمانی،گروهیوحتی
محفلیبودیمکهاکثرًابهمارکسیسمتمایلداشتند.مسئلۀتالشدرجهتوحدتبخشیدن
بهایننیروهاطبعًاازاولینومقدمترینکارهایپیکاربود.درمیاننیروهاییکهبهلحاظ
سنتی،چپوکمونیستتلقیمیشدند،تاآنروزتمایزاتمشخصیدرخودجنبشپیش
رایجگشت درجنبش بهطورخودبهخودی سه”که اصطالح“خِط بود؛مشخصًا آمده
ناظربرمرزبندیمیانسهدستهدرمیانکمونیستهابود.دستۀاولکهبهحزبتودهو
اقمارشورویورویزیونیسممربوطمیشد؛دستۀدومبهطرفدارانمشیچریکیوعمدتًا
بهنحوی بودکهدرواقع امایکخطسومیهم چریکهایفداییاختصاصداشت؛

)۲(
سلبیخودراازطریقمرزبندیباتودهایهاوچریکهاتعریفمیکرد.

اینجریانهایخطسومبایدبهپایوحدتیاحداقلنوعیائتالفبایکدیگر
ماه۱۳۵۷ بهمن اواخر همان در یعنی قیام از بالفاصلهپس بههمینجهت و میرفتند
نشستیبرگزارشدکهچندینگروهومحفلدرآنحضورداشتند.ازاینمیانسهجریان
بهپیشینۀبخشمنشعبتعلقداشتندیعنیآرمان،نبردوپیکار.جریاناتیهمبودندکهاز
قبلازقیامبابخشمنشعبدربحثوتبادلنظرقرارداشتندمثلرزمندگان؛جریانات

دیگریهمدرجریانقیامازخارجبهایرانبازگشتهودرجنبشفعالیتداشتند.

و انجامید بهطول ماه چند شد معروف وحدت” “کنفرانس به تالشکه این
بارها پیکار نشریۀ در میکرد، فعالیت سازمان ارگان تحریریۀ در بهعنوانکسیکه من
بهمضامینآنبرخوردداشتم.گذشتهازسازمانهاوگروههایذکرشدهبایدازجریانات
دیگرهمنامبرد:مبارزینآزادیخلقایران،مبارزینطبقۀکارگر،مبارزانراهطبقۀکارگر،
نبرد، ایران،طرفدارانجنبشطبقۀکارگر،کارگرانمبارز،کمیتۀ اتحادیۀکمونیستهای

پیوندواتحادانقالبیبرایرهاییکار)زحمت(.

کنگرۀاولسازمانپیکار

سازمان اولینکنگرۀ نشستهایکنفرانسوحدت، آغاز از پس هفته دو یکی
پیکاردراسفندماه۱۳۵۷تشکیلشدوماکههنوزدرخارجبودیم،حداقلمن،خبر
چندانیازآنچهدرآنجامیگذردنداشتموتاحدودزیادیمشغولدوندگیهایخارج

۱-نک.به:“گفتوگوهایدرونیبیندوسازمانچریکهایفدائیخلقایرانوسازمانمجاهدینخلق
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/mojahed_fadaii.html.”ایران
۲-چندماهپسازقیام،خطچهار)راهکارگر(وکمیبعدجریانیباگرایشبهفعالیتصرفدرجنبش

کارگریمنسوببهخطپنجهمبهوجودآمدند.
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کشوربودم.بچههاییکهازداخلآمدهوهنوزخارجبودند،محمدنمازیوشاکر)فاضل
نادری،کهاوهممدتیکوتاه،همانسالهای۵۷-۵۶بهخارجآمدهبود(بیشتردرجریان
کنگرهقرارداشتند؛حداقلازآنهادرمورداشخاصیکهبهعنواننمایندهدرکنگرهحاضر
میشوندنظرخواهیشدهبودوآنهاهمبراساسشناختقبلیخودنظریدادهبودندولی
ازمضمونومحتواینظریاتوگرایشاتبیخبربودند.منازحاصلکارکنگرههم،

فقطزمانیکهبهایرانبازگشتممطلعشدم.

برایاینکنگره،تدارکچندانیصورتنگرفت،امابرگزارشدنشورایمسئولین
چندماهقبلازآنوبحثهاییکهدرطیآنصورتگرفتهبود،بهنوعیشایدبتوانگفت
نقشتدارککنگرهراایفاکردودرنتیجهمجموعًامیشودگفتکهکنگرههمدرواقع
بهنحویدموکراتیکبرگزارشدونتایجآنبیانگرنظراتتودههایسازمانیدرآنمقطع
بود،ناگفتهنماندکهدرگشایشکنگره،شورایمسئولینمجبورشددرارتباطباحضور
ناکافیسازمانوفعالیتهایآندرجریانقیامتوضیحیبدهد،امریکهضرورترسیدن

بهیکخطمشیمشخصراهرچهضرورترمیکرد.

درجریانکنگره،دونظربرجستهشدهبودوبینایندوگرایشطیفنظرات
دیگریهموجودداشت.اصولنظریایندوگرایشدرپایان،بهشکلدوقطعنامهبه
کنگرهعرضهشدوبعدازرأیگیریاکثریتحضاریکیازآنهاراپذیرفت.ایننظریات

رامیشودبهصورتمؤجزبهشکلزیرفرمولهکرد.

خالصهایازنظراتاکثریت

خصلت بهدلیل اساسًا اما داشته، دستاوردها برخی مسلمًا بهمن ۲۲ قیام
سازشکارانۀرهبریآن،دچاروقفهشدهوبهصورتانقالبینیمهتمام،هنوزراهدرازیدر
پیشدارد؛بهاینعنوانبههیچوجهنمیتوانازپیروزیانقالبصحبتکرد.تودههای
مردمبههدفهایاقتصادیوسیاسیخوددستنیافتهاندواینانقالبیکهآنهاهمهچیز
خودرافدایآنکردهاند،هنوزتاپیروزیفاصلۀزیادیدارد.ماهیتطبقاتیرژیمباعث
میشودکهنتوانآنرانمایندۀواقعیتودههاقلمدادکرد.تودههابایدبرایتأمینحاکمیت

خودبهمبارزهادامهدادهودرصورتلزومدستبهسالحببرند.

درتحلیلساختطبقاتیحاکمیت،اینقطعنامهدوجناحراشناساییمیکند:
یکجناحکهنمایندۀسرمایهداریمتوسطاستودرمجموعازمنافعکلسرمایهداری

ایراندفاعمیکند،بهاینعنواندریکنبردتابهآخر،درکنارسرمایهباقیمیماند.

جناحدیگرکهخمینینمایندۀآنهامحسوبمیشودخردهبورژوازیمرفهسنتیست
واساسًامتکیبهبازار.اینجریانباروحانیتروابطمشخصودیرینهایدارد.ایننیرو
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بارژیمشاهجنبۀانقالبیوترقیخواهانهازخودنشاندهدامادرعینحال دربرخورد
جریانیناپیگیراستوبهسازشبالیبرالهاکشیدهخواهدشد.دولتموقتجمهوری
اسالمیکهبهقدرترسیده،عمدتًابرلیبرالهااتکاداردوخردهبورژوازیسنتیعمومًاًدر

کمیتههاودرشورایانقالبیافتمیشود.

قطعنامهایکهاکثریتآراءرابهدستآورد،معتقداستکهعلیرغمائتالفو
وحدتیکهبینایندوجناجوجودداردنبایداختالفشانرانادیدهگرفت؛ایناختالف
دوگانگی نوعی آمدن بهوجود باعث میشود، ناشی آنها طبقاتیگوناگون مواضع از که
درقدرتسیاسیگشتهاست؛اینتِز“قدرتدوگانه”طبعًااشارهبهاوضاعروسیهبین
و لیبرالها افشای به باید قطعنامه،کمونیستها نظر از دارد. ۱۹۱۷ اکتبر و فوریه
ماهیتضدانقالبیآنهاپرداختهوابستگیوپیوندشانرابهامپریالیسموسرمایۀجهانی
نشاندهند؛درعینحالکهبایدعلیهجنبههایسازشکارانۀسیاستهایخردهبورژوازی
مبارزات پیشرفت مانع آنهاکه انحصارطلبانۀ و برخوردهایغیردموکراتیک وهمچنین

تودههاوانقالبدرحالتحولمیشودمبارزهکرد…

خالصهایازنظراتاقلیت 

ازنظراینجریاِنکنگرهکهاقلیتآنراتشکیلمیداد،قیامتودههادر۲۲بهمن
صرفًانقطۀآغازانقالبایرانمحسوبمیشدوبایدآنراادامهداد.خیانتلیبرالهاو
دیگرنیروهایسازشکاریکهقدرتسیاسیرابهدستگرفتندنوعیوقفهدرپیشرفت
انقالبودرتعمیقآنایجادکردهاست،امااینوقفهکوتاهمدتبودهوتودههابهسرعت
را رژیم این و داده ادامه را خود انقالبی وحرکت پیبرده رژیم ماهیتضدخلقی به
سرنگونخواهندکرد.اینقطعنامهبرائتالفدوجریانبورژوازیلیبرالوخردهبورژوازی
تمایالتسازشکارانهاشهرگونه بهدلیل استکهخردهبورژوازی معتقد اما دارد اذعان
جنبۀانقالبیخودراازدستدادهوبایدمستقیمًاًباآنمبارزهکرد؛طبعًااینقطعنامه
هژمونیکامل زیر را دولت و نیست دوگانه” “قدرت نوعی بهوجود قائل بههیچوجه
لیبرالهامیبیند.وظیفۀکمونیستهادرنتیجه،تدارکدیدنتداومانقالباستودر
اینجهتبایدشرایطوامکاناتالزمۀسیاسیوحتینظامیرافراهمکنند؛ازجانب

اکثریت،مواضعاینجریانمخالفچپروانهتلقیمیشد.

تعیینرهبریجدیددرکنگرۀاول

وجود هم دیگری قطعنامهگرایشاتگوناگون دو این بین همانطورکهگفتم،
درجریان دارد. دوقطبوجود این بین نظری نشانمیدادکاًلیکطیف داشتکه
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کنگره،قطعنامۀاولاکثریتآراءرابهخوداختصاصدادوبراساسآن،مرکزیتجدید
سازمانانتخابشد.مرکزیتجدیدتاآنجاکهبهخاطردارمشاملپنجعضواصلیمیشد
کهعبارتبودنداز:علیرضاسپاسیآشتیانی،حسینروحانی،کوچکآقا)محمد(نمازی،
قاسم یعنی علیالبدل اعضای نفر دو و رحمانی محمدعلی محمدیانباجگیران، شهرام

عابدینیومسعودپورکریمیاناتور.

بستندفاترسازماندرعدنوبازگشتبهایران

دیگر حداقل بهصورتی حتی ماندن خارج مسئلۀ ۱۳۵۷ بهمن انفجار از پس
ضرورتخودراازدستمیداد.مادرخارجدررابطهبااوضاعودولتجدید،خمینی
و…درهمینفاصلهفعالیتتبلیغیخودراادامهمیدادیمیعنیانعکاساخبارداخل،
ترجمههاییازبیانیههایجدیدسازمان،کاررادیووکارهایتبلیغیازایننوع؛اماکار
ازوسایلیکهداشتیمرابهصاحبانش ایرانبود.مقداری به اصلیمانتدارکبازگشت

تحویلدادم،همانطورکهقباًلنوشتم،دفاترمانرادرلیبیوبیروتبستم؛

شد؛ داده فلسطینی سازمانهای به داشتیم منطقه در اسلحههاییکه و مهمات
همینطورآنچهدرترکیهباقیماندهبود؛درعدنهمۀوسایِلدفتروتسهیالتراتحویل
دادم؛یکبدهکاریبهعمانیهاداشتیم،مقداریراکهنزدیکپنجهزاردالرمیشد،
پرداختمومقداریهمماندکهدیگربهمابخشیدند.فقطمقداریاسنادرادرخارج
حفظکردیموترتیبنگهداریآنهارادادم.بچههادیگرهمهبهداخلبازگشتهبودند.من
همباشاکرکهمسئولارتباطاتدرترکیهبوددرتاریخدهمفروردین۱۳۵۸باپاسپورت

جعلیازمرزبازرگانبهایرانبازگشتم.

نقشوفعالیتزناندرمجاهدینوبخشمنشعب

نمیتواناینبخشازتاریخبخشمنشعبراکهتازمانتشکیلسازمانپیکار
وقیامبهمن۱۳۵۷میرودکاملتلقیکردبدونآنکهبهنقشبرجستۀزنانمبارزیکه
دردورۀمجاهدینمذهبیوسپسمارکسیستفعالیتداشتنداشارهکرد.ازهمانسال
۱۳۵۰ودرسالهایبعدازآن،بازندانیشدنمجاهدینوتالشخانوادههادررابطه
بازندانیان،شمارهرچهبیشتریاززنانودخترانبهمبارزهرویآوردندوخیلیازآنان
کارآییهایبرجستهایازخودنشاندادندوبرخیبهسازمانپیوستند.کارآییهایزنان
کهعرصههایمختلفیازسازماندهیتاتدارکاتوحتیعملنظامیرادربرمیگرفت،
مرحلۀ نوینیدرنگرشوفعالیتانقالبیسازمانگشود.دراینجانمیتوانمازتکتک
آنهانامببرم،امانامبسیاریازآنهادرذهنمماندهاست،کسانیمثلسیمینتاججریری،
نرگسقجرعضدانلو،اکرمصادقپور،فاطمهتیفتکچی،لیالزمردیان،حوریهمحسنیان،
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صدیقهرضایی،حوریبازرگان)هایده(،محبوبهمتحدین،فاطمهفرتوکزاده،محبوبه
افتخاری، منیژه میرزاجعفرعالف، فاطمه اشرفزادهکرمانی، منیژه افراز، رفعت افراز،

فاطمهامینی،سرورآالدپوشودیگران.

دررابطهبافعالیتزنانبایدبهنقشمؤثریاشارهکنمکهپورانبازرگانبهعنوان
مدیردبیرستاندخترانهرفاهایفاکردوپسازآن،نقشخاصیکهدرتماممراحلزندگیم
داشت.بایدافزودکهدیرپابودنسنتمردساالرانه،چهدردورۀمذهبیوچهپسازتغییر
ایدئولوژیمواردانتقادیمهمیراامروزبرایمامطرحمیکندونشانمیدهدکهبرای
مبارزهبااینعقبماندگیفرهنگیتالشویژهایبایدبهکاربرد.پورانبازرگانمیگوید:

و  می بافند  تئوری  زنان  حقوق  دربارۀ  کسانی که  فراوانند   …“
قلم فرسایی می کنند اما در عمل همان برخورد عقب ماندۀ 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 سازمان های سیاسی اعم از چپ یا مجاهدین وجود داشته است. 
گمان نکنید وضع در خارج از این سازمان ها بهتر است. هرگز. در سطح 
جامعه و حتی در جامعۀ روشنفکری پرمدعای ما، برخورد به زنان به مراتب 
تا رسوب های  راه درازی در پیش است  تحقیرآمیزتر و ظالمانه تر است. 
عقب ماندگی از ذهن ها 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 
انسانی مان است ارتقاء یابیم. کار و آموزش ویژه ای 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:

سازمان  اول  دورۀ  در  چه  مبارزی ست که  زنان  یاد  اول  نکتۀ 
مجاهدین )تا سال ۱۳۵۴( و چه بعد از آن در بخش منشعب )پس از 
این که گمان  با  زنده ها،  از  نمودند.  مبارزه  و  فعالیت  ایدئولوژی(  تغییر 
به  می کنم  اکتفا  ببرم.  اسم  نیست  درست  باشد،  داشته  اشکال  نمی کنم 
این که مبارزه و مقاومت شان را در آن روزهای سخت، شایان ستایش و 
احترام بدانم. از زنان فعال در سازمان مجاهدین قبل از تغییر ایدئولوژی 
امینی که در زمان شاه و اشرف احمدی که در جمهوری اسالمی  فاطمه 
اعدام شدند و زری میهن دوست که پس از قیام ۵۷ درگذشت نام می برم. 
تعداد زنانی که در آن سال ها به زندان افتادند و برخی تا سال ۵۷ در زندان 
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ماندند فراوان بود. در دورۀ بخش منشعب تغییری کیفی در مشارکت زنان 
آنها چه در مسئولیت تشکیالتی و چه  در فعالیت های سازمانی رخ داد. 
در کار نظامی و یا در فعالیت های کارگری لیاقت های چشمگیری از خود 
نشان دادند. عالوه بر رفقای شهیدی که به عنوان همکار در دبیرستان رفاه 
بودند مثل رفعت افراز یا عفت خواجه زارع… دیگر زنان شهید در دورۀ 

بخش منشعب )از ۵۴ تا ۵۷( عبارت اند از:

سیمین تاج  جریری که دبیر بود و در انجام وظایف سازمانی جسور 
با مأموران ساواک شهید  و فداکار. در مهرماه ۱۳۵۵ در یک درگیری 
شد. منیژه اشرف زاده کرمانی که پس از شکنجه های بسیار در سال ۱۳۵۴ 
اعدام شد. در تاریخ ایران، او اولین زن سیاسی ست که اعدام شده و نیز 
فاطمه  افتخاری، حوریه محسنیان،  منیژه  زمردیان،  لیال  صدیقه رضایی، 

تیفتکچی، فاطمه فرتوک زاده، اکرم صادق پور و نرگس قجرعضدانلو…

اما نکتۀ دوم مربوط است به زنانی که در صفوف سازمان های مبارز دیگر فعالیت 
می کردند به خصوص مهم ترین آنها، سازمان چریک های فدایی خلق ایران. زنان در این 
سازمان نیز جایگاه مبارزاتی ویژه ای داشتند، البته نمی توانم 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 احمدی اسکویی، فاطمه ابراهیمی )مهرنوش قبادی( که 
مقاومت مسلحانه اش در آن سال ها طنین ویژه ای در فضای خفقان زدۀ سیاسی داشت و 
سعیده شایگان )رفیق مادر( که شرح شکنجه هایی را که بر او رفت خودم )از بی سیمی 
که در سازمان برای گرفتن امواج خاص رادیویی مأموران ساواک درست شده بود)۱(( 
شنیده ام 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)۲( و موضع و فعالیت های بعدی اش را 
همه می دانند و غزال آیت و شیرین معاضد )فضیلت کالم( و بسیار و بسیار دیگر از همۀ 

گروه های مبارز، چه شناخته شده ها و چه به خصوص گمنامان”.)۳(

۱-دربارۀشنودموجهایخیلیکوتاهساواکنک.به:گشتیهایساواکدرتعقیبانقالبیون،ترابحق
http://www.peykar.org/pouranbazargan/567-bisimesavak.html.شناس
۲-پورانبازرگاندریادداشتیمنتشرنشدهنوشتهاست:“فروردین۵۲برایمالقاتبابرادرممنصوربازرگان
کهدرشیراززندانیبودهمراهخانوادهخودموصمدساجدینوهمسرشفاطمهرضاییبهشیرازرفتیم.درمنزل
پدرصمدبودیمکهازتهرانزنگزدند.فاطمهپسازصحبتباتهرانآمدوگفتخواهرمصدیقهبود.گفت
“اشرفپرید”.اینحرفبینمنوفاطمهماندتااینکهآمدیمتهرانوصدیقهبهصورتخصوصیگفت:آن
روزمنلباسوکفشورزشیپوشیدهبودمکهاگرمسئلهلورفت،بزنمبهچاکوبعدداستانبردنچادرو
استفادهازشلوغیجمعیتوغیرهراگفت.رفیقاشرفگویادوسههفتهدرخانۀامنیازمجاهدیننگهداری

میشودوپسازوصلارتباطمجاهدینبافداییانویرابهسازمانچریکهامیسپارند”.
۳-پورانبازرگان:خاطرۀمنازمشارکتزناندربخشیازجنبشمسلحانهدردودهۀ۱۳۴۰و۵۰.
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جمعبندیانتقادینسبتبهبخشمنشعب

از داد روی آن در عظیمیکه فکری تحول از منشعبگذشته بخش مجموعًا
جنبههایمنفینیزمبرانبود.غلبهنوعیدرکماتریالیسممکانیکیدرمناسباتسازمانی،
بهطوریکهبهروحیۀرفاقتوهمبستگیسازمانیآسیبمیزد؛افرادنهبهعنواننیرویی
و انتخاب آزادِی میآمدند. شمار به ماشین یک قطعات بهعنوان بلکهگاه ارگانیک،
به داشت وجود سازمان در پیشین دورۀ در که ایثارگر و همگرا مستقل، نسبتًا روحیۀ
روحیهایبستهوِسکتمانند،درونگرابدلشد.دموکراسیدرونسازمانیتقریبًابهصفر
و قداَست از هالهای بهتدریج رهبریکه بهتصمیم بگویمکههمهچیز میتوانم رسید.
رعبآنرااحاطهکردهبودبستگیداشتوبرخیعماًلبهپیروان“بلهقربانگو”تبدیل
شدند.ازافرادجرأتانتقادسلبشدهبود.مواردیکهبرخیازکادرهابهرهبریانتقاد
کردهبودند،مانندُپتکبرسرخودشانبرگشتهبود.تنهایکنفربودکههیچانتقادی
بهاوواردنبودودرواقعانتقادیبرنمیتافت.رهبریتنهاانتقاداتیکهطرحآنهارابه
معلوم آنکه بدون میپذیرفت، احیانًا یا و قرارمیداد بحث مورد میدانست، خود نفع
شودچهکسیانتقادرامیپذیرد.موارداخیربهعنوان“مرکزیتمیپذیرد”بهگوشافراد
سازمانمیرسید.مندوستندارماینحالتراکاریکاتوریاز“استالینیسم”بناممولی
وظیفۀیکمجاهد نخستین بتوانگفتکه شاید نداشت. استالینیسمهمچیزیکم از
مارکسیست-لنینیست،کشفنقطهضعفهایخود،آنهمبهصورتیمبالغهآمیزوتحویل
دادنآنبهمسئولخودبود.مسئولیکهاگرخوْدگرایشناسالمیداشت،انتقادازخود
فردرااحیانًامانندُچماقیبرسراومیکوبید.زندهیادمجاهدشهیدحوریبازرگانبهزبان
طنزمیگفت:“اگرطرحیازیکویتکنگیایکمبارزفلسطینیبکشید،مبارزیست
کهمیجنگدولیطرحیازیکمجاهدمارکسیست-لنینیستجزایننیستکهبایک
دستتحلیلازخودنوشتهوبادستدیگربهسرخودمیزندوراهِیکارخانهمیشودتا

شایدتنبیهشود”.

تفاهم،صمیمیتواعتمادمتقابلیکهبایستیدربیناعضاوجودمیداشت،بهضد
خودبدلمیشد.مواردیپیشمیآمدکهاگرفردمیتوانستخودراازقیداینمناسبات
رهاکند،بالفاصلهانجاممیداد.چگونهمیشودفرارسهنفرازکادرهایمرکزیسازمان
فراوان منفی پیامدهای بیرونیسازمانهم، مناسبات در توجیهکرد؟ رادرهمیندوره
بهخودمان ماکه نمیشد. بهدرستیرعایت و بادیگرانهمیشه احترامآمیز روابط بود.
رحمنکردهبودیم،بهدیگرانهمرحمنداشتیم.ایرادگرفتنوانتقاداتُرکبهدیگران
رابهعنوانامتیازوصراحتکمونیستیتلقیمیکردیم.انتقاداتیکههرچندهمدرست
میبودند،نمیبایستیباچنانلحنوشیوهایبیانشوند.نمونهاشبرخوردماباجنبش

http://www.peykar.org/pouranbazargan/382-pouran-bazargan.html
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عماندرظفاربودیعنیزمانیکهشکستآنهارادربرابرتجاوزرژیمشاهدرسال۱۹۷۵
)۱۳۵۴خورشیدی(ناشیازضعفهایخودشاندانسته،آنراکتبًانوشتهبودیم.بهنظرم
برخوردانقالبیونظفاربهاینموضعما،بزرگوارانهوخطاپوشبود.همینطوربرخیاز
مثبتی اثر ملیخاورمیانهکمتر وجبهۀ فداییخلق بهسازمانچریکهای ما انتقادات
داشت.مناسباتدرونیماکهبرتشدیدتضادهامبتنیبودومارابسیاربهخودمانمشغول
میکرد،باعثمیشدکهنوعیغرورنابجادرماپدیدآید.متأسفانهگروههایسیاسیدیگر
هموبهدالیلدیگریدچارچنینغروریبودندویاهنوزهمهستند.اینمناسباتمارا
برخالفآنچهمیگفتیمومینوشتیم،ازمردموکارگرانوگروههایمبارزدورمیکرد.
مابهنوعی“خودشیفتگی”مبتالبودیموروزیکهتحوالتسیاسیدرایرانشروعشد
نتوانستیمدرحدیکهشایستگیآنراداشتیمجایواقعیخودرادرروندمبارزاتباز
کنیم.ضایعاتیکهدرنتیجۀجوانبمنفیرخدادبهاعتبارمبارزاتِیمالطمههاییفراوان
واردکرد،بهطوریکههنوزهمپسازچهلسالجایگاهتالشهاوزحماتیکهجریان
با مبارزه در وهمچنین امپریالیسم و سرمایهداری و شاه رژیم با مبارزه در ما انقالبی
رویزیونیسموانحرافاتحزبتودهانجامدادهبود،ناشناختهماندهوازگامهایمصممی
کهباجسارتهایفکریوعملیدرراهآشناییباکمونیسمبرداشتیمکمترکسیچیزی
میداند.تحولیکهمیتوانستباتوجهبهروندتکاملیسالهایپیشازتغییرایدئولوژی
تأثیریبسیارمهمودورانسازبرجامعۀمابگذارد،چنانبدکارگردانیشدکهبهضدخود

بدلگشت.اینتلخترینتجربۀزندگیماست.

دربررسیبحرانیکهدرسالهای۵۷-۱۳۵۶شروعشدهبود)منظوربحراندر
سازمانمجاهدینمارکسیست-لنینیستاست(،گرایشغالباینبودکهتقصیرهارا
بهگردنمرکزیتسازمانوبیشتربهعهدۀعنصرمسلطرهبرییعنیرفیقشهرامبیاندازند
نادیدهبگیرندویاکمرنگکنند. انحرافاترهبری بدنۀسازمانرادرپذیرش ونقش
سازمانونیزدرجزوۀ“تحلیلیبرتغییر

)۱(
نمونۀایننگرشرادر“اطالعیهمهرماه۵۷”

انتشاراتسازمان از 
)۲(
ایران)۵۲تا۵۴(” وتحوالتدرونیسازمانمجاهدینخلق

اگر دید. طرفه دو بدونشک، بایستی را مسئله که میرسد بهنظر دید. میتوان پیکار
دستاوردهاوپیشرفتهامتعلقبههمۀافرادیکتشکلویایکجامعهاست،اشتباهات
وزیانهاوشکستهانیزمتعلقبههمۀآنهاست.ازطرفدیگر،همهرادریکجایگاه
وبامسئولیِتبرابردیدنهمغیرواقعیاست.نبایدنادیدهگرفتکهمسئولیتانحرافات
بهتساویتقسیمنمیشود.رهبریدرشرایطآنزمان،تقریبًاهمۀوسایلرابرایاجرای

۱-اطالعیۀبخشمارکسیستیـلنینیستیسازمانمجاهدینخلقایرانمهرماه۱۳۵۷.
http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/etelaiyeh-1357.html

۲-“تحلیلیبرتغییروتحوالتدرونیسازمانمجاهدینخلقایران)۵۲تا۵۴(”،سازمانپیکاردرراه
آزادیطبقهکارگر.

http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Ketab/Tahlili-bar-TaghiroTahavolat.pdf
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خواستهایخوددراختیارداشتدرحالیکهبدنۀسازمان،باتوجهبهمحدودیتهای
با مبارزه و کردن انتقاد کردن، فکر یافتن، اطالع امکان تقریبًا تشکیالتی و امنیتی
انحرافاترادارانبود.بدنهوتودههایسازمانیباالخرههمانطورکهگفتهشدتوانستند
درتحولسالهای۵۷-۱۳۵۶رهبریراکنارزدهوجریانانتقادیرابهکرسیبنشانند.
تأکیدمیکنمکهتودههایسازمانیکهبهنقدوبررسیاندیشهومشیوعملکرددرونیو
بیرونیسازمانمجاهدینمارکسیست-لنینیستپرداختند،هیچیکدستاوردهایمثبت
نظریوعملیسازمانرابهویژهتحولایدئولوژیکونقدمشیمسلحانۀچریکیرازیر
سؤالنبردند؛امامناسباتدرونیتشکیالتراچهبامنشاءجمعیوچهبامنشاءفردی،با
هرتوجیهیکهبرایآنبافتهمیشد،نقدوردکردند.شورشدرونیاعضایسازماننشان

دادکهتشکیالتمیتواندبانظراتنادرستباقیبماندامابامناسباتناسالم،هرگز!

شرحبسیارکوتاهوچهبساناقصیکهدراینجاارائهکردم،شایدفقطنقطۀآغازی
باشدبرایپژوهشوارزیابیگوشهایازمبارزاتگذشته،باهدفهاوآرمانهایمهمش،
بادستاوردهایآنوالبتهبااشتباهاتوکمبودهایگاهگریزناپذیرش.بهرغماشتباهات
ورنجها،مسیریکهپیمودیممسیریبرایرهائیبود.نقدهمهجانبۀاینمسیروحفظ
دستاوردهایشوادامۀمبارزۀانقالبیوکمونیستیتودهها،تنهاپاسخشایستهایستکه
جنبشما،بهویژهدرشرایطبحرانیکنونیخودمیتواندبهیاوهگویانرنگارنگبدهد.به
دشمنانطبقاتیمانکههمچونمگسبرزخمهایمامینشینند،بهدشمنانریزودرشتی
کهنهتنهادربوقهایجمهوریاسالمی،بلکهدرفضایمجازیبهاصطالحاپوزیسیون
همکمینکردهاندتاکمونیسمرالجنمالکنند،فریادآنانقالبیآمریکایالتینراخطاب

بهجالدانشتکرارمیکنمکهگفتهبود:

“ما اشتباهات داشتیم ولی بیشرف ها، حق با ما بود!”



فصلنهم:

سهسالدرسازمانپیکار…





بازگشتبهایران

دردهمفروردین۱۳۵۸بهایرانبرگشتم.همراهبارفیقشاکر)فاضلنادری(
مستقیمبهدفترسازمانپیکاردرخیابانجمالزادهرفتیم.سازماندفتری“علنی”داشت
هرچندرویپالِکدرفقطنوشتهبودس.پ)یعنیسازمانپیکار(کهالبتهآنهمچند
ماهیبیشتردوامنیاورد.درتابلواعالناتساختمانیکآگهیتسلیتبهخانوادهامدیدم
کهسازماندرگذشِتپدرمراتسلیتمیگفتوآنجابودکهازموضوعباخبرشدم؛اما
شرایططورینبودکهبتوانمباخانوادهتماسبگیرمیابهجهرمبروم.َجوعمومیبسیار
علیهمامجاهدینیبودکهتغییرایدئولوژیدادهبودیم.بدوبیراهواتهاِمخیانتوغیره
برسرورویمامیباریدونْفِسمقاومتدربرابراینموِجطردوسرکوبورنج،نیروی
ویژهایمیطلبید.مانهفقطازسویکسانیکهبهقدرترسیدهبودندمطرودتلقیمیشدیم
بلکهسازمانمجاهدینبهرهبریرجویهمبهاینوضعیتدامنمیزد.درعینحالبا
برآمدیکموجمذهبیوخیاالتواهیدائربراینکهخمینیسرانجامخوشبختیرابرای
ایرانبهارمغانخواهدآوردنیزمواجهبودیم؛همۀاینعواملدستدردستیکدیگر
وهمصداماراخائنومطرودمیشمردندواینکهماچونازمذهبفاصلهگرفتهایمباید
تاوانبهاصطالحخطاهایخودرابدهیم.برخیسازمانهایچپهمدرفحاشیوطرد
مادستکمیازبقیهنداشتند.حزباللهیهااعالمیهایمنتشرکردهبودندکهاز۳۵تن
ازافرادیناممیبردکهدرسازمانمجاهدینتغییرایدئولوژیدادهبودندوهمگیآنها
رامهدورالدماعالممیکرد.ایناعالمیهبینحزباللهیهادستبهدستمیگشت.شعار
“مرگبرمنافقین”درآنروزهاتنهاشاملحالمامیشدوبرفرازساختمانهاودرگوشه
وکنارخیابانهابهچشممیخورد.منیکیازدورههایپررنجومقاومتخودراهمراه

بابسیاریازرفقایامثالخودمدرآنروزهاآزمودهام.

بهیاددارمکهدراوایلرسیدنمبهایران،همانروزاولیادومباحسینروحانیقرار
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گذاشتم؛درنزدیکیخیابانآیزنهاور)آزادیفعلی(درکوچهپسکوچههاراهمیرفتیم.
اوگفتکه“وضعراببینچهجوریست؛بعدازاینکهانقالبهمشده،مابازداریمدر
پسکوچههاراهمیرویم!چهبساماراکهطیهمۀایندورۀ۱۵-۱۰سالهجانسالمبهدر
بردهایم،درهمیندورهدستگیرکنندوبکشند!”اینگفتۀاوچندانبیاساسنبود،چندی
بعدبودکهمسئلۀلیستحزباللهرادریافتیم.دراینلیستبهصورتمشخصازحسین
روحانی،محسنفاضل،منودیگررفقانامبردهشدهبود.یادممیآیدکهمحسنفاضل
نسخهایچاپشدهازآنرابهمنداد.گوشهایازآنپارهبود.گفتکهیکتکهاش
پارهشدهاست،اما“پاره”نشدهبود؛فهمیدمکهاحتمااًلبهدالیلامنیتیاسمخودشرا
کندهبود.وقتیحسینرادوبارهدیدموبهاوگفتمچنینخطریواقعًاوجوددارد،باید
آنراجدیگرفتوکاریکرد،رویماحساسیتدارند.گفتکه“هیچکارینمیتوانند
بکنند،شهرامراهمنمیتوانندبگیرند”.اینبرخوردمرامتعجبکرد؛یکروزآنگونه
هیچکاری رژیم طرف از که میدهد نشان توهمی چنین دیگر روز و میکند صحبت
به ماوجودداشت؛ نمیگیرد.میخواهمبگویمکهچنینتوهمیشایددرهمۀ صورت
عبارتدیگر،شایدبچههادرشورروزهایانقالبخصومتخاصحزباللهعلیهبخش

منشعبرانادیدهمیگرفتند.

برایدیدارمادرش بود برگشته ایران به ازمن قبل بازرگانکهیکروز پوران
سفریبهمشهدکرد.میدانیدچقدرسختاستکهبرادریاخواهرتانبهمادربگوید“این
نجساست،استکانچایشراآببکشید!”بهرغمچنینفضاییبودکهایستادیمومدت

زیادینگذشتکهبهتدریجواقعیتاوضاعجدیدبربسیاریمعلومشد.

نبایدازیادبردکهعلیرغمیکقیامتودهایعظیموشرکتمیلیونِیزحمتکشان
درآن،وضعسازمانهاوگروههایچپوکمونیستیباوجودتمامتالشیکهدرهمراهی
باآنکردندچندانتعریفینداشت.همۀنیروهاازشرایطدیکتاتوریوسرکوبمستمر
دورانشاه،آشوالشسربرآوردهبودندوآمادگیخاصیبرایطرحیکچشماندازجدید،
چهازنظرمادیوچهازنظرمعنوینداشتند؛حتیاگردعاویگوناگونپیشاهنگیو
رهبریراهمکناربگذاریموصرفًابهاینبسندهکنیمکهخودرابخشیازجنبشمردمی
بدانیمکهقصدداردبرخیدستاوردهایفکریوفرهنگیرادرسطحجامعهانعکاسدهد،

بازهمازخیلیجهاتدستمانخالیبود.

رژیم واژگونی ضرورت مسئلۀ داشت قطعیت ما سازمان برای چیزیکه تنها
شاهبود.مسئلۀچشماندازآتی،اینکهبهطورمشخصچهچیزبهجایآنخواهدنشست
روشننبود،البتهیکسریاهدافعامدرقالب“جمهوریدموکراتیکخلق”مطرح
میشدولیاینعنوانبهلحاظمناسباتطبقاتیمحتوایدقیقیپیدانکردهبودوبهبرخی
دادههایعمومیوکلیاکتفامیکرد.اینکهیکسریمسائلدرجۀاولوجودداردکه
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بایدبهعنوانمعضالتانقالبدموکراتیکشناساییکردهودرارتباطباآنهاراهحلهای
مشخصارائهدادنیازیبودکهماهنوزبهروشنیبهآندستپیدانکردهبودیم؛بهنظر
من،ماهیچآلترناتیویبهمعنایمشخصکلمهنداشتیمکهطرحشود.تنهایقینمااین
بودکهانقالبهنوززندهاستومسیرخودرادرجدالباضدانقالبپیگیریمیکند،
بهخصوصباتوجهبهاعتقادیکهبهوجوداعتالءانقالبیداشتیمواینامرکهانقالب
نمردهوهنوززندهاست؛یابهبیاندیگریکهآنروزهابهکارمیبردیم،رژیمجدیدهنوز
نتوانستهاستتمامدستاوردهایانقالبراپسگرفتهوخودراتثبیتکند.برایناساس
ممکنبودبادیدننقاطضعفرژیمودستزدنبهافشاگریحولآنهاوارائۀیکسری
رهنمودهایکلیبشودبهنوعیتجربۀتودههارابرایآیندهغنابخشیدوآنهاخودشاندر
اینراهتربیتشوند.مجموعًاایندرکودیدیبودکهبرمادرآنلحظهحاکمیتداشت

وبسیاریازفعالیتهایسازمانبرایناساسصورتمیگرفت.

واضحاستکهدراینبرداشتجنبۀنفیکاماًلغالببودهوهمینجنبۀاثباتی
نداشتنویاچیزیرابسیارکلیمدنظرداشتنازخصیصههایایندورهمحسوبمیشود.
ماچهدردورۀچریکیوچهدردورۀبعدازقیام،بهسمتتدوینیکبرنامۀسیاسیبهطور
مشخصنرفتیموشایدبتوانگفتکهاینوضعیِتعمومنیروهایچپدراینمقاطع
تاریخیست.فکرمیکنمکهبیشازمنفیارزیابیکردناینامریاحتیتأسفخوردن
برآن،بهتراستآنرابهعنوانیکپرسشجدیازوضعیتتاریخیخوددرآنلحظه

درنظرگرفت.

یا بیست،سیسال نظرتجربۀجنبشجهانیکارگریوکمونیستی،شاید از ما
بیشترعقببودیم.زمانیکهطرحفعالیتکمونیستِیخودرادرسازمانپیکارمینوشتیم
بسیاریجهاتدرسطحتجربۀحدودسالهای از داشتیم، را آن تبلیغ و وقصدطرح
۱۹۳۰-۱۹۲۰میالدیماندهبودیم.باآنکهبرخیوقایعپسازایندورهراازجمله
جنگجهانیدومیامسائلیازاینقبیلرادرنظرمیگرفتیم،اماازتحوالتیکهدرجنبش

کمونیستیبهلحاظفکریرخدادهبود،درستوحسابیاطالعونقدیبرآننداشتیم.

ازهمانقبلازقیامکهسازماندراطالعیۀ“پیشبهسویهستههایمسلحخلق”
)۱۶آذر۱۳۵۷(نام“سازمانپیکاردرراهآزادیطبقۀگارگر”رابرگزیدهبود،مطالب
گوناگونیدرارتباطبااوضاعجنبشمنتشرمیکرد؛بهخصوصدرعرصۀجنبشکارگری
کهدراینعرصه“انتشاراتحوزهای”سازمانفعالیتخوبیداشتوتوانستچندین
شمارهنشریاتویژۀکارگریازجمله“خبرنامۀکارگری”،“پیکارکارگر”وسپس“کارگر
رامنتشرسازد؛اینتداوممربوطبههمانخطمشیجدیدیمیشدکهدرنفی

)۱(
بهپیش”

مشیچریکی،بهکارسیاسیمستقیمدرواحدهایتولیدیوجنبشکارگریاهمیتدرجه

۱-ایننشریاتبهدنبالنشریۀقدیمیتر“قیامکارگر”کهصحبتشراکردیمچاپشدند.
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اولمیداد.اینفعالیت،جداازنشریاتسیاسی-خبریمثل“اخبارانقالب”استکه
سازماندرتالطمجنبشمنتشرمیکرد.“اخبارانقالب”ازآذرماه۱۳۵۷یعنیدرست
پسازاعالمنامپیکار،بهعنوان“ارگانخبریسازمانپیکار”بیرونمیآمدوتاحدود
درمعرفی

)۱(
قیامادامهداشت.بالفاصلهپسازقیام،سازمانیک“اطالعیۀتوضیحی”

خوددرهشتماسفندماه۱۳۵۷بیروندادکهطیآنبهتمامگذشتۀخوداززمانتشکیل
مجاهدیندرسال۱۳۴۴تاتغییرمواضعدر۱۳۵۴وتحوالتسال۵۷-۱۳۵۶اشاره
میکرد.نشریۀ“کارگربهپیش”کهقبلازقیامفعالیتخودراآغازکردهبود،پسازقیام
مرتبتاتیرماه۱۳۵۸منتشرمیشد،بهعبارتدیگرزمانیکهطرحانتشارارگانمرکزی
پاگرفت،ایننشریهنقدًاچاپمیشد.کمااینکهشمارۀدومآنکهدر۱۰اسفند۱۳۵۷
آمادهپخشبودتوسطکمیتۀامامتوقیفشدکهجلوتربهآنخواهمپرداخت.ازشمارۀ
ازچندی بهخودگرفتکهپس را ایننشریهعنوان“نشریۀکارگریسازمان” چهارم،
عماًلجایخودرابهدیگرنشریاتکارگریسازمانیعنینشریاتکارخانههایاشاخههای
تولیدیخاصسپرد.جزوهایهمباعنوان“دولتموقتانقالبیچیستومردمازآن
دردومفروردین۱۳۵۸بیروندادهشدکهقباًلبهآناشارهکردهام.

)۲(
چهمیخواهند”

اینجزوهخطوطاصلیبرخوردمابهدولتموقتبازرگانوکاًلهیئتحاکمهرادرعین
پافشاریبرضرورتادامۀانقالبتاتحققاهدافنهاییآنبیانمیکرد.

ضرورتانتشاریکارگانمرکزی
طبقات و اقشار داشت. قرار ویژهای موقعیت در انقالب جریان قیام، از پس
تودهها انقالبی مبارزات بودند. درآمده حرکت به شاه رژیم سرنگونی برای گوناگون
آن ضدانقالبی سیستم پاشیدن هم از و رژیم حاکمیت پایههای شدن سست با همراه
بهتدریج داد امکان آنها به که آفرید تودهای سازماندهی از اشکالی جوانب، همۀ در
نطفههایقدرتخودرادرهرجاییکهشرایطاجازهمیدادبهوجودآورند.مظهرایننظم
جدید،کمیتههایمحالت،کمیتههایادارهها،کمیتههایکارخانهها،شوراها،کمیتههایا
ارگانهایدهقانی،کمیتههایاعتصابوغیرهبودندکهدرمحالتومناطقمختلفشهر
وروستا،کارخانهها،ادارات،دانشگاههاوغیرهتشکیلشدند.ایننهادهایجدیدکه
بهابتکاربیواسطۀتودههادربرابرنظمضدانقالبیسرمایهداریبهوجودآمدهبودازیک
سوارگاننبردتودههابودندوتودههارادرمبارزاتانقالبیعلیهرژیمیاریمیرسانند
وازسویدیگربهعنواننوعیارگانقدرتانقالبیعملمیکردند.نمونههایبارزاین
نوعکنشرامیتواندرنقشکمیتۀکارگرانوکارکنانصنایعنفتدرجلوگیریازصدور

۱-نک.به:“اطالعیۀتوضیحیسازمانپیکار…”.
http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Etelaiyeh/Etelaiyeye-Tozihi.pdf

۲-نک.به:“دولتموقتانقالبیچیست…؟”.
http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Ketab/Dolate-movaghate-enghelabi-chist.pdf
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نفت،ممانعتازرساندننفتبرایمصارفنظامیارتش،اعتصاباتسیاسییکپارچه
وغیرهیافتوهمینطوردرنقششوراهاوکمیتههایکارگریوکارمندیدرمؤسسات
آب،حملونقلوزارتخانههاواداراتدولتی،کمیتههایمحالت،کمیتههاوشوراهای
کارکنانبانکهاوغیره؛اینارگانهارامیشدنطفههاینوعیحاکمیتتودهایتصور

کردکهدولتانقالبیآیندهرادربطنخودحملمیکردند.

و شاه رژیم سنگرهای از بسیاری بود توانسته مردمی جنبش استکه درست
وابستگانآنراعقبراندهوانقالبرابهپیشراند،امالحظهایتالشطبقاتحاکم
ومؤتلفینآندرجهتدوبارهبهکارانداختنسیستماستثماریقطعنمیشد؛تمامتالش
آنهادرجهتاستمرارسودآوریسرمایهازطریقیکرژیمسیاسیوابستهبهامپریالیسم
بود.بهعبارتدیگرمسیرتحوالتوشرایطمبارزۀدرجریانرا،خوِدنیروهایمتخاصم
ترسیممیکردند.هیچنیروییازقبلتعریفشدهوایستاوارداینکشمکشطبقاتینشده
بود؛هرکدامبهاقتضایشرایطوکنشهایطرفمقابلدراینعرصۀبغرنجسیاسیرفتار

ومواضعشانراتنظیممیکردند.

طبیعیستکهتالشسازمانپیکاراینبودکهجریانتودهایوانقالبیراتقویت
کندوبهافشایجریانمسالمتجوبپردازدکهپسازقیامهمۀهموغمخودرامعطوف
بهبازپسگیریدستاوردهایقیامقراردادهبود.برایاینکار،پیکارطبعًابنابرحوادث
موضعی جزواِتگوناگوِن و اعالمیهها و اطالعیهها تراکتها، از روز موقعیتهای و
استفادهمیکردامارفتهرفتهمثلدیگرنیروهایسیاسیکهتالشداشتنددرعرصۀسیاست
مداخلهکنند،خودراملزمبهنشرمرتبومنظممواضعسیاسیخودیافت.انتشارهفتهنامۀ
پیکارپاسخیبهایننیازبود.ایننشریهبهسازمانامکانمیداددیدگاههایشرابهطور
منظمنسبتبهمسائلیکهبازندگیوحیاتاقتصادیسیاسیواجتماعیزحمتکشان
وخلقهادررابطهاستتوضیحدهدوموضعخودرانسبتبهاینمسائلدرحدتوان

خودروشنسازد.

سازماندهیدرتحریریۀپیکار

ارگان بهنحوی“طبیعی”درتحریریۀ ایران،جایمن به ازورود بالفاصلهپس
مرکزیتعیینشد؛منبهواسطۀتجربیاتیکهازدورۀدبیرستانوبعدنهضت،مجاهدین
ونگارشگفتارهایرادیوییدرمنطقهپیداکردهبودمبهقولرفقا،درکارتحریریهنوعی
در زمینه این در دیگری پرتجربۀ رفیِق بهخصوصکه میشدم؛ فرانسه”حساب “آچار
عمدتًا تدقیقکنمکه باید البته نداشت، وجود بود شکلگیری حال در تحریریهایکه
فعالیتنگارشیمنبهوجهتبلیغیمربوطبودهوجنبۀتئوریکوترویجیآننسبتًامحدود

بهمضامینمذهبیوتاریخیمیشد.
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نشریۀ سازمان بود شده قرار ۱۳۵۸که فروردین دوم هفتۀ در دارمکه یاد به
ابتدا در نمیکردم. درستدرک را سیاسی هنوزوضعیت من کند، منتشر را “پیکار”
بهنظرممیرسیدکهشایددرشرایطموجودامکانانتشارروزنامهایمشترکباچندگروه
دیگروجودداشتهباشد،امانظرسازمانخالفاینبود؛بعدهامتوجهشدمکهتصمیم
بانوعی بتوان بودکه ازآنحدی بودهاستزیرااختالفنظرهابیش سازماندرست
سادهاندیشیوخوشخیالیبهامروحدتنگریست.تجربهایکهبچههاازهمانتالش

ایجاد“کنفرانسوحدت”درآستانۀقیامداشتند،گواهاینمدعابود.
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درنتیجهمنازابتدایانتشارپیکارتاپاییزسال۱۳۶۰کهنشریه،بهویژهدرآن
اواخربادشواریوخطراتفراوانمنتشرمیشددرتحریریۀسازمانبودم.تمامزندگیمندر
اینمدِتدوسالونیمهوقفانتشارپیکارمیشدوحوادثبیرونیراازمنشوراینتحریریه
زندگیکردهام.بامراجعهبهآرشیواینهفتهنامهمیتوانبهمهمترینمسائلیکهسازمانبا
آنهاسروکارداشتهپیبرد،مواضعآنرایافتودربارۀچندوچونافکارواعمالآندرقبال
حاکمیتجدید،نسبتبهگروههایچپونیزمسائلدیگرازنوعمسائلکارگری،دهقانی،
زنان،خلقها،اهتمامبهموضوعهنِرمقاومت-هنِرپرولتریکهدراغلبشمارههایپیکار
دیدهمیشودوغیرهداوریکرد.شکنیستکهتماماینمواضع،تاریخخودراداردو
شرایطکنونیرانمیتوانمعیاربرخوردآنروزهاقرارداد.سازمانهنوزبهخوبیمستقرنشده
بودوامکاناتیکهمیتوانستبرایانتشارنشریۀهفتگیبسیجکنددرسطِححداقلبود.

بردن قلم به دست برای کافی تبحر از افراد همۀ الزامًا تحریریه، در گفتمکه
برخوردارنبودند.بهاستثنایرفقایمرکزیکهپیشازاینمقاالتیدرنشریاتداخلی
نوشتهبودندوگهگاهبرحسبلزوم،مواضعسازمانرادرسرمقالهبهصورتآمادهشدهبه

نشریاتسازمانمیدادند،دیگرانمجموعًاتخصصویژهایدراینکارنداشتند.

تحریریهازچهاریاپنجنفرتجاوزنمیکردکهغالبًاازفعالین“دانشجویانمبارز”
بودند؛“دانشجویانمبارز”تشکیالتیبودکههمۀرفقایدانشجویطرفدارخطسهرادر
خودگردآوردهبودودرجریانقیامدرکنارجنبشمردمی،فعاالنهشرکتداشت.بخش

بزرگیازاینجریانپسازشکستتجربۀکنفرانسوحدتبهپیکارپیوست.)۱(

)محمد اکبر مرکزی، رفقای از یکی به مرکزیت جانب از تحریریه مسئولیت
نمازی(کهدرسازمانمجاهدیندورۀاولودورۀمارکسیستیفعالیتداشتهوسالهادر
ارتباطباجنبشکارگریتجربهداشت،محولشدهبود.رفیقیبودپیگیر،باحوصلهکه
درمقابلسختیهاودشواریهاازجادرنمیرفت.اوبرعکسدیگرانتجربۀنگارشی
همداشتومقاالتیدرنشریۀ“قیامکارگر”منتشرکردهبود.همانطورکهگفتهشد،در
تابستان۱۳۵۷بهعنوانیکیازنمایندگانرفقایداخلدر“شورایمسئولین”پاریس

شرکتکردوهمراهیوهمنظریقابلتوجهیباعلیرضاسپاسیآشتیانیداشت.

ماکاًلهنوزدرسطوحمختلفاجتماعیگزارشگراوضاعنداشتیم؛مثاًلبدنیست
بگویمکهدرابتدایکار،منبعیبرایاخبارارتشفراهمنبود.یکیازهمیندوستانرا
و ارتشکردیم!همانموقعمیدانستیم اخبار بودمسئولجمعآوری برادرشهمافر که
بینخودمانمیگفتیمکهاینامرهیچاشکالیندارد،راههزارفرسنگباگاماولشروع
میشود.مامیبایستدرچارچوبهمانمواضعیکهسازماندرسرمقالهیادراعالمیههای

مبارز”، دانشجویان تشکل در سیاسی فعالیت “تجربۀ به: نک. مفصل تحلیلی یکگزارش برای -۱
https://mobarez1357.wordpress.com/متناینترنتی



سهسالدرسازمانپیــکار…    ۵۹۹

خودودرنشریاتداخلیبیانکرده،توضیحوتفسیرتهیهکنیموبهجریاناتمخالف
جنبشانقالبیوکمونیستیکهدرسراسرکشورباامکاناتمتنوعفعالیتمیکردند،پاسخ

دهیموبراصولفکریوعملیکهبدانهااعتقادداشتیمپافشاریکنیم.

بهگمانمنهرشمارهازنشریۀهفتگیکهمنتشرمیشدبهطورنسبییکقدماز
شمارۀپیشینُنضجیافتهتروپرقوامتربود.ابهاماتوتوهماتیکهسازمانبهطورکلینسبت
بهحاکمیتداشتفرومیریختواقعیتجنبشکمونیستی،دیگرگروههاوهمچنین
وظایِفدرپیِشرو،بهتدریجتحولمییافتوگاهدربرخوردبامسائلجدیدترابعاد
تازهایبهخودمیگرفت؛ازحدتبعضیمضامینکاستهمیشدویابالعکس،مبحثیحاد

شدهوبرخوردیعاجلمیطلبید.

باشیم، خود مواضع پاسخگوی میرفتکه انتظار ما از پیکار نشریۀ انتشار با
سالهای طی گذشته در آنچه به نسبت همچنین اعالمکنیم؛ و تصحیح را اشتباهات
۱۳۵۰انجامدادهبودیمنقدوتوضیحبیاوریم.صداقتمادرگرودرکشرایطیبودکه
جنبشدرآنقرارداشت.همهچیزبایدآشکاراوباصراحتبیانمیشد.نمیبایستاجازه
دادکهگذشتهدرتاریکیماندهوبرمبنایاینتاریکیکسانی،افرادرافریبدادهبهسوی
خودجذبکنند.انتقاداتیکهدربینگروههایسیاسی،اعمازمذهبیوغیرمذهبیمطرح
را شجاعت این باید میطلبید. بیرودربایستی و صریح حتیاالمکان پاسخهای میشد
میداشتیمکهازاندیشۀسیاسیمان،ازگرایشبهمارکسیسمدفاعکنیموبهطردایدههای
مذهبیبپردازیم،البتهمابااینکاردشمنانتازهایبرایخودمیتراشیدیمواینامرباعث
میشدکسانیهمکهبرخیپیوندهایدیرینباماداشتندازماراندهشوندولینبایدباباِر
کجبهراهمیافتادیم.نبایدازنتایجراستگوییخودمیهراسیدیم.پیکاردرمجموعهمین
روشراتابهآخرادامهداد.ازسیاستبازی،خطونشانکشیدنبرایحریفکه“فالن
کاررابکنوگرنهمیَگما!”خودرادورنگهمیداشت.پیکارهرگزچنینبرخوردینکرد.
هرچهمیفهمید،حتیاگرگاهخامونسنجیدهبوداعالممیکرد.تنهاخودرادربرابر

تصوریکهازتودههایکارگروزحمتکشداشتمسئولومتعهدمیدید.

نشریهبایدنبضحوادثروزراازنزدیکتعقیبمیکردتامواضعیکهمیگرفت
متناسبباجویباشدکهدرسطحجامعهوجودداشتیادستکمباآندرتناقضنباشد؛
بهخاطر فقط نه رامحکومکردیم.)۱( مرتضیمطهری ترور پیکارشمارۀ۲ در ما مثاًل
اینکهتروریسمرامحکوممیکنیمبلکهازجملهبرایاینکهراهرابرهرگونهشائبۀترور

ویازسویچپببندیم.

نبایدازدیدهپنهانبماندکهایندورۀفعالیتسازمانیتناقضاتیهمباخودداشت.

۱-نک.به:پیکارشمارۀ۲.
 http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-002.pdf
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وضعیتنیمهمخفی-نیمهعلنیماپسازقیاموادارمانمیکردکههمبرخیچارچوبهای
حقوقیوقانونیرارعایتکنیموهمدرعینحالبهواسطۀخصلت“انقالبی”کارمان،
نادیده نیز ازاینچارچوبهارفتهوحتیدرمواردیرعایتاخالقیاترایجرا فراتر
بگیریم،مثاًلگاهیناگزیربودیمبهمصادرۀاموالیاپاسپورتکسانیمبادرتکنیمکه
دستگاه مرگباِر نمیکردیم،ضرباِت اگرچنین ولی نداشتیم آنها با دشمنیخاصی هیچ

سرکوببازهمخساراتجانیبیشترینصیبمانمیکرد.

درعینحالتمامضعفهایسازمان،ازدورههایپیشراهمنبایدبهحساباین
شرایطگذاشت.همۀماهرادعاییهمکهمیداشتیم،افرادیبودیمکهازدرونهمینجامعه
برخاستهبودیم.فردیتانسانهاراشایددرهیچدورهاینتوانازبینبرد،چوننْفِسوجود
اینَمنّیت،دالیلوانگیزههایمحکمیبرایحفظخودوزندهماندندارد.مابارهاتجربه
کردهایمکههمینفردیتهاچهمسائلکوچکیابزرگیراکههمهبرخالفایدهآلهای
ذهنیمانبودباعثمیشدوچهبساخساراتجانیهمبرایخودیارفقایمانبهدنبال
میآورد.سازماندرهمۀمواردنمیتوانستازاینآثارمنفِیفردیتاجتنابکند؛مثالهای
فراوانیدراینبارههستکهبهرغماینکهموردتوجهوتذکرهمقرارگرفته،بهآنبهایی
دادهنشدهاستومیدانیمکهگاهیکخطایاصالحنشدهمیتواندهمچونبیماریمسری
محیطسازمانیراآلودهکند.محذوراتامنیتیوتشکیالتیگاهباعثمیشدکهخطاهای
کوچکیابزرگبهنحویتوجیهشودواینراهرابرایسوءاستفادۀبرخیکهبهتعبیرآن
روزها“ناخالصی”داشتندبازبگذارد.اگرتاسال۵۰-۱۳۴۹چنینمواردینبودیاکمتر
بروزمیکرد،چهبساناشیازاینامرمیبودکههنوزواردعملنشدهبودیم؛امابعدها،در
دورۀبخشمنشعبوپسازقیام۱۳۵۷وبهخصوصدرجریانبحراندرونیپیکار،
گرایشهاینادرستفردیکهبهتعبیریآنهارابورژوایی،خردهبورژواییواپورتونیستی
مینامیدیمازسویبرخیافرادبروزمیکرد،ابعادتشکیالتیبهخودمیگرفتوحتیتوجیه

تئوریکمیشد.معلوماستکههیچکسنمیگوید:“ماستمنترشاست!”

تحلیلازجمهوریاسالمیووضعیتنیروهایانقالبی

تحلیلسازمانپیکاردرآنزمانازقدرتسیاسیاینبودکهباشرایطقدرتدوگانه
روبهروهستیم)۱(اینتِزقدرتدوگانهچندماهبعدبهنحویتئوریکتردرمقالهایتحت
عنوان“زیگزاکهایضدانقالبوانعکاسآندرصفانقالب”بررسیوتدقیقشد؛
هرچندکهازهمانآغازچنیندرکوتقسیمبندیایازقدرتسیاسیوهیئتحاکمهدر

مرکزیتسازمانوجودداشت.

۱-نک.به:پیکارشمارۀ۸وسپسشمارۀ۱۲منتشرشدهدر۲۵تیر۱۳۵۸؛مقالۀ“قدرتدوگانهو
http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-008.pdf.”ارگانهایقدرتتودهای
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درابتدایرویکارآمدنرژیمجمهوریاسالمیپیکارمعتقدبودهیئتحاکمه
وخردهبورژوازی بازرگان مهدی رهبری به لیبرال بورژوازی از ترکیبی از است مرکب
مقابل برسانند.در تثبیت به را داشتندقدرتسیاسی بهرهبریخمینیکهتالش سنتی
آنهاتودههایانقالبیقرارداشتندکهدرکمیتههایانقالب،شوراهایمحلیوشوراهای
یعنی دوم، قدرت این میبردند. پیش به را واقعی جنبش و بودند کارخانههاگردآمده
قدرتکمیتههاوشوراهایزحمتکشانبودکهتوانستدرنهایتبارادیکالیزمخود،
راهحلقهرآمیزبهمنماه۱۳۵۷رادربرابرودرتقابلباراهحلهایمسالمتآمیزیکه
جریانبورژوازیلیبرالدرتالشبرقرارساختنآنبودبهپیشَبَردوقیامرابهجلورانده
از بایکدوره اساس یعنیدر راکماکانمطرحسازد، انقالب دادن ادامه وضرورت
تابستان در ازمحدوده دورۀجنبشخارج از بودیمکه روبهرو انقالبی اعتالیجنبش
۱۳۵۶آغازشدهبودوبادامنزدنبهتظاهراتهایمیلیونیوبرخوردهایقهرآمیزبا
ارتشودستگاهسرکوبشاهتوانستهبودبساطسلطنتپهلویرادرهمبپیچد.دراین
دورهوبهموازاتجنبشتودهای،گرایشلیبرالیهموارهدرتالشجاانداختنراهحلهای
دارد، تزلزل آشکار ایندوگرایِش بین قانونگراومسالمتآمیزاست.شخصخمینی
ازیکطرفوساطتهایبورژوازیلیبرالرابرایمذاکرهوکنارآمدنباارتشودول
خارجیمیپذیرددرعینحالکهشدیدًابادوامسلطنتدرتضاداستوبههیچرویباشاه

واعوانوانصارشسرسازشندارد.

خمینیبهعنوانرهبرمعنویجنبشتالشداشتکهروحانیترابااینقشراز
بهتشکیلشورایانقالبمیزندکهعمدتًا ازقیامدست اوقبل بورژوازیآشتیدهد.
بهعنواننخستوزیر، بازرگان انتخاب با اما بهخودشاست، نزدیک شاملروحانیون
دولتموقترابهلیبرالهامیسپارد.بدیننحوپسازقیاموسرنگونیسلطنت،بورژوازی
لیبرالبهسهمیعمدهازقدرتسیاسیدستیافت.تودههاکهمضمونوپتانسیلانقالبی
بود لیبرالوحکومتموقت بورژوازی تمایالت و ازخواستهها فراتر بسیار مبارزهشان
درتمامسطوح،کمیتههاوشوراهایخودرابهارگانهایاعمالقدرتومحققکردِن
خواستههاوتمایالتخودتبدیلکردهوبهگسترشآنهادستزدند.ارگانهایتودهایکه
نطفههایآنهادرطییکپروسۀمبارزاتیدرماههایآخِرقبلازقیامشکلگرفتهبود،در
جریانقیاموپسازآنبهمثابۀبخشیازارکانقیامبهسرعتوقاطعیتگسترشیافت؛
بهاینترتیبپسازقیامازنظرپیکاربرایمدتیشاهدنوعیقدرتدوگانههستیمکه
هرکداممنافعطبقاتواقشارگوناگونیرابیانمیکنند:ازیکطرفدولتموقتکه
نمایندۀمنافعبورژوازیدربازسازیوترمیمسیستمسرمایهداریوابستهبودوازطرف
دیگرکمیتههایانقالبوشوراهایتودهایوکارگریکهتداومانقالبراخواستاربودند.

ازنقطهنظرپیکارموقعیتخردهبورژوازیمرفهسنتیکهخمینینمایندگیآنرا
داشت،پیچیدگیشرایطرابهخوبیدرخودمنعکسمیکرد.خردهبورژوازیکهدرجریان
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مبارزاتتودهایبااتکابهاعتقاداتمذهبیمردمعماًلرهبریجنبشرادراختیارگرفته
ازمحتوایرادیکالکلجنبش بهواسطۀخواستهایطبقاتیخودوچهمتأثر بودچه
تودهایقاطعیتبیشتریدرتقابلباضدانقالببهنسبتبورژوازیلیبرالنشانمیداد
وعلیرغمسازشودنبالهرویازبورژوازیلیبرالوائتالفسیاسیباآن،بهاینتوهم
دچاربودکهحکومتموقتمیتواندنمایندۀمنافعاوباشد.درعینحالخردهبورژوازی
همان در انقالب شورای کنار در داد. سازمان مستقاًل هم را خود قدرت ارگانهای
روزهایاولپسازقیامدرستهمزمانباخلعسالحعمومیمردم،سپاهپاسدارانبدون
آنکهچندانموردتوجهوتحلیلنیروهایسیاسیقرارگیرددراواخربهمنماه۱۳۵۷

اساسنامهاشنوشتهودرتاریخدوماردیبهشت۱۳۵۸تشکیلشد.

اینخردهبورژوازیکهدربرخوردبهرژیمشاهحاملنوعیرادیکالیسمانقالبی
محسوبمیشد،بهمروِرادامۀمبارزاتزحمتکشانوخلقهایتحتستم،باضرورت
سرکوبآنهامواجهشده،هرنوعرادیکالیسمیراازدستدادوبهشریکسرکوبجنبش
تلفیقشورای در و تیرماه۱۳۵۸ آخر را استحاله دورۀ این پایان پیکار تبدیلگشت.

انقالبودولتمیبیند.)۱(

رژیمجدیدبایددردرجۀاولحاکمیتخودرامستقرمیکرد،امادرهمۀعرصهها
ودرهمۀنقاطکشورباجنبشهایاجتماعی،کارگری،دهقانیوتودهایروبهروبود؛
تغییر بهصرف بپاخاسته، خود انقالبی اهداف و خواستها تحقق برای خلقیکه با
رژیمآرامنمیشودوبایدتغییراتواقعیرادرزندگیخودببیند؛امارژیمیکهبههیچرو
قصدپاسخگوییبهاینخواستهایبهحقرانداردبایددرمقابلاینجنبشهابهستیز
برخیزدوآنهارافرونشانده،حاکمیتخودراتحمیلکند.چنیناستکهرژیمبالفاصله
بایدارگانهایقدرتویژۀخودرادرهمهجامستقرسازد.اگربالفاصلهپسازقیامدر
کارخانجاتومحالت،کمیتههایاماموشوراهایاسالمیبهجایشوراهایکارخانهو
کمیتههایمحلینشستندیاآنهاراازعناصرانقالبیتصفیهنمودند،درپیشگاهخلقهای
انقالبیمسئلهبغرنجتروحادتربروزکردزیراارگانهایتودهاِیخلقهایتحتستمدر
جریانانقالبتشکیلشده،درخیلیازمواردبااشغالمقرهاوپادگانهایرژیمشاهبه
اسلحهدستیافتهومسلحانهازحقوقخوددفاعمیکردند؛اینامرازپایانهمانسال
۵۷آغازشدودرفروردین۱۳۵۸درکردستانوتقریبًاهمزماندرترکمنصحراوکمی
بعددرخوزستانپیشآمدوچندینسالبهطولانجامید.رژیمهرباربااعزامارتشو
پاسخگفت.سرکوب برحقخلقها اینخواستههای به تمام باخشونت پاسداران سپاه
اولویتخاصیداشتچنانکه بهواسطۀمسئلۀنفتبرایرژیم خلقعربدراینمیان
ازهمانابتدایکدریادار،یعنیمدنیرابهاستانداریآنجاگماردوبهمیلیتاریزهکردن

۱-نک.به:“زیگزاگهایضدانقالبوانعکاسیکجانبۀآندرصفانقالب”پیکارضمیمۀشمارۀ۳۴
http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-034a.pdf
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در اینسرکوب اوج پرداخت. منطقه
نهماردیبهشتماه۱۳۵۸درخرمشهر
رویدادکهکانونفرهنگیخلقعرب
قرار پاسداران و ارتش یورش مورد
گرفتوموجبزخمیوکشتهشدندههاتن

اززحمتکشانعربگشت.

رژیمیکهپسازقیامبرسرکارآمدوسوار
بردوشتودههایستمدیدهبهقدرترسید،روزبهروزبههمگان
نشانمیدادکهتنهامیتواندرؤیایآزادیوعدالتاجتماعیرا
کهتودههابداندلبستهبودند،نقشبرآبکند.آنهمباتاوانگزاف

کشتههاوغارتها.
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مسئلۀزنان

جامعه بر فرهنگی بهلحاظ تالشکرد حاکمیت مذهبی جناح قیام، فردای از
دستبیاندازدوباچنینقصدیزنانراکهدرجریانانقالبحضوربارزیداشتندمورد
حملهقرارداد.چندهفتهپسازقیامباطرحاجباریکردنحجاباسالمیوچادرو
منععملیزنانازشغلقضاوت،درواقعنهفقطنیمیازجامعهراازحقوقابتداییاش
عقبمیراْندبلکهعلنًابهتحمیلایدئولوژیمذهبیوارتجاعیخوددرهمۀشئونات
زندگیمیپرداخت؛امازنانکهفعاالنهدرموجانقالبیشرکتداشتنددرروز۱۷اسفند
۱۳۵۷کهمصادفباروزجهانیزنانبود،بهتظاهراتیگستردهعلیهاینتالشروحانیت
ازجریانات بسیاری بیتفاوتی علیرغم و بیسابقه بسیجی با توانستند آنان دستزدند؛
سیاسی،ازجملهخودسازمانپیکار،شورایانقالبوخمینیراعقببنشاند.اینحضور
مبارزاتیوشعارهایمترقیوانقالبیایکهمطرحمینمودندیکباردیگردرواقعیت
نشانمیدادکههیچانقالبیبدونرهاییزنانامکانپذیرنیست.)۱(نحوۀبرخوردانفعالی
نیروهایچپبهچنینجنبشعظیمی،خوْدیکیازداوهایبحراننظریچپاستکه

ماراسالهابعدوادارمیکندکورذهنیایدئولوژیکخودرابهسؤالبکشیم.

۱-مابهمسئلۀزناندراینسالهایاخیرحساسترشدیم.درهمینارتباطجاداردازاثربهیادماندنیرفیق
آذردرخشاننامببرمکهیادشبرایمهموارهزندهاست:“زنانسالصفر”ناشر:سازمانزنانهشتمارس

)ایران-افغانستان(.



سهسالدرسازمانپیــکار…    ۶۰۵

ترکمنصحراوکردستان

درحولوحوشقیام،طبعًاتوجهسازماننسبتبهمسئلۀخلقهاوبهخصوصخلق
ترکمنوخلقُکردجلبشد.

شوراهای ترکمنصحرا در گشت، منجر بهمن قیام به جنبشهاییکه روند در
بهقدرترسیدنرضاشاهو ابتدای ازهمان بودند.خاندانپهلوی دهقانیشکلگرفته
پسازاومحمدرضاشاهبههمراهدههانفرازسرمایهدارانبزرگوابستهودرباریانبر
زمینهایحاصلخیزترکمنصحرادستانداختهوآنهاراغصبکردهبودند.باباالگرفتن
جنبش،بسیاریازاین“فئودال”هاازمنطقهفرارکردهوزمینهایشانراخوشنشینها
واهالیمحلدراختیارگرفتهوتشکالتتودهایوشوراهایدهقانیخودراپایهریزی
کردهبودند.نیروهایسیاسیچپ،بهخصوصسازمانچریکهایفداییخلقهمدر
اینجنبشفعالیتداشتند.گسترشاینشکلشورایینوعیبرقراریحاکمیتمردمی
بانهادهاینزدیکووابستهبههیئتحاکمۀجدیددرتضادقرار محسوبمیشدکه
میگرفت.طولینکشیدکهاینتضادبهتخاصمعلنیولشکرکشیسپاهوکمیتههایامام

منجرشدوماشاهدچندسالسرکوبخونینخلقترکمنوانقالبیونآنبودیم.

وضعیتکردستانهمهمینمسیرراطیکرد.توجهمجاهدیناولیهازسالهاقبلبه
خواستهایخلقکردمعطوفبود.میتوانمبگویمکردستانبهواسطۀچنددههمقاومت،
بهعنوانیککانونشورشیهموارهدرذهنبچههاحضورداشتودرجریانقیامهم،
اینحضورشدتپیداکردهبود؛بهخصوصبامطالبۀحقتعیینسرنوشت،خودمختاری،
مسئلۀارضیودیگرشعارهایبیانکنندۀخواستهایبرحقوویژۀخلقکرد.همینکه

سازمانتوانستکمیخودشراجمعوجورکند
از نفر چند اول ازکنگرۀ بعد بالفاصله یعنی
آنها میشوند. اعزام بهکردستان سازمان طرف
دائر کوچکی دفتر آنجا در و رفته سنندج به
بلکه پیکار سازمان اسم به نه البته میکنند،
صرفًابرایتماسگرفتنباکوملهکهآنهمتازه
با آنها بود. پاگرفتهورسمًااعالموجودکرده
کوملهیکسریتماسبرقرارمیکنند.یکیاز
تماس اردالن یوسف رفیق با مشخصًا بچهها
شنیدم یوسف خود از بعدها من و بود گرفته
به نسبت خوشی نظر رفقایکومله عمومًاً که
سازمانهاییکهازبیرونمیآمدندنداشتندیعنی
سازمانهایینظیرماکهباقصدحضوردائمیو
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مبارزاتیدرکردستانبهآنجامیرفتند؛اینامربهبعضیحساسیتهایسیاسیوسازمانی
برمیگشتکهحتیممکناستبرخیاوقاتبشودآنهارارقابتتلقیکرد.آنهادرابتدا
چنداننظرمساعدیبرایهمکاریبامانداشتندولیرفیقیوسفاردالنمیگفتکه
بچههادرتماسبااوبرخوردخوبیداشتهاند.آنزمانکوملهمجموعهایازانجمنهایا
جمعیتهایروستاییایجادکردهبودکهجنبۀصرفًاتودهایداشتندونهسیاسی.سازمان
چوندرابتدایامردرآنجانیرویچندانینداشتسعیمیکندکهابتداازطریقشرکت
درهمینجمعیتهایتودهایتجربهکسبکردهوبامحیطآشناشود.چندیبعدبچههای
برضرورتتشکیلشوراهایمحالتو بهرفقایکوملهپیشنهادیمیکننددائر پیکار
شوراهایشهری،نهفقطدرزمینۀدفاعنظامیبلکهدرزمینۀتدارکموادغذایی،توزیع،
ادارۀشهروخیلیموارددیگر.گویامسئلۀتشکیلشوراآنطورکهپیکارمطرحکردمورد
موافقتکوملهقرارنمیگیردورفقایپیکارهمدیگراصراریدرپیگیریاینقضیه
نمیکنند.بعدازگذشتیکیدوماه،خودرفقایکوملهبهصحیحبودنپیشنهادتشکیل
شوراوانظباطیکهمردمازطریقآندردفاعازخودپیدامیکنندپیبردهوازبچههای

پیکارانتقادمیکنندکهچراشماحرفتانراپیگیرینکردید.

واقعشد؛ درعیدهمانسال۱۳۵۸ بهکردستانصورتگرفت اولیکه حملۀ
همانسالیکهطالقانیبههمراه“هیئتحسننیت”خمینیمتشکلازبهشتی،رفسنجانی،
بنیصدرو…بهسنندجرفت،امامذاکراتآنهابهنتایجتثبیتشدهاینمیرسدومابا
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آنان جانانۀ مقاومت درهمشکستن جهت بهکردستان سپاه و ارتش پیدرپی حمالت
روبهروهستیم.

بنابرآنچهگفتهشد،سازمانچندماهدرکردستاندفترویژهایندارد،فکرمیکنم
تامردادماهکهمصادفاستباحملۀ۲۸مرداد۱۳۵۸رژیم؛سازماناینتجربۀ“در
میانخلقبودن”یاهضمبودندریکحرکتتودهایراکهعمومًاًزیرنظرکوملهبود
تجربهمیکندوتصمیممیگیردکهخودشآنجامقریداشتهباشد.بهنظرمتصمیمگیری
قطعیدراینموردزمانیصورتمیگیردکهسپاسیآشتیانیبهآنجاسفرکردهبودوحتی
نزدیکبوددرآندرگیریهاگرفتاردشمنشودکهبهنحویخودشانراازحلقۀدشمن
دورمیکنند.بههرحالگویاتصمیمسازمانبرایمقرزدنوحضورمستقیمدرکردستان
بعدازاینواقعهاست،البتهفراموشنکنیمکهسازماناهمیتویژهایبرایکوملهقائلبود
وپیکارتنهاسازمانسراسریایبودکهازکوملهبهطورکاملپشتیبانیمیکرد.پیکاراز
اولینشمارههایشبهتأییدوتبلیغکوملهمیپردازدبهطوریکهعماًلدربیندیگرانپیکار
سخنگویکوملهبهشمارمیرفت.چنینحالتیواقعًاوجودداشتیعنینوعیهمبستگِی
دربستازجانبپیکارنسبتبهکومله.اینچیزیستکهدرجمعآوریکمکهایمالی
وجنسی)غذا،لباس…(،داروییودرمانی)تاحدفرستادندارووپزشک(وتسلیحاتی
)جمعآوریپولبرایخریداسلحه(و…بهچشممیخورد.بهخوبیبهیاددارمکهدر

پیکار،دوصندوقکمکمالیوجودداشتیکیبرایپیکارودیگریبرایکومله.

میکردکه فعالیت آنجا در مستقل بهصورت سازمان دیگر تاریخ، این از بعد
پابگیرد درکردستان بود توانسته پیکار اوایل۱۳۵۹ تا فاصلۀسال۱۳۵۸ درهمین
وازسطحهمکاریباکوملهودیگرجریاناتتاشرکتدرعملیاتنظامیوباالخره
سازماندهیپیشمرگههایویژۀخودپیشرودوجزونیروهایمطرحمحسوبشود.این
اولینباریبودکهسازمانبهصورتمستقلدریککارزارعمومیدرگیربودودرکار
جمعیوشوراهاییکهدرکردستانتشکیلشدهبوددرسطحسازمانهایسیاسیآنجا
مشارکتداشت.آنهادرچندشهرتوانستندمقرواکیپهایپزشکیخودراداشتهباشند،
ازجملهدرسنندجوبوکان.رفتهرفتهازلحاظسازمانیهمرشدبیشتریصورتگرفت
ونشریۀپیکارکردستانهمبرایمدتی،حداقلتااوایلسال۱۳۶۰منتشرمیشد،البته
واضحاستکهپیکاربهدلیلاینکهیکسازمانغیرُکردبود،بهنسبتجریاناتُکردپایۀ
خیلیکمتریداشتولیازلحاظکیفییعنیبرخیکمکهایفکریوامکاناتپزشکی

و…درحدخود،فعالومؤثربود.

بهحزبدمکراتکردستان پراهمیتسیاسیدیگر،موضعسازماننسبت نکتۀ
ایراناست.تاجاییکهبهیاددارمپیکاردردورهای،تنهانیروییمحسوبمیشدکه
بودکهحزبدمکرات نیرویی اولین وکاًل پرداخت افشاگریعلیهحزبدمکرات به
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و تلقیکرد نقاطضعفجنبش از یکی یعنی آشیلجنبشکردستان پاشنۀ بهعنوان را
برای بهنظرم نداد. نشان خود از ابایی ایدئولوژیک مبارزۀ سری یک به دستزدن از
از واقعی درک و صریح و مشخص تحلیل باید ما دمکرات حزب علیه موضعگیری
چنین میکردیم. مطرح را آن تعقلی و بهنحویحسابشده و میداشتیم ماهیتحزب
آغازکردوبهطورنسبتًا

)۱(
تحلیلیراپیکارازهمانخردادماه۱۳۵۸ازشمارۀ۶خود

دفاعحزبدمکراتازمالکینوفئودالها
)۲(
منظمیآنرادنبالکردهومستدلنمود.

علیهخوشنشینهاودهقاناِنُخردهمزمانبودباتالشدولتموقتدرمهارکردنو
بازپسگیریزمینهایاشغالشدهتوسطزحمتکشانروستا،البتهممکناستشیوهای
کهمابرایمبارزهعلیهحزبدمکراتبهکاربردیم،شیوۀکاماًلدرستینبودهومننظر
قاطعیدراینموردنمیتوانمبدهم؛اماقدرمسلمایناستکهمانمیبایدازمبارزۀنظری
دستمیکشیدیموازپیشبردنقاطعانۀآنصرفنظرمیکردیم،یعنیاینکهمانبایستی
بهخاطراینکهحزبدمکراتبهعنوانیکنیروینظامیومبارِزُکرددرعرصۀکارزار
حضورداردودرکردستانفعالاست،ازانتقادوافشایماهیتآنچشمپوشیکنیمکه
نکردیم!کوششکردیمکهمبارزهعلیهاورابهعنوانیکسازمانبورژواییوسازمانیکه
حتیمیتواندبارؤسایعشایروفئودالهاهمدستشودبهپیشبریم؛بماندکهتجربه
همنشاندادکهحزبدمکراتهیچجنبۀدموکراتیکینداشت.بههرحالاینمطلبباقی
میماندکهآیاباحفظپرنسیپهامیتوانبرخوردی“دیپلماتیک”داشتودرنحوۀارائه

وبرخورد،“تاکتیکی”بهکارگرفت؟

رادر نوعمالحظات این ناشیمیشدکهکمتر پیکار رادیکالیسم از اینشاید
سازمانی یا برخوردی یا موضعی میکردکه پیدا اعتقاد زمانیکه سازمان داشت. نظر
ضدانقالبیستهیچوقتبهحسابمالحظاتسیاسیازگفتنآنابایینشاننمیداد.
منظورمایننیستکهمالحظاتدیپلماتیکهیچمعناومصداقیندارد؛شایدبتوانبدون
زیرسؤالبردنپرنسیپها“تاکتیک”زدیعنیفهمیدکهکجابایدحرفیرابیانکرد،
چقدرازآنرابیانکردوچگونهآنرابیانکردکهبیشترینتأثیررابهسمتهدفغایی
داشتهباشد،البتهنسبتبهحزبدمکراتطرحمسئلۀتاکتیکیشایدچندانبجانباشد
زیرابرایآنانهیچبحثومنطقیوجودنداشتوباهمۀجریاناتباخشونتوزور

برخوردمیکردند.

آنان قهری برخورد زمینۀ پیکارکردستان و پیکار نشریات افشاگریهای نفس
در بودکه اینچنین پرداختکردند. را آن تاوانسنگین ما رفقای و داد بهدست را
وسه رفقازخمی از تن اسفند۱۳۵۹،چند در بوکان در بهمقرسازمان جریانحمله

۱-نک.به:پیکارشماره۶وهمینطورشمارههای۱۳،۱۲،۱۱…
http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-006.pdf

۲-نک.به:تحلیلسرمقالۀپیکارشمارۀ۹۷،اسفند۱۳۵۹.
http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-097.pdf
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محمود خیاط، باقی رفقا یعنی تن
ابالغیانوطاهرابراهیمیانبهدست
اعضایحزبدمکراتشهیدشدند.
بااینبرخوردآشکارشدکهحزب
منطق و نیست دموکرات دمکرات،
سرشنمیشود؛تنهایکمنطقدارد
مورد باگلوله را خود مخالف که

خطابقراردهد.

ارتباط در هم دیگری نکتۀ
بامناسباتدرونیماباکوملهپیش
آمدکهتعمقبرآنضروریوگویای
انحرافیدرمیان برخیبرخوردهای
حملۀ در کمونیستهاست. خود
دفتر به دمکرات حزب وحشیانۀ
سازماندربوکان،پسازغارتدفتر
توسطایادیحزبدمکرات،اوراقی

کهازسازماندردفتِربوکانباقیماندهبودتوسطکوملهجمعآوریمیشود.بهنظرمناگر
رابطۀرفیقانهواخالقکمونیستیوجودمیداشت،کوملهنبایداینمدارکرامیخواند؛
بههرحالاینهااوراِقسازمانیستوبهسازمانیدیگرتعلقداردکهپشتیباِنتوست؛اما
رفقایکوملهآنهاراخواندند.منیقینًااطالعدارمکهخواندهاند.ایننشانمیدهدکه
تشخیص در نوعیضعف دارد، وجود تشکیالتیکمونیستی اصول درِک در کمبودی
مناسباتخودیوغیِرخودی.ایننوعبرخوردباآموزشهایمادرتقابلبود،بابرخوردی
کهمادرمیانخودداشتیموبهدیگررفقاآموزشمیدادیم.درغیابچنیناصولیاین
سؤالپیشمیآیدکهمامیخواهیمچهنوعجامعهایبسازیم؟جامعهایکهدرآننامههای
ُپستِیافرادوخانوادههاو…کنترلشود؟ممکناستکهماباهمدرجمعی،جبههای،
گوشهایبنشینیموزندگیمشترکداشتهباشیم،امااسنادخانۀتومالتوست.ایننوع
برخوردخبرازرقابتمیدهد.کاریکهبعدهادرزمانبحرانپیکاروانشعابهاییکه
پیشآمدخیلیبیشتروبدترصورتگرفت.زمانیکهکوملهبهحزبکمونیستپیوستهبود
تاآنجاکهشنیدمواطالعدارمومیدانم،خیلیازبچههاواقعًاتحتنوعیفشاربرایاتخاذ
موضعبودندمثاًلدرموقعیتیقرارگرفتهبودندکهبایدبرایادامۀمبارزهبهنفعحزبموضع
میگرفتندومجبوربودندصریحًاوبهشکلیتحقیرآمیزبهحزببپیوندند.ازاینموارد
بدبختانهزیادبود.فکرمیکنمحاکمیتیکهسهندبرکوملهاعمالکردتاحدودزیادیبر
رابطۀرفیقانهایکهمیانپیکاروکوملهوجودداشتتأثیرمنفیگذاشت؛حتیمیخواهم
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بگویمکهکوملهگوییفراموشکردهبودکهدرسال۱۳۶۰حدودمردادماه،نامهایبرای
بچههایپیکارنوشتهبودبااینمضمونکه“رفقامامیدانیمکهشمادچاربحراندرونی
هستیدوقراراستجلساتیبگذارید؛مابرایشماامکاناتامنیتیدرکردستانتأمین
میکنیم”.ایکاشپیکاربهایندعوتپاسخمثبتدادهوبهکردستانرفتهبود.مرکزیت
پیکارشفاهًاازرفقایکوملهتشکرکردولیبهآنجانرفت.چندیبعدحتیپیشنهادشانرا
طینامۀدیگریتجدیدکردند.اینبرخورددرادامۀروابطیکهتاآنلحظهمیاندوسازمان
اماهمانکوملهکهچنینبرخوردیکردهبود،بعدهاکه بود وجودداشتبسیاررفیقانه
افرادشدرحزبادغامشدند،درنشریۀاکتبرخارجازکشورشان“متالشیشدنپیکار”را
“بهنفعطبقۀکارگر”ارزیابیکردهبودند.مندرمالقاتیکهبارفیقغالمکشاورزداشتمآن
راصریحًابهاوگفتم:“چطورهمانسازمانیکهدرآنجامیگویدکهمانگرانسرنوشت

شماهستیم،متالشیشدنماراامریمثبتتلقیمیکند؟!”.

بههرحالبدبختانهنقضدرروابطرفیقانهبیندوسازمانوجودداشتهاستو
به بچههایپیکارعمومًاًفکرمیکردندکهعلیرغممواضعحمایتگرایانهایکهنسبت

کوملهداشتهاند،کوملههمیشهبرخوردمتقابل،رفیقانهوبازینداشتهاست.

باری،فکرمیکنمسازمانبهطورعامحضورشدرکردستانتاحدودزیادیمثبت
بودهاست،چهدرپشتیبانیازرادیکالترینجناحوحزبیکهدرکردستانوجودداشته
یعنیکومله،چهدرافشاگرینسبتبهمسائلیکهبهنظرشقابلانتقادوناسالممیرسیده
است.دررابطهباکارتودهایهم،برایمابهخصوصبرایبچههاییکهعمدتًادرمبارزۀ
چریکیوجداازتودهفعالیتداشتندبهترینزمینهبرایشرکتدرکارتودهایبود.این
بهنظرمنخیلیباارزشوهمراهباکسبتجربهوآموزندهمحسوبمیشد.هرکدامازبچهها
کهآمادگیجسمیداشتندوغیبتشانبهاستمراروظایفتشکیالتیلطمهنمیزد،مدتیبه
آنجافرستادهمیشدند.بهاینترتیبخیلیازرفقابهآنجافرستادهشدهو“دوره”دیدند؛
مشخصًاازتحریریههمدونفراعزامشدندولیمنخودممتأسفانهممکننشدکهبروم.

در و کردستان در همزمان تقریبًا که خلقها مسئلۀ اشارهکنمکه همینجا
ترکمنصحراپیشآمد،چندیبعددردیگرمناطقمثلخوزستانوبلوچستانهممطرح
شد.درترکمنصحرانقشرفقایفداییچشمگیربودودستاوردهایارزندهایداشتند.
یادشهدایخلقترکمنرفقاتوماج،جرجانی،واحدیومختومهموارهدرذهنمبارزین

کمونیستخواهدماند.

بایددرککردکهآنچهدراینمناطقرخمیداد،ماهیتًاباآنچهدرعرصۀمبارزات
کارگریواجتماعیجاریبودتمایزینداشت.درهمۀعرصههارژیمبامبارزاتیجاری
روبهروبودکهبنابهماهیتشمجبورمیشدبهسرکوبآنهابپردازدچهکارگران،چهبیکاران،

چهدهقانان،چهزنان،چهدانشجویانوچهخلقها.
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درهمانشمارههایاولپیکار،صحبتازکارخانههاویاشهرهاییمیشودکه
مبارزهدرآنهابهشدتجریاندارد؛بهعنوانمثالدرفروردینماه۱۳۵۸کارگرانبیکار
اصفهانکهازدوماهقبلدرمبارزهبودندراهپیماییدههزارنفریدرمقابلخانۀکارگر
برگزارمیکنند.بالفاصلهباتهدیداتمعاوناستانداریروبهرومیشوندکههمراهباافراد
کمیتهدستبهمتفرقکردنصفکارگرانمیزنند؛درمقابلمقاومتکارگران،نیروهای
ناصر رفیق بهزخمیشدنسهکارگروشهادت تیراندازیمیکنندکهمنجر رژیم مسلح
توفیقیانازدانشجویانیکهدرکارخانههاکارمیکردمیشود.بهاینترتیبازهمانآغاز،
ماهیتضدکارگریدولتونهادهایآنوهمینطورکمیتههایامامبرایزحمتکشان
روشنمیشد.درکِل۱۲۷شمارۀنشریۀپیکار،هفتهاینیستکهبهمبارزاتکارگری

پرداختهنشدهباشد.

نگاهی به لغزش های پیکار در آغاز 

امروزکهبهآغازکارنشریۀپیکارمینگرم،لغزشهاییکهدرآندورهبهدالیل
انتقادی ارزیابی برایمبرجستهمیشود.نکتۀبسیارمهمیکههنگام گوناگونپیشآمده
اینلغزشهاکههرکدامدرشرایطمعینخودپیشآمده،بایددرنظرداشتایناست
کهمعیارمابراینقدوارزیابیچیست؟گمانمیکنممابایدهموارهمعیاررامصالح
کارگرانوزحمتکشانبدانیم.درخیلیازلغزشهاییکهدرسالهایگذشتهپیشآمده
بامصالحکارگرانوزحمتکشان ما انطباقمواضع اشارهخواهمکردهمین آنها به و
ثابت همیشه برای و مکانیکی امری انطباق این نیستکه شک است. نشده رعایت
نیست؛امورییافتمیشوندکهدردورۀگذشتهبادستگاهفکریوجایگاهتاریخیایکه
داشتهایم،منطبقبرآنمصالحتشخیصدادهمیشدولیباگذشتزمانوتحوالِتاوضاع
تاریخی،آنانطباقمیتواندزیرسؤالرفتهباشد.درهرحالمعیاررابایدآنچیزیبدانیم
کههویتمارابهعنوانکمونیسترقممیزندوتوجیهاتگذشتهرابدونرودربایستی،
سیاستبازی،بهاصطالحآبرودارییارعایتاینوآنراکردنازغربالنقدبگذرانیم.

باوجوداینلغزشهاوحتیبزرگترازاینهاکهدرصفحاتآیندهمجالیبرای
اشارهبهآنهافراهمخواهدآمد،پیکاردرمجموعپیوندعمیقخودرابارادیکالیسمیکه

شایستۀکمونیستهاستدرچارچوبوضعیتتاریخیایکهداشتحفظکرد.

همانطورکهباالترذکرشد،گرایشیدرسازمانوجودداشتحاکیازانقالبی
“خردهبورژوازی چیزیکه آن یعنی حاکمیت، در خردهبورژوازی از بخشی دانستن
رادیکال”تعریفمیشد.ایندرکنمودهایمشخصیدرعرصۀسیاسیداشتکهامروز

میتوانبرشمرد:
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مورد توقیف جزوۀ“کارگر به پیش”

“کارگربهپیش”همانطورکهگفتمیکیازجزواتکارگریسازمانبودکهاز
چندماهپیشازقیاممنتشرمیشد.شمارۀاولایننشریه)اولتیر۱۳۵۷(بااستقبال
کارگرانمواجهشدبهطوریکهچهاربارتجدیدچاپوسیعازآنصورتگرفت.جزوۀ
ایننشریهدر۱۶اسفندماه۱۳۵۷زمانیکهصفحهبندیآنهمتمامشدهو شمارۀ۲
آمادۀپخشبودتوقیفشد.بهیاددارمکهدرروزنامۀکیهاناعتراضسازمانپیکاربه
نفرمسلح بودکهچند قرار این از داستان راخواندم. پیش” به توقیفشدن“کارگر
به امامواقعدرغیاثینزدیکمیدانخراسانمعرفیکردهبودند، کهخودراازکمیتۀ
چاپخانهریختهوپسازتهدیدکارگران،بیستهزارنسخۀجزوهراتحتاینعنوان
رضا ازجمله ما رفقای بودند. برده باخود و نموده توقیف است که“کتابضاله”
امامسر افتادهوبهچندکمیتۀ بهتکاپو ایننشریهفعالبود حسینعلیخانی)۱(کهدر
زدندودرمقابلامتناعکمیتهچیهابهمنزلآیتاللهطالقانیمراجعهکردند،اماهمۀاین
تدابیربینتیجهباقیماندوباالخرهسازماننامهایسرگشادهخطاببهآقایبازرگان،
نخستوزیردولتموقتدر۱۶اسفند۱۳۵۷نوشت.)۲(همانموقعچهبساازطرف
بعضیازرفقایدیگراینمسئلهموردانتقادبودهاستکهچرابهبازرگاننامهدادید؟!
این من بهنظر نیست؟ دولت به نسبت توهم نوعی بیان نخستوزیر به نوشتن نامه آیا
برابرپیچیدگیتحوالت نامهنگاری،نتیجۀآنتاکتیکیستکهسازماندرآنزماندر
نشان بودیمکه رژیم برخوردهایضدانقالبی شاهد بهمرور ما بود. اتخاذکرده جاری
میدادهیئتحاکمهدرحالانسجامگیریضددموکراتیکاست.رفقاییازمادرتهران
قرارمیگرفتندخلعسالحشده بهمرورموردتصفیه تبریزتوسطکمیتههاییکهخود و
بودندودرگوشهوکنارمیشنیدیمکهاعالمیۀسازمانهایانقالبیتوسطافرادکمیته
پارهمیشودومجامعآنهاموردحملهقرارمیگیرد؛آزادیبیانومطبوعاتدرمخاطره
بود.همۀاینهانشانمیدادکهخطسرکوبوبازسازیمناسباتگذشتهدرحالحاکم
شدناست.وظیفۀمامقاومتوافشایایننوعحرکاتبودحالبههرشکلیودرهر
موقعیتیکهممکنمیشد.ایننامۀسرگشادههمدرواقع،نهبهمنظوربازپسگیرینشریه
این افشاگرانۀ مضمون با چون بود؛ رژیم ضددموکراتیک حرکات افشای برای بلکه
نامهیکگامدرجهتروشنشدنماهیترژیمبهجلوبرداشتهمیشد.مابایدبهمردم
نشانمیدادیمکهروزبهروزدرایرانشرایطروبهوخامتبیشتریمیگراید؛زمانیکه
برمردمروشنشودکهاینبرخوردهاهیچکدامسودنبخشیدهاستبهتنهاراهباقیمانده
میرسندیعنیدرراهنفیکاملرژیمقدممیگذارند؛اینطرحیبودکهپیکاردرابتدا

تعقیبمیکرد.

۱-اینرفیقعزیزمتأسفانهدراواخرتیرماه۱۳۶۰اعدامشد.
http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Etelaiyeh/Peykar-13571216.pdf:۲-نک.به
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موردنامۀسرگشادهبه“امامخمینی”درارتباطبادستگیریمجتبیطالقانی

مجتبی رژیم تازهتأسیِس مخفی پلیس زمانیستکه لغزش، از دیگری نمونۀ
از پدر طالقانِی کرد. دستگیر فروردین۱۳۵۸ ۲۴ در همسرش و برادر با را طالقانی
اینامربسیارخشمگینمیشودودستوپایشراجمعمیکندتابهروالبستنشینی
دفتر به ازحرکت،مجتبی قبل “قهر”کند. نامعلومی بهجای تهران از علما اعتراضِی
سازمانپیکارزنگمیزندوتوضیحمیدهدکه“باباخیلیعصبانیستومیگویدپوست
ازکلهشانمیَکنم”وادامهمیدهدکه“ماازتهرانمیرویم”.دونفرازکادرهایسازمان
)گویایکیعضومرکزیودیگریمشاور(دردفتربودهاند.اعالمیهایمینویسندواز

دستگیری“رفیقمجتبیطالقانی،عضوسازمانما”…خبرمیدهند.)۱(

شکنیستکهچنینبرخوردشتابزدهایازضعفقابلتوجهیحکایتمیکند
کهماهمگیدردرکوظایفیکهبهعنوانکمونیستبهعهدهداشتیمبهآندچاربودیم.
چراکسیراکهازحولوحوشقیامخودراازسازماندورکردهودیگرعضوسازمان
به منسوب عنوانکه این به م.ل.(صرفًا مجاهدین دورۀ در فعالیتش )علیرغم نیست
شخصیتیمورداحتراممیلیونهانفراست،عضوسازمانبنامیمکهاوفردایآنروزدر
اینتاوانیکموضع آیندگانبگوید:“منعضوهیچسازمانینیستم”. با مصاحبهای
نسنجیدهاستکهگمانمیکندمیتوانازیکراهنادرستخودرابینتودههاموجهجلوه
داد.بایدهموارهتالشداشتدرمسیریکهدنبالمیکنیمازگرایشهایغیرکمونیستی

مبرابمانیم.

موردتجلیلاز“ابتکار”طالقانیدرایجادشوراها

از تجلیل به مربوط تلقیکرد لغزش بتوان امروز دید با شاید دیگریکه مورد
آیتاللهطالقانیست.اگرپیکار،گاهخودراملزمبهرعایتبرخیسنتهامیدیدبهخاطر
درنظرگرفتنجوعمومیایبودکههمهجاحاکمیتداشت.برایمثالپیکارازبازگشت
خمینیبهایراندفاعمیکند،چراکهاویکموضعقاطعانهنسبتبهرژیمشاهداردولی
ازیادنمیبردکهبالفاصلهبرانتظاراتتودههایزحمتکشکهاکثریتجامعهراتشکیل
میدهنداصرارورزد؛یادرشمارۀاولنشریه،پیشنهادطالقانیرادرجهتایجادشوراهای

محلیموردتأییدقرارمیدهدومینویسدکه:

 “… سازمان ما که از ابتدای امر، پشتیبان جدی شوراها بوده و 
تبلیغ  را وسیعاً  توده ای  ارگان های  این گونه  تقویت  و  ایجاد  همواره فکر 
با اشتیاق فراوان و هم صدا با همۀ شیفتگان آزادی،  کرده است، اکنون 

 http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Etelaiyeh/Peykar-13580124.pdf:۱-نک.به
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از ابتکار حضرت آیت الله طالقانی در جهت ایجاد شوراهای محلی برای 
است،  شده  روبه رو  نیز  خمینی  آیت الله  حضرت  تأیید  با  امور که  ادارۀ 

استقبال نموده و…”.)۱(

اجازۀ بهحدیستکه وکمونیستی انقالبی مبارزاتی ظرافتکار توجهکنیمکه
لغزشهایسادهراهمکهقطعًاپیشمیآیدنمیدهد،آنرابرمالونقدمیکند.یعنیتو
راوامیدارداگرراستمیگوییخودرااصالحکنی،آلودگیهایطبقاتیرادوربریزی
وپاکترازپیشبهمبارزهادامهدهی.“لغزشسادهای”درتیترهمینمقالۀشمارۀیک
آمدهکهازپیشنهادطالقانیبهعنوان“ابتکار”یادکردهوطبعًاناشیازجویستکهدرآن
روزهابرفضایسیاسیکشورغالببودومیپنداشتکهطالقانیممکناستسدراهبه
قدرترسیدنکسانیشودکهبعدًابامرگاوراحتتربهامیالخوددستیافتند؛بهخصوص
حزبجمهوریاسالمیوامثالسیدمحمدحسینیبهشتی.طبیعیستکهطالقانیدرجایگاه
طبقاتیوایدئولوژیکیکهقرارداشتنهتنهانمیتوانستچنینانتظاراتیرابرآوردهسازد،

بلکهبابیثباتیوزیگزاگهایخودحتیدرخدمتحاکمانجدیدقرارمیگرفت.

موردتجلیلازطالقانیبهمناسبتمرگاو

اکنونکهصحبتازطالقانیپیشآمدبدنیستبهدومقالهکهبالفاصلهپساز
درگذشتاودرپیکارشماره۲۰و۲۱منتشرشدهاشارهکنم.)۲(ایندومقالهبهقلممنبود
وازنظرمسئولتحریریههمگذشت.صبحروزدرگذشتاویکیازاعضایمرکزیدریک
تماستلفنیگفت:“برایشسنگتمامبگذارید”.رفیقدیگریهمتوصیۀمشابهیکرد.
سوگواریعمومیکهدرخیابانهادیدهمیشدمجالیبرایپرداختنبهانتقاداتاحتمالیکه
رفقایگوناگونمیتوانستندحاملآنباشندباقینمیگذاشت.تمایلخودمنوعملکرد
همانگرایشعمومیپیشازقیام،درانقالبیدانستنبخشیازخردهبورژوازینیزمزیدبر
علتبودهاست.حالآنکهمامیبایستهمانطورکهدرانتقاداتآمدهجایگاهخودمان
وطالقانیرافراموشنمیکردیم.بالفاصلهپسازانتشاراینمقاالت،انتقاداتیازجانب
اعضاوهوادارانسازمانبهمرکزیتوتحریریهرسید.اینامردرعینحالهمازگرایش
انحرافیخودمقاالتخبرمیدادوهمازوجودگرایشیرادیکالدربدنۀسازمانوبین
هوادارانآن.همانطورکههنگامدریافتاینانتقادآنرابااطمینانخاطرپذیرفتم،امروز
همآنرالغزشیقابلانتقادتلقیمیکنموچهدرستاستکهمسئولیتیکاشتباهراهم
جمعبپذیردوهمفردیکهعاملآنبودهاست؛اماروالکاردرسازمانهاوجریانهای

http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-001.pdf:۱۱-نک.به:پیکارشماره
مبارزۀ قرن نیم تبلور طالقانی: “آیتالله :۷ شهریور۱۳۵۸صفحه شماره۱۹،۲۰ پیکار به: نک. -۲
ضدامپریالیستیوضداستبدادی”وپیکارشماره۲۶،۲۱شهریور۱۳۵۸صفحۀاول:“میوهچینانانقالب

آیتاللهطالقانیرادقمرگکردند!”.
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کمونیستیهمیشهچنیننبود،بهاصطالح“کارخوب”متعلقبهجمعبودولیتاوانکار
نادرسترافقطمجریآنمیپرداخت.جاداردکهبخشهاییازایننقدصحیحراکه

درشمارۀبعدیپیکاربهعنوان“توضیح”آمدهبوددرزیربیاورم:

آیت الله  مواضع  مزبور  مقالۀ  دو  در  که  است  این  واقعیت   …“
کمونیستی  موضعی  از  و  به درستی  قیام  از  پس  به خصوص  طالقانی 
منعکس نشده است؛ این که آیت الله طالقانی تا قبل از قیام همواره در 
داشته،  ما جای شایسته ای  جبهۀ دموکراتیک و ضد امپریالیستی خلق 
حرفی نیست و در این که او پس از قیام نیز اینجا و آنجا با انحصارطلبان 
و بورژوازی درگیری هایی داشته و مخالفت هایی کرده است نیز، شکی 
نیست، اما این نیز حقیقت غیرقابل انکاری ست که مواضع او پس از قیام 
بانه بوده و این مواضع به خصوص در مورد کردستان و  مجموعاً تسلیم طل
فاشیستی و  تهاجم  بارزی داشته است. در جریان  نیروهای چپ جلوۀ 
گستردۀ شهریورماه ۱۳۵۸ ضد انقالب به خلق ُکرد، به مطبوعات مترقی، 
به نیروهای انقالبی چپ، تسلیم طلبی آیت الله طالقانی در مقابل ارتجاع 
و بورژوازی به اوج خود رسید. سخنرانی های نماز جمعه در ماه رمضان که 
ۀ وی در بین اکثریت توده ها،  مصادف با این تهاجم بود، با توجه به وجهِ

اثر قابل توجهی در تحکیم مواضع ارتجاعی هیئت حاکمه گذاشت.

بر  بارها  فوق الذکر  سخنرانی های  ضمن  در  طالقانی  آیت الله 
“وحدت” تکیه داشت اما وحدت مورد نظر وی با تمام حسن نیتی که 
داشت، چیزی نبود جز مخدوش کردن مرز انقالب و ضد انقالب و این 
موضوع تا آنجا پیش می رفت که حتی مرز میان نیروهای مذهبی دمکرات 
و مرتجع نیز ماست مالی می شد. چنین وحدتی را فقط ارتجاع الزم داشت 
)و دارد( تا سرکوب خلق ها و نیروهای انقالبی چپ را عملی سازد…”.)۱(

مورددفاعازجلودوسفرهیئتلیبیایی

مورددیگریکهبهذهنممیرسد،مربوطبهسفرهیئتلیبیبهایراناست.پیکار
در۲۴اردیبهشت۱۳۵۸طیمقالهایدرشماره۳خود،دربارۀسفرهیئتلیبیاییبه
ریاستعبدالسالمجلودبهایران،کهقباًلراجعبهاودربخشروابطمجاهدینبالیبی
انتقادشدهکهچرا ایران ازدولتوقت سخنگفتهام،مقالهایمینویسد.دراینمقاله
هیئتمزبوررادستخالیبرگرداندهوشرایطبرقراریروابطحسنهراایجادنکردهاست.

۱-نک.به:پیکارشماره۲،۲۲مهرماه۱۳۵۸.
http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-022.pdf
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اینمقالهحاویاشکاالتمتعددیستکهدقیقًاًنشانمیدهدماآنچهراکهخواستهبودیم
باشیم،نبودیم.اطالقصفاتیمانند“ضدامپریالیستی”،“مترقی”بهدولتلیبیوسخن
گفتنازروابطایندولتبانیروهایانقالبیتحتعنوان“کمکبهمخالفینشاه”و
غیرههمهمخدوشکردنماهیتواقعیدولتلیبیوانگیزههایاودراینروابطبوده
است؛یعنیبهرغمهمۀاماواگرهاوتعاریفغیردقیقومبهمیکهبرایتعریفدولت
لیبیدرنظرمیگرفتیم،کالممابسیارتوهمزابود.عالوهبراینماخودرابهنوعیمیانجی
ایجادروابطحسنهبینایراِنبعدازقیامودولتلیبیکردهبودیمکهبهکلینابجابودهو
ازآنحکایتمیکندکهماهنوزدربندهماندرکهایرایجملیگرایانهوسطحیباقی
ماندهبودیم.اگرخواننده،مقالۀمربوطهراباتوجهبهنکاتیکهگفتهشدمطالعهکندشاید
بهیادیکنکتۀکلیترهمبیافتدوآناینکهدرمناسباتبیندولتهاکهگاهمدعیداشتن
انقالبِی و دیدهشدهکهطرِفچپ مواردی بودند، متناقضی ایدئولوژیهای و اهداف
داستان،امتیازایدئولوژیکدادهوازاصولخودعدولمیکند؛برایمثالمیدانیمکه
پسازکودتایاسفند۱۲۹۹کهرضاشاهرادرایرانبهعنوانسردارسپهومردنیرومندبر
ُکرسینشاند،دولتاتحادجماهیرشورویقصدداشترابطهایمتعارفباایرانبرقرار
کند.برایاینکارکهبنابرمصالحاقتصادیوسیاسیبود،چهبسانیازینبودکهرضاخان
راسمبلونمایندۀبورژوازیملیایرانمعرفیکند.اینکاریعنیامتیازدادنبرسراصول
متأسفانهزمانیرخدادکهلنیندرقدرتبود.ازهمینرفتارتازمانسقوطشورویپیروی
شدوبههمهجایدنیاهمدرسطوحگوناگونسرایتکرد.حتیبیانتئوریکهمپیدا
نمود.چنیناستکهتزراهرشدغیرسرمایهداریمیتواندشاملکشوریمثلعراقصدام
حسینهمبشودومبنایقراردادیبیستسالهبیندوکشورقرارگیرد.درنتیجۀاین
توجیهتئوریک،رژیمصدامحسینمیتواندبهسویسوسیالیسمپیشبرودزیراازحمایت

طبقۀکارگرجهانیبهرهبریاتحادشورویبرخورداراست!

باری،اگردولتجمهوریاسالمیایرانربطیبهماوهویتمطلوبماندارد
بهماچهمربوطکهنمایندۀلیبیرادستخالیبرگرداندهاندیانه.مادریکافشاگرِی
فکرنشدههویتخودرافراموشکردهوبیجهتبراییکیازطرفینعماًلسینهزدهایم.
اضافهکنمکهاگردرکشورهایسابقًاموسومبهسوسیالیستیچنینامتیازدادنهاییمغایر
اصولوپرنسیپهارواجداشت،دولامپریالیستیغربینیزمراوداتتجاریوغیرتجاری
خودرابانوعیریاکارِیحقوقبشریمخلوطمیکنندتاقابلقورتدادنبشود.انتقادی
کهامروزنسبتبهمواضعگذشتۀخودمانداریمانجاموظیفهایستدرقبالپاسخیکه
مابهعنواندلبستگانبهکمونیسم،بهکارگرانوزحمتکشانبدهکاریم.چنانکهمکررًا
تأکیدکردهوخواهیمکرد،دستگذاشتنروینقطهضعفهابههیچروبهمعنیبیارزش
دانستنتجربهنیست.تنهااشارهمیکنمکههموارهبابرخوردمذهبی-ثنویچنانکهدر

مقدمۀکتابهمگفتهاممخالفبودهام.
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حوادثسیاسیو“تندپیچها”

به بود مانده باقی ذهنم در انتقادیخاصیکه موارد اجمالی ذکر از حالپس
بررسیتندپیچهاییمیپردازمکهطیسهسالفعالیتسازمانباآنهادرگیرشدیم.سازمان
پیکارنمیتوانستسازمانییکدستباشد،تازهاگربتوانیماینیکدستبودنرامعنا
کنیم.سازمانپیکارپسازتالطمدرونیبخشمنشعب)مجاهدینم.ل.(ودرشرایط
یکبحرانعظیماجتماعی،سیاسیوکاًلتاریخیکهدرجریانبودپدیدآمد.نهتنها
شرایطمادیومعنوِیموجود“یکدستی”رابههمراهنمیآوردبلکهپروژۀسترِگمبارزه
بامناسباتکمونیستی،سرشارازنقاطمبهموبحرانزدهبود. درراهاستقرارجامعهای
آنچهماآرزومیکردیم،نهمیتوانستجداازواقعیاتتاریخیجامعۀخودمانباشدو
نهجداازتجربۀجهانیکارگریوکمونیستیکهبهرغمصدسالتالشهمچناندرآغاز
انتظارداشتکهسازمانیبهاصطالحفارغازبحرانبرپا راهاست.پسچطورمیتوان
شود؟ضرورِتداشتنحداقلیازهماهنگیوثباتدرعرصههایایدئولوژیک،سیاسی
وتشکیالتیماراطبعًاوادارمیکردکهدرایندریایمتالطمخودرازندهوفعالنگاه
داریم،اماهموارهبزنگاههایمهمیپیشمیآمدکهمارادچارسرگیجهوگاهاختالف
میکردوسرانجامبحرانیعمومیبرانگیخت.دراینجابهمواردوتندپیچهایاجتماعی
معلومشودکهسازمانچه تا بیشتریست درنگ میکنمکهشایستۀ اشاره وسیاسیای

تالشهاییراوباکدامبضاعتانجامدادهاست.

رفراندومجمهوریاسالمی

اولینقدمیکهرژیمجمهوریاسالمیدرجهتتثبیتقانونیخودبرمیدارد،
برگزارییک“رفراندوم”سراسریست)۱۱-۱۰فروردین۱۳۵۸(کهباطرحسؤالی
کهازهمهلحاظانتخابمردمرامحدودمیکردبرایخودحقانیتجستجومیکند.در
واقعرفراندومازمردمیکهطیماههاتظاهرات،نفرتوخشمشانراازرژیمشاهفریاد
زدهبودندصریحًامیپرسدکهرژیمسلطنتیمیخواهیدیاجمهوریاسالمی؟دررژیم
شاهتودههاازراهانقالبوقیامدرپینابودیسیستمبودندوبورژوالیبرالهابااستفاده
بساط ماه بهمن قیام هفتهایکه در قدرت. جابهجایی یک خواستار صرفًا قانون از
سلطنتراازمیانبرد،بورژوازیازطریقنمایندگانخودامثالبهشتیوبازرگانتالش
میکردکهبهوسیلۀقانونیعنیهمانقانوناساسیگذشته،دستبهدستشدنحکومت
جانب از بازرگان انتخاب از پس بودکه این بر قرار روزها آن در سازد. محقق را
شاهبهبازرگانرأیاعتماددهدوبختیاررامستعفیاعالم خمینی،مجلسشورایملِیِ
نماید.بدینطریقدولتبازرگانزماماموررابهدستمیگیرد.نگاهیبهروزنامههای

آنزمانکافیستتااینمدعارابهاثباتبرساند:برایمثالکیهانمینویسد:



۶۱۸ازفیضیهتاپیکار

“به منظور مذاکرۀ تاریخی میان آیت الله خمینی و بختیار یک کانال 
ارتباطی جدید برقرار شده است. مبتکر این اقدام سیاستمدار مذهبی انقالب 
ایران مهدی بازرگان است که قبالً نیز توافق هایی برای انجام مذاکره میان 
آیت الله و بختیار ترتیب داده بود؛ آن توافق به خاطر مداخلۀ یکی از نزدیکان 
امام خمینی عقیم مانده است. آیت الله خمینی در سخنان دیروز خود قویاً از 
حصول یک راه حل مسالمت آمیز برای بحران ایران طرفداری کرده است. 
با  “تماس هایی  فرانسه گفت:  خبرگزاری  خبرنگاران  به  بختیار  همچنین 
طرفداران آیت الله برقرار شده و راه مذاکرۀ احتمالی کماکان باز است”.)۱(

بختیاربهعنوانکسیکهدراینمقطعمواضعدولتهایغربیرامطرحمیکرد،
درچندروزپسازرویکارآمدنشهنوزبهبقایشاهاطمینانداشتودرمصاحبهبا
خبرنگاراندرپاسخبهسؤالیدرهمینموردگفتهبود:“امیدوارم این مسائل و اختالفات 


)۲(

و سوء تفاهمات را بین شاه و ملت حل کنم”.

پسازگذشتمدتیوگسترشروزافزونمبارزاتتودههابختیاربهبطالتاین
خیالخامپیبردوقربانیشدنشاهرابهمثابۀیکواقعیتپذیرفت.اومیگوید:“من به 

بازگشت فوری شاه معتقد نیستم، شاه قانون اساسی را نقض کرده است”.)۳(

درستدراوجقیامیعنی۲۱بهمنماه،بختیارکهتاقبلازآنهمچنانبرحفظ
سلطنتاصرارمیورزیداینموضوعرادرمصاحبهایچنیناعالمکرد:“قانون اساسی 
اجازۀ هر نوع تغییری را داده است.منجمله اعالم جمهوری ولی مردم باید به طور عادی به 
 وسیلۀ مجلس مؤسسان با تشکیل یک مجلس آزاد انتخاباتی اعالم جمهوری کنند”.در
پاسخاینسؤالکهآیااینتغییرموردقبولارتشهمخواهدبود؟گفت:“اگر این تغییر 

به طور عادی و آرام انجام گیرد، بله؛ ولی اگر به زور و اهانت باشد، نه”.)۴(

درروز۱۹بهمنماهروزنامههااعالممیکنندکهبازرگاندرحالمذاکراتمهمی
بابختیاروسرانارتشاستودرهمینروزقرهباغیدرنطقیخطاببهنظامیاناعالم
میکندکه“ارتش نباید در سیاست دخالت کند”.اینجملهازجانبقرهباغیبدونشک
ازوجودتوافقهاییدرپشتپردهخبرمیدهد.بیهودهنبودکهبازرگاندرروز۲۱بهمن
یعنیدرستدرکشاکشدامنۀقیامدرسخنرانیمشروحخوددرحضوربیشاز۱۰۰
مخالف  بودگفت:“کسی  مردم حالکشتار در خیابانها در ارتشکه دربارۀ نفر هزار

وحدت و قدرت ارتش نیست ولی البته در حد معقول”.

۱-روزنامۀکیهانمورخ۱۵بهمنماه۵۷بهنقلازآسویشیتدپرس.
۲-گزارشکیهان۱۶دیماه۵۷.

۳-روزنامۀآیندگان،اولبهمن۱۳۵۷.
۴-کیهان۲۱دیماه۱۳۵۷.
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اینمسیریبودکهبورژوازیوبهتبعیتازآنهمدستاناوبرایبهقدرترسیدن
انتخابکردهبودند،اماراهیکهتودههادرپیشگرفتهوبهآنانتحمیلکردندغیراز
اینبود.آنانراِهانقالبقهرآمیزرامیرفتندوسرانجامدراینراه،قیاممسلحانۀبهمن
راآفریدندوباروشخاصخودسلطنتراواژگونکردهوبهسلطۀمستقیمامپریالیسم

ضرباتجدیواردآوردند.

تمامتالشهیئتحاکمۀجدیداینبودکهاینقدرتگیریازطریققیامتودهای
رانفیکندوبهاینجهتبسیارطبیعیبودکهباطرحاینسؤالکهآیاسلطنتمیخواهید
یاخیر،مردمرادرمقابل“انتخابی”یکجانبهقراردهد.درعینحالاینرفراندومبه

دولتبازرگاندرمقابلدولخارجیمشروعیتقانونیاهدامیکرد.

آلترناتیومیانسلطنتوجمهوریاسالمیکاماًل طرحاینسؤالبهصورتیک
باید نمیخواهدحتمًا بودکهکسیکهسلطنت آن معنای به اینسؤال بود. عوامفریبانه
حتمًا نخواهد اسالمی جمهوری بالعکس،کسیکه و باشد اسالمی جمهوری خواهان
سلطنتطلباست؛عالوهبراینانتخابنام“جمهوریاسالمی”درپیشگاهمردممفهوم
“اسالمی” واژۀ این پس در را طبقاتی تمایزات تمام و میکرد ِکِدر نیز را جمهوری
میپوشاند.اماطولینکشیدکهماهیتواقعیاینبهاصطالحجمهوریبرایهمهروشن
ماه یعنیچهار اساسی“خبرگان” قانون رأیگیری در رژیم آماررسمیخوِد بنابر شد.
این واقع در بودکه قبل از کمتر نفر میلیون ۶ رأیدهندگان تعداد رفراندوم، از بعد
انتخاباتراتحریمکردهبودند.شایدغلوآمیزنباشدکهبگویماکثریتیازاینافرادمتعلق
بهزحمتکشانوخلقهاییبودندکهدراینفاصلهدستپخترژیمجمهوریاسالمی

راچشیدهبودند.

و فروردین۱۳۵۸ در۱۰ ایران بهخاک ورودم روز در درست رفراندوم این
فردایآنروزبرگزارشدومناساسًاامکانشرکتکردندراینرفراندومرانداشتماما
کمنبودندرفقاییکهدرپیرویازموضعسازمان،رفراندومراتحریمکردهویاحتیدرآن
شرایطبهرفراندوم“نه”گفتند.شایدجاییادآوریداشتهباشدکهجریاناتیمثلحزب
توده)۱(یاطرفدارانتز۳جهان)۲(،بهاینرفراندومرأیمثبتدادهو“جمهوری”اسالمی

راستودند.

۱-نک.به:“نامۀمردم”،ارگانمرکزیحزبتودروزنامۀ،شماره۱۵،۴فروردین۱۳۵۸.تاریخلینک
.۲۰۱۳/۰۱/۱۳

https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_toode-nameye_mar-
dom-saale_1-004_0.pdf

۲-نک.به:نشریۀ“رنجبر”ارگانمرکزیسازمانانقالبی،شمارۀ۲،سالاول،فروردین۱۳۵۸،هفتۀاول
مقالۀ“سازمانما…”،ص۴.تاریخلینک۲۰۱۳/۰۱/۱۳.

https://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/ranjbar-hezbe_ranjbaran-
ranjbar_02.pdf
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درآنزمانگویاسازمانازطریقکنفرانسوحدتطیبیانیهایرسمینسبتبه
وقایعروزازجملهرفراندومجمهوریبرای“آرییانه”موضعگرفتهوآنرامغایربا

اهدافانقالبارزیابیکرد.

انتخاباتمجلسخبرگان

سازمانپیکارکهدرکنگرۀاول،مرکزیتیبرایخودبرگزیدهبودوبهتدریجنهادها
وکمیتههایمتعددیبنابرضرورتگسترشوتعمیقخودایجادمیکرد،امکانیافت
کهدربرخیفعالیتهایعلنیمانندکارزارانتخاباتمجلسمؤسسانکهدستگاهحاکم
آنرابهمجلسخبرگانقانوناساسی)۱۲مرداد۱۳۵۸(تبدیلکردشرکتکند.واضح
استکهبحثیهمدرزمینۀشرکتیاتحریمانتخاباتمطرحبود.برایماتردیدیوجود
نداشتکهچنینمجلسیباهرنوعترکیبیهمکهازکاردرآیدنخواهدتوانستبهامیال
واهدافتودههایزحمتکشپاسخدهد؛امامجموعًاشرکتفعالو“تعرضی”جهت

افشایحاکمیتبرتحریممنفعالنهو“تدافعی”ترجیحدادهشد.

بهنظرمن،اینگزینشیاصولیبود؛میتوانرژیمیراقبولنداشتامادرانتخابات
شرکتکرد.چنانکهسازمانپیکارهم،چنینسیاستیدربرخوردبهانتخاباتمؤسسان
ومجلسشوراکههفتماهبعدبرگزارشداتخاذکرد،اماشرکتمایکشرکتعادی
نبودیعنینتیجۀانتخاباتبرایماناهمیتینداشت.برایسازماناهمیتنداشتکهچه
تعدادرأیمیآورد.منشخصًاچنداناینموضعرادرکنمیکردمزیرابرایمننتیجۀ
انتخاباتمیتوانستحداقلعکسالعملمردمنسبتبهفعالیتتبلیغیمارانشاندهد.
امانتایجآنرابیاهمیتتلقی چطورمیتواننیرویمهمیرابرایاینامربسیجکرد
نمود.بهیاددارمبارهادراینموردبااحمد)مجیدنفیسی(بحثکردم؛اواساسًابه
کارتودهایباورچندانینداشتولیتشکیالتاورامسئولانتخاباتکردهبود!آنهم
صرفًابهایندلیلکهمیتوانستدرنیرویتشکیالتیعنیدالدال،بخشدانشآموزی
سر بخواهد دانشجو رفقای از حداقل میتوانست او باشد. مؤثر سازمان دانشجویی و
صندوقهابروندوببینندمردمچقدروبهچهکسانیرأیمیدهند.اینحداقلکاریبود

کهازدستمانبرمیآمد.

درموردانتخابات،سازماندچارچپروینشدهرچندبحثحولشرکتیاعدم
شرکتوسیعًامطرحبود.گذشتهازاینکهانتخاباتامکانمیدادسازمانخودرامطرح
کنداینسؤالعمومیمطرحمیشدکهبهچهدلیلاصاًلبایددرانتخاباتشرکتکرد؟
همگیمتفقالقولبودندکهشرکتدرآن،بهمعنایشرکتدراموراجرایینیستزیرا
شرکتدراموراجراییباارزیابیماازماهیترژیممنافاتداشت.مابههیچرویقصد
نداشتیمدرچکوچانهزدنبرسرقوانینجمهوریاسالمیشرکتکنیمومیدانستیمکه
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رژیمهمچنینامکانیبهمانخواهدداد؛پسهدفواردشدنبهمجلسنبود.درهمین
جایکنکتۀظریفبروزمیکردزیراقاعدتًاورودبهمجلسمیبایستهدفباشدچون
بهنیرویسیاسیتریبونیمیدهدکهمیتواندازطریقآنبهتبلیغنظراتشبپردازد؛این
اگر به“دوما”نیست؛یعنیحتی برخورد لنیندر تاکتیکچیزیجزرعایتسیاست
کسیبخواهدهمانالگوراپیگیریکندبایدورودبهمجلسرابپذیرد،بچههابهخوبی
میدانستندکهحتمًاانتخابنخواهندشد،بیشتربرایتبلیغاتوطرحکردننظراتشان

درسطحجنبشدراینکارزارواردمیشدند.بهنظرماینتصمیِمبجاومعقولیبود.

گویامسئلۀکاندیداشدنمنهممطرحشدهبود،حداقلازجانبافرادیازجمع
اواًل بود، دوچیز احتمااًل دلیلش نکرد. باخودمنکسیصحبتخاصی اما تحریریه،
برخیمسائلامنیتیوثانیًااینامرکهبعضیهامرادرستوحسابیرویخطسازمانتلقی
نمیکردمچونمسئلۀ قبول پیشنهادیمیشد،خودم اگرهمچنین بههرحال نمیکردند.
امنیتیبرایمپراهمیتبودوکاًلچنینامریباروحیاتمهمسازگارینداشتیعنیهرگز
خودرابرایانجامچنینکارهاییجلونمیاندازم.اگرچهعنوانکاندیدای“موردحمایت”
سازمان؛چنینکاریفکرمیکنممیتوانستموردقبولبچههاواستقبالمردمقرارگیرد.

نکردند فعالی برخورد بچهها عکسالعملها، جمعآوری در بههرحالگفتمکه
و اعالمیهها پخش معرفیکاندیداها، در تبلیغاتی عرصۀ در تالشیکه نسبت به یعنی
برگزاریمیتینگهاو…انجامشدهبود؛ولیبرایمحققکردناینفعالیتهابهعبارت

دیگرچیدنثمرۀآنها،برخوردییکطرفهونادرستصورتگرفتهبود.

بحثهایزیادیهمبینخودبچههاوجودداشتکهکاماًلجنبۀروشنفکرانهو
گروهیپیدامیکردوجداازضرورتهایکارتودهایبود؛مثاًلبرسرحمایتازدیگر
کاندیداهااینکهازگروههاوسازمانهایدیگربهچهنحوصحبتشود،آیاکاندیداهارا
بایدبهصورتفردیمعرفیکردیاازطرفگروهوسازمانشان،چهمعیارهاییدرگزینش
وردهبندیمیبایددرنظرگرفت؟سرشناسبودن،نیروبودن…مجموعًابحثهاییکه

کاماًلجنبۀثانویودورازواقعیتداشت.

نیروهای از نامچندجریان به مؤسسان)خبرگان( انتخاباتمجلس در شرکت
افخم پیکار، طرف از آالدپوش مرتضی انجامگرفت)۱(، وحدت کنفرانس در مجتمع
احمدیازطرفرزمندگانوابراهیمنظری)کهخودکارگرکارخانۀکنتورسازیبود(به

نمایندگیازششگروهکنفرانسکاندیداشدند)۲(.

۱-مشخصًاجزسازمانپیکار،جریاناتدیگریکهدرایناتحادعملشرکتداشتندعبارتبودنداز:
رزمندگان،مبارزینآزادیخلقایران،اتحادمبارزهدرراهآرمانطبقۀکارگر،پیوند،مبارزانراهطبقۀکارگر.
http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-014.pdf

۲-نک.به:پیکارشمارۀ۱۴؛مرداد۱۳۵۸،همانجا.
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رفیقآالدپوشازاعضایقدیمیمجاهدینمذهبیبودکهدرسال۱۳۵۰دستگیر
شدودرسال۱۳۵۲درزندانتغییرایدئولوژیداد.باموجآزادیزندانیانسیاسیدرسال

۱۳۵۶فعالیتخودرادرپیکارادامهداد.

رفیقافخماحمدیمتولدشمالوازدانشجویانیبودکههمراهتیمیازفعالین
دانشکدۀفنیبهکاردرمیانطبقۀکارگرپرداختند؛اوازسال۱۳۵۶بهرزمندگانپیوست

ودرمبارزاتیکهبهقیامختمشدشرکتفعالداشت.

رفیقابراهیمنظریازبچههایقدیمیدرزمانمجاهدینمذهبیبودوبههمینجهت
سابقۀدستگیریوزندانداشت.بهیاددارمشعریازاوراهمدرنشریۀداخلیدیدهبودم.

اوبعدهاگویابهسازمان“راهکارگر”پیوست.

بتوانندچند اینکاندیداها که اینشد به منجر تبلیغیحداقل فعالیتهای این
بهعموممعرفیکنند.اگردرست برنامۀخودرا ازرادیووتلویزیونسراسری دقیقهای
بهخاطربیاورمفکرمیکنمکهآالدپوشحدودهشتادهزاررأیآوردکهالبتهبایدبخش
ُبردواقعی نه ازآنرابهسرشناسبودنپیشینۀمبارزاتِیخانوادۀاونسبتدادو مهمی
نظراتسازمان.شایدبتوانتعدادرأیسپاسیآشتیانیراکهحدودسیهزاربودرأیبه

سازمانتلقینمود.
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موجاختناقوسرکوب

دستگیریانقالبیون

هیئتحاکمهازآغازسال۱۳۵۸تثبیتنظامخودراباسرکوبتمامجنبشهاو
انقالبیونیکهاززمانشاهفعالیتخودراآغازکردهبودندازسرگرفت.آیاجایتعجب
داردکههمزمانباموجسرکوباعتراضاتکارگریوجنبشخلقهارژیمبهانتقامکشی

ازفعالینکمونیستوانقالبیوِنشناختهشدهبپردازد؟

درفروردین۱۳۵۸حمادشیبانیازفعالینسازمانچریکهایفداییخلقدر
در میشود. دستگیر اسلحه قاچاق بهانۀ به او، بدرقۀ و اسقفکاپوچی سفر با ارتباط
اردیبهشتماههمانسالمحمدرضاسعادتیازاعضایسازمانمجاهدینمسلمانبهجرم
جاسوسیبرایشورویدستگیرشد.درتداومهمینجوسرکوببودکهتقیشهرامبه
دامایادیجمهوریاسالمیافتاد.اینموجبعدهادامنگیررفقامحسنفاضل،علیرضا

رحمانیشستانوسعیدسلطانپورنیزگشت.

دستگیریتقیشهرام

حفظ بچهها با را ارتباطش حدودی تا ایران، به بازگشت از پس شهرام تقی
کردهبودوبهخصوصپسازقیامفعالیتشخصیزیادیازخودنشانمیداد؛مشخصًا
علیرغمهشدارهاییکهازجانبدیگررفقابهاودادهمیشدازرفتوآمدوواردبحثو
گفتوگوشدندرمقابلدانشگاهیااینگونهجمعهاپرهیزنمیکرد.وقتیرفقایسازمان
ازاومیخواهندکه“اینقدرجلویدانشگاهنروونچرخ،مقابلدانشگاهواردبحثنشو”
استداللشاینبودکه“یااینرژیمانقالبیستکهمنرادستگیرنمیکندویاانقالبی
نیستکهبگذاربگیردونتیجهاشرابچشد”.ایندرکیبودکهمجموعًاخیلیازبچهها

حملمیکردند.نوعیتوهموخوشبینیبهجوانقالبیموجود.

دارد، وجود شهرام برای خاصی خطر میشودکه محرز سازمان برای زمانیکه
مسئلۀخارجکردِنمجدِداوازکشورمطرحمیشود.خودشهمدراواخرگویااینایدهرا

پذیرفتهومیخواستبهخارجبرود.

شریفواقفی و تصفیهها مسئلۀ و منشعب بخش به مذهبیها شدید حملۀ جو
هرجا به بود. گرفته باال شد، اشاره آن به قبل فصل در قبیل،که این از قضایایی و
کهمیرفتیباشعار“مرگبرمنافقین”،“منافقینآدمکش”،“قاتلینشریفواقفی”…
روبهرومیشدی.بهیاددارمیکمرتبهدرمیدانانقالبباپورانایستادهبودیم؛سْردِر
مذهبی جو بود؛ شده نوشته منافقینی” “ضد شعارهای باال، باالی آن و سینماکاپری
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عظیمیوجودداشتکهبهسختیممکنبودخودراازآنبیرونکشیدزیراآنچهواقع
شدهبودغیرقابلدفاعبود.اگرماکالهخودمانراقاضیمیکردیموازخودمیپرسیدیم
“اینچهکاریبودهکهصورتگرفتهاست؟”میدیدیکهخودتهمنمیتوانیازاین
عملدفاعکنی.اگرمسئلهبهاینشکلمطرحشدهبودکهمامسلمانبودهوکمونیست
شدهایم،تشخیصدادهایماینراهدرستاستوآنراانتخابکردهایماگرکسیهماین
تصمیمرانمیپذیرد،اهمیتینداردمیتواندراهخودرابرود.آنگاهمیتوانستیمازاین
تغییرمواضعدفاعکنیمولیچراچنینقضیهایرخداد؟نمیتوانبههیچتأویلازکشتن

یکهمرزمدفاعکرد.

باری،درچنینجویبودکهمسئلۀبیرونبردنشهراممطرحشد.پیکارمناسباتی
بهطوریکهداستانتصفیههاگریبانشرانگیرد.حتی اوداشت با کاماًلمحافظهکارانه
پیکارتالشکردابتکارعملبهبیرونفرستادناورابهدستبگیردامابهگونهایکهخود
اودرجریاننباشد.یکیازاعضایمرکزیسازمانمأمورمیشودکهبایکقاچاقچی
یاباکسیکهقاچاقچیرامیشناسدومیتواندامکانخروجرافراهمکندصحبتکرده
وترتیبکاررابدهند؛بهشهرامهمدررابطهایخصوصیوفردیگفتهشودکهچنین
که بفهمد خودش شهرام اینکه بدون یعنی برود بیرون میتواند و دارد وجود امکانی
سازمانترتیباینکاررادادهاست.چهبساسازماننمیخواستهکهاگرشهرامبازدستگیر
شد،درسطحعمومیآشکارشودکهپیکارقصدفراردادناوراداشتهاست.درواقع
پیکارنسبتبهشهرامچنینحالتیداشت،نوعیگاردگرفتنکهچیزیبهسازماننچسبد.
حاالاینسؤالمیتواندمطرحشودکهآیاهمۀبچههااینگونهبرخوردیداشتند؟فکر
نمیکنم.آنکسیکهبیشتربااینقضیهارتباطداشتهوقراربودهشناسنامهرابرایشهرام
برخورد مقداری عابدینی(، )قاسم یعنیکاوه بوده اینکار اجرایی مأمور و مهیاکند
خصمانهبااوداشت.شایدنظرهمۀسازماننبودهکهباشهراماینطوربرخوردشود،اما
کاوهبههرحالتاحدودزیادیبرخوردهایناسالمبابچههاواعضاداشت.تاآنجاکهبه
یاددارمخیلیازبچههاحتیخودمن،برخوردهایبوروکراتیکاووحتیشهال)مهری
حیدرزاده(راگوشزدمیکردیم.شایدرویهمرفتهمیشدباشهرامبرخوردبهتریکردولو
درچارچوبهمانشرایط؛ولیآنراهمبایدفهمیدکهدرچهچارچوبیاینبرخوردها
صورتمیگرفت.اینهمهدرخألجریاننداشت،درجویبودکهدفاعازشهرامبسیار
دشواربود.ایدهآلآنبودکهاورابهخارجبفرستندولیمتأسفانهاینامرممکننشدواو

راقبلازایناقدامدستگیرکردند.

نواب خیابان در تیرماه۱۳۵۸ اواسط در بود. اتفاقی همکاماًل دستگیریاش
شمالی،کسیکهدرسال۵۵-۱۳۵۴شهرامروبهرویمغازۀاودرپستوییمخفیبودهو
درآنزمانازهوادارانمجاهدینبودهوامروزحزباللهیشده،شهرامرامیبیند،دستش
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رامیگیردوبادادوفریادمیگویدکهعلیهاینشخصشکایتدارم.کمیتهبالفاصله
میرسد؛گویاحتیمردممیخواستهاندبهشهرامکمککنندکهازآنجابرودامااوخودش

مقاومتزیادینکردهاست.

سازماندرمورددستگیریاشاعالمیهایدادولی“رفیق”خطابشنکرد.)۱(در
اعالمیهعمدتًابهافشایرژیمپرداختیم.همینمشکِلغیرقابلدفاعبودنتصفیههاباعث
میشدکهسازماننتواندبالفاصلهازویبهعنوانیکرفیقوکسیکهقباًلدررهبریو
درفعالیتهانقشبارزیداشتهدفاعکند،البتهسازمانبهطورغیرمستقیم“کمیتۀدفاعاز
تقیشهرام”راسازمانداد.ازطرفپیکاررفیقمنصورروغنی)جعفر(ومن،مسئولیت
شرکتدرکمیتهرابهعهدهداشتیمواعالمیههایشرامنتهیهمیکردم.رفقایدیگریهم
درکمیتهبودندازجملهمحمدیزدانیانکهدرآنزمانبارزمندگانبودویکیدونفراز
بچههایدیگرهمکمکمیکردندوکارهایاجراییراانجاممیدادند.ماجلساتیباوکیل
اوهادیاسماعیلزادهوخانوادۀشهرامداشتیم.تاآنزمانهنوزپیکاربهموضعدفاعکامل
وآشکارازشهرامنرسیدهبودیعنیهنوزبهنحویمحافظهکارانهعملمیکرد.علتشدرواقع
بهنظرمن،نهآنطورکهرزمندگانگفتهبود“بهخاطرچشمداشترضایتخردهبورژوازی”
بلکههمانغیرقابلدفاعبودنتصفیههابود؛مضافًابهآنکهایناحتمالوجودداشتکهاو
پیکاررادردادگاهموردحملهقراردهد.فراموشنکنیمکهاینبچههایپیکاربودندکهبر
اوشوریده،موردانتقادقرارداده،ازمسندرهبریبهزیرکشیدهوباالخرهاخراجشکرده
بودند.درمجموع،ایناوضاعجویایجادکردهبودکهسازمانفقطپسازآنکهشهرام
موضعمقاومتجویانۀخودشراعلیهرژیمنشانداد،بهیاداعادۀحیثیتازاوافتاد،اما
بههرحالدیگردیرشدهبودواساسًافکرنمیکنماینمسئلهدرفرجامداستانتغییریمیداد.

درهمینجابایددررابطهباجوداخلیسازماندربرخوردبهشهراماضافهکنم
کهمنخودمرادرآنسهیممیدانمزیرابسیاریازاعالمیههایایندورهرامنبهتحریر
درآوردم.دربعضیاعالمیههااشارهمیکردمکهشهرامدیگردرپیکارنیست،یانبوده
یااخراجشدهاست.میتوانازخودپرسیدحاالکهدرحالدفاعازاوهستید،دیگر
“اخراجشد”چهصیغهایست؟اماسیاستسازمانایننبودکهاوراوابستهبهخودش

تلقیکند.

درارتباطبااینبرخوردپیکاربهشهرام،یکسریانتقاداتمطرحشد؛مثاًل
همسرشهرامدرزمانشهادتاو،بهنحوۀبرخوردماایراداتیداشتوطینوشتهایآنها
داد.خانوادۀشهرامهم،مشخصًا قرار انتقاد رامورد پیکار برخورد و راتصریحکرده
تعلل و ایران به شهرام بازگشت اینکه بر مبنی داشت انتقادات سری یک خواهرش،

۱-نک.به:اطالعیۀ۱۵تیرماه۱۳۵۸سازمانپیکار.نسخۀکاملآندرپیکارشماره۱۱،هیجدهتیرماه
۱۳۵۸آمدهاست.
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بیتردید است. بوده پیکار تقصیر و بهعهده او دوبارۀ خروج برای مدارک تهیۀ در
کوتاهیهاییدراینرابطهصورتگرفتامانبایدهمۀبچههایسازمانرامقصردانست.
بهنظرمن،نقشکاوهدراینتعللبرجستهبودهوکاًلجوسازمانی–کهمنهمخودرادر
آنشریکمیدانم–اجازۀچنینبرخوردیرامیدادهاست.بهاینعنوانمیتوانانتقاد

رابهکلسازمانوارددانست.

شهرامباایستادگیعالیودفاعخیلیجانانهایکهدردادگاهازخودوازجنش
انقالبیکردوحتیحاضرنشدکلمهایعلیهمجاهدین)رجوی(برزبانآوًرد،شخصیت
برترازحوادِثخویشرانشانداد؛شخصیتیرانشاندادکهعلیرغمهرضعفوعیبی
کهممکناستداشتهباشد،ازکیفیتویژهایبرخورداراستکهاوراازدیگرانمتمایز
میسازد.کیهان۲۴تیرماه۱۳۵۹قسمتیازدفاعیۀاوراچاپکردکهبهنظرمبسیارعالی
وماندنیست.ایناستقامتوایستادگیباعثشدکهدفاعسازمانازاوتازماناعدامش،
یکسالبعد،تدریجًاهرچهپررنگتروقویترشود،تاجائیکهپسازآنکهبهشهادت
رسیددیگر“رفیق”شد؛آنراواقعًابایداززمرۀبرخوردهایغلطسازمانمحسوبکرد

یعنیتازمانیکهزندهاسترفیقنیستووقتیکشتهشد،دیگررفیقمیشود.
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این در بحثیهمگویا و دومسازمان باکنگرۀ است تقریبًاهمزمان تقی اعدام
ارتباطدرآنجادرگرفتهبود.درجریاندادگاهکهماباکمیتۀدفاعازشهرامکارمیکردیم
پسازاعالمجرمعلیهاوتوسطدادستانیوکیلشهرامدرخواستبرگزاریعلنیجلسات
دادگاهرامطرحکرد.اینخواستکهحتیبهصورتشعاربردرودیوارشهرهمنوشته
شدهبودبهنظرمنمعقولمیآمد.درکنگرۀدومانتقادیصورتگرفتکهگویامناز
یکموضعراستروانهدفاعکردهاموبیانگرایشراستدرسازمانهستم.خب!صحبت
او میگوید هم رژیم میبرد، بهسر زندان در او و گرفتهاند را تقیشهرام استکه این
متهمبهفالنجرماستوبایدمحاکمهشود.صحبتیمطرحشدهکهاگراوفالنجرمرا
دارد،دادگاهاوراعلنیکنید.انتقادرفقااینبودکهچراگفتیدادگاهراعلنیکنید.من
میپرسیدمچراکهنه؟!تواگربتوانیاینشعاررابهمیانمردمببریوازطریققانونیآن
رابهگوشهرفردآزادمنش،هروکیل،هرآدمیکهدرکوچهراهمیرودبرسانی،خواهد
دیدکهتوراستمیگویی؛اگرمتهماستبگذاریدحرفشرابزند،چهایرادیدارد؟آیا
نفسطرحچنینسؤالیبدینمعناستکهاینرژیمحقداردکهچنیندادگاهیتشکیل
دادهواورامحاکمهکند؟اگرتوبگوییدادگاهراعلنیکنید،بدینمعناستکهتواین

رژیمودادگاهشرابهرسمیتشناختهای؟

خب!آنسویشچیست؟چیزینگوییمتااینرژیمیکههیچحقانیتیندارد،سر
اورادرتاریکیودرخألزیرآبکندوهیچکسهمنفهمدکهچهشد؟کدامیکاز
ایندوراهبهتراست؟آنراکهرژیمواداربهمحاکمهایعلنیشودیااینکهدرخفاکار
خودرابهانجامرساند؟بهیاددارمبارفیقجلیل)مسعودجیگارهای(بحثیدراینباره
داشتیم؛اومعتقدبودکهموضعیکهدراینجاگرفتهشدهموضعیراستاست.منمیگفتم:

باید شما پس است! وکیل خواست “این
قبول را وکیل و دفاع بگویید صریحًا
نسخه هزار بیجهتهمدویست و ندارید
فکرش نکنید”. وپخش تکثیر را نامه از
باوکالییقراردادبستهایمو رابکنید،ما
باآنهاواردکارمشترکوحقوقیدرسطح
در حقوقی معنیکار آیا شدهایم. جامعه
سطحجامعهرامیفهمیم؟آیاانجامهرگونه
آنجا از جامعه سطح در حقوقی فعالیت
در رژیم تلویحی پذیرش پیششرطش که
اگر میشود؟ تلقی نامشروع است قدرت
ربطی مسائل اینگونه دیگر است اینطور
بهسازمانسیاسینداردودیگرالزمنیست
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۶۲۸ازفیضیهتاپیکار

یککمیتۀموقتبرایدفاعازیکزندانیبسازیم.منمعتقدمسازمانسیاسیمیتواند
چنینکند.یکسازمانسیاسیبایدبهانواعواقسامفعالیتهادستبزند.

درعینحالخوباستبهموضعخودمجاهدینمذهبیهمدراینرابطهاشاره
کنم.آنهاهمبهرژیمگفتهبودندکهاینشمانیستیدکهبایداورامحاکمهکنیدوچنین
محاکمهایربطیبهشماندارد.مجاهدینچنینموضعیمیگیرنداماهمانموقعموسی

خیابانیبهعنوانشاهددردادگاهحاضرمیشود!

خودتقیشهرامخواستارعلنیبودندادگاهوبهویژهحضورنمایندگانسازمان
مجاهدینخلقبودبهطوریکهپسازردشدنشروطیکهبرایشرکتدردادگاهتعیین
محاکمه، آغاز از پیش ماه دو زندان در خودداریکرد. آن در حضور از بود، کرده
علیقدوسیدادستانکلانقالبشخصًابهاوپیشنهادکردهبودکهعلیهمجاهدینخلق
موضعگیریکندتامشمولحکماعدامنشود.تقیشهرامازهرگونهموضعگیریدراین

موردخودداریکردهوقهرمانانهبهپایجوخۀاعداممیرود.

باری،درتابستان۵۸جمهوریاسالمیهمزمانباشکلگیریوتثبیتهرچه
بیشترخودازطریقبرگزارکردنانتخاباتمجلسخبرگانوتدارکقانوناساسیکهاز
۲۸مرداد۵۸نگارشآنآغازشد،دستبهسرکوبگستردۀآزادیهایسیاسی،آزادی
بیان،آزادیمطبوعات،آزادیتجمعو…میزندیعنیتوقیفبسیاریازمطبوعات،حملۀ
چماقدارانبهمیتینگسازمانهاوگروههایسیاسیوهمینطورتحمیلسانسوریهرچه
راداشت؛درعینحال آن تلویزیونملیکهصادققطبزادهمسئولیت رادیو بر وسیعتر

حملۀگستردهایرادوبارهبهخلقهایُکرد،ترکمنوعربازسرمیگیرد.

مادرهمانزمان،درنشریۀپیکارمقالهایتحتعنوان“فاشیزمعریان”)۱(نوشتیم
وبههمۀنیروهادرزمینۀآغازشدنموججدیدیازسرکوبواختناقهشداردادیم.در
بافراخوانجبهۀدموکراتیکملیوچندسازماندیگر،یک روز۲۱مردادماهبودکه
راهپیماییاعتراضیبهیورشهیئتحاکمهنسبتبهمطبوعاتآزاد،ازجملهآیندگان
انقالباسالمی دادستانیکل مأموران مرداد۱۳۵۸ برگزارشد.در۱۶ امروز پیغام و
بهمحلروزنامۀآیندگانواردشده۱۱نفررادستگیرومؤسسۀمطبوعاتیرامهروموم
کردند.اینتظاهراتموردحملۀچماقدارانحزباللهیولباسشخصیهایرژیمقرار

گرفتوطیآندههانفرزخمیشدند.

فردایآنروز،همیندستهازاوباشانولمپنهاباشعار“حزبفقطحزبالله!”
بساطکتابفروشیهایجلویدانشگاهرابههمزدندوسپسبهدروندانشگاهواردشده

۱-نک.به:پیکارشمارۀ۱۷؛۱۳۵۸/۰۵/۲۹.
http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-017.pdf
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وبهمقردانشجویانمبارزحملهبردند؛آنهادانشجویانمتصدیدفترراموردفحاشیو
ضربوشتمقراردادهوکلیۀنشریات،کتبوپروندههاراازبینبردند؛درادامۀهمین
حرکتبهدفتررفقایپیشگاموابستهبهسازمانچریکهایفداییخلقحملهبردندو

آنجاراهمبهزعمخودتسخیرکردند.

دفاتر روزنامهها، شد؛ همهگیر ۵۸ تابستان در بودکه سرکوبی موج آغاز این
سازمانهاوگروههاموردتهاجمقرارگرفتوجوسرکوبووحشتدرجامعهحکمفرما
تثبیت درجهت مردم میان در رعبووحشت ایجاد اینسرکوب از مسلمًاهدف شد.
یاد به را انسان اجتنابناپذیری بهطور واقعه این بود. اسالمی جمهوری بیشتر چه هر
۲۸مرداد۱۳۳۲وکودتایامپریالیستیمیانداخت؛اماهمانطورکهبعدًاخواهیمدید
اینموجسرکوبنتوانستبهتماماهدافخودبرسدوفعالیتنیروهااینباربهصورت
نیمهمخفیادامهیافت.درواقعرژیمبابهراهانداختناینموجسرکوبتالشداشتزمینۀ
“قانونیکردن”خودراازطریقبهکرسینشاندنیکقانوناساسیمشروعهکههرگونه
حاکمیتیراازمردممیگرفتتدارکببیند.تدوینونگارشاینقانوناساسیازمردادماه

آغازشدودرآذرماهبایکهمهپرسیقالبیبهتصویبرسید.

مقالۀ“والیتفقیهگشادترینکالهیکهبهسرمردمایرانمیرود”

پسازاینموجسرکوب،درمهرماه۱۳۵۸،قبلازتصویبرسمیقانوناساسی
جدید)۱۱و۱۲آذر۱۳۵۸(مقالهایتحتعنوان“والیتفقیهگشادترینکالهیکهبه

سرمردمایرانمیرود”نوشتمکهدر۵شمارۀپیکارمنتشرکردیم.)۱(

۱-نک.به:پیکار،شمارههای۲۷،۲۵،۲۳،۲۲و۲۹.
http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh-Peykar.html
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۶۳۰ازفیضیهتاپیکار

جالباستکهبدانیممفهوم“والیتفقیه”درپیشنویسقانوناساسیکهدر
زماندولتبازرگاننوشتهشدهوتوسطشخصخمینیهمموردتأییدقرارگرفتهبود
اضافه قانون بهمتن را آن بودکه اینمجلسخبرگانخمینی و نداشت وجودخارجی
مفهوم شیعه متون در زیرا نبود وحقوقی فقهی مشکالت از خالی امر این خود کرد.
اصلْی“فقاهتفقیه”استیعنیعرصۀاتوریتهواختیاراتفقیههمانحوزۀشرعیات
استونهعرصۀسیاست؛درحالیکهپسازقیام،مقصودخمینیوهمفکرانشازمفهوم
“والیتفقیه”دراختیارگرفتنحاکمیتسیاسیواختیاراتدولتیستکهبهمرورهرچه

گستردهترمیشد.

میاندومفهوممرجعیتووالیتتفاوتیاساسیمطرحاست.مرجعیِتدینینقش
هدایتامورمعنویامتراداراست)امامت(،درحالیکهمفهوموالیت،بهخصوصدر

بیانحاکمینجمهوریاسالمیبهمدیریتسیاسیجامعه)خالفت(داللتدارد.

درخودپیکاربهیاددارمکهبحثاسکوالستیکعجیبیدرگرفتهبودبرسر
اینکهآیااینواقعًا“گشادترین”کالهاستیاصرفًایککالهگشاد!طرفصحبتهم
حسینروحانیبود.اینچنینبحثیبرسرقانونقصاصهمدرگرفتهبودکهآیامیتوان
و ارتجاعی که بودند معتقد بچهها از بعضی دانست؟! قانون “ارتجاعیترین” را آن
ارتجاعیستهمۀ ندارد.همینکهبگوییم بدوبدتروجود ندارد؛ ارتجاعیترینوجود
حرفرازدهایم.منبهشوخیوبهقصدتحریکمیگفتم:“اگربگویموضعقلبمخراب
استیاپاهایمدردمیکند،آیاایندوباهمتفاوتیندارند؟”چرا!بهایندلیلکهقلب
منجراحیالزمدارداماپایمبایکقرصیااستراحتممکناستبهبودیابد.چطور
بههمینصفت اسالمیهم برایجمهوری و دانست ارتجاعی را فرانسه میتواندولت
اکتفاکرد؟آیاهردویکیهستند؟ودرپاسخ،اینجملهازلنینتکرارمیشدکهزمانی
برابر در نگاهکنیمکه را او خود رفتار اما بسیارخب! بدترند”؛ دو “هر است: گفته
احزاببورژواییچقدرتاکتیکبهخرجمیدادهاست.مگرخوداودرموردحزبکارگر

انگلیسنگفتهبودکهپایۀتودهایوکارگریداردونبایدمنحلشود؟

باری،منبهاصرارمیگفتمکهاینکاله“گشادترین”است.دالیلوپیشینههای
تاریخیآنراهمتوضیحدادهبودم.بهصورتتاریخینشانمیدادمکهمشروطیتآمد
وسپسامینالدوله،بعدجنبشملینفتراداریمکهدستآخردکترامینیآمدوکاله
کنسرسیومرابرسرمردمگذاشت؛اینهمقیامکهاینهمهمردمحرکتکردندوباچه
شعارهاوخواستههاییبهمیدانآمدندومیبینیمکهامروزچهازکاردرآمد،ازوالیتفقیه

سردرآوردواینافتضاحبهوجودآمد.آیانمیشودآنرابیانکرد؟چرانشود؟

واقعیتایناستکهتمایلیبهعنوانگرایشبهراستدرسازمانوجودداشت
گاهانهتروپختهتربهقضایابرخوردمیکردتاگرایش کهمتأسفانهاکثراوقاتبسیارآ



سهسالدرسازمانپیــکار…    ۶۳۱

بهچپ،اماجویکهدرکلسازمانغالببودعمدتًاجوچپبودودرنتیجهدیگری
موضعی و هستی اشتباه در تو اگر نمیگذاشتکه یعنی میراند را آن و میخواباند را
راستروانهاختیارکردهای،درستوحسابیانحرافترابفهمیوآنراتشخیصدهیو
گاهانهموضعدیگریاختیارکنی.ازهمانابتدادرنطفه،تمایلتباحملهودادوبیداد آ

خفهمیشدبهطوریکهترجیحمیدادیچیزیننویسییااظهارنظرینکنی.

بایدهموارهبهخاطرداشتکهاینموضعرادیکالازپایههایتودهایسازمانکه
اکثرًاجوانهابودندسرچشمهمیگرفت؛شورانقالبیآنهامیطلبیدکهتاآخرخطبروند
وبقولفرانسویها“ژوسکوبوتیست”یعنی“تاآخرخطبرو”باشندوبههمینحساب
ُسمبهشانپرزورتربودودرنهایتمیتوانستنددربسیاریمواقعحرفخودراپیشببرند،
اماهمانطورکهگفتممتأسفانهتعقلکافیدرکارآنهانخوابیدهبود.بهنظرمنمیشود

کاماًل“ژوسکوبوتیست”بودولیدرهرقسمتوقدمیتعقلبهخرجداد.

فعالیتهایکنفرانسوحدتوپایانآن

گفتمکهدرجریانانتخاباتمجلسخبرگان،پیکارهمراهباکنفرانسوحدت
سهکاندیدامعرفیکرد.ازدیگرفعالیتهایکنفرانسوحدتازجملهمیتینگیبودکه
دراردیبهشت۱۳۵۸دردانشگاهبهمناسبتانقالبفلسطینبرگزارکردیم.فراخوانیاز
جانبکنفرانسوحدتدادهشدوپسازمیتینگتاسفارتفلسطینراهپیماییکردند.

درخردادماهجلسهایدردفاعازانقالبعمانبهنامکنفرانسوحدتبرگزار
کردیم.فکرمیکنم۱۹خرداد۱۳۵۸دردانشکدۀپزشکیبود؛طبعًامطالبشراماتهیه
کردهبودیم،تاریخچهایازانقالبعمانارائهوفیلمیدرآنجاپخششدبهنام.”َدَقت
آزادیفرارسید،استعمارگورتراگمکن()۱( هیاستعمار”)لحظۀ َبرَّ الّتحریر ساَعُته
منبهبچههاتوضیحدادمکهاینفیلممربوطبهامروزنیستوآنانقالبسرکوبشده
است،آنهااولوارفتندکهحیف!اگرسرکوبشدهاستدیگرچرانشاندهیم؟!…
منگفتمکهصحبتسرایناستکهباخلقیطرفهستیمکهدرحالمبارزهاستو
چنینوضعیتیداشتهواالنمناطقپایگاهیازدستشانگرفتهشدهولیقضیهکماکان
زندهاست؛منظورحمایتازاینحرکتاست.اینفیلمهمبه۳-۲سالقبلازحملۀ
رژیمشاهبهظفاربازمیگردد.باری،اینمیتینگهمکارباارزشیدرمعرفیانقالب

ظفاربود.

کسیون،شرکتدر درچندمورددیگرهمفعالیتهایمشترکیانجامشد؛چندآ

۱-شرحجلسهدرپیکارشمارۀ۷،ص۱و۲آمدهاست.بخشیازفیلم:
https://www.youtube.com/watch?v=z1fE1C_hvkk
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تظاهراتوپخشاعالمیه…عمدۀکارهایاینفعالیتهاهممثلنگارشتراکت،چاپ
وپخششرابچههایپیکاربهعهدهداشتند.

علیه وحدت اسمکنفرانس به اعالمیهایکه با ارتباط در ۱۳۵۸ مرداد در
توضیحی اطالعیۀ یک پیکار نشریۀ بود، شده منتشر خلق فدایی چریکهای سازمان
منتشرمیکندزیراپیکارازامضایایناعالمیهخودداریکردهبود.درهمینتوضیح
با بافعالیتهایجانبیکنفرانس ارتباط مشخصمیگرددکهدرکسازمانپیکاردر
بخشدیگریازگروههاخواناییندارد.ازنظرپیکاروظیفۀاساسیکنفرانسوحدت،
یا و عملی فعالیتهای و است وحدت امر به دستیابی ایدئولوژیکجهت نظر تبادل
اتفاقنظرهمۀ با ثانویوغیراساسیدارندکهصرفًا تبلیغیجنبۀ تراکتهایسیاسیو
جریانهامیتواندمحققگردد.اینتفاوتنظردروظایفکنفرانس،تااختالفپیش
از برخی با ماه۱۳۵۸همراه بهمن پایان در اطالعیهایکه در پیکار بهطوریکه رفت

گروههایباقیماندهداد،پایانکارکنفرانسوحدترارسمًااعالمکرد.

و نظریگروهها و ایدئولوژیک نزدیککردن امر در وحدت کنفرانس مسلمًا
آن،گروهها تقریبًایکسالۀ درجریانکاِر ایفاکرد. نقشمهمی سازمانهایخطسه
دوگروه مثاًل وحتیوحدتکنند؛ نزدیکشده بهیکدیگر توانستند سازمانهایی و
گروه چند یا و پیوستند پیکار به مبارز” “کارگران و طبقۀکارگر” جنبش “طرفداران

بالنسبهکوچکتر“وحدتانقالبیدرراهآزادیطبقۀکارگر”رابهوجودآوردند.

به و بود مثبت امری جنبشکمونیستی وحدت یعنی تشکیلکنفرانس انگیزۀ
نقاط یکدیگر با میخواستند شرکتکننده نیروهای میگفت. پاسخ واقعی ضرورتی
مشترکیپیداکردهوبهبحثوتبادلنظربپردازند؛درعینحالدرچارچوبیازنظرات
بودهرچند،عماًل مثبت بهنظرمن فکر اصل دهند. انجام راهم فعالیتهایی مشترک
نباشد،هموارهخطرسکتاریسم ایدئولوژیک امکانپذیرنگشت.وقتیوحدت اینکار
بیشتر نفرهکهیکیدواطالعیه ده موجوداست.چطورمیشودکهیکگروهیچهبسا
ندادهاسمشدرکنارفالنسازمانقراربگیردیاگروههایکوچککهنمیخواهندمثاًل
کنفرانسوحدتیوجودداشتهباشدکهاکثریتشبهدستفالنسازمانبیافتدیعنیدر
جمعیبزرگترهضمشوند.فکرمیکنمایننوعقضایادرعدمموفقیتکنفرانسنقش
اعمال هژمونی نوعی زیادی حدود تا نیرو مهمترین بهعنوان پیکار شاید است؛ داشته
میکردهاستحتیاگرعمدیدرکارنبودهباشد.نقشهوادارانپیکارکهدردانشجویان
مبارزفعالیتداشتندراهمبایددرنظرداشتکهبرخیاوقاتبهرهبریمیگفتندچرا
شمامیرویدبهکسانیکههنوزمواضعشانروشننیستوبهزوریکیادواعالمیهدادهاند
اعتبارمیبخشیدواینهاراَعَلممیکنید.تحتاینفشارهمبودهاست،چونگروههایی

همدرکنفرانسوحدتبودندکهکلفعالیتشانازدواعالمیهتجاوزنکردهبود.
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اشغالسفارتآمریکا

تحلیلهایش با یافتکه تندپیچی در را خود سازمان مواردیکه آن از یکی
خوانایینداشتومارابرایدورهایگیجکرد،اشغالسفارتآمریکادر۱۳آبان۱۳۵۸
بودکهطیآندانشجویانطرفدارخمینیکهبعدهابه“خطامام”معروفشدند،باحمله

بهسفارتآمریکاخواستاراستردادشاهشدندوکارکنانآنرابهگروگانگرفتند.

سازماندرابتدابهاینامرباتردیدنگریستولیهرگزآنراتأییدنکرد؛اینواقعه
درپیکارشمارۀ۲۹در۲۱آبانماهیعنییکهفتهبعد،موردبرخوردقرارگرفت؛امامقالۀ
پیکاربهنسبِتبرخوردرادیکالیکهدانشجویانهوادارسازمانو“دانشجویانمبارز”داشتند،
خیلیدستبهعصابود.دراینشمارهخواسِتاستردادشاهبرایمحاکمهبهعنوان“جزئی
ناچیزازخواستهایضدامپریالیستیتودهها”مطرحمیشودوازهایوهویضدامپریالیستی
وتبلیغاتفریبکارانۀهیئتحاکمهحرفبهمیانمیآید؛درحالیکهدانشجویانهوادار

پیکارو“دانشجویانمبارز”ازهمانآغازآنرا“خیمهشببازی”رژیممیخوانند.

واقعۀسفارتمنجربهسقوطدولتبازرگانمیشود.درزماناشغالسفارتبه
یاددارمکههمهگیجشدهبودیم.کسانیکهازایننقطهنظرحرکتمیکردندکهاساسًا
کاماًل را آنها و باشد ضدامپریالیستی واقعًا نمیتواند رژیم عملکردهای از یک هیچ
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ضدانقالبیمیدانستند،ناگهانباچنینحرکتخصمانهایکهبهظاهرعلیهآمریکابود
مواجهمیشدند.توضیحچنینچرخشیبهمردم،کارسادهاینبود.موضعگیریقاطعانهدر
نفیایناشغال،برایخوِدمنهمبهدرستیجانمیافتاد؛البتهیقینداشتمکهاینحرکت
مطرح آن از مسئلۀحمایت بههمینجهت و باشد داشته جنبۀضدامپریالیستی نمیتواند
نبود)کاریکهخیلیازنیروهایسیاسیبداندستزدند(ولیبههرحالبهراحتیبرایم
جانمیافتاد.اینشایدضعفیدردرکمنبودولیمیتوانمبگویمکهگفتناینحرف
کهبایددرافشایاینحرکترژیمدستبهفعالیتگستردهبزنیموآنراخیانتتلقی
کنیم،چنانکهبچههایهواداربالفاصلهبهاینکاردستزدند،برایمدشواربود؛یعنیدر
آنشرایطاشغالسفارترا“توطئۀارتجاع”جهتانقالبیجازدنجناحیازرژیْمتلقی

کردن،درعینحالکهشهامتمیخواست،برایمنهنوزروشننبود.

بهیاددارمکههمانروزبهدانشکدۀصنعتیرفتهبودم.دیدمرفقایدانشجوپوستر
بزرگیدرافشایاشغالسفارتزدهبودند.مناصاًلازچنینفعالیتیخبرنداشتم.سازمان
همهنوزموضعینگرفتهبود.برایمنخیلیتعجبآوربود.نمیدانستمچهبایدگفت؟!
بهنظرممیرسیدکهایننوعبرخوردکهآنجادرمقابلداشتم،موضعیخامبود؛حتیاگر
بهلحاظمحتویدرستبودهباشد،درشکِلارائهاشخامبودهاست.همیننوعتبلیغات
وحتیشدیدتررارفقایدانشجودردانشگاهتهرانترتیبدادهبودند.درایندانشگاه
به حسابی او بود. سخنرانیکرده و شده بلند شجاعانه رحیمزاده ارژنگ شهید رفیِق
اشغالکنندگانسفارتتوپیدهبودکهاینخیمهشببازیهاتوطئۀارتجاعاست…ناگفته
نماندکهاینرفقابهخوبی“دانشجویانخطامام”رامیشناختندومیدانستندکهازآنها

هیچحرکتواقعًاضدامپریالیستیوانقالبیایبرنمیآید.

ایننوعبرخوردبرایمنتعجببرانگیزبودکهاینرفقاچگونهبااینسرعت
وحتیبدونآنکهدردرونسازماندرستوحسابیفکرشدهباشددستبهچنینکاری
زدهوچنینموضعیمیگیرند.بههرحالقدرمسلماشغالسفارتیککارانقالبینبود
وحرفیدرآننیستکهنتیجۀمثبتیبرایمردمنداشتولیآنعکسالعملبهآنشکل
هم،درستنمینمود.برایمنهنوزسؤالاستکهواقعًادراینکارودراینرابطه،چه
میبایستکرد؟آیاجریانیکهدرتشکیالتیبزرگترجایداردوگیرمدارایهوشیاری
میتواند یا میدهد، را پیشگویی چنین یک امکان آن به بیشتریستکه ذکاوتی و
قسمتهاینانوشتهیکمطلبرابخواند،آیااینجریانمجازاستپیشروبودنخودرا
دراینرابطهبیانکند؟آیانبایدآنرابگوید؟یاچگونهبایدبگوید؟چگونهبایدمطرح
کندو…؛آیادراینرابطهحقبافردیاجریانمحافظهکاراست؟آیاحقباکسیستکه
نسبتبهامکانحرکتیضدامپریالیستیدربخشیازحاکمیتدچارنوعیتوهماست؟

منخودمانصافًافکرنمیکردمکهرژیمهیچگونهتعارضیباآمریکانداشتهباشد
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یعنیدولتییکدستطرفدارامپریالیسمباشد؛اماآنطرِفموضعیکهمنداشتمچهبود؟
آنطرف،فکریبودکههیئتحاکمهرادرهیچنوعتعارضیباامپریالیسمنمیدید.در
واقعمنبانظریمخالفبودمکهرژیمرادرآنمقطعدستنشاندۀآمریکامیدانستیعنی
رژیمیکهبهامرآنهاعملمیکرد.مناگراحتمالمیدادمکهاینهاتعارضیهمباآمریکا
داشتهباشند،یقینًامیدانستمکهاینتعارضبهمعنیمترقیبودنرژیمنیست.جریانات
دیگریبودندکهضدانقالبیبودنرژیمرامبنایصحتفعالیتشانقرارمیدادند.خب
اینوضعیتهنوزهمهست.اینرفقاهیچگونهامکانتعارضیمیانامپریالیسمورژیم
نمیدیدند.بعضیازهمینرفقابودندکهبعدازسهسالدرجریانبحراندرونیسازماندر
سال۱۳۶۰پسازآنکهبهایننتیجهرسیدندکهسازمانپیکاریکسازمانبورژواییست
دلیل چه به رژیم بکند؟ میخواهد چکار سازمان این با رژیم این که بالفاصلهگفتند
)مشاور ازمحسن من را اینحرف دهد؟ قرار پیگرد مورد را سازمانی اعضایچنین
مرکزیت(شنیدمکهمیگفت:“بهچهدلیلرژیمافرادسازمانرابگیرد؟ایناصاًلسنگر
بورژوازیست”.اینمثالخوبیازدرکنکردِنفرقیستکهمیانمفهومتعارضومفهوم
اختالفوجوددارد.یعنیهمینقدرکهتوباجریانیاختالفپیداکردیوفهمیدیکه
تحلیلشمتمایزازتحلیلتوست،ایندیگردربستضدانقالبیست!یعنیهیچتعارضی
باهیچنیرویضدانقالبیدیگرینمیتواندداشتهباشد؛بایدآنرایکدستتصورکرد
یاسفیدسفیدیاسیاهسیاه.چنینجریانیرابایدرهاکنیوبگوییبروگمشو!بهنظرمن
درتندپیچاشغالسفارتچنیندیدگاهیوجودداشت.مسلماستکهحتیاگرآنتحلیل
صحیحمیبود،ازنظرشکلبیان،درستبرخوردنشدهبود،ولیاینتحلیلکهحاکمیت،
اشغالسفارتراَعَلمکردتامخالفانشرازیرضربگرفتهوخلعسالحکندصحیحبود.

ارتجاعی ازموضع ازموضعضدانقالبی، را اینکهسفارت امروزشکیدر من
اشغالکردندندارم؛اینکهخودجمهوریاسالمیبااهدافویژۀخوددررابطهباآمریکا
دستبهایناقدامزد؛ولیمسئلهایناستکهدرآنزمانبچههاباعزیمتازکدامتحلیل

اینموضعراگرفتند.

باچندروزتأخیرموضعگرفتو بااشغالسفارت،مرکزیتسازمان دررابطه
اعالمیهایهمکهنوشتهمیشوددوگانهاستودرآنردپایهردونظرتاحدودیدیده
میشود؛یعنیهمازاحتمالیکتوطئهصحبتمیشودوهمایناحتمالکهخردهبورژوازی
قادراستبایکدستسرکوبکند)کردستان،خوزستان،ترکمنصحرا…(وبادست
دیگربهاصطالحباآمریکاهممخالفتینشاندهد.آنچهبدبختانهدرتحلیلباقیمیماْند
اینبودکههرکسیکهباآمریکامخالفاستالزامًامترقیست،درصورتیکهمیدانیم
چنیننیستومیشودباآمریکامخالفبودولیازموضعیارتجاعی.اینچیزیبودکه
بعدهافهمیدیم،ولیآنزمانکهاینتحلیلنوشتهمیشداینآشکارنبود.آنزمانهرکسی

کهباآمریکادرمیافتادمثبتتلقیمیشد!
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تزقدرتدوگانهومقالۀ“زیگزاگها…”

نام به بود آمده مقالهای ۳۶ شمارۀ پیکار در و ۳۴ شمارۀ پیکار درضمیمۀ
“زیگزاگهایضدانقالبوانعکاسیکجانبۀآندرصفانقالب”.تزمرکزیاین
مقالهقصدداشتدرستبهاینتناقضاتپاسخگویدودینامیسمحرکتاقشاروطبقات
در دهد:چطورخردهبورژوازیکه توضیح طبقاتی مبارزۀ اینوضعیت بحبوحۀ در را
یکمقطعبهشکلیرادیکالعلیهرژیموابستۀشاهوسلطنتواردیکقیامتودهای
او به را سیاسی قدرت و وحدتکرده لیبرال بورژوازی با دیگری مقطع در میشود،
واگذارمیکند؟چطوردوبارههمینجریانازخوْدظاهری“انقالبی”ارائهدادهوبه
از رویزیونیستصحبت راست تسخیر“النۀجاسوسی”دستمیزند؟حتیجریانات
امام “بازگشت یا و لیبرال” بورژوازی علیه خردهبورژوازیضدامپریالیست “کودتای
اینخردهبورژوازیدرافتوخیز بغرنْجموقعیت باری،مسئلۀ بهخطخود”کردند.

انقالببود.

و مرکزیت مشاورین از محسن و احمد قلم به میدانم، جاییکه تا مقاله این
مسئولینآموزشبود.ابتداحاکمیتراقدرتیدوگانهارزیابیکردمتشکلازشوراهای
کارگری،کمیتههاوتشکالتمردمیازیکطرفوازطرفدیگرآنچهشورایانقالب
نامیدهمیشد.اینتحلیلمعتقدبودکهباسرکوبشوراهایمردمی،حاکمیتازائتالف
دونیروشکلگرفت:یکیدولتموقتکهنمایندۀبورژوازیلیبرالودیگریخمینیکه
نمایندۀخردهبورژوازیسنتیبود؛اینخردهبورژوازیدرامرانقالبازخودناپیگیری
نشانمیداد.نتیجۀاصلیاینمقاله،بررسِیافتوخیزخردهبورژوازیوتوضیحاینناسازه
بودکهچگونهنیروییکه“ضدامپریالیستی”ارزیابیشدهمیتوانددرعینحال“ضدخلقی”
از بهآتشکشد،زنانرا بهکردستانحملهکند،کتابفروشیهارا همباشدوازجمله
فعالیتاجتماعیکنارزند…مقالۀزیگزاگهابهنوعخودودرحدتوان،بهاینابهام
پاسخداد،البتهایندرکباتضادهاییهمراهبودونمیتوانستبههمۀمشکالتیکه
و ابهامات بر مدتی تا توانست مقاله این اما بدهد، پاسخ میشد مواجه آنها با جنبش

تردیدهایماسرپوشبگذارد.

انتخاباتمجلسشورا

اسفند انتخاباتیمجلسشوراست)۲۴ دارمکارزار بهخاطر تندپیچدیگریکه
۱۳۵۸و۱۹اردیبهشت۱۳۵۹(.درچارچوبکارزاراینانتخابات،سازمانتوانست
هماهدافونظراتخودرابهزبانسادهبرایمردمشرحدهدوهمپیشینۀمبارزاتی
رفقاییراکهمابهعنوانکاندیدامطرحمیکردیمتشریحکند.بااینکارنشانمیدادیمکه
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سازمانمشخصًادرزمانشاهازطریقاینافرادچهنقشیدرمبارزۀسیاسیداشتهاستو
اینخوداعتباریبرایسازمانفراهممیکرد.

جزوهایآموزشیبهزبانسادهازطرفسازماندرموردانتخابات،انواعمجالس
ونحوۀبرخوردکمونیستهابهآنتهیهشدکهبهقلمسپاسیآشتیانیبود؛اینخوْدنوعی
گرایشبهسخنگفتنبهزبانتودههاوخروجازیکِگتویروشنفکریمحسوبمیشد
کهبهنظرمخیلیباارزشبودامامتأسفانهچونجداازخودنشریهمنتشرشدامروزنسخهای

ازآندراختیارندارم.

پیکاربرایاینانتخابات۱۰نفرراازتهرانوچندشهردیگرمعرفیکرد.از
آنجملهسپاسیآشتیانی،حسینروحانی،آالدپوش،عابدینی،حیدرزاده،سیداحمدیان…
ناگفتهنماندکهسازماندراینکارزارانتخاباتیازکاندیداهاینیروهایکمونیستمثل

چریکهایفداییخلقودیگرکاندیداهایدمکراتهمحمایتکرد.)۱(

اصول رعایت مردم پیشگاه در بودکه موقعیتی ملی شورای مجلس انتخابات
میدانیم شود. آزمونگذاشته به اسالمی جمهوری جانب از انتخابات در دموکراتیک
کهدراینانتخاباتحزبجمهوریاسالمیباارائهیکلیستعریضوطویلدرتمام
شهرهایبزرگوکوچکقصدداشتکهاکثریتقاطعیدرمجلسشورابهدستآورد.
قاعدتًاقانونمصوبۀخوِدرژیمحکممیکردکههرگونهتبلیغازجانبگروهها،سازمانها
بهمردمفرصتواجازۀ تا انتخاباتقطعشود ازروز واحزابسیاسییکروزقبل
تأملکافیدرانتخابشاندادهشود،امادرستروزقبلازانتخابات،خمینیخودش
سخنرانیکردهونیروهایانقالبیوکاندیداهایآنهاراموردتخطئهقراردادوبهسود
شد دیده حوزهها بعضی در حتی موضعگرفت؛ اسالمی جمهوری حزب کاندیداهای
کهصبحروزرأیگیری،مساجدسخنرانیتبلیغاتیخمینیراازبلندگوهایخودپخش

میکردند.

از پاسداران و اسالمی جمهوری عوامل رأیگیری جریان در دیگر طرف از
دستزدنبههرگونهتقلب،ریاکاریورأیسازیخوددارینکردندواوجدغلکاریخود
رادراخذوشمارشآراءوهمینطورلغوانتخاباتدرشهرهاییکهنمایندگانکمونیست

یاانقالبیشانسیبرایپیروزیداشتندنشاندادند.

شرکتدرانتخاباتمؤسسانوسپسشوراازبرخوردهایخوبیبودکهسازمان
پیشازکنگرۀدومانجامداد؛امابودندرفقاییکهاساسًاایناقدامراقبولنداشتندو

جویهمکهپسازکنگرۀدومبرسازمانحاکمشد،دیگرچنینامکانیرانمیداد.

۱-نک.به:پیکارشمارۀ۴۴وضمیمۀشمارۀ۴۸.
http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-044.pdf
http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-048a.pdf
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مسئلۀ “انقالبفرهنگی”وبستهشدندانشگاهها

خمینیدرپیامنوروزی۱۳۵۹خودپسازآنکهاز“تمامیتارکانجمهوری
دست و روشنفکران شدن هدایت راست راِه به ضرورت بر میکند صحبت اسالمی”
برداشتنآنهاازتعقیبسیاستهایشرقوغربانگشتمیگذاردواینخودبهترین
مجوزوبهانهرابهدستحزبجمهوریاسالمی،لیبرالهاومزدورانچماقبهدستآنها
میدهدتاعرصۀدانشگاهراکهدرکنارکردستانکماکانیکیازکانونهایشعلهورو
اول در فرهنگی انقالب این قلعوقمعکنند.هدف مردمیمحسوبمیشد زندۀجنبش
نظر از بودکه اساتیدی و دانشجویان از دانشگاه فضای پاکسازی اردیبهشت۱۳۵۹
به دادن پایان همینطور و میشدند تلقی “شرقزده” یا “غربزده” اسالمی جمهوری
حضوربارزجریانهایسیاسیچپکهدانشگاهرابهنوعیمقرفعالیتخودکردهبودندو
رژیمآنهارا“گروههایخرابکار”مینامید؛مضافًابرآنکهاینحضورچپ،پشتجبههای

برایجنبشخلقها،بهخصوصکردستانهمبود.

اینتهاجمجدیدبهدانشگاهتحتعنوان“انقالبفرهنگی”انجامشدکهطی
افکنده زندانها به کشور گوشهوکنار در اسالمی جمهوری مخالفان از تن صدها آن
اینپوششعوامفریبانهصورتگرفت.جمهوریاسالمی شدندوجنایاتفجیعتحت
دراینتهاجمازرعایتکردنحداقلظواهردموکراتیکسرباززدوعرصۀدانشگاهها
رابهخاکوخونکشید.آنهابابهگلولهبستندانشجویاندرشهرهایگوناگونویورش
کردن برقرار جهت در که دادند نشان اهواز در جمله از دختر دانشجویان به بردن
فرهنگُکشتوکشتارجدیدخودازهیچچیزاباییندارد.دراینتهاجمدفاترنیروهای
دانشجوییوابستهبهسازمانهایکمونیستوانقالبیبستهوتعطیلشدند.وقایعدانشگاه
موقعیتیبودتاچهرۀبنیصدروماهیتسازشکارانۀاوبارژیمخمینیبرهمگانروشن
در و داد قرار چماقداران جلوصف در دانشگاه سرکوب جریان در را خود او شود.
نتیجهباعثشدکهمجاهدیندرمقاومتیکهدانشجویانکمونیستوابستهبهجریانهای
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سیاسیچپ،سازمانچریکهایفداییخلقوپیکارو…انجامدادندشرکتینداشته
باشد.عماًلکلمقاومتتوسطدانشجویانچپییعنیمشخصًادانشجویانهوادارسازمان
پیکار،دانشجویانمبارز،دانشجویانپیشگام)هوادارسازمانچریکهایفداییخلق(
وهمینطوردانشجویانهوادارراهکارگرصورتگرفتوپسازنزدیکبه۴۰ساعت
زمانیکه هنگام، شب باالخره تهران دانشگاه مقابل در قهرمانانه اشغال و زدوخورد
نمایندگانپیشگامبدونهماهنگیباگروههایدیگرمذاکرهبابنیصدرراپذیرفتهومحل
دانشگاهراتخلیهکردند،عماًلمقاومتشکستهشدودانشگاههابراینزدیکبهسهسال
بستهشدند.)۱(جنگایرانوعراقکهازشهریور۱۳۵۹آغازشد،صورتبندینیروهای

چپوفعالیتدانشجویانرابهکلتغییرداد.

کنگرۀدومپیکار

اوائل تا تیرماه۱۳۵۹ نیمۀ از ازجزئیاتبحثهایکنگرۀدومسازمانکه من
شهریورماهبهطولانجامیدچندانمطلعنشدمولینکاتیرامینویسمکهمربوطبهخودم
ازمناسبات نْفِسبرگزارکردِنیککنگرهبراییکسازمانکمونیستینشانی میشود.
دموکراتیکدرآناستوازاینبابتاوضاعبادورۀمشیچریکیکاماًلتفاوتمیکرد.
شادابی نوعی بیان میتوان را اول کنگرۀ از پس نیم و سال یک دوم برگزاریکنگرۀ
نبودکهمبارزۀفکریونظری اماوضعیتمبارزاتیماطوری نظریسازمانتلقیکرد،

۱-نک.به:پیکارشمارۀ۵۲وضمیمۀآن.
http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-052.pdf
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۶۴۰ازفیضیهتاپیکار

بهنحویرضایتبخشجریانیابدیعنیباتدارککافیوهمهجانبهبودهباشد.درنتیجه،
جلساتکنگرهبیشتربهیکسریکالسهایآموزشیشباهتداشت؛یعنیاگرراجعبه
موضوعیصحبتمیشدمثاًلماهیترژیمحاکم،ترکیبطبقاتیآن،مرحلۀانقالب،تحلیل
سوسیالامپریالیسمیابحراندرونسازمانویاکاًلمباحثیکهبههرحالمضمونقطعنامههای
یککنگرهرامیسازد،کافیبودکسیحولآنمبحثمشخصکمیکارکردهباشدودر
کنگرهیکیدوساعتصحبتکندتاهمۀدستهاییکهقبلازاینپایینبودبعدازاین

صحبت،بهعالمتتأییدباالبرود.

ازآنجاکهاینکنگرهدرشرایطپرتالطمتحوالتغیرقابلانتظارسالهایابتدایی
پسازقیامبرگزارمیشدبچههاهمهدرگیرفعالیتهایعملیخودبودند.زمانیکهاسناد
کنگرۀدومبهدستمانرسید،منشخصًابرخوردفعالیبهآننکردم؛ترجیحمیدادمکه
براینشریۀپیکارفالنافشاگرینوشتهشودیاخبرفالناعتصابودرگیریتنظیمشود
و…خالصهکاماًلدرگیروظایفعملیبودموآنهارادرستوحسابیمطالعهنکردم.در
نتیجهزمانیکهکنگرۀدومتشکیلشدمنبهخوبیدرجریانمباحثنبودمونمیتوانستم
حولمسائلمطروحهنظربدهم.ازطرفتحریریهاکبر)محمدنمازی(انتخابشدو

همینطورکمال)جاللایجادی(کهبهعنوانناظردرآنشرکتکردند.

آنچهمسلماستدرکنگرهبحثهایمهمیمطرحشد.میدانمکهاسنادکنگرۀ
عنوان آنچهتحت متأسفانهجز بودکه پلیکپیشده دفتر بر۱۸ مشتمل سازمان، دوم
نشریاتتئوریک۱)دررابطهباجنگ(وتئوریک۲)قطعنامهها(منتشرشده،همهدر

ضربههایتیرماهازدسترفت.

درکنگرۀدومنظریاتحاکمبرسازمانتاآنروز“گرایشبهراست”ارزیابیشد
بهطوریکهگزارشسیاسیوتشکیالتیمرکزیتموردتأییدکنگرهقرارنگرفتواکثریت
کنگرهسمتگیریدیگریپیداکردکهدرارتباطباحاکمیتومواضعخردهبورژوازی
سنتیباآنچهدرتحلیلمقالۀزیگزاگهاآمدهبودتفاوتداشت.ازنظراکثریتکنگره
اینخردهبورژوازیاززمانتشکیلدولتبازرگانوجلوگیریآنازنابودیماشیندولتی
قطعًاباضدانقالبهمراهشدهبودوپسازقیامهیچگونهپتانسیلانقالبینمیتونست

داراباشد.

ایننظرمعتقدبودکهماتحتتأثیربرآمدانقالبیکهدرایرانوجودداشتو
نقشخاصخردهبورژوازیدرآن،دچارراسترویهاییشدهایمکهدراطالعیۀمهرماه

۱۳۵۷نیزدیدهمیشد.

انحرافبهراستیاچپهردوخطرناکندوتجربههایمحدودیکهخودماندر
اینبارهداشتهایمویادرتاریخخواندهایمشاهدآناست.آیادرگرایشچپ،بهلحاظ
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تئوریکنوعیجداییازواقعیتنهفتهاستکهبرخیلیبرالهاگرایشراستروانۀخودرا
باواقعبینیتعریفمیکنند؟کسانیکهسازمانیاجنبشخودراتاآنجاکهامکانداشته
رهبریکردهاندمانندعرفات،ماندالوشایدهوشیمینونیزلنینشایدبهراسترویمتهم
یاتوصیفشدهاند.چطورمیشودهمازانحرافراستوهمازانحرافچپاجتناب

کرد؟

از بهگمانمخیلی مییابد. تفوق مباحث درعمدۀ دوم،گرایشچپ درکنگرۀ
اوقاتبهلحاظتئوریکنظرچپصحیحترمینماید،اماآننظرچپوامثالآنکهبهلحاظ
نظریدرکنگرۀدومتفوقیافت،ظاهرًاتواناییبهدستگیریرهبریوهدایتتشکیالت
میگفت: رفقا از یکی راحفظکرد. خود موقعیت قدیم مرکزیت عمدتًا و نداشت را
“نمیدانیمچیشدکهدوبارهسپاسیانتخابشد!”سپاسیازنظرآنهاتجسمخطراست
بود.شایددلیلاینامرکهبازاکثریِتمرکزیتدردستهمانافرادُپرسابقهباقیماند
بود نمایندگانهممربوطمیشدهاست.درستاستکهمرکزیتمجاز انتخاب بهنحوۀ
بهعنوانحوزۀسازمانیفقطیکنمایندهبهکنگرهبفرستد،اماتقریبًاهمۀافرادمرکزیت
قدیمدرخوِدحوزههادوبارهانتخابشدهودرکنگره،چهبهصورتنمایندۀحوزهوچه
بهعنوانناظرشرکتمیجویند.همینامرشایدوزنۀایدئولوژیکآنهاراسنگینترمیکرد.

سازمان موضعگیریهای و فعالیتها در چپ به دوم،گرایش کنگرۀ از پس
ُپررنگترشد.دراینمرحلهشاهدکوششیهستیمبااینمضمونکهدرنشریاتپیکارو
درمواضعسازمانسعیمیشوددرهرحرکتینسبتبهدیگرانازدیدگاهچپمرزبندی
وجودداشتهباشد؛شایداینناشیازفشارآنجوانقالبیموجوددرجامعهبود.اینامر
بهخصوصبعدازکنگرۀدومبارزشد.منبهیاددارمکهسپاسیخودشتاقبلازکنگره
جزوکسانیبودکهمعتقدبودندازشرایطمعینیکهبعدازقیامپیشآمدهمیتوانبهنوعی
استفادهکردوازفضایبازموجودسودجست.ازهمینجاستشرکتدرانتخاباتیا
برخورددوگانهبههیئتحاکمه.درواقعاینمسئلهموجبمیشدکهدایی)سپاسی(از
طرفبچههایدیگربهخصوصمحسن)مشاورمرکزیت(ازپایینوقادر)مرکزیت(از
باالترمرتببهعنوانراستارزیابیشود.حتیبهیاددارمکهگویادریکسخنرانیدر
جریانانتخاباتسپاسیگفتهبود:“مابارژیمهمکارینمیکنیمانتقادمیکنیم”.اواز
اینبابتموردانتقادقرارگرفتکه“اینچهمعنیمیدهدکهماموضعماندرقبالرژیم
موضعیانتقادیباشد؟!اصاًلمارژیمراقبولنداریمکهبخواهیمازآنانتقادکنیم.مسئلۀ
مادربرابررژیماصالًطرداست!نفیاست!نهانتقاد!”ولیخودسپاسیبعدازکنگرۀ
دو،یکبارکهدرمنزلمابودوصحبتمیکردیماتفاقًاگفتکه“هیچچیزبهتراز
یعنی باشی. رادیکال میتوانی تو رادیکالیسم!”خب، رادیکالیسم! نیست. رادیکالیسم
حرفهایرادیکالبزنیولیآیاحرفرادیکالزدندرعملرادیکالبودناست؟الزامًا
نه!اینمسئلۀبسیارپیچیدهایستکههمۀسازمانهابهدرجاتگوناگونباآندرگیربودند.
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مشکلایناستکهدرشرایطانقالبی،دربرابردرکمردمازموقعیتچهنوع
برخوردیممکنومفیداست؟اگریکسازمانتودهایباشینمیتوانیازمسئولیِتاتخاذ
موضعشانهخالیکنی.درموجانقالبیایکهرژیمضدخلقیشاهراروبیدهاستموجهبود
کهفکرکنیممیتوانازگوشهایازاینرژیمجدیداستفادهکردوبرایناساسنیروییراکه
درپشتشقراردارد،نیرویتودهایاورابهجلوسوقداد.بادرکآنروزما،شعارهایی
وجودداشتکهکاماًلمیتوانستندقابلاتکاباشند،مثلاخراجشاهباآننکبتوسرنگونی
سلطنت،خلعیدازامپریالیسمومهرههایآن،تصفیهحسابباجانیانساواکورؤسای
ارتش…اماقدمبهقدمروشنمیشدکههرسیاستیکهفکرکردهبودمیتواندبرنقطهای
بهعنوانجایپااتکاکندوقدمیروبهجلوبردارد،درخطابودهاست.تومیتوانیرژیمی
راقبولنداشتهباشیامابایدپابهپایمردمپیشبروی،یکقدمجلوترونهفرسنگها.
درجریانرشدمبارزه،نادرستیاینموضعآشکارمیشد،مثاًلدربرخوردبهدولتموقت
بازرگان.مادربارۀتشکیلدولتموقتازابتدانگفتیمکهاینضدانقالبیست.بچههاتالش
کردندطیجزوهایبگوینددولتموقتانقالبیپسازواژگونییکرژیمدیکتاتوریو
وابستهچهبایدباشد؛بایدچهویژگیهاییداشتهباشد.هرچنداینجزوهخیلیسریعنوشته
شدهبودومسلمًاایراداتیداشت،هرچندشایدحتیدرمشخصکردناهدافدولتموقت
ووظایفآندچارکپیبرداریازمثاًلدولتموقتزماناکتبر۱۹۱۷…شدهبودولیتا
حدودزیادیبهخودشرایطایرانهمتوجهکردهبود.ایندرعینحالبدانمعناستکهما
دولتفعلیراانقالبینمیدانیم.کمااینکهمناینموضعرابرایفلسطینیهامطرحکردم
آنراقبولنداشتند.اینازمعدودکارهایاثباتیمابود.فکرمیکنمپسازطرحشعار
تشکیلجبهۀواحدتودهایکهقباًلدردورۀبخشمنشعبودرارتباطبافداییهامطرح

شدهبود،دومینباریبودکهقصدداشتیمبرخوردیاثباتیبکنیم.

بازرگان به نامهایکه و پیش” به “کارگر نشریۀ توقیف زمان در موقع همان
نوشتهشد،رفقاییاینبرخوردراموردانتقادقراردادهبودند.پسازکنگرهکلایننوع
برخوردهاموردنقدقرارگرفت.سیاستماهرچهبیشترنفیکردنبودواینتاحدود
زیادیازَجویناشیمیشدکهدرجامعهودرسازمانوجودداشتیعنیزمانیکهدیگر

بهنفیکاملرژیمرسیدهبودیم.

حالاینسؤالپیشمیآیدکهچهسیاستیصحیحمیبود؟آیامیبایستازهمان
ابتداکلموضعمانراگفتهتامجبورنباشیمدرهرمقطعبگوییمدیروزچنینمیگفتیمو
امروزمیبینیمکهاشتباهکردهایم؟!یابهتراستکهازامروزاصاًلحرفنزنیم،یکضرب
نفیکنیموکاریبهکارسطحآگاهیمردمنداشتهباشیم؟آنوقتمیتوانیمفردابگوییم:
“دیدیگفتم!”امااینآیارفتاریکفردسیاسیست؟یکسازمانروشنفکریمیتواند
چنینبرخوردیداشتهباشداماآنسازمانیکهبخواهدمسائلمردمراحلکندنبایداز
اینکهامروزاشتباهشرابهمردمتوضیحدهداباییداشتهباشد.اگرچنانچهتشخیص
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بود بهراسدکهفردااگرغلط نباید بزند یاحرفی انجامدهد را بایدکاری میدهدکه
بگویدغلطاست.بهنظرماینتمایلبهچپبعدازکنگرۀدومبهطورمشخصمطرحشد

واثباتشهمعکسالعملشدیدیبودکهچندیبعددربرابربیانیۀ۱۱۰پیشآمد.

جنگایرانوعراق

ازآغازسال۱۳۵۹عراقوارددرگیریهایمرزیباایرانشد.درواقعجنگ
خیلیقبلازتاریخرسمیشهریورماه۱۳۵۹آغازشدهبود.اینحمالتعراقبهایرانبرای
اشغالمنطقۀنفتخیزخوزستانبودکهدرپیمداخالتایرانبرایراهانداختنیکجنبش
شیعیدرعراق،جهتسرنگونکردنحکومتسنیصدامشروعشدهبود.جنگایرانو
عراقتندپیچدیگریبودکههمۀنیروهارادچارگیجیوسردرگمیکردهووادارشانکرد
آنچهدرچنتهداشتندبیرونبریزند.بهاینترتیبدر۳۱شهریور۱۳۵۹برابربا۲۲سپتامبر

۱۹۸۰جنگآغازشد.جنگیکهارتجاعیوبهضررتودههایدوکشوربود.

ازهماناردیبهشتماه،درپیکاربهتحلیلدالیلاینآتشافروزیدوجانبهنشستیم
ونشاندادیمکههمرژیمعراقوهمایرانقصددارندبادامنزدنبهتحریکاتمرزی،

خلقهایدوکشورراازمبارزاتخودبابورژوازِیخودِیدرقدرتمنحرفسازند.

تلفات و رنج و خون با بودکه جهنمیای آسیاِب سال ۸ مدت به جنگ این
زحمتکشاندوکشورایرانوعراقچرخیدهوبرایمردمهردوکشورتباهی،فقرهرچه
بیشتروعقبماندگیبهارمغانآورد.اینجنگهمۀآحادمردمرابسیجکردوبهمیدانهای
ویرانگرخودکشاندتارژیمهایارتجاعیهردوکشوربرپابمانندوخطرانقالبکارگران
میخواست ازیکطرفخمینی منطقۀحساستضعیفگردد. این در وزحمتکشان
“انقالباسالمی”خودراصادرکندوازطرفدیگرصدامقصدداشت“قادسیه”ایراه
انداختهوخوزستانراعربستاناشغالشدۀخودبداند.بدیهیستکهبازندۀاصلیدراین
میانزحمتکشاندوکشوربودند.جمهوریاسالمیباتکیهبرسنتوتوهماتمذهبی
وبابهکارگیریواژگانیکهاینسنتهاراتقویتمیکردمثل“دفاعمقدس”،“قرارگاه
خاتماالنبیا”،“کربالیشماره۱و۲”…قدرتافسونگرِیمذهبراکهطیقرنهابر
اذهانمردِمسادهوروستاییواقشارسنتیجامعهنفوذداشتبهکاربستوازاینعاملدر
جهتبسیجسربازانخودوهمینطوربرایسرکوبهرفریادمخالفتیااعتراضینسبت
بهاینجنگاستفادهکرد.وقاحتجمهوریاسالمیدراستفادهازمذهبتاجاییپیش
رفتکهبراینوجوانانیکهبررویمیدانهایمینمیفرستادکلیدبهشتدرستکردهبود
وبهاینعنوانهزارانفرزندزحمتکشانرابهدوزخیبیبازگشتسپرد.جمهوریاسالمی
قصدداشتازدرگیریهایمرزیدرطیسال۱۳۵۹برایتصفیۀارتشازپرسنلانقالبی
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ونافرمانوبازسازیآننیزاستفادهکردهواینسالحرادرسرکوبداخلیعلیهخلقهای
ایرانبهکارگیرد.

مندرروزآغازجنگکهبابمبارانفرودگاههاآغازشددرتحریریهبودمکهیکی
ناقوس شنیدهشد، مهیبیکه فهمیدیمصدای و راگزارشکرد تلفنیوضعیت رفقا از

جنگبودهاست.

امروزتقریبًادیگرهیچکدامازنیروهایسیاسیدرماهیتارتجاعیاینجنگ
تردیدینداردامادرروزهایابتداییدیدیمکهمواضعآنهاچقدرازیکتحلیلطبقاتی
بهاصطالح پرچم زیر به مجاهدین یا و توده حزب مثل جریاناتی اینکه بود؛ دور به
ضدامپریالیستیامامرفتهودرستمثلواقعۀسفارتبهاینتوهمدامنبزنندکهرژیم،
رژیمیانقالبیستوبهایندلیلموردهدفدولتصدامقرارگرفتهامرعجیبینیست؛
امااینانحرافکهازدرکیصرفًاحسیمبتنیبهنوعیوطنپرستیعامیانهنتیجهمیشد
دراکثریتعظیمیازنیروهایچپپژواکداشتوآنهارابهاتخاذمواضعدفاعطلبانه

ودرنهایتحمایتازجمهوریاسالمیکشاند.

موضعپیکاردربرخوردبهجنگ

دراولینروزهایجنگ،اینانحرافدرخودتحریریۀپیکارهممنعکسبود.
تحریریۀ در مرزی درگیریهای این از ما آغازرسمیجنگ، از قبل ماه پنجشش طی
پیکارصحبتمیکردیمومقاالتیدراینارتباطنوشتهمیشد.بهطورکلیعمدتًابرپیروی
عراقازارتجاعمنطقهتکیهمیشدوالبتههمینطوربرتشنجآفرینیرژیمایراندرارتباط
باشیعیانعراق.باوجودیکهدرمقاالتمربوطبهجنگ،مابرماهیتارتجاعیجنگ
و حسی شاید بهنحوی خودمان اما میکردیم پافشاری دولت دو ضدانقالبی ماهیت و
غریزیبهنوعیدفاعطلبیآغشتهبودیم.ناگفتهنماندکهدرهمینزمانبهلحاظنظری
نیزفعالیتهایتئوریکیحولمسئلۀجنگدرسازمانانجاممیگرفتوجزوهایدراین
ارتباطدردستتهیهبود.ازاینتحلیلهادرکنگرۀدومهم
استفادهشدودرنشریۀتئوریکشمارهیکمربوطبهجمعبندی
کنگرهانعکاسیافت.)۱(اگردرستبهخاطرداشتهباشمکتابی
همدرموردجنگمنتشرشد.مایکگروِهترجمهداشتیمکه
حولاینمسئلهکارمیکردوترجمهایحاویمسائلمختلف

برخوردهای و عراق و ایران ماهیتجنگ “پیرامون یک؛ تئوریک -۱

انحرافیبهآن”،آبان۱۳۵۹.
http://peykar.org/PeykarArchive/
Peykar/pdf/Peykar-Teorik-1.pdf ۱۳
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راجعبهمواضعجنگتهیهنمودهبودکههمزمانباخودجنگمنتشرشدوانعکاسخیلی
خوبیداشت.

روزآغازرسمیجنگ،درپیکارشماره۷۳همینموضععمومیکهبعدهاتحت
عنوان“دفاعطلبی”ازآننامبردهشدطیمقالهایبهچاپرسید.اینمقالهراتحریریه
بهدالیل اشارۀمفصل از آن،پس بود.در تنظیمکرده ازهمانخطعمومی پیروی با
جنگافروزیدوکشورومحکومکردنعمومیاینجنگ،دربخشمربوطبهموضعما

درقبالجنگایرانوعراقدرپایانمقالهچنینآمدهاست:

و  جنگ  این  ماهیت  دارند  وظیفه  کمونیست ها  و  “طبقۀ کارگر 
برای  آن  ادامۀ  از  را  و عراق  ایران  رژیم های  و  آمریکا  امپریالیسم  اهداف 
توده های زحمت کش افشا کرده و آن را محکوم نمایند. ما به همراه توده های 
زحمت کش آگاه و به همراه تمام نیروهای انقالبی ضمن محکوم نمودن 
حمالت نظامی و عملیات جنایتکارانۀ رژیم عراق و ضمن افشا و محکوم 
کردن سیاست های فریبکارانۀ هیئت حاکمۀ ایران در این زمینه، ادامۀ این 
جنگ را بر ضد خلق های ایران و عراق ارزیابی می کنیم. تردیدی نیست برای 
مقابله با تجاوزات دولت ضد خلقی عراق، برای دفاع از انقالب و خلق های 
میهن خود، بدون ذره ای حمایت از رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی پا به پای 
با  ایران  بر بستر همبستگی خلق های  ایران و  طبقۀ کارگر و زحمت کشان 

زحمت کشان عراق در مقابل تجاوزات عراق خواهیم ایستاد”.

هنوزجوهراینخطوطخشکنشدهبودکهبالفاصلهبااعتراضتودههایسازمانی
روبهروشدوآنراباردیگربیانراسترویمرکزیتسازمانتلقیکردند،بهطوریکهدر
ضمیمهایکهسهروزبعدمنتشرشدسازمانبیانیهایتوضیحیارائهدادکهبهاینموضع

انتقادکردهوانحرافدفاعطلبانهراموردتجزیهوتحلیلقرارداد.

امادردرونمادراینچندروزچهگذشتکهاینتغییرموضعاساسیرویداد؟ماکه
درتحریریهاکثرًابرهمانروالیکهازابتدایدرگیریهایمرزیوجودداشتموضعیعلیه
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دودولتاماتلویحًادفاعطلبانهداشتیم،نمیتوانستیمبهراحتیاینتغییرموضعرابپذیریم؛
یعنیمشخصًاچهارنفردستبهقلِمتحریریهکهبایدموضعرامیفهمیدندتابتوانندآنرا
بنویسندوبهعرصههایگوناگونبسطدهند،حسینملک)کاظماعتمادیعیدگاهی(،
چه بغرنجی، خیلی سؤاالت برایمان من و ایجادی( رحیمزاده،کمال)جالل ارژنگ
درزمینۀاستراتژیکوچهتاکتیکیمطرحبود.روزبعد،درمقابلایننوعسؤاالِتما،
حسینروحانیبرایتوضیحاینموضعبهتحریریهآمد.اومبانینظریسازمانراکهعمدتًا
ازمقایسهدوتجربۀتاریخیاخذشدهبودتوضیحداد؛یکیدرارتباطباموضعمارکس
درجنگفرانسهوپروسودیگریبرخوردلنینبهجنگجهانی.طبعًابادرسآموزیاز
مواضعلنینیشعاردفاعطلبیردشدهوتبدیلجنگارتجاعیبهجنگداخلیتفوقیافته
بود.درهمینجااوبرخوردنادرستوبوروکراتیکیهمکرد،زیراماکهازاینتوضیحات
کاماًلقانعنشدهبودیمسؤالهاییمیکردیمکهاساسًاازمشغولیتهایعملیوتاکتیکی
نشأتمیگرفت.مامیگفتیماگرماهیتدولتایرانراافشابکنیمآیااینبهنفعدولتو
ارتشعراقنیست؟اگرعراقمناطقیرااشغالکردهودرآنجامستقرشود،آیابازجنگ
علیهاشغالگر،ارتجاعیارزیابیمیشود؟بهآوارگانجنگیچهبایدگفت؟بایدشعار
تخلیۀمناطقجنگزدهرادادیاازمردمخواستکهمقاومتکنند؟وانبوهیازایننوع
سؤاالتکهباعثمیشدماماهیتواقعیجنگرانبینیموبهنوعیدفاعطلبیبیافتیم؛
ولیحسینروحانیایننوعمشکالتمارانمیفهمیدوازباالبهنوعیحِقسؤالداشتِن

مارازیرسؤالمیبرد؛اودرواقعتوضیحبیشترراحقماندانست.

از دیگری رفیق با من و ملک حسین هم بار یک اول، مالقات این از پس
مرکزیت)قادر(قرارگذاشتهودرمالقاتماناشکاالتیراکهبهنظرمانمیرسیدمطرح
کردیم،بهخصوصاینکهچنینموضعیممکناستبهنفععراقتمامشودونمیتوانیم
چنینچیزیرابرایخودتوجیهکنیم.قادرهیچجوابمشخصیبهسؤاالتمانداد،فقط
سرشراتکاندادونشاندادکهبادقتبهصحبتماتوجهدارد.بعدگفتکه“عجب!

پسبهنظرشمااینموضعبهنفععراقمیشود”.

اینموضعرادیکالدررابطهباماهیتجنگ،یعنیماهیتارتجاعیجنگالبته
موضعصحیحیبوداماکیفیتیکموضعاثباتیرانداشتیعنیبهروشنینمیگفتکه
االنچهبایدکارکرد؟!مثاًلآیابایدمنطقۀنزاعراتخلیهکرد؟یا…منواقعًاخودممشکل
داشتمکهچهبایدکرد؟تردیدینداشتمکهجنگارتجاعیستوبهنفعتودههایدوکشور
نیست؛میدانستمکهاینشعاردرستاستومیشودازآندفاعکرد؛امااینسؤالکهما
مثاًلزمانیکهکنارآوارگانجنگیهستیمبایدچهموضعیرابهآنانمنتقلکنیمبرایممطرح
بود.ازیکطرفنمیشودبهآنانگفتکهبایدتخلیهکنیدزیراچنینچیزیبهنفععراق
میشود!ازطرفدیگراگربگوییمبایستیدومقاومتکنید،بهنفعایرانمیشود!یعنی
درعملبایکسریمسائلواقعًابغرنجیروبهروبودیمکهجمعبندیازآنهاسادهنبود.
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به را ما برداشت این قادر طبعًا
مرکزیتمنتقلکردهبودوچهبسااینبرخورد
وهمینطوربرخوردهایمشابهازطرفدیگر
حوزههایسازمانموجبشدکهموضعتحریم
این در گیرد. قرار صحنه جلوی در جنگ
دورهاستکهباکمیفاصلهنسبتبهروزهای
اول،تمایزمواضعاستراتژیکوتاکتیکیبه
این در بچههاییکه به و شد مطرح روشنی
تحریمبهشکلیفعاالنهشرکتمیکردندودر
انتشاروپخش“پیکارجنگ”دستداشتند
اجازهدادبهنحویمنعطفوبستهبهشرایط

مشخصباقضیهبرخوردکنند.

بهیاددارمکههمانروزدیدارباقادر
ازنوعبرخوردمرکزیتانتقادکردم.منبهاوگفتمکهموضعیگرفتهشدهومیگوییدکه
اینطوراست،بسیارخبباشد!ولیروالدرستاتخاذموضعسازمانیازطرفمرکزیت
وبعدبرایکادرهایشوجاانداختنآندرسازمانوبعدهمجاافتادنشدربینهواداران،
نیازمندیکفرصتکافیست؛بردنچنینبحثیبینرفقا،مطرحکردنشوشنیدنبحثهای
مختلفبهحداقلزمانینیازدارد.اینکهشمااولمیگوییدکهاینجنگقابلدفاعاست
وباید“درمقابلتجاوزعراقایستادگیکرد”ومانشستهبرآناساستراکتمینویسیم
و…سپسشمایکشبهمینشینیدوتصمیممیگیریدکهبالعکسآناست!اینکهسازمانی
وضعشطوریباشدکهیکشبهتصمیمشراعوضکند،نهقدرت،کهبیانضعفسیاسی
دنده آن به دنده ازیک سریع نیستکه قوتش نقاط اینجزو است. سازمان آن شدید
شود.اینامردرکارسازماننقطهضعفمهمیبهشمارمیآید.بهخصوصبرایفردیکه
مسئولیتشایناستکهدرارگانتشکیالتیبنویسد،یعنیآیااوحقنداردکهاصاًلبفهمد

موضعچیست؟

باری،درمتنتوضیحیضمیمۀپیکار۷۳درتحلیلنهایی،جنگایرانوعراق
باسرشتیارتجاعیوغیرعادالنهدرخدمترژیمهایارتجاعیدو بهمثابۀیکجنگ
کشوروادامۀسیاستآنهاقلمدادشدواصلیترینوظایفکمونیستهادرقبالآن،ترویج
شعاراستراتژیِکتبدیلجنگارتجاعیدورژیمعلیهخودآنهاوتحریمجنگبود.بنابر
اینتحلیل،اگرسرشتاینجنگارتجاعیبودهوازهردوطرفغیرعادالنهمیباشد
کارگران،دهقانانوزحمتکشانایرانیوعراقینبایددراینجنگتحمیلیکهحاکمیت
ازاسالم” ازمیهن”یا“دفاع آنهاتحمیلکردهشرکتکنند.شعار“دفاع به دوکشور
وغیرهچیزیمگرتزویرهاییبرایپوشاندنمقاصداصلیخود،یعنیتثبیترژیمایران
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ازجانبجمهوریاسالمیودستاندازیبرمنابعنفتیخوزستانازجانبدولتعراق
نیست.زحمتکشانبایددرنهایتواردجنگانقالبیخودشدهودستبهسرنگونی
رژیمهایارتجاعیخودیبزنند.سربازانهردوکشوربایددسِتبرادریبهیکدیگرداده
دوکشور طبقاتحاکمۀ تحمیلی تبدیلجنگ بایستند. فرماندهانمزدور مقابل ودر
بهجنگانقالبیزحمتکشان،تنهاشعارواقعیازموضعپرولتاریایدوکشوراست؛
چنینموضعیمیتواندتودههایزحمتکشراازافتادنبهدامشوینیسمدروغینفارس

وعربرهاکندوبرهمبستگیانقالبیخلقهاتأکیدورزد.

پسازاینتحلیلعمومیوارائۀدیدگاهانقالبیپرولتاریانسبتبهآن،ضمیمه
بهمواضعجریانهایسیاسیگوناگونپرداختهوآنهاراموردتجزیهوتحلیلقرارمیدهد؛
مثاًلبهمواضعحزبتودهاشارهکردهکهازمردموبهخصوصکمونیستهامیخواهددر
سپاهمستضعفیننامنویسیکنندویاهمینطورجریاناکثریتکهازمقاومتدرمقابل
تهاجمامپریالیستیودفاعازانقالبسخنمیگویدوشعار“سپاهپاسدارانرابهسالح

سنگینمجهزکنید”بههمیندورهمربوطاست.

به باخلقهایمنطقه،راجع ارتباط ضمنًادرهمینفاصلهمجموعهمقاالتیدر
یمن،فلسطین،عراق…در۸-۷شمارۀپیکارنوشتم؛مثاًلدرموردحزببعثعراقبا
استفادهازاسنادیکهازقدیموازمراجعمختلفگردآوردهبودم،مطلبیتهیهکردم.انگیزۀ
اینکاروبهخصوصانتشاراینمقاالتدرزمانجنگ،آنبودکههرگونهُشبههاینسبت
بهحمایتماازعراقازمیانبرداشتهشود.موضعیکهمادربرابرجنگگرفتهبودیم
بهگونهایبودکهبهسادگیرژیممیتوانستآنراحمایتازعراقجابزندوبههمیندلیل
بایدباصراحتوبهنحویتحلیلیچنیناتهامیراردمیکردیم.بعدها،یکمجموعهازآن
همازطرفتشکلدانشجوییودانشآموزیپیکاربهصورتجزوهایمستقلمنتشرشد.

نقدمواضعنیروهایدیگرنسبتبهجنگ

مجموعًاهمۀنیروهایسیاسیبهدامشوینیسمناشیازجنگافتادند،ایننهفقط
درمیانجریانهایمذهبیبلکهشاملنیروهایچپهممیشد.

اولین در اختالفی بایدگفتکه فداییخلق سازمانچریکهای با ارتباط در
اشغال واقعۀ از پس بود؛ کرده بروز رژیم ماهیت سر بر در۱۳۵۸ سازمان این پلنوم
به اکثریتکهمعتقد انشعاِبخط به ایناختالف سفارتسرانجامدرخرداد۱۳۵۹
ضدامپریالیستیبودنخمینیبودانجامید.دراینجاکاریبهاکثریتوانشعاباتآنبه
سمتحزبتودهندارم.طبعًاآنانپشتیبانانسرسختجمهوریاسالمیدرجنگبودند

وحتیمبلغشرکتدرآنشدند.
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جریانهایطرفداِرتزسهجهانمثلاتحادیۀکمونیستهایاحزبرنجبرانهم
انقالب و میهن از دفاع به بنیصدررئیسجمهوروقت،طبعًا از دنبالهَرویخود پیرو
اسالمیپرداختند.اتحادیۀکمونیستهادرهمسوییباجمهوریاسالمیتاجاییرفتکه

مواضعپیکاررا“ضدانقالبیوضدملی”بخواند.)۱(

خوِدجریاناقلیتباوجودیکهجنگرا“خالفمنافعخلقهایزحمتکش
هردوکشور”میدانستامادراتخاذتاکتیکدرمقابلجنگ،موضعدفاعطلبانهاختیار
کردهمینویسد:“ماهرجنگیرامحکومنمیکنیم،مادرقبالهرگونهتجاوزیوازجمله
ارتش نه و معتقدیم تودهای ارگانهای رهبری تودههاتحت تسلیح به تجاوزاتعراق

ضدخلقیورهبریبورژوایی”.)۲(

دراینتحلیلشاهدهستیمکهچگونهمسئلهازُبعدطبقاتیخودخارجشدهودر
مفاهیمیمثل“تجاوز”بیانمیشود.واضحاستکهاگرخلقایراناجازهداشتهباشددر
مقابلتجاوزارتشعراقازخوددفاعکند،درجریانجنگ،خلقعراقهماجازهدارددر
مقابلتجاوزارتشایراندستبهچنینکاریبزندودرواقعجنگبدینشکلتوجیهشده
است.اقلیتدراینجابهنوعیدفاعطلبیانقالبیمیافتدوموضعاستراتژیکپیکاررادال
برتبدیلجنگناعادالنهبهجنگداخلی“چپرویوآنارشیستی”ارزیابیمیکند.الزم
بهتوضیحاستکهپیکاراینشعاررابهمثابۀشعاریترویجیوعامدرارتباطباسیاست
انقالبیدرمقابلجنگهایغیرعادالنهمطرحکردهبودونهبهمثابۀشعاریبالفصلو
باالخرهدراعالمیۀمورخشهریور اقلیت تا بود تبلیغی.چندسالویرانیوجنگالزم
۱۳۶۵همینشعارراکهدرابتدایجنگچپروانهتلقیمیکردبپذیردو“قیاممسلحانه
علیهرژیمجمهوریاسالمیراتنهاراهنجاتازشرفقروجنگوویرانی”قلمدادکند.)۳(

موضعرفقایراهکارگربیانیکدفاعطلبیآشکاراستوحتیظاهرانقالبیرا
حفظنمیکند.راهکارگردرعینآنکهمعتقداسترژیمکنونیایران“رژیمیخلقی”
نیست،اعالممیکندکه“درمقطعکنونیبایدازعمدهکردنمبارزهباارتجاعداخلی”
خودداریکردزیرا“بهتضعیفمواضعمردممادربرابرامپریالیسممنتهیخواهدشد”.)۴(

راهکارگرقدمراازاینفراترگذاشتهوهمصداباجمهوریاسالمی،حزبتوده
واکثریتشعار“ضرورتافزایشتولید”رامطرحکردهوکارگرانرابهاینامرتشویق
میکند؛حتیازکارگرانمیخواهدکه“روزی۱۲ساعتکارکنندوهشتساعتحقوق

۱-اتحادیۀکمونیستهایایران؛حقیقتشمارۀ۵،۹۴آبان۱۳۵۹،ص۸.
۲-سازمانچریکهایفداییخلق)اقلیت(؛نشریۀکار،شماره۷۸،صفحه۴.

۳-سازمانچریکهایفداییخلق)اقلیت(؛اعالمیۀقیاممسلحانهراهحلانقالبیپایاندادنبهجنگ،
شهریور۱۳۶۵.

۴-نشریۀراهکارگر؛شمارۀ۴۳،مهرماه۱۳۵۹.
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بگیرند!”.)۱(

سازمانرزمندگانمتأسفانهدرجریانافتوخیزهایجنگدچارتضادهاییشد
کهدرنهایتمنجربهچنددستگیوسرانجامتالشیآنگردید.موضعابتداییاینسازمان
دربرخوردباجنگموضعیدفاعطلبانهبود)۲(،درعینحالگرایشهایمتضادیبهسمت
مواضعحزبتوده،بهسمتمواضعشبیهبهپیکارویامواضعدفاعطلبانهازنوعاتحاد

مبارزانکمونیستنیزدرآنهاشکلگرفتکهمآاًلموجباینپاشیدگیشد.

دستاوردهای از “دفاع بودکه نیروهایی جمله از هم مبارزانکمونیست اتحاد
انقالب”رادلیلموجهیبرایدفاعطلبیخودتشخیصمیداد.اتحادمبارزان،کارگران
رابهشرکتدرجنگتشویقمیکردوازرژیمخواستکهآنانرامسلحکند؛بدینترتیب
آن انقالبودستاوردهای از ازموضعدفاع بهپذیرشضرورتشرکتدرجنگ آنها
میرسندکهدرنهایتچیزیجزدفاعازرژیمجمهوریاسالمینبود.درهمینجاست
پاسیفیسم” رادرموردتحریمجنگ“آنارکو اتحادمبارزانکمونیستشعارپیکار که
میخواند)۳(؛آنهمدرشرایطیکهرفقایمادرخوزستانودرمیانآوارگان،شجاعانه

افشاگریمیکردند.

همانطورکهدرابتداگفتمسازمانپیکارابتداخودشموضعیدفاعطلبانهاختیار
کردامادرضمیمۀهماننشریۀپیکارایندفاعطلبیرابهنقدکشید.اینموضعپیکار
دربرخوردبهجنگ،درتحریموارتجاعیدانستنآنوفعالیتهایافشاگرانهایکهدر
جریاناینتحریمازطرفاعضاوهوادارانسازمانانجامگرفتموجببرخوردبسیار

شدیدجمهوریاسالمیباپیکارشد.

فعالیتبچههاشایستۀقدردانیبود.آنهافعالیتهایگستردهایعلیهجنگودر
گاهگرانهایکهنسبتبهماهیتجنگانجامدادندبینظیر جهتتحریمآنکردند.کارآ
بودآنهمدرآنشرایط.رفقابهرامشاهورانوغالمسقاطدرجریانهمینافشاگریها
نام“پیکار به توانستنشریۀویژهای زیرترکشخمپارههایعراقیکشتهشدند.پیکار
جنگ”منتشرکندکهیازدهشمارۀآنحفظشدهاست.همینطوردرارتباطباآوارگان
منتشرمیکردوهمچنین آواره” نام“ندای به نشریهای جنگی،کمیتۀاصفهاِنسازمان
نشریۀ“فریادآوارگان”کهدربروجردبیرونمیآمد.رژیمبسیارسعیمیکردکهجنگرا
یکجنگمقدس،جنگحقعلیهباطلو…جلوهدهدوماتنهاجریانیبودیمکهبیش
ازهرکسیدرافشایرژیمدراینقضیهکوششکردیم.بهنظرمناینجزوافتخارات

۱-نشریۀراهکارگر؛شمارۀ۴۵،ص۹.
۲-نشریۀرزمندگان؛شمارههای۳۰تا۳۴.

۳-اتحادمبارزانکمونیست؛نشریۀ“بسویسوسیالیسم”،شماره۳،آبان۱۳۵۹.
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سازمانبودکهچنینموضعیاتخاذکرد.جاداردیادرفقایجسوروقهرمانیراکهدر
اینکارزار،خالفجریانشناکردهونشاندادندکهکمونیستهاازگفتنحقیقتابایی
بانفرتیبیحدخونشانرابرزمین ندارندگرامیبدارم؛رفقاییکهجمهوریاسالمی
ریخت؛کسانیمثلمنوچهرنیکاندام،محمدعلیاشرفی،احمدمؤذن،مسعوددانیالی…
وهمینطوررفیقمحمودصمدیکهبهکارتودهایدرمیانآوارگانجنگمشغولبودو

درماهشهردستگیرودرسحرگاهیدربهمنماه۱۳۵۹اعدامشد.

پیکاربرسرجنگ،بهنوعیبمبارانتبلیغاتیضدجنگدستزدباکتابوجزوه
واعالمیهکهتأثیرخیلیخوبیداشت.رفقاییکهدرمسجدسلیمانبودندنقشبارزی
ایفاکردند.منبایکیازبچههاییکهکارگرنفتبوددراینرابطهصحبتکردمواوهم
اینفعالیتراتأییدمیکرد.دررابطهبامسئلهآوارگان،طرحشعارهایعملیدرعرصۀ
سازماندهیخودآوارگاندرشوراهایدموکراتیک،تهیۀمسکنومصادرۀاماکنخالی
وبالاستفاده،تأمینهزینههایاولیۀزندگیوبهداشت،دریافتکمکهایارسالیبرای
آوارگانبهصورتمستقیم،همهجزوفعالیتهاییبودکهرفقایسازمانبهآنمیپرداختند.
پیکاردرمیانآوارگانخوزستانیبهافشاگریوسیعپاسدارانوچماقدارانیمیپرداخت
کهدرشهرهایگوناگوننهتنهابهخواستههاونیازهایفوریآنانپاسخنمیگفتندبلکه
َنْفسحضورآنهارانیزتحملنمیکردند؛مثاًلدرشیرازبهتحریکآیتاللهدستغیبدر
اطرافشاهچراغمرتبًادکهها،کیوسکها،چادرهاوخوابگاههایجنگزدگانخوزستانی
قباًل پارامونتکه ازجملهخوابگاه قرارمیگرفت؛ موردحملهویورشوحشیانۀسپاه
داشت تالش رژیم شهریور…؛ ۲۵ و ُحر خوابگاه بود، مهندسی دانشکدۀ خوابگاه
یورش فروردینماه۱۳۶۰ اواسط در بسیجکند؛مشخصًا آبادانیها علیه را شیرازیها
چماقدارانموجبکشتهشدنیکنفروزخمیشدنبسیاریدیگرشد.فردایآنروز
درگیریهاادامهپیداکردودههاتنزندانیشدهوخوابگاههایشانزیرنظرعواملسپاه
قرارگرفت.سپاهحتیکارتاکسیرانانآبادانیراکهاجبارًابهشیرازآمدهبودندمختل
در بهطوریکه داشتند فعال حضور درگیریها این تمام در سازمان هواداران میکرد.
شعارهایحزباللهیهامستقیمًاًازپیکارنامبردهمیشد.حتیدرگزارشیتلویزیونیکه
شبآنروزپخششد،خاتمینامی،رئیسسپاهپاسدارانوقت،عاملاصلیدرگیریهای

شیرازراسازمانپیکارمعرفیکرد.

گستردگیفعالیتپیکاردراینارتباطبهحدیبودکهمیتوانگفتاساسًاپیکار
دراینکارزاربیشازهمیشهجنبۀتودهایپیداکرد؛آنقدردرگیرشدکهبهقولهانیالحسن
روزنامۀکیهان درسرمقالۀ مرتبه بود؛چند او ازاصطالحات این آمد!” تلکس “روی
بود.حملههایی شده پیکارحمله سیاست بههمین دارم یاد به جاییکه تا اطالعات و
بهغایتکینهتوزانه؛پیکاررا“گروهکوحشی”،“جانیبیشرم”،“فاحشۀسیاسی”،
“مزدورآمریکا”،“مارکسیسیت-لنینیستهایالت”،“گانگستر”،“پادویآمریکا”و
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شمار این از و ”۱ شماره “خائنین
لقبدادند.)۱(

چگونگی به راجع هست نکتهای همینجا
این سیالیت و سازمان در نظری جناحبندیهای
نظریات.جالباستبدانیمرفقاییکهمنشأموضعگیری
سازمانعلیهجنگبودندیعنیموضعاصولیچپاختیار
مواضعشان دوم کنگرۀ در که بودند همانهایی کردند
تز نویسندگان یعنیهمان بود، ارزیابیشده راست بهعنوان
“زیگزاگها”.اینرفقایعنیاحمدومحسنکهدرکنگرۀ
دومدراقلیتهمافتادهبودندتوانستندبانیانموضعاصولی
درقبالجنگباشند.منبااینرفقابرسرعملکردبعدیشان
دربحرانسازمانوتشکیلیکفراکسیوناختالفدارماما
اصولی موضع سر بر پافشاری با رفقا این پذیرفتکه باید

جنگ،نقشمهمیایفاکردند.

رشدسازمانبعدازجنگ

پیکار به ساله دو یکی فاصلۀ این در گروههایی
عمواوغلی”،گروه حیدر “یاران اکثریت جمله از پیوستند
مبارزهدر از“اتحاد “طرفدارجنبشطبقۀکارگر”،بخشی
راهآرمانطبقۀکارگر”،گروهیبهنام“جوانانمبارزاللی”
درمسجدسلیمان،“اتحادزحمتکشانبلوچستان”،بخشی
ازگروه“کارگر،دهقان،دانشجو”،گروه“انقالبیونآزادی
طبقۀکارگر۱و۲”،بخشیاز“مبارزینطبقهکارگر)هستۀ
از پیش گروههاییکه نیز و ایران داخل از ”)۳ مقاومت
آنبهصورتفردییاجمعیدرخارجازکشورفعالبودند
مانندگروه“درک”)دانشجویانوروشنفکرانکمونیست(
در رفقاییکه بسیارطولکشید، آنان با پروسۀوحدت که
اتحادیههایدانشجوییخارجکشورهوادارمجاهدینم.ل.
ده میکنم فکر باز خلق”که “پیکار گروه و بودند فعال

ماهیپروسۀوحدتجریانداشت.

۱-ازجملهنک.به:روزنامۀاطالعات؛۲۷مهر۱۳۵۹.
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سهسالدرسازمانپیــکار…    ۶۵۳

تظاهراتسالگردبستهشدندانشگاههاوپرتابنارنجک

در۳۱فروردین۱۳۶۰دراولینسالروزبهاصطالح“انقالبفرهنگی”وتعطیلی
دانشگاهها،رفقایهوادارسازماندربخشدانشجوییودانشآموزیدراعتراضبهبسته
بودندانشگاههاوگرامیداشتحماسۀمقاومتاولاردیبهشت۱۳۵۹دستبهبرگزاری
تظاهراتیموضعیزدند.مزدورانجمهوریاسالمیکهدرروزنامههایرژیمازآنانبهعنوان
“جوانانمسلمان”نامبردهشد،بااینتظاهراتموضعیبهنحویوحشیانهبرخوردکردند
بهطوریکهدراثرپرتابنارنجِکساچمهایکهفقطدراختیارارتشونیروهایسرکوبگر
است،سهتنازرفقایمادرجریانآنبهشهادترسیدهودههانفرمجروحوزخمیشدند.
اینرفقایجوان،آذرمهرعلیان،ایرجترابیومژگانرضوانیانبودندکهنامشانهموارهدر
کنارشهدایدانشجویی،درکنارکسانیکهدرتاریخمبارزاتما۱۶آذرهارارقمزدهاند
خواهدماند.دانشجویانبااینعملشجاعانهودرشرایطیکهرژیمباتمامقوادربوقوکرنای
خودبرایجنگایرانوعراقمیدمیدنشاندادندکهدانشگاهکماکانسنگرُپراهمیتیبرای
گاهیبخشیودامنزدنبهموجعمومیانقالبدرکشورماست؛دروقایعدانشگاهاستکه آ
ماباتقابلآشکارصفانقالبوضدانقالببرسردموکراسیانقالبیازیکسووطرفداران
جهالتوتاریکاندیشیازسویدیگرروبهرومیشویم.درعینحالاینتظاهراتیکبار
دیگربیانگردموکراسیدروغینلیبرالهابودکهنشاندادنددراتحادباجناحارتجاعیهیئت
حاکمهدرکشتاردانشجویانومحوکردنهرگونهفریادآزادیخواهیشریکجرمآنانهستند.
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۶۵۴ازفیضیهتاپیکار

قائمشهر در مناسبت بههمین تظاهراتیکه به رژیم چماقداران روز، آن فردای
برگزارشدهبودباهمینشیوۀپرتابنارنجکیورشبردهوچهارنفررابهقتلرساندند.
رژیمبااینکارنشانمیدادکهرویآوردنبهابزارهایسنتیسرکوبازنوعارتش،سپاه
سیاه، باندهای منظم سازماندهی به باید و نیست رژیمکافی برای وکمیتهها پاسداران
فاالنژهاو“لباسشخصی”هایخودبپردازدکهباشعارهایعوامفریبانهایچون“حزب

فقطحزبالله…”درواقعدستگاهسرکوبفاشیستیحزبجمهوریاسالمیبودند.

درعینحالاینروشیبودبرایرژیمکهنشاندهدروزکارگر،اولماهمهراکه
دهروزبعدفرامیرسیدتدارکمیبیندوهشداریبودبهتمامکمونیستهاونیروهایچپ

درموردنوعبرخوردیکهجمهوریاسالمیباآنهاخواهدداشت.

ناگفتهنماندکهدراسفندماه۱۳۵۹قبلازواقعۀسالگردبستهشدندانشگاهو
مراسماولماهمه،تضادهایدرونیهیئتحاکمهکههنوزدرتالشتثبیتخوداست
باالگرفتهوبهنقطۀاوجیرسیدهبود.در۱۴اسفندبنیصدردردانشگاهنطقیکردکه
موردحملۀاوباشوحزباللهقرارگرفتودرجریانمشاجراتدرونیحاکمیتپس
ازآن،خمینیبهطرزمحسوسیازحزبجمهوریاسالمیدفاعکرد.مسئلۀیورشهای
پیدرپی“باندهایسیاه”وَشَبِحنوعیفاشیسْمجورابهخودآغشتهکردهبود.لیبرالهایی
همین پیشاپیش بود،که آغشته ترکمن و خلقهایکرد خون به آرنج تا دستشان که
چماقدارانبهصفوفدانشجویاندرجریان“انقالبفرهنگی”حملهکردهبودند،داعیۀ
دفاعازحقوقدموکراتیکسردادند.سازمانمجاهدینهم)بهرهبریرجوی(استراتژی

خودرادرهمکاریبابنیصدردیدوبهاوملحقشد.

جناحمتشکلازخمینیوحزبجمهوریکهدیگرارکانقدرتراکاماًلبهدست
گرفته،پایههایاقتصادی،سیاسیوتشکیالتیاشرابههرسوگسترشدادهوماشین
سرکوبراتصفیهوتقویتکردهبود،میرفتکهبهتناقضاتدرونیحاکمیتخاتمهداده
ولیبرالهاراازاریکۀقدرتبهکناریزند.درادامۀهمینجریان،بنیصدرازفرماندهی

کلقواعزلوریاستجمهوریهمازدستشخارجشد.

دراینچرخشتاریخیکهالزمبودچپبتواندثابتقدمازآموزشهایمارکسیسم
رهبرِی دیگر بار یک تعریفکند، را رادیکال سیاست و جسته سود خود تجارب و
اینهایوهویدموکراتیک بهدام ازاوضاعمبارزۀطبقات سازماندرتحلیلیمقطعی
افتادودرپیکارشمارۀ۱۱۰کهکمترازیکهفتهقبلازسیخرداد۱۳۶۰منتشرشد،

سیاستیاتخاذنمودکهآیندۀسازمانرادربحرانیقطعیوکمرشکنفروبرد.

بهیاددارمکهرفیقمانمحمدنمازیمیگفت:“یکبارسازمانکوششکردکه
تاکتیکبزندونتیجهاشهمبیانیۀ۱۱۰شد!”.



سهسالدرسازمانپیــکار…    ۶۵۵

بیانیۀمنتشرشدهدرپیکار۱۱۰ 

دردرونخودسازمانازاوایلسال۱۳۶۰اختالفاتیپیشآمدهبود.مضمون
میان در آن انعکاس و حاکمیت قوای توازن در تغییر با ارتباط در اختالفات این
نیروهایسیاسیبود.پیکاردربرابرتاکتیکیکهسازمانمجاهدیندرایندورهاتخاذ
کرد،یعنیسمتگیریهرچهعریانتربهسویلیبرالهابهسرکردگیبنیصدرومبارزۀ
یکجانبهباحزبجمهوریاسالمیودارودستههایحزباللهیوابستهبهآن،شعار
استراتژیکگذشتۀخودراتغییرداد.شعارمادرپیکارتاایندورهبهاینشکلبود:
زیر در تودهها!”.همینشعار پیکار باد زنده لیبرالها علیه “علیهحزبجمهوری،

صفحاتیازارگانمرکزیسازمانیعنینشریۀپیکاربهطورمرتبدرجمیشد.

که شد ناگزیر رهبری شنیدم سپاسیآشتیانی علیرضا رفیق از تعبیریکه به
دربرابرایندوگانگیکهازنظرسیاسیدرسطحجامعهمطرحشدهبود،بهگزینشی
تاکتیکیدستبزندیعنیضربۀبیشتررامتوجهحزبجمهوریاسالمیبکندوبرخی
آزادیهای دیگر و اجتماعات آزادی و بیان آزادی جمله از لیبرالها، خواستهای

دموکراتیکراموردحمایتقراردهد.

درنشریۀپیکارشمارۀ۱۱۰مقالهایمنتشرشدکهطیآنمرکزیت،اینتاکتیک
هیچگونه بودکه صورتگرفته هم زیادی تالش بیانیه این در اجراگذاشت. به را
امتیازاصولیبهلیبرالهادادهنشودولیاینتاکتیکباآموزشهایپیشینسازمانو
رادیکالیسماساسیآنتناسبنداشت.سازمانپیکاراینآمادگیرانداشتکهبتواند

۱
۳۶

۰
داد
خر
۲
۵
،۱

۱۰
رۀ
ما
ش
کار

پی



۶۵۶ازفیضیهتاپیکار

“تاکتیکبزند”.خیلیازرفقایجوان،بهخصوصدانشجویانودانشآموزانونیروهایی
بود داده آنها به آموزشیکهسابقًاخوِدسازمان تأثیر بودندتحت پیوسته بهسازمان که
بههیچروچنینتاکتیکینمیتوانستمورد اینرادیکالیسمتکیهمیکردندو بر یکسره

قبولشانقرارگیرد.

تندپیچ بودکه نگرفته قرار بهطوروسیعموردبحثوگفتوگو مقاله این هنوز
جدیدیدرسطحاجتماعیسررسید.

واقعۀسیخرداد

نیروهای تمام تندپیچهاییستکه آن از دیگر یکی ۱۳۶۰ خرداد ۳۰ واقعۀ
انقالبیرادرگیِرخودکرد.دراینروزدرتهرانودربسیاریازدیگرشهرهایبزرگ،
بافراخوانمجاهدینتظاهراتعظیمیبرپاشد؛فقطدرتهرانبیشازصدهزارنفردر
یکتظاهراتعظیمشرکتکردهوعلیهجمهوریاسالمیشعاردادند.نیروهایچپ
هواداران از بسیاری نتیجه در بودند؛ حمایتکرده تظاهرات این از ضمنی بهصورت
سازمانباشرکتدراینتظاهراتتالشمیکردندشعارهایخودعلیهکلنظامرامطرح
کنند.مجاهدیننوکتیزشعارهایشانمتوجهحزبجمهوریاسالمیبودوقصدداشتند
لیبرالهاراتطهیرکردهوازآماجحملۀتودههامصوندارند.دراینتظاهراتبهبسیاری
این در شد. حمله اسالمی جمهوری ایادی نقلیۀ وسایل و خودروها رسمی، اماکن از
گیرودارپاسدارانبابهگلولهبستنتظاهراتتعدادزیادیکشتهوزخمیبهجایگذاشتند
ودستگیریهایگستردهایصورتگرفت.درهمینتظاهراتچندینتنازرفقایپیکار

کشتهویامفقوداالثرشدندوعدۀزیادیهمبهچنگالرژیمافتادند.

رژیمجمهوریاسالمیقبلازواقعۀسیخردادنشاندادهبودکهتثبیتخودرا
درگروازمیانبردنکلیهکمونیستهاوانقالبیونمیداندورونداینکشتارراآغازکرده
رفقامحسنفاضل،سعیدسلطانپور،علیرضا رژیم از۳۰خرداد، بعد بود.بالفاصله

رحمانیشستانوبیشاز۵۰کمونیستوانقالبیرااعدامکرد.

یکهفتهپسازاینتظاهرات،حادثۀبمبگذاری۷تیرماهپیشآمدکهمنجر
بهکشتهشدنبهشتیودههانفرازسراندرجهاولودومرژیمشد.حاکمیتازاینواقعه
حداکثراستفادهراکردهوآنرابهابزاریدرجهتمشروعیتبخشیدنبهسیاستترورو
کشتارخودتبدیلکردوبهطرزیدیوانهواربهقتلعامکمونیستهاوانقالبیونپرداخت.
رژیمدرعرضفقطیکماهبیشاز۳۰۰تناززندانیانانقالبیوکمونیستراکهبین
آنانکودک۱۲سالهوزنباردار۸ماههوجودداشتاعدامنمود.پسازاینبمبگذاری

موجسرکوبهاواعدامهاتشدیدشدوبهسرعتتعداداعدامهاسربهفلککشید.



سهسالدرسازمانپیــکار…    ۶۵۷

درهمینحیصوبیصاستکهسازماندرنیمۀدومتیرماهضربۀمهلکیمتحمل
میشود.رژیمتوانستبهمرکزانتشاراتی،جعل،تدارکات،تبلیغاتوالکترونیکسازمان
حملهبرده،دههارفیقرادستگیرکند؛سینفرازاینرفقابعدازشکنجههایوحشیانه
بهجوخۀاعدامسپردهشدند.ازآنجملهاسترفیقکریمساعیکهدرتبریزدستگیرودر

تاریخپنجمرداد۱۳۶۰زیرشکنجهشهیدشد.

پسازاینضربه،سازمانمجبورشدبرایجلوگیریازگسترشآن،انتشارنشریه
رابیشازیکماهبهعقببیاندازدوروابطمنظمتشکیالتیراُمعلقکند؛امااینتدابیر
ودستگیریها بود ناکافی رژیم پیدرپی برابرحمالت در متوقفکردنضربات برای
ادامهداشت.اینامربیتردیددرشکوفانشدنمبارزۀایدئولوژیکبرسرمواضعبیانیۀ
۱۱۰بیتأثیرنبود.هرچندپسازمدتیآشکارشدکهبهجزچندنفرازاعضاومعدودی
ازهوادارانسازمان،ایننظریاتموردتوافقاکثریتسازماننبود.هیچکجاصحبتاز
دفاعیهایازبیانیهکهتوسطخودمرکزیتسازماننوشتهشدهباشدشنیدهنشد.خودرفقای
مرکزیهمدرفاصلۀدیوبهمنماهدستگیرشدند؛گویاسپاسیدرمتنیتوضیحدادهبود
کهمنظوربیانیهبهدرستیدرکنشدهاست؛اینرفیقارزندهدراسفندماهزیرشکنجهاز

دستمیرود.

انتقاداتیکهبهمواضعسیاسیرهبرِی گفتمکهدرکنگرۀدومسازمان،علیرغم
با قابلیتهایشانکماکان و تجربه بهخاطر مرکزیت اصلی رفقای بود، شده گذشته
تغییراتاندکیانتخابشدهبودند.مواضعبیانیۀ۱۱۰وانعکاسمنفیآنمیانکادرها
وهواداراننشانمیدادکهدوبارهباچنیناوضاعیروبهروهستیم،اماوضعیتجامعه
وسرکوبشدیدیکهنیروهایچپدرآنقرارگرفتند،شرایِطهرگونهبحثومجادلۀ
نظریراپیچیدهمیکرد.فراموشنکنیمکهیکهفتهبعدازانتشارپیکار۱۱۰وقایعسی

خرداد۱۳۶۰پیشآمد.

اینازویژگیهایسازمانپیکارپسازنقدمشیچریکیبودکهدرآن،همانطور
کهاشارهکردیمنوعیدوگانگینظراتوجودداشت.ازیکطرفنظراتسیاسیرهبری
وازطرفدیگرنظرسایرکادرهاوتودههایتشکیالتیوهواداران.تقریبًادرتمامموارِد
مبارزۀ روند یک از پس رهبری چهجنگ، و سفارت حادثۀ چه انقالب تندپیچهای
ایدئولوژیکدرونی،باتعللوتأخیرکوتاهینظریاترادیکاِلدیگرکادرهاواعضارا

میپذیرفتوازخودانتقادمیکرد.

آنچهمسلماست،رهبریسازماننتوانستبالفاصلهپسازمطرحشدنانتقادات
اولیهعکسالعملمناسبیداشتهباشدوچهبساضرباتیکهتقریبًاالینقطعسازمانراهدف
میگرفت،اضطراریبودنوضعیِتایدئولوژیکسازمانراتحتالشعاعوضعیتامنیتی
آنقراردادوهمینامربهمخالفین۱۱۰امکانمیدادکهرهبریرابهسوءاستفادهاز



۶۵۸ازفیضیهتاپیکار

بودندهمگی دررهبری بچههاییکه داردکه واقعیت این بهنظرم متهمکنند. موقعیت
صالحیتهایالزمبرایبرخوردباچنیناوضاعبحرانیوحادیرانداشتند؛فکرمیکنم
روی میتوانست و داشت ایدئولوژیک و نظری استقالل حدی تا واقعًا تنهاکسیکه
حرفشبایستددایی)سپاسیآشتیانی(بود.داییتنهاکسیبودکهشایستگیآنراداشت
کهدررهبریباشد؛روحانیتجارببسیارارزندهوکارآییخوبیداشتامادربسیاری
داشت؛ موضع اتخاذ در انعطافپذیری حالت و میگرفت قرار جو تأثیر تحت موارد
انعطافیکهدسِتخودشنبودودرنتیجهبهسادگیتحتتأثیرقرارمیگرفت؛کافیبودکه
سهنفرازچهاریاپنجنفرچپیاراستبزنند،اوهمچپیاراستبشود.اومیتوانست
درمواردیازموضعیدفاعکندکهبهاصطالحراستیاچپباشد؛میتوانستبهاینیا
آنموضعکهدرستمخالفهمبودندمتمایلشود؛امازمانیکهتصمیمشرامیگرفت
بهنحویبوروکراتیکحرفشراپیش یاآنموضعدفاعمیکردوحتی ازاین قاطعانه
میبرد؛درلحظۀتصمیمگیریابتداییهمتاحدودزیادیتحتتأثیرَجوقرارمیگرفت.

دیگرافرادمرکزیعمدتًاتحتتأثیررفقاییقرارمیگرفتندکهازتوانتئوریک
خوبیبرخورداربودهوبههمیندلیلازکنگرۀدومبهبعددرجایگاهمشاورتمرکزیقرار
داشتند.اینرفقاکهبعدهادررأسهمۀجناحهایمنشعبازسازمانقرارگرفتندتوانستند
دیگراعضایمرکزیراتحتتأثیرحرفهایخودقراردهندوبهسرعت،بیانیۀ۱۱۰
ازطرفتقریبًاکلرفقایمرکزیردشد.بهنظرمنبدبختانهرهبریسازمانتحتتأثیر
افرادیکهعمدتًاخارجازجمعمرکزیبودند،مثلاصغر)مهرداددرویشپور(وجواد
)شهراممحمدیانباجگیران(،محسن)حسینمیری(واحمد)مجیدنفیسی(وهمینطور
کمال)جاللایجادی(و…قرارمیگرفتندواستقاللنظریوایدئولوژیکالزمبرای

برونرفتازبحرانرانداشتند.

روحانیشایدبهدلیلهمینخصلتانعطافپذیری،بیانیۀ۱۱۰راخیلیسریعتراز
بقیهرفقاردکرد.فکرمیکنمازاولینرفقایباالیتشکیالتبودکهآنراردکردیعنی
درستپسازجلیل)مسعودجیگارهای(کهقبلازهمهآنراموردانتقادقراردادهبود.

مشاورین این علنِی انشعاِب و مخالفتخوانی با که بودند مرکزیت از رفقایی
مرکزیت،دیگرازخط۱۱۰حمایتنمیکردنداماراهحلعملیدیگریهمارائهنکرده
وصبروانتظارپیشهمیکردند؛امریکهدرآناوضاعآشفتۀایدئولوژیکنمیتوانست
موردپذیرشپایههاوهوادارانسازمانباشد.برایرفقاییکهدرموضعمخالفتبابیانیه
قرارداشتند،مشکالتفنیوحتیامنیتینمیتوانستتوجیهگراینتأخیردرانتقاداز
خودباشد.درزمانیکهرهبریدرمقابلبرآمدگرایشاتمختلفتعللبهخرجمیدادو
درعملبهنوعیشرایطازهمپاشیدگیسازمانراایجادکردهبود،احساسمیکردمکه
دررهبرینیازبهقاطعیتوجودداشت،قاطعیتیکهدربخشمنشعبدررابطهباتغییر
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ایدئولوژیدرزمانتقیشهرامبهکاررفتهبود.اینچیزیبودکهدرسال۱۳۶۰منآرزو
میکردمپیکارازآنبهرهمندمیشد.منآنرانوشتموفرستادم،نوشتمکهجایقاطعیت

شهرامخالیست.

نگران همه و یافت ادامه بالتکلیفی وضع این ۱۳۶۰ شهریور تا خرداد از
تمام پیکاردر زیرا نبود ایننگرانیهابیاساسهم بودند. نهاییمرکزیت نقطهنظرات
طولحیاتخوددرمبارزۀایدئولوژیکبارویزیونیسمدراشکالگوناگونآنبودوما
مرتبشاهدضایعاتایدئولوژیکآندرنیروهایدیگربودیم.درهماندورۀپسازقیام
شاهدبودیمکهچگونهاکثریتمرکزیتفداییانبهحزبتودهوخطراستمتمایلشدو
ازچریکهاانشعابکرد.پسازآغازجنگایرانوعراقمواضعاکثریتنیروهایچپ
بادفاعطلبیشاننشاندادکهچطوراینانحرافرویزیونیستیمیتواندهمهرابهکامخود
کشد.درجریانهمینتندپیچبودکهمرکزیترزمندگانبهسمتحزبتودهروانشد.این
خطرهموارهدرنظرپایههاوهوادارانسازمانمطرحبودبهطوریکهحتیزیرتیغدشمن

)۱(
ودرآخرینلحظاتزندگینسبتبهآنهشدارمیدادند.

باری،درچنینوضعیتیرادیکالیسمتودههاوهوادارانسازمانتاباینانتظارو
بالتکلیفیرانیاوردوبحراندرون-سازمانیهمراهباموجسرکوبهاباالگرفت.

نظر منتقدیِنبیانیۀ ۱۱۰

۱۱۰ بیانیۀ منتقدین، نظر از
زیر را سازمان پایهای نظریات تمام
سؤالمیُبردوبابرخوردیاپورتونیستی
قبلی استراتژیک شعار رویزیونیستی، و
علیه جمهوری، حزب “علیه یعنی
را تودهها!” پیکار باد زنده لیبرالها،
از را لیبرالها و داده قرار نقض مورد
زیرلبۀتیزحملهخارجمیکرد.ازنظر
اینرفقابیانیهعماًلرفرمرابرانقالب

ترجیحمیداد.)۲(

رفقای وصیتنامۀ از نمونهای به: نک. -۱
تبریز،ضمیمۀشمارۀ۶.

انقالب”؛ یا “رفرم کتاب به نک. -۲
اتحادیۀ رحیمزاده، ارژنگ شهید رفیق نوشتۀ
هوادار کشور از خارج در ایرانی ۱۱دانشجویان
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عدمهماهنگیهاییکهدرخوِدمرکزیت
داشت وجود تصمیمات برخی سر بر سازمان
وآنراطبقروالعمومیازطریقاکثریتو
اقلیتحلمیکردند،پسازکنگرۀدوم،گاه
بهپایههایسازماننیزسرایتمیکردوبرخی
آموزشی جلسات در حتی نظرها اختالف
ازدامنزدنبه مطرحمیشدوبرخیرفقاکه
رهبری و سازمان پایههای بین شکوتردید
ابایینداشتندوحتیبرخیمسئولینرامتهمبه
راسترویوغیرهمیکردند.اینبرایاولینبار
بودکهمنچنینآزادیبیانیرادرونتشکیالت
بهچشممیدیدم.امریکهبهنظرمحتییکیدو
بهاحتمال آوردو سالدرسازمانپیکاردوام
زیاداینتسامح،ناشیازدرسیبودکهمسئولین

سازمانازدورۀقبلازقیامگرفتهبودند.

وجوداینمناسباتمبتنیبرآزادیاندیشهوگفتار،درزمانانتشارپیکارشمارۀ
۱۱۰راهرابرایطرحایجادیکفراکسیوندردرونسازمانگشود.سهنفرکهخودرا
“گروهنویسندگانبرایتشکیلجناحانقالبی”پیکارمینامیدندنظراتانتقادیاشانرا
ازجملهدربارۀبیانیۀ۱۱۰مطرحکردندوخواستارتشکیلفراکسیونجناحشدند.این
نفیسی(،محسن)حسینمیری(،مهدی)شهید ازاحمد)مجید بودند نفرعبارت سه

محمدعلیصمدی(.

فراکسیونجناحانقالبی

جریانیکهتحتعنوان“گروهنویسندگانبرایتشکیلجناحانقالبی”دردرون
سازمانشکلگرفت،عمدتًامتشکلازکسانیبودکهدرسال۱۳۵۷ازخارجبهایران
آمدهوبهخاطررادیکالیسمپیکاربهآنپیوستهبودند.اینجریاندردرونسازماندست
بهایجادتشکلیابهقولخودشانفراکسیونزدوآنرا“جناحانقالبیسازمانپیکار”
نامید.آنهادستبهاقداماتیزدندکهنمیتوانمبگویمازنیتبد،شایدهمازنیاتخوب
سرچشمهمیگرفتاماضدتشکیالتیوسازمانشکنانهبود.آنهاسازمانرادرواقعبهَثَمن
َبخسبهدستعفریتسپردند.آنهاباحفظویاایجادارتباطاتافقیبیناینبخشاز

سازمانپیکار،آذر۱۳۶۱.
http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Ketab/Reform-ya-enghelab.pdf
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سازمانبابخشهایدیگر،ضرباتوپیگردهایپلیسیراعماًلازاینطرفبهآنطرف
سازمانمنتقلکردهوباعثدستگیریهایفراوانیشدند.درآنزمانبراساستشخیص
موقعیِتعقبنشینیاجباریجنبش،طرحیازجانبمرکزیتسازماندادهشدکهبهنظرم
منشاءآنحسینروحانیبود،دائربراینکهارتباطزیرمجموعههاوبخشهایسازمان
“هستههای یعنی فعالیتکنند؛ مستقل نسبتًا بهنحوی و رسیده حداقل به یکدیگر با
وابسته”میانهوادارانایجادشودکهمناسباتمحدودیباسازمانداشتهباشندتاضربات
اینطرحدرشمارههای۱۱۸و۱۲۴ نشود. منتقل بههستۀدیگر ازهستهای پلیسی
نشریۀپیکارمطرحشدهبود.هدفآنعمدتًابهحداقلرساندنارتباطهایعمودیو
قطعکردنهرگونهتماسافقیبود.فراکسیون“جناحانقالبی”اینطرحرابهانهکردو
بادستزدنبهتبلیغاتعلیهمرکزیت،بهاینشایعۀکذبکهگویاهدفازتشکیلاین
“هستههایمستقل”درواقع“انحالل”سازمانونوعی“انحاللطلبی”استدامنزد.
مفهوم“انحاللطلبی”همچیزیبودکهدرفرهنگماتقریبًامعادلکفروزندقهبهحساب
میامد.درهرحالآنهاطرح“هستههایمستقل”رابهشکستکشاندندوبادامنزدنبه
تماسهایافقی،سازمانرابدونهیچگونهحفاظیدرمعرضتوفاناختالفاتیقراردادند
کهبدبختانهضرباترژیمرابرماتسهیلمیکرد.درپاسخبهطرحهستههایمستقلکه
برمبناینوعیعقبنشینیموقتشکلگرفتهبود،افرادمؤثردر“جناحانقالبی”طرحی
رابهکلسازمانتحمیلکردندکهازباوربهاعتالءانقالبیناشیمیشد.یعنیدستزدن
بهانواعتبلیغاتعلنیکهدرآنشرایط،یکتاکتیکغلطونامناسببودوبسیاریاز
رفقایارزندۀمادرجریانهمیننوعفعالیتهاازبینرفتند.بسیاریازرفقایجوانما
کهدربخشدانشجوییودانشآموزی)معروفبهدالدال(فعالبودندوتاحدزیادی
تاکتیکمتحملضربات این ِاعمال نتیجۀ در داشتند، قرار فراکسیون این نفوذ تحت

بسیاریشده،دستگیرواعدامشدند.

سازمانپیکارازهمهطرفزیرضربهقرارگرفتهبود،ضرباتیکهازناحیۀرژیم
میخوردیم،ضایعاتمربوطبهاختالفاتداخلیخودمانوهمینطورتاکتیکهایغلط
کههمهباعدمآمادگیکلتشکیالتبرایمقابلهباچنینشرایطیدستبهدستدادهو
بهمادرپیکارتلفاتبسیارسنگینیواردکرد.دریکمقایسۀنسبیبادیگرسازمانها،
ضرباتواردهبهپیکاربیشازهمهبود.متأسفانهبایدبگویمسازمانپیکارحدود۶۰۰
شهیدبهجایگذاشته،کهتعدادزیادیازآنهاباناموعکسوشرححالشانمشخص

هستند.

گرایِش“پیکار کمونیستی”

اختالفاتنظریکهبابحرانبروزکرد،دربرخیازکادرهایسازمانعالقهو
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گرایشیبهنظریاتیکهآنزمان“اتحادمبارزانکمونیست”)یعنیسهند(مبلغآنبودو
منصورحکمتودیگراندرآنفعالیتداشتند،ایجادنمود.اینچندنفرازرفقایما،
بهجایاینکهبهاساسفعالیتسازمانونقشتاریخیاشکهاتفاقًاخودشاندرآنسهیم
بودهودرطولسالهایپیشازقیام،بیشازمنشاهدریزهکاریهایآنبودندبپردازند؛
صرفًابایکبیانیهازیکنفرکهباطمطراقوطنطنۀتمام،نظریرامطرحمیکندکه
آنهاگرایش بهسمت است، رسیده ملی” “بورژوازی از وخاصی تحلیلجدید به گویا
آنهاکهخودشان بهسمت ازکادرهایسازمانپیکار نفر پیدامیکنند.درهرحال،چند
روالگروههای به جریان این شدند. متمایل میکردند معرفی انقالبی” “مارکسیسم را
تروتسکیستیدردرونسازمانهایمختلفنفوذمیکرد.درواقعاینهانوعی“آنتریسم”
رادرپیشگرفتهبودندتابارخنهدردرونسازمان،فراکسیونجانبدارسهندیابهاصطالح
“مارکسیسمانقالبی”راایجادکنند.یکیازکسانیکهمیتوانمنامببرموطرفداراین
به توجهی شایان خدمات بودکه )جواد( محمدیانباجگیران شهرام رفیق شد، جریان
سازمانپیکارانجامدادهوخیلیمورداحتراممنبود.متأسفانهاینگرایِشاوهمراهبا
چندتندیگرازکادرهایسازمانحالتیرابهوجودآوردکهخودجوادآنرابرایمن
اینطورتوصیفمیکرد:“االنگرایشحاکمدرسازمان“رهاکردن”آناست”.وقتیکه
دررأسسازمانکسانیباشندکهگرایشبه“رهاکردن”داشتهباشند،چگونهاینسازمان

میتواندهمچنانباقیبماند؟

منتشر شماره( یک )گویا کمونیستی” “پیکار اسم به هم نشریهای رفقا این
کردند.آنهاعبارتبودندازبهرام)مظاهرمحمودیعضومرکزی(،شاکر)فاضلنادری
عضوقدیمیتشکیالتوکادرتدارکات(،لیالدانش،جواد)شهراممحمدیانباجگیران
عضوعلیالبدلمرکزی(،اصغر)مهرداددرویشپورمشاورمرکزیتبعدازکنگرۀدوم(،
مجیدقائدی)برادرجوادقائدی،عضوپیکاروفعالدربخشخوزستانوتدارکات(
کهبهسهندپیوستند.نکتۀجالبتوجهایناستکهجوادواصغربهعنواننویسندگان
بیانیۀ۱۱۰بهجناحراستیتعلقداشتندکهبهسرعتازجانباکثریتسازمانطردشد.

سهنفرازرفقایدورۀبخشمنشعبراهممیتواندرکنارآنهاقراردادیعنی
جوادقائدی)احمدمرکزی(،محمدیزدانیانوعباسپاکایمان)کریم(.اینسهنفر
قبلازپیوستنبهسهندمتأسفانهدستگیرواعدامشدند.رفقایدیگریهمهمراهباآنها

دستگیرشدندازجملههمسروبرادرجوادقائدی.

کمیسیون گرایشی

همزمانباانتقاداتجناحیعنیحدودمردادماه۱۳۶۰چندتندیگرازرفقانیز
انتقاداتیبهبیانیۀ۱۱۰نوشتندکهاولینآنهمانمتن“رفرمیاانقالببود”،اینرفقا
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ادامهکاری از فراکسیون طرح مقابل در
آنها میکردند. دفاع تشکیالت بقای و
پیشنهادمیکردندکهکمیسیونهاییمرکب
ازتمایالتنظری-ایدئولوژیکگوناگون
تشکیلشودتاتکلیفسرنوشتسازمانرا
باهدایتکردنشبهسویکنگرهمشخص
کنند.اینمباحثطیپاییز۱۳۶۰فرموله
یافتند. علنی انتشار آذرماه در و شده
جریان این اول مباحث امضاکنندگان
و منوچهر ازکمال،حامد، بودند عبارت
قادرکهخودمنهمدرپایانیکیدیگر
امضا نامصفا به آنها انتقادی مباحث از
کردم.درهماندورهاستکهپورانبهنام
برایخانوادۀشهدانوشتو پیامی خود،
درآنازضرورتادامۀمبارزهدر“جریان

مارکسیستیپیکار”یعنیآننیروییکه“پیکاردردوجبهه”رامطرحمیکندیادکرد.)۱(
اینرفقاخودراطرفدارحفظسازمانازطریقتعیینگرایشهایموجودفکریوعملی
میدانستندویکیازمباحثآنها“پیکاردردوجبهه”نامداشت،یعنیهمعلیهجریان
فراکسیونوهمعلیهجریانیکهازبیانیۀ۱۱۰دفاعکردهبودومیخواستازپیکارجدا
شدهوزیرعنوانخطمشیمارکسیسمانقالبیبهگروهاتحادمبارزانکمونیست)سهند(
بپیوندد.اصطالحیکهدرآنزمانکمیسیونبهکارمیبردوبرایمندلنشینبوداینبود
که“سازمانراچونمردمکچشمحفظکنیم”،اماخوداینرفقاپسازچندماهتالش
ومبارزۀنظریبهایننتیجهرسیدندکهدیگرنمیتوانتشکیالتگذشتهراحفظکردو

گسستازآنرادراسفندماه۱۳۶۰مطرحنمودند.

از داشت، وجود هم دیگری سازمان،گرایشهای اعضای و میانکادرها در
جملهیکنظرکهگرایششوراییخواندهمیشد.ایننظردربرخوردبهبحرانمعتقد
بودکهمرکزیتدیگرصالحیتیبرایرهبرینداردوازهرکمیتهیکیدونفرانتخاب
شدهوازمیانخودیکشورایرهبریبرگزینند.اینرهبریجدیدفقطدرموقعیت
ناگزیر لذا ندیدهام اینرفقا از نوشتۀمشخصی دارد.من قرار تدارککنگرۀسازمانی

بههمیناندازهبسندهمیکنم.

به پیام بازرگان”، پوران و حقشناس تراب رفقا: پیکارگر، کمونیستهای از اعالمیه “دو نک.به: -۱
خانوادههایشهداوهمرزمانم،پورانبازرگان.

http://peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Etelaiyeh/Do-Elamiyeh-Torab-Pouran.pdf
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برخوردهای انحرافی در تشکیالت تحت عنوان مبارزه با اپورتونیسم

باالگرفتنمباحثایدئولوژیکواختالفاتدرونسازمانیوانشعاباتتشکیالتی
رابسیاریدرزندگیسیاسیخودتجربهکردهاند.ماخوددردورانمجاهدینمسلمان
شاهدبودیمکهایننوعاختالفاتمیتواندبهچهفجایعیمنجرشود.نقطهنظراتمطرح
شدهدرجریانبحرانسازمانپیکارکهدرنهایتبهخاموشیاینسازمانانجامید،به
برخوردهاییمنجرگشتکهحاویدرجهایازخشونتبودکههمهقابلتأملهستند؛
بهعنوانمثالبالفاصلهکهموضعرفیقی“اپورتونیستی”تلقیمیشد،تمامفعالیتگذشته
ومناسباتقبلیزیرسؤالمیرفتوبااوبههماننحویبرخوردمیشدکهبادشمن.من

مثالهایفراوانیازایننوعسراغدارم.

مسئلهفقطمحدودبهجناح)فراکسیون(همنبود،بلکهدرسطوحدیگریهم
همینمسئلهوجودداشت.مشکلدیگریکهدرجریانبحرانبارزشداینبودکهکسانی
فراموش را خودشان فردیت نتوانستند بودند، تشکیالت باالی ردههای در حتی که
طبعًا میکرد، فعالیت تهران” مسئول“کمیته بهعنوان عابدینی(که )قاسم کنند.کاوه
امکاناتزیادیازجملهخانهها،امکاناتمالی،اتومبیلوغیرهراکهجزوتدارکات
سازمانمحسوبمیشددراختیارداشت.عابدینیدرمرحلهایاینامکاناترابلوکه
کردوباعثدربهدریبسیاریازکادرهاوحتیبرخیازاعضایمرکزیتسازمانشده
بود؛اینمشکلبهحدیرسیدکهوقتیمرکزیتسازمانبرایتشکیلجلساتخودنیاز
برابر امنیداشت،جاییدراختیارشگذاشتهنمیشد.عابدینیمیخواستدر بهمحل
بابلوکهکردن باکمیتۀتهران، ارتباط ازاودر تصمیممرکزیتدالبرسلبمسئولیت
امکانات،مرکزیتراوادارکندکهاورادراین“ُپست”ابقاءنماید.موردخاصیاز
عمومًاً مرکزیت داشتکهجلسات اختیار در امنی خانۀ او دارم: یاد به را او برخورد
ازوظیفۀ امتناعکردهودرواقع اینکار از امادرمقطعبحران برگزارمیشد آنجا در
را “توجایی میپرسدکه پوران از اینشرایطسپاسی در زد. باز سر تشکیالتیخود
نمیشناسی؟”باوجودیکهپورانهیچمسئولیتیدراینرابطهنداشتبههرترتیبیبود
جاییدرشمال،کناردریاشبیهبهیکُمتلپیداکرد.سپاسیوبهرام)مظاهرمحمودی(
ودیگرانباماشینبهآنجارفتند.وجودپورانبهعنوانزنیمسنوجاافتادهوکیفیت
رفتارشبادروهمسایهوبقالودیگرانکهنقشمادرخانوادهراایفامیکردباعثشد
کهکوچکترینشکیبرانگیختهنشود.جلسهدرحالیکهرفقاییبااسلحهرویپشتبام

نگهبانیمیدادنددرکمالامنیتبرگزارشدورفقابهتهرانبازگشتند.

میبینیمهنگامیکهیکیاچندنفربتواننداینچنینچوبالیچرخیکتشکیالت
بگذارند،آشکارمیشودکهاینتشکیالتانقالبیدرشرایطمعینچقدرمیتوانددچار
ما مشکالت حادترین از یکی سازمان درونی اختالفات ترتیب، این به باشد مخمصه
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شد،مضافًابرآنکهجوآرامومناسبیهمبرایبحثوبررسیوجودنداشتوفضایی
مسمومسازمانرافراگرفتهبود؛مثاًلیکی،دیگریرا“راست”ودیگریاورا“چپ”و
یاروشنفکر“چپول”مینامید.ایننوعاختالفاتدردرونسازمانبهشدتمایۀوحدت
درونیسازمانراکهوحدتایدئولوژیکبود،سستمیکرد.وقتیوحدتایدئولوژیک

نباشدوحدتتشکیالتیهمنقضمیشودوچیزیازتشکیالتباقینمیماند.

اینراهمبایددرنظرداشتکههمۀاینهادرشرایطیرویمیدهدکهامکان
مبارزۀایدئولوژیکدرونیویافتنیکمخرجمشترکهموجودندارد.سال۱۳۶۰است
وزیرضرباتهستیم.ازابتدایاینسالتابهمنماه،کهمرکزیتسازماندستگیرمیشود
وضربۀکاریبهتشکیالتواردمیآید،توانستیمدرزیراینهمهضرباتدوامآوریم.

رفقایجناحبادامنزدنبهفراکسیونیسموایجادشبههبرصداقترفقایقدیم،
پاییز۱۳۶۰بودکهقرارشد درگسترشضربۀرژیممسئولیتداشتند.فکرمیکنمدر
جلسۀبزرگیمتشکلازمسئولینبخشهایمختلفسازماندرکرجبرگزارشود.مسعود
جیگارهای)جلیل(کهعضومرکزیتسازمانبود،بهخودمنگفتکهازمحسن)کهدر
بخشآموزشمسئولیتداشتوازرهبرانجناحبود(خواستیمکهدرجلسۀمسئولیِنهمۀ
بخشهایسازمانشرکتکند.محسنبهاوپاسخدادهبودکه“مندرجلسۀبورژوازی
شرکتنمیکنم”.همینمضمونرابعدهایکیازاعضایمشاورمرکزیتسازمان)بانام
مستعارکمال(کهازقلمزنانکمیسیونگرایشیبوددرتحلیلیکهارائهداد،مطرحکرد.
درتحلیلارائهشدهازکمیسیونگرایشی)کهرویسایتاندیشهوپیکارباعنوان“رسالۀ
تحلیلیما”یافتمیشود(مطلبیبهقلمکمالوجودداردکهعنوانشایناست:“سازمان

پیکارسنگربورژوازی”.)۱(

خانهای در روحانی حسین میآید. ذهنم به برخورد اینگونه از دیگری مثال
اقامتداشتکهدراختیاردونفر)یکزوج(ازبچههایهوادارسازمانبود.درجریان
اختالفاتدرونی،اینزوجهوادار“جناحانقالبی”شدهبودندو“جناح”هیئتمرکزی
سازمانرابهشدتبهخیانتوهزارناسزایدیگرمتهممیکرد.اینزوجباحسینروحانی
بهگونهایحرفمیزنندوبهانهمیآورندکهاومجبورشودخانهشانراترککند.روزی
رفیِقَمردعنوانمیکندکه“دیروزکهمیخواستمازخانهبیرونبروم،هنگامبستندِر
خانه،درحالیکهکلیدهنوزدرقفلبودودرحالبستندربودم،یکیازحزباللهیهایی
راکهمرامیشناسددیدمکهفهمیداینجاخانۀمناست”.حسینروحانیاجبارًادرنیمۀ
شْبخانۀآنهاراترکمیکند.اوسپسبهیکیازخانههایدیگرتلفنمیکندتاببیندکه
آیاآنهابرایشجاییدارند.ازآنهاهمپاسخمنفیمیگیرد.درمقابلاینبنبستراهی

۱-نک.به:“رسالۀتحلیلیما”،نوشتۀکمال،ص۹۶.
http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Ketab/Resaleh-Tahlili-ma-Kamal.pdf
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پناه مادرش خانۀ به نیمهشب سازمان، مرکزیت روحانی،یکعضو نمیماند. برایش
میبرد،یعنیبهخانهایکهاحتمالزیرنظربودنآنبسیارباالبود.فردایآنروز،درست
مثلسالهاپیشکهبهتهرانآمدهبودبااینَمحملکهخطاطاست)چوناوخطزیبا
وخوشیداشت(سعیمیکندکهاتاقیرادرجنوبشهرتهرانکرایهکند.برایاینکه
محملشرابسازد،مادرپیرشراباخودهمراهکردهتامحملخانهبرایچندروزیمهیا
باشدوصاحبخانهوهمسایگانباورکنندکهاوواقعًاآدمیمعمولیستونهشخصی
تحتتعقیب،امااینتنهااونیستکهباچنینمشکلیروبهروست!رفقایدیگریهم
بدونجاومکاندرپیگردپلیسیقراردارند.چندروزبعد،سروکلۀعلیرضاسپاسیآشتیانی
همدراینخانهپیدامیشود.بعدهاگویارفقایدیگریهمبهآنهامیپیوندند.دستآخر

چندنفردرهمینخانۀکرایهایحسینروحانیدستگیرشدند.

مواردفراواندیگریازنتایجاینازهمگسیختگیسازمانیسراغدارم.دونفراز
اعضایباالیسازماندرچندمورددریکوانِتباریدرمیدانآزادی)شهیادقدیم(
بودوکلسازمان امنیتیحاکم بهلحاظ بهصبحمیرساندند.حالتوحشتناکی را شب
بلکهعوامل نبود ازیکعامل ناشی بههمریخته اوضاِع این قرارداشت. تحتتعقیب
گوناگونیدرپدیدآمدنآننقشداشت.طبقآنمثلیکهمیگوید:“درسرباالیی،اسبها
یکدیگرراگازمیگیرند”،اختالفاتدرونی،بدبینیها،عدماعتمادهاوغیرهمرتبرو
بهتزایدبود.بیاعتمادیبهجاییرسیدهبودکهیکیازافرادیکهدرزیْرمجموعۀ“کمیتۀ
تهران”فعالیتمیکردوامکاناتجعلرادردستداشت،دردرستکردنشناسنامه
برایرفیقعلیرضاسپاسیآشتیانی)رفیقدایی(کهمنخبرداشتمموردنیازاوستتعلل
میکرد.هنگامیکهمنبهاوگفتم:“یکهفتهاستکهداییعکسخودرابرایتهیۀیک
شناسنامهبهشمادادهاست”ازمنپرسید:“رفیق،یعنیمابرایاوهمشناسنامهدرست
کنیم؟”اینرفتاربرایمحیرتانگیزبود؛چطورشدهکهمنبایدبهاوبگویمبرایعلیرضا
سپاسیشناسنامهدرستکند!آیابهخاطریکاختالفنظرکه“کمیتهتهران”یابخش
دیگرباعلیرضاسپاسیدارد،ممکناستبهاوشناسنامهندهند؟!دراینگونهخطاهای
سیاسی،بدوناینکهآدمخودشبداندوبهآنآگاهباشدرگهایازخیانتنهفتهاست؛البته
مناینرفقارابهچیزیمتهمنمیکنمولیبایدفهمیدکهاینگونهرفتارهااشتباهبودهاند.به
اینواقعیتتوجهنمیشدکههمۀما،علیرغمهراختالفیهمکهباهمداشتهباشیمدربرابر
ضرباترژیمیکسانهستیم.بدبختانههمیننظریکهمندراینجامطرحمیکنموبهنظر
بدیهیمیرسد،درآنشرایطبحرانیدرونسازمانیبرایهمهبهاینشکلمطرحنبود.یکی
ازاعضایهیئتنویسندگان“جناحانقالبی”)محسن(معتقدبودکه“رژیمباپیکارکاری
ندارد،بهخاطراینکههردوبورژواییهستند”.حماقتیازاینبیشترقابلتصوراست؟!

اینجاستکهدربارۀبسیاریازمواردیکهپیشآمدهبود،بهیادتعبیرسعدی
میافتمکهمیگفت:“چپآوازهافکندوازراستشد”.
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اختالفبینبرخیازرفقا،کارراحتیبهابرازنفرتازیکدیگرهمکشاندهبود.
منشاهد“قهرکردن”یکیازدیگریبودم.قهرکردنبهمعنایحرفنزدن،کهبرایم
بسیارزشتاست.نرفتنبرسرقرارتشکیالتییکیدیگرازمشکالتبود.یکعضو
کمیتۀمرکزیمثلحسینروحانیخواستارقرارمالقاتبایکیازاعضایفعالجنبش
دانشجوییمثلارژنگمیشودولیارژنگبهخاطرآنکهبانظراتمطرحشدهدرنشریۀ
پیکارشماره۱۱۰مخالفاست،برسرقرارنمیرود.آیامیتوانتصورکردکهاینعمل

برایحسینروحانیچهضربۀروحیوتأثیراتروانیبههمراهداشتهاست؟

آخرینباریکهمنحسینروحانیرادیدم،کهاحتمااًلیکهفتهقبلازدستگیری
ازوضعخبر اینحد تا درحالتالشیاست”.منکه بهمنگفت:“سازمان اوست،
نداشتمواینحرفبرایمبسیارگرانبودبهاوگفتم:“هرچههست،جانشماوجان

سازمان”؛ولیروحانیادامهداد:“متأسفانهچارۀدیگرینیست”.

ازایندیداریادکردمتاشرایطآنروزبرایمانملموسشودکهفکرنکنیموبایی
آمدوچنینشدیاخواستالهیموجبآنگشتیاایرادازفالنرفیقبودکهاحیانًادر
زندانمقاومتنکرد.بایدبدانیمکهدرجریانمبارزۀطبقاتیچهفشاریرویبعضیاز
بچههاورویسازمانآمدهبودکهباعثشدبعضیافراددرزندانکوتاهآمدندوجازدند
بهدباغیاوینبرسدمنفعلشدند.اینیک وبرخیدیگرحتیبدونآنکهپوستشان

شکستتاریخیبودنهصرفًاشکستیفردی.

سرنوشت جناح های مختلف

اوجگیریبحراندرونی،زیرضرباتپیدرپیرژیمهیچشانسیبهسازماننمیداد
کهبتوانددرفضاییآرامتربهبررسیومبادلۀسالمنظریبپردازد.دیدیمکهجورقابتهای
و جناحها از کدام هر در مباحث پیشرفت اما بود، گرفته باال اندازه چه تا نارفیقانه
گرایشاتسازمانبهسرعتنشاندادکهکلیتسیستمفکریپیشینزیرسؤالمیرود.این
یکرهاکردننظریکلینبودبلکهقدمبهقدممواضعگذشتهزیرموجنقدقرارمیگرفت
بیمورد و منسوخ فاصلۀکوتاهی در هم، را نوین سازماندهی جهت تالشی هرگونه و
و ازهمگسیخته ازمحفلهای بهمجموعهای وگرایشات میساخت.عماًلکلجناحها

بدونرابطۀمنظموتنظیمشدهتبدیلشدند.

درنتیجهازتیرماه۱۳۶۰کهاولینانتقاداتجدیبهبیانیۀ۱۱۰مطرحشدتا
حدودخرداد۱۳۶۱عماًلهمۀجناحهایاخودرامنحلاعالمکردندیادرعملمنحل
شدند.“جناحانقالبی”درخرداد۱۳۶۱اعالمانحاللکردوبهاینواقعیتعینیرسیدکه:

“امروز تمایالت فکری مختلف در جهت شکل دادن به محافل 
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خویش به صورت صریح و غیر صریح، علنی و غیرعلنی می کوشند و هیچ 
ضوابط وحدت دهنده ای )به جز سابقۀ کار مشترک جناحی( رفقای جناح 
را از برخی نیروهای جنبش “چپ” ایران متمایز نمی سازد؛ در واقع جناح 
دیگر دچار بن بستی ست که پیش از این برخی از تشکالت اپورتونیستی 
جنبش همچون سازمان پیکار در ایران بودند و اتفاقاً بحران کنونی جناح 
را می بایست در رابطه و ناشی از بحران عمومی جنبش “کمونیستی” ایران 
مورد بررسی قرار داد، بحرانی که انعکاسات آن را در تشکالت مختلف و 

به ویژه در سازمان پیکار به روشنی مشاهده کرده ایم”.)۱(

کمیسیونهممسیرمشابهیطیکردورفتهرفتهازاپورتونیستیدانستنبیانیۀ۱۱۰به
اپورتونیسمرهبریوحتی“اپورتونیسمپیکار”رسیدوهمانطورکهنویسندگانآنمیگویند:

فراز  درون کمیسیون  بحران  شرایطی که  در  فعلی،  شرایط  “در 
به دنبال نفی جنبش کمونیستی، گرایش پرولتری و طرح حاکمیت  آمد، 
اپورتونیسم در کمیسیون گرایشی، در پی آن بر آمدیم تا تحلیل همه جانبۀ 
خود را از بحران ارائه نماییم و درک عمومی خود را نسبت به مسائل اساسی 
جامعۀ ایران مطرح سازیم. به همین خاطر نوشته ای را آغاز کردیم. در حین 
تحلیل از این بحران و طرح دیدگاه های خود در مورد مسائل اساسی بود که 
به دنبال بحث و مبارزۀ معینی که در میان ما صورت گرفت متوجه شدیم که 
تفکرات انحرافی و کهنه کماکان ادامه داشته و اسلوب ما در تحلیِل مسائْل 
یک اسلوب پوزیتیویستی ست و به همین خاطر تحلیل وسیع را در نیمۀ راه 
متوقف ساختیم. طرح گرایش پرولتری و جهش نوین در شرایطی که واقعاً 
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 می باشد… ما هنوز بر پایۀ یک 
تاریخی  ماتریالیسم  پایۀ  بر  و  علمی  و  تعقلی  درک  اساس  بر  تحلیل که 
پدر  را  مارکسیسم  زنده  روح  تحلیلی که  باشد،  شده  تبیین  دیالکتیک  و 
انطباق با شرایط مشخص نشان دهد استوار نیستیم. در این نوشته بارها 
به مقوالتی پیرامون آلترناتیو اثباتی برخورد شده است یا با کلی گویی بیان 
شده و یا به طور آشکار مسکوت مانده است. این واقعیتی ست 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 به مثابۀ رهنمون زندۀ عمل مطرح گردد.

دیدگاه نوین فقط محصول لحظه ای خواهد بود که به مارکسیسم-

۱-ازدستنویساعالمیۀ“انحاللنهاییجناح”،مورخ۲۴خرداد۱۳۶۱.
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امر  این  و  مسلح گردیم  جامع  و  موزون  جهان بینی  یک  به مثابۀ  لنینیسم 
می طلبد که به جد سوسیالیسم علمی را فرا گیریم 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 نمی رود، بلکه تنها به اعتبار آموزش مارکسیسم و 
بیان خالق آن در شرایط مشخص می تواند نفی گردد. آن کسانی که امروز 
فقط  می نمایند،  را  پرولتری  نمایندگی گرایش  و  اپورتونیسم  نفی  ادعای 
خود را مسخره کرده و بیان مبتذل ترین نوع اپورتونیسم می باشند… پس 
جعلی  نفرت انگیز  مارکسیسم  بر  و  فرا گرفت  را  مارکسیسم-لنینیسم  باید 

رایج در جنبش اپورتونیستی خط بطالن کشید”.)۱)

با را مارکسیسم” “فراگیری راه تئوریک مضامین این از پس رفقا این طبعًا
طولی و کردند آغاز جزء” سه و منبع “سه مطالعات محفلی پروسۀ یک به رویآوری

نکشیدکهکاًلکمیسیونهممنحلشد.

خوِدجریانمدافعبیانیۀ۱۱۰ونویسندگانشهمکهعمدتًابهسهندپیوستهبودند،
ازسال۱۳۶۲بهبعد،بهمرورازآنخارجشدند)۲(وتاجاییکهمیدانمازافرادیکه
فعالیت باحزبکمونیستکارگری نفر)شاکر(هنوز تنهایک بودند پیوسته بهسهند

میکند،بقیۀاینرفقامتأسفانهشهیدشدهویااینکهحزبرارهاکردهاند.

لیستاسنادبحران

درفاصلۀانتشاربیانیۀ۱۱۰وبرآمدبحرانتاخاموشیپیکاریعنیچیزینزدیک
شد روبهرو آن با سازمان تندپیچیکه آخرین از پس و درونی افتوخیز سال یک به
مبارزۀ از مابخشی بهنظر تولیدگشتکه تئوریک اسناد از پرارزش بسیار مجموعهای
ازایناسنادراذکر طبقاتیاینمرحلهازجنبشراغنامیبخشد.اکنونلیستبرخی
میکنمکهبهایندورۀبحرانیمربوطمیشودوخوانندۀعالقهمندوصاحبنظرمیتواند
ازآنهادشواریکارسازمانرابهویژهدرآندورۀسال۶۰کهدستگیریهاواعدامهاکار
هرروزوشبحاکمیتبوددرککند.ایناسنادراغالبًابهصورتمیکروفیلمدرتهران
جاسازیکردهوتوانستیمسالمبهخارجازکشوربرسانیم؛بسیاریازآنهابههمترفقای

دانشجویهوادارپیکاربازنویسوپخششد.

۱-ازدستنویس“رسالۀتحلیلیما”ضمیمه؛اواخرتیرماه۱۳۶۱،ص۷مکررو۸.)تأکیدازخودسند(
۲-رفیقجواد)شهراممحمدیانباجگیران(متأسفانهدرراهیکیازسفرهایشبهکردستاندستگیروشهید

شدواصغر)مهرداددرویشپور(دراسفند۱۳۶۲طیاعالمیهایازسهندجداگشت.
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ازجناحانقالبی

-مجموعۀ۹گفتار؛

-بیانیۀپیکار۱۱۰:مانیفستاپورتونیستهایراست؛

-نبردمارکسیسمبااپورتونیسم:تحلیلیبربحرانس.پ.وراهحلآن؛

انقالب و دموکراتیک انقالب نگرش: دو از مجاهدین و خردهبورژوازی -
سوسیالیستی؛)بهامضایبهروز(

-چکیدۀپالتفرمما؛آذر۱۳۶۰؛

-متنآموزشیانحاللطلبی؛۱۴آذر۱۳۶۰؛

-دربارۀاپورتونیسم؛۶بهمن۱۳۶۰؛

سرمایهداری و زده:کلیرکالیسم زنگ دوشمشیر با اسالمی -حزبجمهوری
در بودکه مطالعهای و تحقیقات نتیجۀ رساله )این ۱۳۵۹؛ اسفند دولتی،
چارچوبتهیۀ“پیکارتئوریک”انجامشد.مشخصًادونظربارزشدهبود؛یکی
ماهیترژیمراهمینکهعنواننوشتهاستمیدانستودیگریماهیترژیمرا
بورژوازیتجاریارزیابیمیکرد.مطلبدوممتأسفانهدردستنیست.مطلب
اولهمبیشازآنکهبتوانآنراجزونشریاتدورۀبحرانپیکارمحسوبکرد،

نوشتهایستمتعلقبهکلسازمان(

-اعالمیۀاولماهمه،۱۱اردیبهشت۱۳۶۱؛

آشکارسرمایهداری؛۱۸ نوکری تا اپورتونیسم ازسردمداری -حسینروحانی
اردیبهشت۱۳۶۱؛

-انحاللکاملجناحانقالبیوراهحلما؛محسنوهادی؛۲۴خرداد۱۳۶۱.

ازکمیسیونگرایشی

تیر پیکار۱۱۰؛ششم بیانیۀ رویزیونیستی مواضع بر نقدی انقالب، یا رفرم -
۱۳۶۰)اینکتاببعدهادرخارجازکشورمجدداًمنتشرشد(

-مبارزۀایدئولوژیکعلنی،انحاللتشکیالت،انحاللایدئولوژی؛جزوۀسوم،۶
آذر۱۳۶۰؛

-دربارۀکمیسیونگرایشی؛آذر۱۳۶۰؛

-اپورتونیسمراستوتزانحاللطلبانۀفراکسیونیسمتاکتیکی؛نیمۀاولاسفند
۱۳۶۰؛

-انحاللطلبیوفنمبارزهباپلیسسیاسی؛اسفند۱۳۶۰؛



سهسالدرسازمانپیــکار…    ۶۷۱

اسفند۱۳۶۰؛ آشتیطلبانه؛۱۳ اپورتونیسم عوارض و مقاله:۱-ماهیت دو -
۲-ارتدادوتسلیمدرمقابلبورژوازیوخیانتبهمارکسیسم-لنینیسموانقالب؛

۱۶اردیبهشت۱۳۶۱؛

-نقدیبر“اتحادمبارزانکمونیست”)سهند(؛۱۰اسفند۱۳۶۰؛

-متدولوژیمارکسیستیدربرخوردبهبحران؛نیمۀدوماسفند۱۳۶۰؛

-رهنمودآموزشی؛۲۰اسفند۱۳۶۰؛

-جریانانحاللطلبفراکسیونیست:“چپ”یاراست؟؛۲۷اسفند۱۳۶۰؛

-پیشنویسساخت؛

-نامهبهارگانخارج؛کمیسیونگرایشی؛

نتیجهگیری

پسازبرآمدبحرانویکسالیکهازآنگذشتدیگرسازمانزیرضرباتمداوم
دستگاهسرکوبوتجزیۀایدئولوژیکدرونیخوددوامنیاورد.

منهموارهاینروندرانوعی“خاموشی”تلقیکردهامزیرانهتنهافعالیتسازمان
درهماندورهقطعشدبلکهاجزاءآنهم،نخواستندسازمانرامثلدیگرجریانهاییکه
درخارجازکشورخودرااحیاءکردهوبهفعالیتبههرشکلیادامهدادنددوبارهبهپا
گاهیرفقابهعمق کنند.اینخودنهازیککمبودامکاناتیاضعفانگیزهایبلکهازآ
بحرانناشیمیشدورادیکالیسمیکهآنانرابهبازسازییکتشکِلبهلحاظایدئولوژیک

نقدشدهراضینمیکرد.

همۀرفقا،ازهرگرایشونظریکهبودند،بهسرعتدرجریانتداومضرباتو
دستگیریهاکهدستآخرمنجربهخاموشیپیکارشد،بهوضوحوروشنیمیپذیرفتندکه
مسئلۀاصلیبیانیۀ۱۱۰،مواضعآننبودوباطرحمسئلۀبحرانوتالشدرجهتدرک

رابطهاشبابحرانچپبینالمللیاشارهبهدادهایبسعظیمترمیکردند.

از هیچکدام اینکه َنْفس و سازمانی بهلحاظ آن رفتن میان از و پیکار بحران
جریانهایانشعابیآن)جناح،کمیسیون،…(نتوانستسازمانرااحیاءسازددرواقع
ایران آندر نمایندۀ رادیکالترین پیکار بودکه نشانگربنبستخطنظری-سیاسیای
محسوبمیشدودقیقًاًاینرادیکالیسمسیاسی-نظریازنظرمامهمترینمشخصۀجریان

سیاسیدیرینهایستکهازبخشمنشعبتاپیکارادامهداشتهاست.

“تالشی” و “نابودی” بهجای همیشه را پیکار” “خاموشی اصطالح این اگر
ازاینامیدهمبودهوهستکهآنچهجنبههای وغیرهبهکارمیبرم،درعینحالناشی
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مثبتپیکارراتشکیلمیداده،یعنیهمینرادیکالیسم،روحیۀانقالبیوصداقتخیلی
ازاعضاوهوادارانشوبههرحالآنچهکهدرآندورۀتاریخیپیکارنمایندگیمیکرده،
جنبۀمثبتآنبتوانددرزمانیدیگرمثلیکآتشفشاندریکشکلنوین،درشکلی
بسیاررساترومناسبتربروزکندونقشمثبتیرادرجنبشمردمی،جنبشانقالبیو
کارگری-کمونیستیایرانایفانماید.منعمیقًامعتقدمتجربهایکهجنبشهاداشتهانداز
میاننمیرود؛درعرصۀاجتماعی-تاریخیهم،چیزیشبیهبهقانونالوازیهبرقراراست
کهمیگوید:“مجموعۀآنچهکهازدسترفته،برابراستباآنچهکهبهدستمیآید”.من
فکرنمیکنمکهاینتجربههاوایندستاوردهایتاریخی،ازصحنۀتاریخحذفشوندو

ازبینبروند.

زمانیکهانتشارنشریۀپیکارازآذر۱۳۶۰متوقفشدوخصوصًاپسازضربۀ
بهمنماهکهرهبریوبسیاریازکادرهایباالیسازمانبهدسترژیمافتادند،مسئلۀبه
خارجآمدنپورانومنکهشناختهشدهوبهشدتتحتپیگردبودیموازچندماهقبلهم
مطرحشدهبودضرورتیتامپیداکردومادیگرچارهاینداشتیمجزآنکهراهتبعیدرادر

پیشگیریم.بهاینترتیبمنوپوراندرستسهسالدرایرانماندهبودیم.
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فصلدهم:

تبعید





زمینههایخروجازایران

دراوایلسال۱۳۶۰بهدنباِلضرباتودرگیریهایروزمرهبینعناصررژیمو
افزایشپیدامیکردومرتبرفقایمختلف مخالفین،دستگیریهاواعدامهاهرروز
ازجریانهایسیاسیگوناگونازجملهماِدرومیشدند؛عالوهبراینهمانطورکهگفتم
شدت و کرده بروز اختالفات سری یک و بود نضج حال در سازمان درونی بحران
میگرفت.تقریبًاازاواسطسال۶۰یعنیازحدودشهریوریامهرتاآبانسعیبراینبود
کهنشریۀپیکارکماکانمنتشرشود؛همزمانخارجکردنافرادشناختهشدهوزیرضرب
ازدسترسرژیمهمدردستوربودهرچندبهنظرمیرسیدکهباتوجهبهپراکندگیایکه
حاکمبود،خارجکردناینافرادبادشواریفراوانروبهروشود؛اینامررامشکالت
و مختلف ارگانهای بین عدمهماهنگی تشکیالت، ازهمگسیختگی قبیل از گوناگون
دربعضیاوقاتشاخوشانهکشیدنبرخیافرادکهامکاناترادراختیارداشتندتشدید
امکانات و اموال تهرانکه یامسئولکمیتۀ دیگر تاگرایشات ازجناحگرفته میکرد؛
سازمانراضبطکردهبود.بااوجگیریاختالفاتحتیامکاناتمادینظیرشناسنامه،
محلسکونتوسیلۀنقلیه،پول،پاسپورت…وجودنداشتوارتباطاتیکهالزمۀخروج
ازکشورمحسوبمیشدمثلپیداکردنقاچاقچی،جستجویراههایامنخروج…با

مشکالتزیادهمراهبود.

قباًلمتذکرشدمکهکوملهدرطینامهایکهشخصًادیدهبودمبهرهبریسازمان
پیشنهاددادهبودکهبهکردستانرفتهواختالفاتخودرادرآنجاحلکنند.اینپیشنهاد
پذیرفتهنشدچونبرخیازرفقااینکارراخالفاصولاخالقیسازمانمیدانستند؛برای
راترککنند.من نبرد نبودکهعناصرمسئولورهبریسازمانصحنۀ قابلتصور آنها
مشخصًاازرفیقسپاسیشنیدمکهگفت:“جوابرفقایمبارِزردههایپایینراچگونه
بدهیم؟”ماامروزمیتوانیمافسوسبخوریمکهاونمیبایستچنینفکرمیکرد.بههرحال



۶۷۶ازفیضیهتاپیکار

رفقاعلیرغمآنشرایطبسیارسختترجیحدادندکهدرکشوربمانند،امادرعینحال
میخواستندکهمارابهاینخاطرکهشناختهشدهبودهوزیرضربهقرارداشتیمازدسترس
رژیمخارجکنند.بهیاددارمکهازهمانپاییزسال۱۳۶۰یکسریآدرسهایخارج
کشوررابهمندادندوگفتندکهزودترترتیبیدادهمیشودکهتوبههمراهپورانازکشور

خارجشوی.

مامسئولیتمستقیمیدرفعالیتهایمرکزیسازماننداشتیمولیازآنجاکهخطر
شناساییازطرفعواملرژیمجدیبود،بایدازکشورخارجمیشدیم.رفیقسپاسیبهمن
گفت:“موقعیکهازکشورخارجشدی،بهعنواننمایندۀسازمانفعالیتکن،فعاًلآنجا
باشوببینچهپیشمیآید”.مشکلاساسیایکهبرایمندرآنزمانوجودداشتاین
بودکهسرنوشتسازمانمعلومنبود؛هنوزمعلومنبودکهسازمانچهتصمیمیدررابطهبا
اختالفاتدرونیخواهدگرفت.وقتیبهمنگفتنددستوپایتراجمعکنوبرو،پاسخ
مناینبودکهنمیدانمآنجابهچهعنوانفعالیتکنم،چگونهمیتوانمازسازماننامببرم

وازچهخطیبایددفاعکنم.بااینوضعرفقاپذیرفتندکهفعاًلدرایرانبمانیم.

بهسرمیبردیم. بود آشنایان از که هوادار رفقای از یکی خانۀ در من و پوران
اقامتماآنجاچندماهیطولکشیدویکنتیجۀقطعیهمدررابطهبامشخصشدن
اسم به جبهه”که دو در “پیکار فاصلهگرایش این در نیامد. دست به سازمان آیندۀ
من و پوران و بود منسجمکرده را خود حدودی تا شد نامیده “کمیسیونگرایشی”
کاماًلبهاینرفقا،بهخصوصازاینزاویهکهقصدداشتندسازمانرابرایادامۀمبارزۀ
ایدئولوژیکحفظکنند،متمایلشدهبودیم.ضمنًااضافهکنمکهآنروزهاپناهدادنبه
افرادتحتپیگردبرایصاحبخانهبسیارخطرناکبودوبهقمیتجانشانتماممیشد.

همینجاازشکیباییآنرفقاسپاسگزاریمیکنم.

خروجازایراندرفروردین۱۹۸۲-۱۳۶۱

پسازدستگیریمرکزیتدربهمنماه۱۳۶۰باالخرهخروجازایرانالزامآورشد،
اماماهیچپولوامکاناتیدربساطنداشتیمکهبتوانیمبرایپرداختبهقاچاقچیاستفاده
کنیم.دوتنازرفقابهنامهایغالموحسنکههردوازبچههای“کمیسیونگرایشی”
بودنددرپیداکردنقاچاقچیوخروجماازطریقشهرخویکمککردند.منازحسن
خبریندارمولیفکرمیکنممتأسفانهبانامغالمجلیلیکهنهشهریدرلیستشهدابرخورد

کردم.

برایخروجازکشوربهازایهرنفر۳۰هزارتومانالزمبود.پورانتوانستاز
یکیازخویشانشبهاندازۀیکنفرپولتهیهکند.قرارشدیکیازرفقایدختربهنام
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هما،ازاعضایفعالسازماندانشجوییپیکارکهباکمیسیونهمراهشدهبودنیزباما
ازکشورخارجشود.خانوادۀهمابهجایپولیکنفر،پولدونفرراپرداختکرد،در
نتیجهبرایقاچاقچیپولفراهمشد.ازطرفدیگرتوانستهبودیمویزایکشورفرانسهرا
رویپاسپورتقالبیایکهبرایماندرستکردهبودندبگیریمکهاینخودشخیلیمهم
بود.برایاینکارازدوستیکمکگرفتیمکهدرسفارتفرانسهدرتهرانکارمیکردو
توانستاینامکانرابرایمافراهمآوَرد.خودمانوچندیننفردیگرازرفقارامدیون
زحمتاومیدانم.بدینترتیبپولقاچاقچیوویزافراهمشدهبوداماپولیبرایاقامت

موقتدرترکیهدربساطنبود.

طریقکوههای از بشویم. رد خوی از قاچاقچی یک با توانستیم ما بههرحال
کردستانشبانهازِقزلَکندیکیازدهاتکردستانگذشتیم.درجریانسفریکدرگیری
میانحزبدمکراتوبعضیازقاچاقچیهاکهازآنجارفتوآمدداشتند،پیشآمدکه
خوشبختانهبهخیرگذشت.مابعدازدوروزراهپیمایی،سواربراسبوپیادهبهنزدیکی
شهروانرسیدیم.دیگرهیچنیروییدرماباقینماندهبودومنباتوجهبهبیماریفشار
سرپا بودم توانسته پیادهروی و بیخوابی همه این با چگونه نمیدانم داشتم خونیکه
بمانم.بهجادۀآسفالتیدرکناریکرودخانۀبزرگرسیدیم.رفتمازکناررودخانهآب
بخورم؛آببسیارگلآلودبودوقایقرانیکهآنجاکناررودخانهایستادهبوداشارهکردکه
ازآنآبنخوروکوزۀآبخودشرانشانمداد؛اندکیازآبخوردموبهدونفردیگر
عالمتدادمکهازتپههاپایینبیایند.یکماشینباریازراهرسیدوبااشارۀماتوقف
کردوپذیرفتمارابهجاییبرساند.سِرراه،یکژاندارمماشینرانگهداشتوازمنکه
کناردریچهنشستهبودمکیملیک)برگشناسایی(خواستولیمنکهمعنیاینکلمهرا
نمیدانستم،فکرکردمکبریتمیخواهد!درجستجویکبریتبودمکهفهمیدممنظورش
کبریتنیست.ژاندارمبهرانندهدستوردادکهمارادرپاسگاهژاندارمریکهدرفاصلۀ
کمیقرارداشت،پیادهکند)۱۴فروردین۱۳۶۱(.ظاهرًاکسانیراکهازایرانفرار
کردهودراینپاسگاهژاندارمرِیترکیهدستگیرمیشدندروانۀشهروانمیکردند.جلوی
پاسگاه،افسریرویصندلیپشتمیز،زیردرختوکنارجویآبیکهجریانداشت
نشستهبود.اوکهحالتژولیدهوقیافۀخستۀمارادید،ازحالمانمتأثرشدوبرخورد
جالبیکرد.اواًلنگذاشتکهسربازانطبقمعمولساکوچمدانمارابازرسیکنند.
مندریکچمداِنکهنهخیلیازاسناِد“کمیسیونگرایشی”ودیگرمدارکازجملهدر
ارتباطباشهادتبچههاراباخودداشتم؛آنهارامیکروفیلمودرچمدانجاسازیکرده
بودم.افسربهسربازاندستوردادکهبهوسایلمادستنزنند،بعدبهماگفتکهمیتوانید
برایمانصبحانهسفارشداد.برخوردش برویددستوصورتتانرابشوییدوسپس
چنانمحترمانهبودکهمنهنوزتحتتأثیرمحبتشهستم.بهپورانوهماگفتکهبروند
بعدها میکردند. زندگی پاسگاه نزدیکی در ساختمانی در خودشکه بچۀ و زن پیش
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فهمیدمکهاوازافسرانچپوتبعیدیژاندارمریترکیهبودهاست.

زیاد دیگر بودیم شده بازرسی قباًل چون میرفتیم جاکه هر هم، آن از بعد
یعنی “ساتهدور” میگفتند ما پاسپورتهای دیدن با اینکه با نمیکردند، سختگیری
خریدهاند،جعلیست.تابرسیمبهوانچندجاکنترلبرقراربود.درخودشهروانهمچند
باربرایپرسوجوبهسراغمانآمدند.پولیراکهبههمراهداشتیممیشمردندکهخیلی
خندهداربود،یازدهاسکناسیکدالریبودویکپانصدفرانکیفرانسه؛همینودیگر
هیچ!یکیازمأمورینهمبادیدنقیافۀپورانبهاوگفت:“خواهرتواالنبایدبروی
انداخت،بیشتر بهخنده اینجاباشی”.اینگفتهمارا نهکه مسجدنمازودعابخوانی
نبود. کار در اجباری دیگر اینکه و رژیم دسترس از بهخاطرخوشحالِیخالصشدن
پلیسمارابهمسافرخانهایبردکهدرآنمسافرانایرانیدیگریکهمانندمادستگیرشده
ومنتظرروشنشدنوضعشانبودند،اقامتداشتند.بهیادندارمکهبابتمسافرخانهپولی

دادهباشیم.

بهنحویشایستهزندگیومخارجمانرا حدودیکماهدروانماندیموپوران
بااندکپولیکهداشتیممدیریتمیکرد.یکنوعماهِیکوچکخیلیارزانیبودکه
اسمشیادمنیست،اینماهیراازجویهایاطرافوانیادریاچۀوانمیگرفتند.ما
برایپختنغذاهیچوسیلهاینداشتیم،پولیهمنبودکهچنینوسایلیخریداریشود.
پورانچونزبانترکیمیدانستوتواناییعجیبیبرایایجادارتباطداشت،بانانوایِی
سرگذرآنقدربامحبتصحبتکردهبودکهنانوابهاوپیشنهادکردماهیرابیاوردتادر
کورهگذاشتهوبپزد.ماهماینکاررامیکردیموبااندکپولیکهداشتیمزندگیراپیش
میبردیمتااینکههماتوانستازطریقیکیازخویشانشکهدرآنکارادرسمیخواند
برایمامقداریپولقرضکند.دراینیکماهدچاریکسریمشکالتهمشدیم؛مثاًل
یکیازهمکالسیهایهمامارابهپلیسترکیهلودادکهپاسپورتهایشانجعلیستو
اینباعثشدهمابااودرخیاباندرگیرشود.پورانهم)بهقولمندریکهمبستگی
زنانه(جانبهماراگرفتهبود.چونپاسمانجعلیبود،مننمیخواستمسروصدایی
بشودودرگیریباالبگیردوپایپلیسبهمیانبیاید.میترسیدیمکهاینموضوعباعث

دردسرشود.خوشبختانه،داستانبهخیرگذشت.

ازوضعیکهآنجامیانآوارگانوجودداشتمیگذرم؛مسائلیکهتاحدودیهمه
جارایجاستووصفشرابهوفورشنیدهایم؛ازادعاهایُگندهگندهتامهربانیهایصرفًا
منفعتطلبانه،حرفهایچاخان،قولوقرارهایُمفتبههمدادنوغیره.بهخصوصبعضی
ازسلطنتطلبهاآنجابودندکهادعامیکردندباامکاناتیکهدرارتشدارندمیتوانند

رژیمراچندماههسرنگونکنند.

بازهمموردکنترلقرار آنجا بردند.در استانبول به را ازمدتیما خالصهبعد
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گرفتیمکههویتمانچیستوازکجامیآییمو…ولیخوشبختانهبهایندلیلکهویزا
داشتیمچندانمزاحمتیبرایمانفراهمنشد.چندروزیدرمسافرخانهماندیم.باکمک
صلیبسرخوباتوجهبهاینکهمهرویزادرپاسپورتداشتیمکارهایاداریمانبهسرعت
طیشد؛تنهامشکلیکهمیماندتهیۀپولبلیطتااروپابودکهبازباقرضیکههماتوانست

ازخویشانشبگیردحلشدوباالخرهتوانستیمازاستانبولرهسپارپاریسشویم.

رسیدنبهپاریسدراردیبهشت۱۳۶۱وادامۀفعالیت

اولینکاربعدازرسیدنبهپاریس،تماسبارفقایهوادارپیکاردرفرانسهبود.
دانشجویی فعاالن اکثریت قیام، آستانۀ در بودکه پاگرفته صورت این به تشکل این
خارجازکشورکهبهسازمانهایسیاسیداخلوخارجتمایلداشتندعازمایرانشده
و اسالمی استقرارجمهوری از باشند.پس داشته سیاسیشرکت تحوالت در تا بودند
دوبارهمطرح درخارج دانشجویی فعالیت بهمرور آن، ماهیتضدانقالبی روشنشدن
یعنی داخلطیمیشد در دنبالکردندکه را تقریبًاهمانمسیری بچههایخارج شد.
پسازیکدورهفعالیتبهعنوانهوادارانخطسه،دراواخر۱۳۵۸واوایل۱۳۵۹به
موازاتتشکیلدال.دال.)سازماندانشجویی-دانشآموزیپیکار(درداخل،اتحادیۀ
دانشجویانهوادارپیکاردرخارجنیزتشکیلشد.درزمانفعالیتسازمانپیکاربین
سالهای۱۳۵۷تا۱۳۶۰ایناتحادیهحدود۵۰۰-۴۰۰هوادارفعالرادرخارج

کشورسازماندهیمیکرد.

بچههایپیکارقبلازاینکهمابیاییمفعالیتخودشانراداشتند.درشهرهای
طریق از پیکار هواداران تشکیالت میدادند. بزرگترتیب سمینارهای آمریکا و اروپا
اتحادیههایکشوریباهمدرارتباطبودند.بهیاددارمکهدرهمانزمانپیکاریکیاز
رفقایخارجکههوادارسازمانبودازبرلینبهایرانآمدورهنمودهایالزمرادرجهت
سازماندهی“اتحادیۀجهانی”دریافتکرد.ایناتحادیهسهنفرمسئولداشتونشریهای
بهنام“پیکاردانشجو”منتشرمیکرد.فدراسیونهاواتحادیههایکشوریاعتصابغذا،
اشغالسفارتوآکسیونهایمختلفچهدررابطهباایرانوچهدررابطهبامسائلمنطقه
ازجملهفلسطین،جنگایرانوعراقوغیرهبرگزارمیکردند.روابطخیلیخوبیبادیگر

جریانهایایرانیوغیرایرانیهمداشتند.

به ازبچههایداخل نفر بودکهچند پراهمیت بسیار پاریس برایرفقای طبعًا
بودکهدر برگزارشده پاریس در ما،سمیناری ازرسیدن قبل خارجرسیدهاند.درست
پایانآن،اکثریتیازرفقا)بدونآنکهازمباحثداخلو“کمیسیونگرایشی”اطالع
داشتهباشند(بانظراتجناحبهخصوصفراکسیونیسممخالفتکردهبودند؛امادردیگر
کشورهابخشبزرگیازهواداران،طرفدار“جناحانقالبی”بودندزیراجناحتوانستهبود
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باخارج،بچههایی ارتباطاتسازمان باخارجداشت)مسئولین ارتباطاتیکه ازطریق
و دیدگاههایخود انتقال برای را زمینه بودند( متمایلشده بهجناح بودندکهعمدتًا

جذبآنهاآمادهکند.

بچههایفرانسهدرتدارکشرکتدرسمیناریبودندکهقراربودهمانروزهادر
آلمان)هامبورگ(برگزارشود.موضوعایننشستبحثوگفتوگودرموردسرنوشت
پیکاربود.رفقایشرکتکنندهمیخواستندببیننداختالفاتدرونیچهسیریراطیکرده

وچگونهبایدخودراباگرایشاتدرونپیکارانطباقدادهوموضعگیریکنند.

تعدادزیادیازبچههایهواداردراینجلسهشرکتکردند.آمدنمابهخارجاز
طرفکمیسیونطبعًااوضاعرابهکلتغییرمیدادزیراکمیسیونگرایشیتنهاجریانیبود

کهواقعًاحفظتشکیالتوادامهکاریپیکاررامدنظرداشت.

آمدنمابهخارجبرایجناحغیرمنتظرهبودونقشههایشانرابرهمزد.درابتدای
پیامی و ما آمدن از متأثر ولی بودند متمایل جناح به بچهها از اکثریتی آلمان سمینار
کهتهیهکردهبودیموامضایمنبرآنبود؛بخشمهمیازاینرفقاجانبکمیسیون
برای بستری بهعنوان دانشجویی آنشدکهتشکیالت بر وتصمیم راگرفتند گرایشی
مبارزۀایدئولوژیکحفظشدهومبارزهدرآنادامهیابد.اینمهمترینکاریبودکهما
میتوانستیمبرایجمعوجورکردنهوادارانپیکاردرخارجکشورانجامبدهیم.مبارزهدر
ایرانباآندشواریهایسنگینروبهروشدهبودومابایداینبسترمبارزۀایدئولوژیک
رانگهمیداشتیمتاحداقلدرخارجکشوراگرهمکسیانشعابمیکندبهدرستیبداند
بهچهدلیلیبهاینمهمدستمیزند.درعینحالبایدازرفقایدستگیرشدۀداخلازهر
گرایشونظریکهبودندوسیلپناهندگانیکهجانخودراازمسلخبدرمیبردنددفاع
میکردیموهمینطوربعضیازکارهایفکریونظریوکارهایتبلیغی-سیاسیوغیره

راادامهمیدادیم.

رفقایهواداردرفرانسه،سوئد،آلمانوکشورهایدیگراروپاییعلیرغممسئلۀ
بحراندرونی،دستگیریهاواتفاقاتیکهدرزنداندرفاصلۀسفرماپیشآمدهبودازجمله
بهتلویزیونآمدنحسینروحانی،آکسیونهاییدرجهتآزادسازیرهبریسازمانگذاشته
دستگیرشدۀ رفقای آزادی وخواستار اشغالکرده را سوئیس در ایران سفارت بودند؛
بر دال بودند منتشرکرده ازکومله اعالمیهای و پوسترهاییدرستکرده بودند، پیکار
اینکهماحاضریمدربرابرافرادیکهازپیکاردستگیرشدهانداسراوزندانیانیراکهدر
اختیارداریمآزادکنیم…اینسابقه،درجریانلشکرکشیرژیمبهکردستانوجودداشت
کهافرادیازمبارزینکهبهچنگرژیمافتادهبودندبابرخیازاسرایکوملهمبادلهشوند.
رفقایدانشجوطبعًابهخاطربهتلویزیونآمدنبرخیازمسئولینشوکهبودند،چراکهطبق
درکیکهکاًلآنزمانرایجبوداگرکسیبهتلویزیونمیآمد“خائنبالفطره”تلقیمیشد.
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این از میکردند فکر اپوزیسیون و مسائلچپ به وکسانیکه هواداران مجموعًاهمۀ
امربسیارناراحتبودند،هرچنددرنزدبرخیرقیبانپیکار،شاهدنوعیازبرخوردهای
رضایتآمیزهمبودیم؛حتییکیازنیروهایسیاسیگفتهبودکه“خیانتاینافراداصاًل
جریانیستنهفردی،کهیکنفرآمدهباشدتلویزیون”.ازمجاهدینرجویهماینگونه
حرفهاکمشنیدهنمیشدکه“دیدید!اینهاتهِشانبادمیدادودیدیدکهتقِشاندرآمد”.
درآنزماندرکدرستینسبتبهفردیکهزیرفشاروشکنجهبهتلویزیونمیآیدرایج
نبود؛اینکهکسیتحتشکنجهوتهدیدبهمرگ،مثاًلابرازپشیمانیکردهوحرفهای

وارونهبزند،تحملشنیدنشبرایدیگرانسختوغیرقابلقبولبود.

درچنینشرایطیالزمشدکهاستمرارمبارزهموردتأکیدقرارگیرد.بههمینخاطر
اعالمیهاینوشتموباامضایخودممنتشرکردم،تحتعنوان“پیکارسرخطبقۀکارگر
از ماپس اعالمیهایستکه اولین این )اوایلخرداد۱۳۶۱( پیروزی” تا دارد ادامه
خاموشیپیکارمنتشرکردیمبااینمضمونکهفریاددیگریهموجودداردواینفریاد
هنوزنمردهونمیخواهدبمیرد.آناعالمیههنوزموجوداست.)۱(درباالیایناعالمیه
نوشتهشدهبود“علیرغمسرکوبفاشیستی،علیرغمخیانتتنیچندازعمالبورژوازی،
پیکارسرخوخونینطبقۀکارگرادامهدارد…تاپیروزی”.منخودماینموضعرابعدها

۱-نک.به:“علیرغمسرکوبفاشیستی،علیرغمخیانتتنیچندازعمالبورژوازی،پیکارسرخوخونین
طبقۀکارگرادامهدارد…تاپیروزی”؛و“دواعالمیهاز…”.

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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موردتجدیدنظرقراردادم؛یعنیدرواقعبهنظرمرسیدکهبرخیازرفقایخودمانراکهبه
تلویزیونرفتهاند،عمالبورژوازیخطابکردننادرستاست؛گوییکسانیکهزیرشکنجه
پایشانراارهکردهاندوغیره،یکشبهمعجزهایصورتگرفتهوتغییرماهیتدادهاند.

درگذشتۀخودپیکارهمچنینبرخوردیوجودداشت.احمدرادمنشیکیاز
اعضایقدیمیتشکیالتبودودرکارتدارکاتیبهخاطرکارهایدقیقوخوبیکهدر
شرایطپلیسیپیشازقیاموبعدازقیامانجامدادهبود،میشودگفتمعجزهگربود.اوبا
اسممستعاربهرامدرکمیتۀتهرانوبخشتدارکاتفعالیتمیکرد.درشرایطیدستگیرش
کردندکهنمیتوانستمنکرچیزیشود؛مثاًلنمیتوانستمنکرکوپنهایبنزینودیگر
مدارکیکهجعلمیکردندبشود،امابههرحالزیرفشارشکنجهچیزهاییراهمگفتهبود
ورژیماورامانندبرخیدیگرباسروصدابهتلویزیونآورد.ماهمبیانصافینکردیمو
یکقصیدۀغّرائیدرنشریۀپیکارسرهمکردیمکهبله!مابیخودیجایگاهاینشخصرا
بزرگکردهوبیجهتبرایشجایگاهتشکیالتیقائلشدهبودیم!چنینموضعیازطرف
پیکاربهشدتنادرستبود.اینضربهایبودکهمابهسرخودمانکوبیدیم،ُتفیکهواقعًا
سرباالبودوبرسرخودمانافتاد.انتقادمشابهیبههماناولیناطالعیهایکهعنوانشرا
ذکرکردموارداستزیرابدونتوجهبهآنچهبرسررفقاومسئولینسازمانازشکنجههای

وحشتناکآمده،آنهارا“عمالبورژوازی”توصیفکردهبودم.

اینهاکهگفتموظیفۀسیاسیوتشکیالتیمابودامابایدزندگیمادیخودراهم
تأمینمیکردیم.مانمیتوانستیممثلگذشتهمتکیبهنوعیمقرریسازمانی،هرچقدرهم
کوچکباشیم.کسیوچیزینبودکهمابتوانیمرویشحسابکنیم.ازهماناوایلکه
واردشدیمبهفکردستوپاکردنکاریبودیمکهحداقلمعاشرافراهمسازد؛باوجود
بود. مبارزاتیمان آنمیشدکار ماصرف نیروی و تماِموقت اصلیایکه این،هدف
بههمیندلیلبهفاصلۀیکیدوماه،پورانخودرامشغولکارهاییکردکهمعمواًلدخترهای
دانشجووخانمهاییکهاحتیاجبهکاردارندانجاممیدهند،یعنیهمانکارهایخانگی.
درفرانسهمرسوماستافرادی،غالبًازنان،روزیدو-سهساعتدرمنزلیکارمیکنندو
درِازایشحقوقیمیگیرندوگاهیبهعنوانبخشیازحقوق،یکاتاقزیرشیروانیهم
دراختیارشانقرارمیگیرد.ایننوعاتاقهایکوچکدرگذشتهبرایاقامتخدمتکاران
)chambre de bonneدرنظرگرفتهمیشد)بهایناتاقهامیگوینداتاقخدمتکاِرزن
وبعدهابهخصوصدرشهرهایبزرگ،دانشجویانمشتریآنبودند.مااحتیاجیبهآن
اتاقهانداشتیم،بعدازدوسههفتهزندگینزدیکیازرفقایهوادار،یکزیرشیروانی
بادواتاقاجارهکردیم.یکاتاقدراختیارهمابودودیگریرامنوپوراناشغال
میکردیم.زندگیمانراعمدتًاباکارمستمرپورانوکارهایموقتیمنمیگذراندیم.در
طولحدودبیستسال،پوراندائمکارمیکرد،ازاطوکشیتاکارهایخانگی.اوروابط
خیلیخوبیباصاحبکارهایشایجادکردهبودبهطوریکهمیدانستنداوچهکارهبودو
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چهکارهاست.پیشمیآمدکهمارابرایشاموضیافتبهخانهشاندعوتمیکردند،
باوجودیکهمعمواًلچنینچیزیرسمنیست.آنهاماراازدوستانخودمیدانستندوبا

بعضیازآنهابعدازدرگذشتپورانهنوزسالموعلیکدارم.

منهمبهسهمخودتالشداشتمدرهزینهمانکمکیبکنم.دراینجهتدردهۀ
۱۹۸۰دریکسریکالسهایزبانفرانسهشرکتکردم.باتوجهبهمدرکلیسانسی
کهازدانشگاهتهرانداشتم،دررشتۀ“زبانهایخارجیکاربردیLEA”ثبتنامکردم
کهبشودازآن،همدرفعالیتهایمبارزاتیمثلترجمهاستفادهکردوهمدرآمدکوچکی

دستوپانمود.سهسالدرسخواندمولیعاقبتآنراتمامنکردم.

مجموعًامابهحداقلیازمعیشتاکتفاکردهودروضعیمقتصدانهبهسرمیبردیم.
بهیاددارمدرسال۶۴-۱۳۶۳مجبورشدیمچندسکۀطالییراکهپورانازقدیمهمراه
داشتبفروشیمتازندگیمانپیشبرود.کهحتییکیدوبارپورانومنبهمحلخیلی
بزرگتوزیعمیوهدرجنوبپاریسبهنام)Rungis(رفتیموازصندوقهاییکهبهدور
میریزندمقداریسبزیجاتجمعکردیم؛ازنوعنعنا،تربچه،سبزیوچیزهاییکهخیلی
اقتصادی، نظر از پوران واقعًا تهیهکنیم. بهسهولت بتوانیم ما نبودکه قیمت ارزان هم
کاردانیوتدبیرزیادیداشتوباحداقلمخارجوحداکثرصرفهجوییزندگیدونفرۀ
ماراادارهکرد.اوتاسنینخیلیباالیعنیچندسالقبلازفوتش،دائمکارمیکرد.من
همبهاشکالمختلفازمقالهنویسی،تدریسزبانفارسی،ترجمهوغیرهگرفتهتاانواع
کاریدیمثلنقاشیساختمانو…،درتأمینمعاششرکتمیکردم.کارتدریسزبان
فارسیتاهمینسالهایاخیرهمادامهداشت.بههرحالزندگیمانراطوریادارهکردیم
کههیچنیازیبهدیگراننداشتهباشیموچیزیبدهکارکسینباشیموچنانچهبتوانیم،
کهتوانستیم،بهبعضیازدوستانکهنیازیداشتندکمکهمبکنیم.ماپسازهشت
سالکهدریکاتاقکوچکدرخانهایُکلنگیزندگیکردیم،توانستیمباقرضبانکی
یکآپارتمانعادیدرحومۀپاریسبخریم،کهبعضیوقتهافکرمیکردیمازسرمان

همزیاداست.

در پیکار هوادار دانشجویان اتحادیههای با روابط حفظ همانطورکهگفتم
تعریف خود برای مبارزاتی چارچوب در بودکه وظایفی از یکی مختلف کشورهای
کردهبودیم.دربینسازمانهایسیاسیایرانکهبعدازقیامدرخارجازکشورفعالیت
بگویم میتوانم مواردی در داشت. نیرومند و فعال خیلی شبکۀ پیکاریک میکردند،
قویترازبعضیازدیگرجریانهایسیاسیمانندفداییاقلیتواکثریتوغیرهبود،که
البتهخودآنهاهمنیرویقابلتوجهیداشتندودربعضیشهرهاحتیبانیرویمجاهدین
نیرو بیشتر یا بعضیکمتر در اروپایی، تمامکشورهای در تقریبًا ما بود. مقایسه قابل
داشتیمودرآمریکاازنیویورکگرفتهتاکالیفرنیاهمینطوربود،حتیدرهندهمکسانی



۶۸۴ازفیضیهتاپیکار

بودندکهدررابطهبامسائلپناهندگاندرپاکستانکمکمیکردند.مهمترینوظیفهای
کهدانشجویانهوادارپیکاردرآنزمانبهعهدهداشتندحفظموقعیتتشکیالتیوکار
جمعیشانبودکهتامدتیپسازورودماتداومیافت،ازششماهویکسالگرفتهتا
سهسالوحتیبیشتر؛برایمثالدرآلمانتاششسالپسازخاموشیپیکارفعالیت
اینتشکیالتادامهداشت.اگرهمنیروکمشدهبودولیآنهستۀمرکزییابهاصطالح
تشکیالتیاشباقیماندهوبهکاروفعالیتهایگوناگونمیپرداخت؛ازجملهاینکارها،
تبلیغوترویجمسائلچپازدیدپیکاروازدیدرادیکال،تکثیرکتابهاییکهالزمبود،
فعالیتبرایکمکبهپناهندگانیکهبهترکیهوپاکستانمیرسیدندیارفتنبهاستقبال
آنهاکهخودشانرابهنحویبهاروپامیرساندندوجلوگیریازاستردادشانازفرودگاه.

آلمانتامدتیحقعضویتمیپرداختندوکمکمالیهم بچههادرفرانسهو
ازطرفرفقایدیگرمیرسیدکههمۀاینهاصرفچاپونشروپخشوغیرهمیشد.

مادرآلمان،انگلیس،سوئدوفرانسهفعالیتبیشتریداشتیم.درایتالیا،نروژ،
اتریشودیگرکشورهاکمتر.اینمربوطبهاروپاستولیدرآمریکابهنظرمخیلیگستردهتر
بود،البتهدرآمریکابچههایجناحفعالتربودند،هرچندکهخودجناحعلیرغماینادعا
کهماسازمانرانگهمیداریم،دراوایل۱۳۶۱پایانگرفتوتاجاییکهمیدانمطولی
نکشیدکههوادارانآندرخارجهممتفرقشدند.جناحیقینًابهپیکارضربهایجدی
واردآوردامااینامرنبایدمانعازآنشودکهبگویمنقدآنهانسبتبهبیانیۀ۱۱۰پیکار،

انتقادیبهجابهسیاستسازماندرآنمقطعبودهاست.

در بود؛ ُپرتالشی دورۀ بچهها برای واقعًا ۱۳۶۹ حدود تا ۱۳۶۰ سالهای
خارجکشورهمانروحیۀمبارزاتیایدیدهمیشدکهدرسهسالپسازقیامدرایران
وجودداشت.بههمراهرفیقهماکهبهنظرمتایکسالباماهمراهماند،یک“ارگان
هماهنگی”برایسازماندهیبحثوتبادلنظرمیانهوادارانپیکاردرخارجازکشور
ایجادکردیم.اینعنوان“هماهنگی”راازاینلحاظانتخابکردهبودیمکهروشنباشد
هدفودرکمانجایگزینکردنپیکارنیستیااینشبههبهوجودنیایدکهسازمانپیکار

نمایندگیاشرابهمادادهاست.

رهبرِیمبارزهنیازبهسازمانداردکهمافاقدچنینامکاناتی،چهبهلحاظفکریو
چهبهلحاظکادربودیموبنابرایننمیتوانستیمدعویرهبریداشتهباشیم.بایدبهنظرات
رفقایمانوبرداشتهاییکهخودآنهاداشتنداحتراممیگذاشتیم،بهدرکشاننسبتبه
شکست،بهدستگیریها،اشکاالت،اعترافاتوتحلیلهاییکهوجودداشت.آنهاباید
خودشانتصمیممیگرفتندچهکاریانجامبدهند.مابهنوبۀخودوظیفهداشتیمکهاین
بحثهاوجدلهامطرحشدهوجریانیابد،حتیبجابودکهاندیشههایینوعنوانگردد
تارفقاخودشانباآزادیکامل،درکبهتریازبحرانبهدستآورده،بتوانندمبارزهشان
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راآنطورکهخودشانمیخواهندپیشببرند؛حتیاگراینبحثهاومجادالتبهجایی
برسدکهرفقامایلباشندمبارزهدرچارچوبهواداریازپیکارراترککنند.

ظرف به نیاز که شد روشن کشور از خارج نظری مبارزات ازخالل واقع در
تشکیالتیخاصیوجودداردکهگنجایشطرحوبحثکلیۀمضامینمطرحشدهدربحران
پیکارراداشتهباشد.چنینظرفیرا“تشکیالتدورانگذار”نامیدیموبهمروراصول
اساسنامهایوپالتفرمسیاسیویژۀآنراهمتعریفکردیم.درپِیهمینموضوِعآزادی
واختیاربچههابودکهاسماتحادیۀدانشجویانهوادارپیکارتبدیلبه“هوادارانسابق

پیکار”شدگرچهبچههاتقریبًاهمانحرفهایپیکاررامیزدند.

درتجمعاتیکهدرسیتهپاریس)کویدانشگاه(داشتندمیزکتابگذاشتهمیشد.
کشورهای از دانشجویانی عرب، دانشجویان نبودند، آنجا فعال بچههای تنها ایرانیها
آفریقاییودیگرکشورهاییکهدرآنسالهادرگیرمبارزهبودندهممیزمیگذاشتند.مابه
سبکخودمانکارراپیشمیبردیم.رفقایدانشجوروزنامۀدیواریایداشتندکهازطریق
آناخباروتحلیلهاراارائهمیکردند.نشریاتمانراتکثیرمیکردیم.علیهجنگکهادامه
داشت،علیهسرکوبدرکردستان،درموردمسائلکارگری،علیهاعدامها،علیهزندانهاو

شکنجهوغیرهبانظراتگوناگونیکهمیتوانستمطرحشود،اعالمیهمیدادیم.

درسیتهعمومًاًبچههایچپجمعمیشدند،امامجاهدینهمآنجافعالبودند.
یکبارکهطرفدارانبختیارآمدهوآنجامیزگذاشتهبودند،عدهایازبچههاازجمله
بچههایپیکارباآنهامخالفتکردهومیزهوادارانبختیاررابههمزدند.اینعملمورد
اعتراضچندنفرازروشنفکرانقرارگرفتکهموضعشاننوعیدفاعبدونقیدوشرطاز
آزادیبودوبهاین“تعرض”اعتراضداشتند؛ولیدرآنزمانآنچنانجورادیکالیوجود
داشتکهنمیشدکسیرابااینمضامینقانعکرد.تحملنمیشدجاییمثلسیتهکهمکانی
بودبرایبحثونظراپوزیسیونچپوانقالبیایران،بهجاییتبدیلشودبرایامثال
بختیارکهناقضایناصولبودند.اینهمزیستیبینآنهابههرحالفراهمنشد.مندرمورد
اینکهآیاجریانیمثلبختیاررابایددرسیتهودرهمانروزیکهاپوزیسیونانقالبیدر
آنجاحضورداردراهمیدادندیاخیرقضاوتینمیکنم؛هرقضاوتیهمبخواهدبشودبه
آنزمانبرمیگرددوروحیهایکهاپوزیسیونچپواپوزیسیونانقالبیدرآنزمانداشته
است.درگیریهایدیگریهمبودبرایمثالمیانحزباللهیهاوفعالیناپوزیسیونو
جریانهایانقالبی.چندینباربینفعالیناپوزیسیونوآنهادرگیریفیزیکیرخدادو
دستودماغیشکستهشد؛بهویژهدرموردمسئلۀجنگ.خبربعضیازدرگیریهادرسیتۀ
پاریسحتیبهرادیویسراسریفرانسهکشیدهشدویکباربهیاددارمکهازدونفراز

رفقایدانشجوخواستهبودندبهرادیورفتهودلیلدرگیریهاراتوضیحدهند.

آنزماندولتمیتران،چوندولتحزبسوسیالیستیمحسوبمیشدکهبهتازگی
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قدرتسیاسیرابهدستآوردهبودباایرانودولتجمهوریاسالمیموافقتینداشت؛
بودکهدایرۀفعالیتحزباللهیهاوُعمالسفارتهرچهمحدودتر این بیشترطرفدار

شود؛البتهبعدهمدیدیمکههمینطورشد.

قبلازاینکهمابهفرانسهبیاییم،رجویوبنیصدرباهواپیماییکهزمانیبهشاه
اختصاصداشتوباخلبانویژۀاوبهپاریسآمدهومورداستقبالقرارگرفتهبودند.
وزیرامورخارجۀفرانسهکلودِشسونآنزمانعلیهایرانموضعمیگرفت.بههرحالدر
سیتۀپاریسچنینجویحاکمبود.ازیکطرفادامۀفعالیترادیکالعلیهجمهوری
اسالمیوجودداشت،ازطرفدیگردرگیریهاییکهبینخوِدنیروهایایرانیدرجریان
بود.اکثریتیهاوحزباللهیهاگاهتنشهاییایجادمیکردندوبهنظرموجوداینتنشها
فعالیت ادامۀ برای نیرومندی انگیزههای هوادارانهمیشه اتحادیۀ در میشدکه باعث
ودرگیرشدنوجودداشتهباشد.اینمسئلهحدودًادوسهسالتا۱۳۶۴-۱۳۶۳طول
کشید.ماالبتهبهعنوانارگانهماهنگیبیکارنبودیم،همدررابطهباادامۀفعالیتپیکار

وهمبازگذاشتنراهبرایطرحافکارنوین.

مسائلی از کمتر پیکار خطمشِی چارچوب در و تئوریک عرصۀ در ایران در
مثلاوروکمونیسم،یانظراتکسانیمثلآلتوسر،ارنستبلوخومکتبفرانکفورت…،
صحبتمیشد.آندرکیازمارکسیسِمبعدازلنینکهماخطمشیخودمانرامطابقآن
تعریفمیکردیم،عمومًاًدرچارچوبخطیبودکهقبلازخروشچفیسممطرحبود،به
اینمعنیکهمابهلحاظتئوریکدیگرجلوترنرفتهبودیم.درایندورهیعنیازسال۱۳۶۱
مسائل نوع این ۱۳۶۶ سال اواخر تا
در را اینها و بود رفقامطرح بین در
میکردیم. منعکس داخلی نشریۀ یک
“تشکیالت سوی از داخلی نشریۀ
دورانگذار”منتشرمیشدزیراماخود
که میدانستیم موقتی تشکیالتی را
بر آمادگی دورۀ ازطییک فقطپس
میتوانست ایدئولوژیک مبارزۀ بستر
بهصورتیکتشکیالتواقعیفعالیت
نشریۀ گوناگون شمارههای در کند.
جلدی با رنگ یک همه داخلیکه
نظرات و مقاالت میشد منتشر مشابه
مربوطبهدورۀبحرانسازمانپیکاررا
کهدرایرانتدوینشدهولیدرخارج
منتشرنشدهبود،عمدتًابههمانصورت ک
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دستخطدرجمیکردیم.ایننظراتراهمراهبانقدوبرخوردهایرفقایخارجکشور
منعکسمینمودیم.یکیازاهدافبهخارجآمدنمااینبودکهمباحثداخلیکمیسیون
گرایشیوهمینطورانشعاباتیکهدرپیکاربهوجودآمدهبودرامنتشرکنیم.گفتمکهاسناد
کمیسیونگرایشیرابهصورتمیکروفیلمجاسازیکردهبودموقبلازهرچیزبایدآنها
راآمادۀپخشمیکردم.بخشاعظمآنهاراکهحدودهفتیاهشتجزوهمیشد،همراه
بامقالهایکهیکیازنویسندگانجناحانقالبییعنیاحمد)مجیدنفیسی(نوشتهبودبا
عنوان“رژیمجمهوریاسالمبادوشمشیرزنگزده:ِکلریکالیسموسرمایهداردولتی”،
در نویسندهاشکه برای بود، شده تایپ که را بحث این بعدهاکل من پخشکردیم.
جستجوینسخهایازآنبودفرستادم.باانتشارایناسنادتاحدیبرایخوانندهروشن
میشدکهچراسازمانپیکاراینگونهبهخاموشیگراییدهوعماًلچنینضایعاتفراوانی
بهبارآمده،چرارژیماینقدربااینسازمانباخشونتهرچهتمامتررفتارکردهاست.

اینفعالیتبرایناساسبودکهبایددرچارچوبمسائلیکهبرایمانمطرحاستبه
کارنظریمستقلیبپردازیم؛حداقلتاجاییکهمیتوانیم،پایههاومایههایالزمتئوریکرا
فراهمکنیم.کوششکردیمراهبازباشدواینتالشهاراازطریقنشریۀداخلیهرچهوسیعتر
انعکاسدهیم.جمعًا۳۲ًنشریۀداخلیدرآوردیمکهحاویمقاالت،نظرات،انتقاداتو
غیرهاست.نوشتههاییکهبهصورتخطیبهدستمانمیرسیداگرقابلخواندنبودخودش
رافتوکپیوبینرفقاپخشمیکردیم؛نشریاترابهکشورهایمختلفمیفرستادیمواز
آناننظرمیخواستیم.همانطورکهگفتمرفیقهماتایکسالهمراهمابودوبعدکناررفت
ودرارگانهماهنگیعماًلتنهاماندم؛ولیپشتیبانیعملی-روحیایکهپورانبهمنمیداد

وهمکاریخیلیفعالرفقایدیگرازجملهحبیب)ساعی(بسیارمهمبود.

باحلبحران، فرانسهخوشبینانهفکرمیکردیمکه به ابتدایورودمان در باری،
بتوانیمنشریهایمثلپیکاردرخارجمنتشرکنیم.اینکارطبعًابهماشینچاپنیازداشت.
مندرهمانماههایاولکهآمدهبودم،بهنظرمسالهای۱۹۸۲یاکمیدیرتر،دریکیاز
نمایشگاههایبزرگکهدرپاریسبرپامیشدشرکتکردموپسازتحقیقاتالزمیک
ماشینچاپافستخریدیم؛دستگاهیکهخیلیبزرگنباشد،کارراپیشببردوبتوان
بالنسبهراحتانتقالشداد.آنرابهقیمتسیهزارفرانکخریدم.اینمبلغراباقرض
ازرفقایهواداردرفرانسه،سوئدوجاهایدیگرتهیهکردیم.دردنبالۀقضایاجریانامور
چنانکهتصورمیکردیمپیشنرفتوفعالیتتشکیالتیآنقدراستحکامنیافتکهبتواند
پروژۀانتشارنشریهرامحققکردهوماشینرابهکاربیاندازد.چنانکهقباًلشرحدادمرفقای
هوادارسازمانپسازاینکهدیگرپیکاروجودخارجینداشت،توانادامۀکاررادرخود
نمیدیدندوتشکیالتهرروزضعیفترمیشد.درنتیجهمانتوانستیماینطرحراپیاده
کنیموسرانجامبعدازمدتیبرایمانمسئلهشدکهاینماشینرااصاًلکجابگذاریم؟در
زیرزمینخانه،دریکگاراژ…وبعدازاینکهآنراچندینباراینطرفوآنطرفبردیم،
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باالخرهبعدازیکسالیایکسالونیمآنرافروختیموپولیراکهازرفقاقرضگرفته
بودیم،برگرداندیم؛البتهاکثرًاقبولنکردندکهپولراپسبگیرند،رفقادرواقعاینپول
رابهارگانهماهنگیبرایفعالیتهایمربوطبهکارجمعیبخشیدندکهازآنهامتشکریم.

کتاب“رفرمیاانقالب”

به را انقالب” یا “رفرم توانستیمکتاب ما داخلی، نشریۀ انتشار آغاز درکنار
نامرفیقارژنگرحیمزادهدرآذر)۱۳۶۱ـ۱۹۸۲(منتشرکنیم.اسمارژنگبهعنوان
نویسندۀکتابآمدهاستولیدرواقعاوهمراهبارفیقدیگریبهاسممستعارحامدیا
سرتوکآنراتهیهکردهبود.اینرفقادر“کمیتۀتبلیغمستقیم”کهشاملایندونفرو
زیرنظریکعضومرکزیکهفکرمیکنمحسینروحانیبودفعالیتمیکردند.حامدآن
زماندرزندانبودوماشنیدهبودیمکهپاسیوشدهاستبههمیندلیلاسماورابرکتاب
ننوشتیم.احتمااًلنقشارژنگدرنگارشاثربیشتربودهزیراهمۀنسخۀخطیبهقلماو
بود.اینکتابنقدیستکهایندونفربربیانیۀ۱۱۰نوشتهبودند.درنگاهامروزبعضی
ازمواضعایناثربهنظرمقابلبحثاستاماهدفآنرفقانقدبیانیۀ۱۱۰بودهودر
آنمقطعاینعملُپرارزشیتلقیمیشد؛ماقصدداشتیمکتابیراهمکهارژنگدربارۀ
“کمیتۀتبلیغمستقیم”نوشتهبودمنتشرکنیمامامتأسفانهچنینموقعیتیبهدستنیامد.
فعالیت“کمیتۀتبلیغمستقیم”بدینشرحبودکهرفقاقطعهایتئاترگونهمینوشتند،آن
بارفقایدیگریتمرینودرفرصت را
و تودهاِیکارگری محالت در مناسبی
نوع این اسم میکردند. اجرا فقیرنشین
فعالیترا“تبلیغمستقیم”گذاشتهبودند.
ایننمایشنامههاهرچندبسیاربهسرعتو
درزمانیمحدودنوشتهمیشدبااینحال
و لیاقت ادبی-تبلیغی،گویای لحاظ از
وسعتاطالعاتیایبودکهازفعالیتهای

هنریوازتئاترجهانیداشتند.

درک به کنم اشارهای همینجا
حاکمدرچپبهطورکلیازمسئلۀهنرو
جایگاهآندرسازمانپیکارزیرا“کمیتۀ
تبلیغمستقیم”جزوکمیتۀهنریسازمان
محسوبمیشد.آنزمانپیکاردرجنبش
به که بود جریانهایی معدود از چپ
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مسئلۀهنرمیپرداخت.منجریانوسازماندیگریرانمیشناسمکهدرنشریۀهفتگیاش
بهطورمستمردو،سهصفحهیااساسًایکبخشرابههنر،“هنرمقاومت-هنرپرولتری”
اختصاصدادهباشد.منهمبااینصفحههمکاریهاییداشتموبهنظرماینیکامتیاز
بودکهپیکاربهامرهنرتوجهمیکرد.ِاشکالکاردرگرایشحاکمدرسازماندربرخورد
بهمقولۀهنربودکهآنراصرفًادردرکی“حزبی”میپذیرفت؛هنریکهقلمهنرمندرا
فقطدرچارچوبنیاِزحزب،نیازتئوریکوتبلیغی-ترویجیحزبآزادمیگذاردونه
بیشتر.اینتأثیریستکهازتجربۀدورۀاتحادشورویوبهخصوصحاکمیترئالیسم
بگویمحتمًا نمیتوانم البته بود؛ مانده باقی آثارماکسیمگورکی ترجمۀ و سوسیالیستی
ایرادازماکسیمگورکیست،چونبایدمسئلهرادررابطهبافضایحاکموفشارهاییدید
کهبرهنرمندانونویسندگانواردمیشده،درکلنظرمسلْطنظرحزبیستکهتاحدود
زیادیابتکاروخالقیتهنرمندرامحدودمیکند.مابهمرورمتوجهنادرستبودناین
برخوردشدیموبرضرورتاتکابهابتکاروخالقیتهنرمند،بهآزادیهنرمندحتیدر
چارچوبحزبرسیدیم،یعنیحتیهنرمندیکهبهمسائلحزبیتعهدداردالزمنیست
کهدرارتباطباخالقیتشدستودهانشبستهباشد.درهماناوایِلدورۀتبعید،نظری
راکهدرپیکارنسبتبههنرحزبیوجودداشتکنارگذاشتیم.منبعاولیۀمابرایمطالعۀ
ایندرکجدید،کتابمجسمه)Monument(اثرالزاتریوله)۱(بودکهدرآننظرات

پیکاسووآندرهبروتون)مانیفسِتسوررئالیسم(بیانشدهاست.

مقالۀ“سرمایهداریایرانوپوستینکهنۀوالیتفقیه”

بهمنظورپخشدرسیتۀ بارفقایدانشجو ایندوره ازمطالبیکهدرهمکاری
آنجاودر بهعربیبودودر بافلسطیناشغالیکه پاریسنوشتممطلبیستدررابطه
منتشر اطالعیهای دردیماه۱۳۶۴ میانجوانانعربپخشکردیم. در دیگر اماکن
کردیمتحتعنوان“سرمایهداریایرانوپوستینکهنۀوالیتفقیه”.)۲(اینمقالهبرایمان
حکمیکموضعگیریداشتکهنشاندهندۀنگاهمابهتحوالتجمهوریاسالمیدر
آنمقطعبود.درآنمتذکرمیشدیمکهبرخالفآنچهمطرحمیشوداسالمیبودنرژیم
مانعازتطابقآنبامناسباتبورژوایینبودهودرچارچوبهمینمناسباتاستکهاز
اسالمبهعنوانحربهایبسیارکارآمداستفادهمیکند؛درواقعبهدرهمآمیختگیمذهبو
اسالموتشیعبامناسباتبورژواییتأکیدکردیم.درستبرخالفدرکهاییکهمعتقدند
مناسبات مناسبات، بنابراین دارد، “روبنا”وجود در ایرانچنینوضعیتی در کهچون
ماقبلسرمایهداریستونتیجهمیگرفتندومیگیرندکههنوزبایدبرایاستقرارمناسبات

بورژواییدرایرانمبارزهکرد.

۱-همسرآراگونشاعرکمونیستفرانسویوخواهرزنمایاکوفسکی.
۲-نک.به:پیوستشماره۷.
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تقاضایپناهندگی

پناهندگینکردهبودیمو بهفرانسهتقاضای ازورود نیمپس ماتایکسالو
باهمانپاسجعلیکهباآنآمدهبودیممیچرخیدیم.درسپتامبرسال۱۹۸۳تقاضای
پناهندگیدادیمودرعرضیکهفتهبدوناینکهبهمشکلیبرخوردکنیمکارماندرست
تا باشم پناهنده استخودم دیدمالزم بودکه این هم پناهندگی درخواست شد.علت
بتوانمبرایپناهندگانیکهخودشانرابهفرودگاهمیرسانندیابهنوعیتقاضایپناهندگی
میکنند،معرفینامهبنویسم.شایدبیشازچندصدنفرازهوادارانپیکارکهبهنحوی
بهعنوان که داشتند بهکسی نیاز بودند، رسانده دیگر یاجاهای پاریس به را خودشان
یکیازمسئولینپیکاربرایآنهامعرفینامهبنویسد.باکمالتأسفبایدبگویمکههیچ
یکازمسئولینپیکارکهدرخارجبودندحاضرنشدنداندکیازباراینمسئولیترا
کهمتوجههمگیمابودبهدوشبگیرد.منتاآخربرایدفاعازبچههاهرکارکهالزم
بودانجاممیدادموحتیبرایبعضیازخوِدمسئولینتشکیالتکهبهخارجآمدهبودند
تأییدیهفرستادم،درحالیکهآنهاکارمراوکاًلادامۀکاررانادرستواحمقانهمیدانستند.

زمانیکهخودشاننیازداشتندمیگفتند:“بفرستبیاید!”.

درنتیجهیکیازکارهاییکهدرطیتماماینسیسال،البتهدردورههایاولیعنی
تاسالهای۸۰-۱۳۷۰خیلیبیشترانجامدادماینبودکهنسبتبهپناهندگانوابسته
بهپیکارکهازکشورخارجمیشدندوبهتأییدیهاحتیاجداشتند،وظیفهامراانجامدهم.

باگرفتنپناهندگیسیاسیمیتوانستمدرحمایتازکسانیکهتقاضایپناهندگی
میکردندودرمتناینتقاضاتعلقخودرابهپیکارذکرکردهبودنداقدامکنم؛زمانیکه
پروندهشانتشکیلمیشد،منیکتأییدیهبرایتکمیلپروندهبهمقاماتمربوطهارسال
میکردم.معمواًلوقتیتأییدیهایازجانبیکیازمسئولینیکتشکیالتسیاسیکهفرد
متقاضیخودراوابستهبهآناعالممیکندوجودداشتهباشد،ترتیباثردادهمیشود.من
دقتزیادیمیکردمکهاینتقاضاهااحیانًاغلوآمیز،دروغینیاقالبینباشد.متقاضیانی
کهبهسراغمامیآمدندبایدواقعًاپیکاریمیبودندتامنبرایشانتأییدیهبنویسم.با
تماستلفنیباآنها،ولواینکهدرکشوردیگریبودند،مثلترکیهیاجاهایدیگرصحبت
تأییدیه اطمینان ازکسب پس و میکردم تحقیق و سؤال هرکس مورد در میکردم.
میدادم.ایننوعدقتهاممکنبوددربعضیمواردموجبدلخوریآنانشودولیمن
تحقیقمرامیکردموکارخودمراکهعبارتبودازگذاشتنامضازیریکتأییدیه،ساده
ودسِتکمنمیگرفتمچراکهبهنامسازمانپیکارانجاممیشد.منالبتهامضامیکردم
“نمایندۀسابقسازمانپیکاردرخارجازکشور”.نمایندۀسابقهمدروغنبود،بهخاطر
اینکههمانطورکهگفتماینمسئولیترارفیقسپاسیدرهفتههایآخربهمنسپردهبود.
منالبتهنمیتوانستمنمایندۀکلسازمانباشمولیدراینرابطۀمشخصیعنیحمایتاز
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جانبچههاییکهبهاتهاموابستگیبهسازمانپیکاردرخطربودند،ادعایموجهیبودو
هیچایرادمنطقیایبهآنواردنمیدانستمونمیدانم.دراینرابطهتاسالهایاخیرهم
هرگاهموردیبودههمینکارراکردهام.شایدهمیندقتوسختگیریباعثشدهبود
دردادگاههایمختلفیکهازآنهاخبردارم،تأییدیههاییکهمیفرستادم،عمومًاًمعتبرو

موردقبولواقعمیشد.

بهخاطر بچههاییکه به نسبت میبایست بودکه وظیفهای حداقل این باری،
رابطهشانباپیکارجانشانرابهمخاطرهانداختهبودندانجامداد.

شایدجاداشتهباشددررابطهباسازمانیافدراسیونپناهندگانهمچندکلمهای
اضافهکنم.اینتشکلراحزبکمونیستایران)بامسئولیتمنصورحکمت(،پیشاز
آنکهحزبکمونیستکارگریتشکیلشود،بهوجودآوردهبود.آنهادرآنزمانتالش
کردنددرترکیهودیگرکشورها،برایکمکبهبچههایپناهندهچنینسازمانیتشکیل
با مخالفت بیان و انساندوستانه یککار بهعنوان یعنی حد این تا اقدام این دهند.
جمهوریاسالمیالبتهمفیدوصحیحبود،چنانچههمۀنیروهاییکهتوانشراداشتندبه
اینکاردستزدند؛ولیبهنظرمازنظرآنهااینکاردرعینحالیکفعالیتسیاسیبهنفع
سازمانخودشانهممحسوبمیشد،بهاینمعناکهباایجادفدراسیونوباتماسمستقیم
باپناهندگانیکهازایرانمیآمدندتبلیغسازمانیمیکردندیعنینوعیعضوگیریمستتر
برایحزب.اینبچههاعمدتًاازخطسهبودندکهپسازمدتیدربهدریوسرگردانی
توانستهبودندخودشانرابهنحویبهخارجکشوربرسانندیارفقاییکهپسازیکدوره
زندانبیرونآمدهبودندو…آنهابعدازسالهابیخبریازفعالیتسازمانهایسیاسی،با
فدراسیونپناهندگانکهمیتوانستخیلیعلنیاینطرفوآنطرففعالباشد،درتماس
قرارمیگرفتند.منمیدانمکهشایددههانفرازبچههایوابستهبهپیکاروازهواداران
پیکاربعدازیکدورۀسختزندانپنج،ششسالهیابیشتربهخارجآمدهبودندوسالها
بودخبریازسرنوشتپیکارومانداشتند.اینافرادفقطبایکآلترناتیوروبهرومیشدند
کهخودراتنهانیرویباقیماندهازخطسهمعرفیمیکرد.خیلیازآنهادرهمانبدو

رسیدنبهخارج،بهآنهاپیوستندوبعدازچندسالحزبرارهاکردند.

برایتشکیلفدراسیون،رفیقیکهدرفرانسهبرایحزبکمونیستایرانفعالیت
میکرد،نادربکتاشازبچههایسابقهوادارپیکاربودکهدرسال۶۱-۱۳۶۰هوادار
حزبکمونیستشدهودرنشریاتحزبمقاالتیمینوشت.یکباراوبهمالقاتمنآمد
وپیشنهادکردکهبهفدراسیونپناهندگانبپیوندمولیمنقبولنکردم؛رفیقغالمکشاورز

همازطرفحزبکمونیستایرانبرایفدراسیونفعالیتمیکرد.

بدنیستاضافهکنمدرهمانسالهاییکهحزبکمونیستدرحالشکلگیری
بودغالمکشاورزبهپاریسهمآمد؛اوقصدداشتبابرخیازبچههایسابقوشناختهشدۀ
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پیکاریها با بوده مبارز دانشجویان سازمان در زمانیکه او خود بگیرد. تماس پیکار
نزدیکیهایزیادیداشت؛منحتیشنیدهبودمکهگویاهوادارپیکاربودهاست؛هرچند
اصاًلمهمنیستکهخودشهمهواداربودهیانه،اماهرچهبودهمیدانمکهآشنایینزدیکی
بابرخیازپیکاریهاوخانوادههایآنهادرمشهدونقاطدیگرداشتهاست.بهنظرماز
طرفهیچکدامازکسانیکهبرایجذببهحزبباآنانتماسگرفتهبودجوابمثبتی
دریافتنکرد.اواهتمامزیادیداشتکهپیشنهادشموردقبولپورانومنقراربگیرد.
درمالقاتیکهبااوونمایندۀآنزمانِحزبکمونیستایرانوکومله،دکترفرهاداردالن
داشتیم،مقدارزیادیباهمصحبتکردیم.میتوانمبگویمکهغالمکشاورزپیامرهبری
حزبرابهمنگفتکه“رفیقشمابیاییددرحزب”.مناینپیشنهادراردکردم.اودر
مقابلجوابمنفیمامیگفتکه“شمابگوییدعلتنیامدنتانبهحزبوفعالیتباما
چیست،اگربحثیستماتوضیحبدهیمونظراتمانراشرحبدهیم”.منحرفماینبودکه
مسئلۀمنباحزبکمونیست،ایننیستکهایننظرراقبولدارمیاندارم،چونمیشودبا
نظریمخالفبودونظردیگریراتأییدکردودرعینحالدریکتشکلجایگرفت؛به
آنهاگفتمکه“مناعتمادالزمرابرایهمکاریتشکیالتیباشماندارم.ازاعتمادمنظورم
اعتمادامنیتینیست،بلکهاعتمادبرسرپرنسیپهایهمکاریورفاقتتشکیالتیست”.
اواصرارمیکردکه“رفیقچنانچهشمابیاییدودرتحریریۀماجابگیرید،اگردستما
یکمتردرازاست،درازیشمیشوددهمتروامکانماگستردهترمیشود”.رفیقغالم
میگفت:“اگرمیخواهیدبرایتاننشریاتحزبرابفرستیم”.گفتم:“معمواًلدریافت
کردهام،مرتضیآالدپوشهمگاهبرایممیفرستد”.باسرسنگینیجوابداد:“اوخودش
بایدازکیوسکروزنامهفروشیتهیهکند!”.گفتم:“چرااینطورمیگویی؟یکیدوهفته
پیشهوادارانحزبشمادرفرانکفورتازاودعوتکردهبودندتادردفاعازمواضع
حزبسخنرانیکند،حاالچرااوراغریبهبهشمارمیآورید؟”.گفت:“دعوتکنندهحزب
نبوده”.گفتم:“آیابدینلحاظنیستکهاونتوانستهآنطورکهشمامیخواهیدازمواضع
حزبدفاعکند؟اگرخوبدفاعکردهبودمیگفتیدیکیازرفقایدرجهاولماستولی

حاالکهنکردهاورامنسوببهخودتاننمیدانید،منچنینروشیراقبولندارم”.

چندیپیشازآنیکیازسازمانهایچپدرایرانتلگرافیبهکمیتۀمرکزیحزب
کمونیستشوروینوشتهومرگ“آندروپف”راتسلیتگفتهبود،بهیکیازدوستانوابسته
بهجریانمزبورگفتم:“چرااینتسلیترادرنشریۀمرکزیحزبتانمنتشرنمیکنید؟”.
گفت:“اینکاِریکیازهستههایسازمانمادرکردستانبود”.منمیدانمکهاگرازطرف
شورویجوابیبرایآنجریانسیاسیآمدهبود،نهتنهاآنرادرنشریۀمرکزیمیآوردند
بلکهآنرادربهترینشکلیتبلیغمیکردندولیتازمانیکهچنانجوابینیامدهوممکن
استدربینجنبشمعنایحمایتازشورویبدهد،حرفشرانمیزنند.اینماجرارابرای
غالمتعریفکردموگفتم:“برخوردشماباآالدپوشنظیرچنینبرخوردیست،مناین
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نوعبرخوردراقابلاعتمادنمیدانمونوعیسوءاستفادهازافرادشناختهشدهتلقیمیکنم”.
نکتۀدیگریهماضافهکردم؛بهاوگفتم:“درنشریۀاکتبرکهرفقایحزبشمادرلندن
منتشرمیکنند،درجاییازیکمقالهچنینالقامیشودکهنابودیسازمانپیکاربهنفع
طبقۀکارگربود.منچطورمیتوانمباچنیننظریموافقباشموباشماهمکاریکنم؟”.
فرهاداردالنگفت:“دیگرآننشریهتعطیلشده”.گفتم:“شماکهتعطیلنشدهاید،اگرآن
نظرراقبولندارید،بگوییدنداریم”.یکشبدیگرهمپورانومنرادعوتکردندبه

مهمانیوضیافت،بهخانهیکیازهوادارانشانرفتیمولینتیجهاینداشت.

طرز به متأسفانه اینکه تا نداشتم ارتباطی رفیقغالمکشاورز با آن از بعد من
وحشیانهایبهدستمأمورینجمهوریاسالمیدرقبرسکشتهشد.

جلسۀپاریس

پاریس به اردیبهشتماه۱۳۶۱ در ما زمانیکه دادم توضیح قباًل همانطورکه
از انشعابی ازدوجریاناصلی بهعنواننمایندگانکمیسیونگرایشییعنییکی رسیدیم
پیکاربهخارجسفرکردهبودیم.متأسفانهکارخودکمیسیونگرایشیدیرینپاییدودر
اوایلهمانسال۱۳۶۱رفقایاصلینویسندۀاینگرایشخودشانبهموضعاپورتونیستی
بودنسازمانپیکاراعتقادپیداکردهوضرورتگسستازآنرافرمولهکردند،امافرایند
نقدنزداینرفقابههمینجاختمنشدودرجریانانتقادازخودیکهدرپیشگرفتند
یعنیدرجهتنقدتعللدرگسستیکهنسبتبهاپورتونیسمحاکمازخودنشاندادهبودند
بهایننتیجهرسیدندکهخودشانسراپابهایناپورتونیسمآغشتهبودهودرنتیجهباید
خودرامنحلکنند.ازنظراینرفقاهیچچیزازآنپیشینه،قابلدفاعنبودومیبایست
به آغازکرد. منبعوسهجزءمارکسیسم ازمطالعۀسه را فعالیتکمونیستی دوبارهکل
اینترتیبزمانیکهاینرفقا)قادروکمال…(توانستنددراواخرسال۱۳۶۱بهخارج
فعالیتتشکیالتیای ادامۀ به تنها نه متأسفانه آنها بهمطالعه. ابتداشروعکردند بیایند
کهمابهعنواننمایندگانکمیسیونگرایشیآغازکردهبودیمهیچاعتقادینداشتندبلکه
برعکس،ُمبلغآنچیزیبودندکهازنقطهنظرماشکلتزیینشدهایازپاسیفیسمبود.ما
جمعآنهارا“محفلیسم”مینامیدیمومبارزهعلیههمینمحفلیسمازاولینفعالیتهای
نظریمامحسوبمیشد،یعنیعلیهدرکیکهمعتقداستنبایدکاریبهکارهایعملیو
مشارکتدرفعالیتروزمرۀمبارزاتیداشتوفقطبایدبهمطالعهپرداخت؛آنهمنهبه
شکلتشکیالتیبلکهدرمحفلمطالعاتی.خیلیهافکرمیکردندکهبعدازشکستیکه
پیشآمده،تنهاراهایناستکهبنشینندومارکسیسمرادوبارهمطالعهکنندوغیره.این
نظرکمالوقادربودکهدومحفلجداگانهبرایخودشانایجادکردهبودند.همهبهاین
بهانهکهبایدمطالعهکنیمدستازهرکاریکشیدهبودند.مادرنشریۀداخلیبهشدتاین
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محفلهایمطالعاتیرابهنقدکشیدیم.

مادرمقابِلموجیازرفقایقدیمیقرارگرفتیمکهازدستاوردهایگذشتۀسازمان
پیکارودررأسایندستاوردها،رادیکالیسمدرونیسازماندستمیشستندوهوادارانرا
بهمطالعهایجداازمنطقمبارزۀطبقاتدعوتمیکردند.ماخودرادرشرایطییافتیمکه
اجبارًامیبایستدرمقابلایندعوتبهمحفلیسموکنارهگیریازمبارزهمقاومتکنیم.
بهبحرانجنبشکمونیستی برایفهمیدنمفاهیممربوط نافیضرورتکارتئوریک ما
نبودیماماهرگزاعتقادنداشتیمکهچنینمطالعهایمیتواندجداازمبارزۀایدئولوژیکی

جریانپیداکندکهبیانمبارزۀطبقاتیدرجامعهاست.

پسازبهخارجآمدنرفقایکمیسیون،مالقاتهایچندنفرهاینجاوآنجابرگزار
میشدکهمهمترینایننشستهادرسمیناریصورتگرفتکهبهطورمشخصدرسال
۱۳۶۳درپاریسانجامشد.اینآخرینسمینار،باحضوررفقاییبرگزارشدکهبهتازگی
بهتبعیدآمدهبودند.دراینجلسهکهپنجاه-شصتنفرازهوادارانپیکاروازجمله
رفقایتشکیالتدانشجوییپاریسجمعبودند،افرادیحضورداشتندکهازمسئولین
پیکاروسردمدارانگرایشاتگوناگونآنمحسوبمیشدند.آنهابهدالیلامنیتیپشت
پردهنشستهبودند.ازاینمسئولینپشتپردهمیتوانبهقادرعضومرکزیتپیکارومحمد
پزشکیازمسئولیندانشجوییوچندنفردیگرکهبااسممستعاربودنداشارهکرد.آنهابا
یأسهرچهبیشتریازسرنوشتپیکاروچگونگیادامهاشصحبتمیکردند.یکیشان
گفتهبودکه“پیکارُمردواینهممجلسترحیمشاست”.حتیازکسانیکهپشتپرده
حضورداشتندشنیدهشدکه“اینسازمانیکهشمامیگویید،سازمانکمونیستینبودهبلکه
یکسازمانمافیاییبودهاست”.بههرحالهرکسهرچهتوانستهبوددرمذمتمبارزه،
درمذمتفعالیتپیکارگفتهبود.دراینجلسهدرحالیکهجمعیازبچههابهاینتمایل
داشتندکهبهتراستبگذارندوبروند،حبیبهمراهباچندتندیگرکهنمایندۀجریانی
بودندکهبهضرورتادامۀمبارزۀایدئولوژیکدریکشکلتشکیالتیباورداشتنداز
بحثشاندفاعکرده،بلندمیشودومیگوید:“مامیمانیم”.بعضیهاهمانجابهطعنهبه

اومیگویندکه“باتراب؟”واوجوابمیدهد:“بلهباتراب!”.

چنینوضعیتیدرسوئدهمپیشآمدهبود،درآنجاهمعدۀزیادیازبچههاجمع
رفیقصفت، داشتند. وچاپ نشر امکان میکردچون فرق فعالیتشان نوع میشوند؛
بسیار کارهای سوئد رفقای بود. آنجا هم پیکار هوادار دانشجویان اتحادیۀ مسئول
ارزشمندیدرعرصۀنشریابازتکثیرآثارکالسیکمارکسیستیانجامدادهبودند.بهنظرم
دوازدهمتنتئوریکاساسیراکهیکیازآنهاگروندریسهاستتکثیرکردهبودند.دریکی
ازجلسههایشانحولاینکهچهکارکنیموغیره،یکیازبچههاکهفردیبودمعروف
بهآرشوازایرانآمدهبود)اودرکمیتۀتهرانفعالیتمیکردوگویازمانیپیکاراز
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اوبهعنوانکاندیدایانتخاباتمجلسدرتبریزپشتیبانیکردهبود(همحضورداشت.
گفتهمیشدکهاودردورۀبحرانپیکاردرخودایرانگفتهبودکه“منسازمانراترک
میکنم”.درآنجلسهاوصریحًامیگویدکه“خوبپیکارتمامشدهوهمهچیزازدست
رفتهاست،پسبیاییدهمهچیزراتقسیمکنیم”.درچنینجویدستگاهچاپیکهبچهها
دراختیارداشتندعماًلمصادرهمیشود.احتمالمیدهمکهدرکشورهایدیگرهموضع

براینمنوالبودهاست.

ازاینجلساتیاسمینارهاشرکتنکردم.فقطیک منشخصًادرهیچیک
باردرجمع۸-۷نفرهازبچههاییکهجانبکمیسیونراگرفتهبودندوازآلمان،سوئد
وبرلینبهپاریسآمدند،حضورداشتم.صفتهمازسوئدآمدهبود.درآنجلسههماو
پورانهمبودند.صفتجوانبسیارفعالوکارآمدوبهقولمعروفکارراهاندازیبود.

ماهمۀتالشمانراکردیمکهکسیرادرتوهمباقینگذاریم؛یامثاًلوانمودکنیم
کماکانسازمانپیکاریوجودداردکهشمانمیدانیدوماخبرداریموبیاییداینکارها
راانجامدهید.اینآزادگذاشتنبچههایاتحادیههایمختلف،اینمشکلراهمداشت
کهگاهیمااعالمیهایمینوشتیموبهناماتحادیۀدانشجویانفرانسهمنتشرمیشد،ارگان
هماهنگیپیشنهادمیکردبهرفقایدیگرکهاگرچنانچهشماهممضمونایناعالمیهرا
قبولداریدآنراتکثیرکنیدومواردیبودکهآنهاتکثیرنمیکردند.درواقعدرعینحال
کهایناتحادیههاباارگانهماهنگیهمکاریمیکردند،ازنوعیآزادیعملواستقالل

همبرخورداربودند.

فعالیتانتشاراتی

بدینترتیبپیکاردرداخلدیگرموجودیتینداشتوازمسئولینقدیمآنهاییهم
کهجانسالمبدربردهبودندقائلبهمبارزۀسیاسی،حداقلبهشکلقدیمنبودند؛مسئولین
سابقهمهرفتنددنبالکاروزندگیخودشان.یکیشانبعداز۲۰سالازمنمیپرسیدکه

“اسمسایتتانچیست؟!”
گذشتهازچنداثرکهدرتبوتاببحرانورسیدنمانبهخارجچاپکردهبودیم،

تصمیمبرآنشدکهبهصورتمنظمتریبهفعالیتانتشاراتیبپردازیم.

کتاب“ازآرمانیکهمیجوشد…”

دومینکتابیکهمنتشرنمودیم“ازآرمانیکهمیجوشد”نامداشت)۱۹۸۵(که
بهنظرخودمن،فشردۀدرکونگاهیستکهمندرآنمقطعنسبتبهمسئلۀشهداداشتم.
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میگویممن،چونشایدخیلیازرفقایپیکارچنیندرکینداشتند؛شایددرکشانبهتر
بودهاست.بههرحالبامناینکتابرادرشرایطیفراهمکردمکهخیلیازبچههاییکه
سابقًاهوادارپیکاربودند،کسانیکهعضوبودندیاحتیدرحاشیۀمرکزیتمسئولیتهایی
داشتند،به“رقصیدنبرجسدمادر”پرداختند.اینتعبیریستکهدرمقدمۀکتابنوشتم.
بههرحالبادردورنجزیاد،اینکتابراآمادهکردم.دراینکتاببرایاولینبارنامشهدای

پیکاررابهطورمستقلآوردهبودیم.

از خیلی اما باشد، تعجبآور شاید میخوانند را اینگفتهها برایکسانیکه
فرار ما مثل یا زندانکشیده رنجکشیده، هم دوستانیکهخودشان از پیکار، بچههای
کردهبودند،زمانیکهمنتالشمیکردماسمبچههاراازاینگوشهوازآنگوشه،اززبان
اینواززبانآن،ازروزنامهها،ازلیستشهداییکهمثاًلمجاهدینمنتشرکردهبودند
جمعآوریکنمتابفهمیمکهچهکسیاعدامشدهوچهکسیاعدامنشده،میگفتند:“آخر
یعنیچه،برایچهحتمًابایدگفتهشودشهدایپیکار،اینهاهمهاشیکیست.اینها
همهشانقربانیهستند”.حتیافرادیهماسامیبچههایپیکارراکهازآشنایانشانبوده
یااسمشانرامیدانستند،جمعکردهوبهمجاهدیندادهبودندوکارمستقلماراکاماًل
نادرستوغلطارزیابیمیکردند،امااینهابهسختیممکنبودبتوانندفعالیتافرادی
مثلما)پورانومن(رابهزیرسؤالببرند؛نهمیشدمارا)بخوانحضوروفعالیتمارا(
نادیدهگرفتونهمیتوانگذشتهمانرازیرسوالبرد؛اینبودکهنفرتخودشانرا–نه
نسبتبهمابلکهنسبتبهگذشتۀمشترک–بعضیوقتهاجلویروبهاشکالمختلف
وگاهیاوقاتپشتسرنشانمیدادند.آنهانمیفهمندکهاینشهدا“قربانیانیگمنام”
که هستند اندیشهای سمبل بلکه نیستند
مثلدانهایکهبهزیرخاکانداختهباشند
بهحیاتخودادامهدادهوروزیدوباره
سرسبزبیرونخواهدزد.کتاب“ازآرمانی
این تأثیر تحت بهشدت میجوشد” که
بود سابق پیکاریهای برخوردهای نوع
وعکسالعملینسبتبهپشتکردنآنان
لنینکه آنجاازیکجملۀ بهمبارزه.در
بجاومناسبدانستهبودماستفادهکردم:
تصفیه خردهبورژوا زوائد این از “حزب

میشود،همانبهتر!”.

درمقدمۀکتاب،مقالهایازلنین
آمدهکهدر“منتخبآثار”اوبهاسم“به
یادگرتسن”ترجمهشدهاست.اینمقاله
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رادرمقدمهدرجکردم.چرا؟بهخاطراینکهکسانیداشتندپیکاررارهامیکردند،کسانی
داشتندکمونیسمرارهامیکردند،مارکسیسمرادورمیانداختندولیبهاینامرصراحتًا
اعترافنمیکردندوجسارتشرانداشتندکهبهنحویشفافبگویند:“ماداریممیرویم
پشتپا بهگذشتهشان واقع در اینکار با آنها میدهیم”. ترجیح را خودمان زندگی و
بودندکه“پیکارسنگر از“چپ”موضعگرفتهوگفته بودندکه افراد میزدند.همین
بورژوازیست”.اینموضعوبرخوردبودکهمرابهیاداینتعبیرمیانداخت:“چپآوازه
افکندوازراستشد”.منباتوجهبهوضعیتیکهوجودداشتآنمقالهرادرکتاب
آوردمکهبهاینبچههابگویماگربهگفتۀخودتانحتیرفقایپیکاروخطمشیپیکاررا
کمونیستیارزیابینمیکنید،ببینیدکهلنینازیکلیبرالچگونهتجلیلمیکند.گرتسن
یکلیبرالاست؛ولیچطورلنینازاوبهخاطرمخالفتومبارزهاشبافئودالیسمقدردانی
بهدالیِلگوناگوِنبیشماری آنسازمانفعالیتکردند پیکارورفقاییکهدر میکند.
بهآنخطمشی امروزشما ایرادهاییکه بهخاطراحیانًا نه قابلدفاعوتجلیلهستند؛
بهعبارتدیگر دادند؛ نشان ازخود رادیکالیسمیکههمواره بابت از بلکه میگیرید،
بهرغماشتباهاتیهمکهوجودداشتهدفاعازپیکاردربرابرجمهوریاسالمیهمچنان

امریستبهغایتصحیح.

برایجمعآورینامشهداهیچفرقیبینسهگرایشمختلفیکهدرونپیکاروجود
داشتنمیگذاشتم؛چهرفقاییکهجانبدار“بیانیۀ۱۱۰”بودهاندچهآنهاکهبه“جناح
انقالبی”یا“کمیسیونگرایشی”تمایلداشتند.گرچهبعضیازنظراتآنهاشدیدًامورد
انتقادمنبودوهستولیدرعینحالمیدانمارجیهمکهپیکاردرسال۱۳۵۹پیدا
کردبهخاطرحضور،کیفیِتفعالیت،مبارزهومشارکتاینرفقاهمبودهاست.نقش
نویسندگانبیانیۀ۱۱۰درموزونکردنتفکرسازماندریکدورۀقبلازکنگرۀدومو
رفقاییکهبعدًابهجناحپیوستند،دررشدیابیوپیشرفتپیکاربعدازجنگایرانوعراق
غیرقابلانکاراست.خیلیمتأسفمکهبعضیازبچههایجناحاگردریکسرینوشتهها
اسمیازشهداآوردند،فقطازشهدایخودشاننامبردهاند.اینسکتاریسموحشتناک
درجریانهایایرانیوجودداشتهوداردکهموجبدردورنجاست؛اگرانشعابیبین
رفقاییکسازمانصورتمیگرفت،زمانیکههمهزیرضرباتنابودمیشوند،میبینی
کهطرفمقابلفقطازآنچندنفریکهباخودشانشعابکردهاند،اسممیبردوبقیه
راحذفمیکند.اینبرایمنخیلیدردناکاست.اینمسئلهرادربینرفقای“آرمان
برایرهاییطبقهکارگر”همدیدهبودم.بچههاییکهتعدادشانبسیارکمبودولیازمیان
کسانیکهکشتهشدهبودند،فقطازدوسهنفرهمگرایشخودنامبردند.اینتنگنظری
متأسفانهدرچپماخیلیدوامدارد.بههرحالمندرلیستحدودچهارصدنفرۀشهداکه
درکتابآمدهتمایزیقائلنشدم.اینلیستبهمرورکاملترومتأسفانهبلندترگشتهاست.

درمقدمۀکتاب،بهغیرازنوشتۀگرتسنکهدرجواببهبعضیازکسانیستکه
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برایاینکهرفتنخودشانراتوجیهکنند،بهصورتافراطیبهانتقادازپیکارپرداختند،
بهترین از یکی لنین )بهگفتۀ بابوشکین” یاد “به عنوان تحت لنین از هم مقاله یک
وفداکارترینکارگرانایسکرایی(،ترجمهکردم.اینمطلبراازآنجهتدرجکردم
کهبهنظرمبابوشکینمیتوانستسرمشقوسمبلبچههایماباشد.ایناولینترجمهاز
فرانسهاستکهآنموقعمنوچندنفرازدوستانانجامدادیم.دراینکتاببرایاولین
بارخاطراتویاداشتهایزندانمحسنفاضلراکهازایرانباخودآوردهبودیمتایپ
ومنتشرکردیم.اینیادداشتهارامحسنفاضلدرزندانرویکاغذهاییکهدورپرتقال
میپیچیدند،نوشتهبود.اصلآنهارابنابهدرخواستهمسرشبهاودادم؛هرچنداینجزو
اسنادمتعلقبهسازمانمحسوبمیشدولیبهخوداجازهندادمدرشرایطیکهدیگرپیکار
همنیست،ازدادنآنبهکسیکهبهلحاظعاطفیبسیاربسیاربهمحسنفاضلوابستهبود

دریغکنم.

یادداشتفاضلراابتدایکتابآوردیموبعدشهدایکردستانوشهدایجنبش
دانشجوییو…راودرآخرهممجموعهایازطرحهاییراکهآرمانهایمارامنعکس
میکرداضافهکردیم.سعیداشتیمبانظرهمهجانبهایکتابراآمادهکنیم،بهصورتیکه
هیچچیزازقلمنیافتد؛نهَلختیها،نهفرارازمبارزهونهبزرگمنشیووسعتنظریکه
درنوشتۀلنینبارزاست.چنیننگاهیسعیمیکردبهفراخورحالوتوانخود،نمونهای
ارائهدادهوبهمبارزهادامهدهد،بدونترسازاینکهبهاوتهمتراسترویزدهشود.

یکنکتۀدیگردررابطهبااینکتاباضافهکنم.کتابدرسال۱۹۸۵)۱۳۶۴
ایران حزبکمونیست فرانسه. به ما ورود از بعد سال سه یعنی شد، منتشر شمسی(
در راکه مبارزانی بودکوششمیکردکههمۀ تازهتشکیلشده )منصورحکمت(که
جنبشکمونیستیکشتهشدهبودندو“صاحبی”ندارندبهخودنسبتدهد؛برایمثال
شهدایپیکارکهبرخالفشهدایاقلیتگویا“صاحبی”نداشتندموردتوجهحزبقرار
گرفتهبودند.حزبکمونیستاعالمیهایدادهبود،بااینمضمونکه“هرکسیکهاسم
پیکاریهاراداردبرایمابفرستد.ماقصدداریماسامیشانرامنتشرکنیم”.یکهفته
بعدازایناعالمیه،کتاب“ازآرمانیکهمیجوشد”باآرمیکهیکستارۀسرخرویزمینۀ
سفیدبرآنبودمنتشرشد.یکیازرفقاییکهباآنهاهمکاریمیکردبهمنگفتازآنها
شنیدهکهترابکتابازآرمانیکهمیجوشدراعلیهمامنتشرکردهاستواوپاسخداده
بودکهتهیۀلیستاینکتاببهتنهایینیازبهماههاکارداردوزمانیکهشماایناعالمیه
رادادید،کتابزیرچاپبودهاست.بههرحالآنهاآنرابرمانبخشیدندوباپیداکردن
بعضیاشتباهاتکهدرمیان۴۰۰-۳۰۰ناممیتواندپیشبیایدبالحنطعنهآمیزیدر
نامههاییکهازکردستانمیفرستادند،)مننمونهاشرادرنشریۀداخلیآوردم(،بهما
تاختندویاگفتندبهچهحقییکنفرراکهدرزنداناستشمااسمشرابهعنوانشهید
آوردهاید.درصورتیکهمااسامیراازرویفهرستهاییکهقباًلمنتشرشدهبود،جمع



تبعید     ۶۹۹

کردهبودیم.اینگونهرقابتهایبچهگانههموجودداشتولیمابهقولآتشی“بیاعتنا
ازنیشخندطعنهایگربودبربامی”سعیکردیمکارمانراادامهبدهیم.

بخشدیگریازاینکتاببهجزوهایاختصاصداشتکه“واپسینپیامها،در
سپیدهدماعدام”نامگرفتهبودوقباًلدرسال۱۳۶۰بهصورتخطیدردستبچههای

سازمانمیگشت.ازآنمیکروفیلمیتهیهکردهبودم.

یکیدیگرازموضعگیریهایمادرایندورهیعنیسال۱۳۶۴)۱۹۸۵(درقبال
چیزیستکهمجاهدیناسمشرا“انقالبایدئولوژیک”گذاشتهبودند.مادربرابراین
اقدامآنهاکهخیلیهارابهتعجبوحیرتانداختهبودوچراییآنرادرکنمیکردند،
موضعیگرفتیم.خیلیسریعجزوهایتهیهشدوپورانومنآنراامضاکردیم.یکهفته
بعدازاعالمخبرازطرفآنها،جزوهدرسیتۀپاریسپخششدوبارهاوبارهادرجاهای
مختلفدرتیراژهایچندصدتاییتکثیرشد.براساساطالعاتیکهازنقاطمختلف
داشتیممجموعًاحدودسههزارنسخهتکثیرشدهبود.اسمجزوهرا“ازبنبسترجوی
انقالبی ازسنت اینکارمیخواستیمهم با ما ابریشمچی”گذاشتیم. آقای فداکاری تا
مجاهدیناولیهدفاعکنیم،همباآنچیزیمخالفتکنیمکهدرواقعنوعیهیاهووجنجال
راهانداختنبرسرهیچبود؛یعنیمخالفتکردنبااینتبلیغمجاهدینکهگویاآنچهرخ
میدهدجمعبندیچندسالمقاومتبودهاست!ماتالشکردهبودیمهدفمجاهدیناز
اینکارراافشاکنیم.آنموقعفکرمیکردیمکهمثاًلنوشتناینکهمریمرجویهمسر
سابقابریشمچیبودهوکلاینقضیهیعنیاینکهزنیازشوهرشطالقبگیردوبامرد
ازدواجکندقضیهایکاماًلشخصیوخصوصیستکهدرعرصۀسیاستهیچ دیگری
اهمیتیندارد؛ولیآنرابهعنواندستاوردیسیاسیجازدنخیلینامعقولاست.چنین
حرفیراحتیمفسرلوموند)ژانگراس(نیزگفتهبود.باری،دراینجزوهنوشتهبودیم
کهمسعودعاشقمریمشدهاستوهمۀاینتفاصیلرابرایتوجیهاینامرراهانداخته.
درهمانزمانکسانیبودندکهموضوعراچنیننمیدیدند،هنوزهمچهبساباشند؛خودم
همفکرنمیکنمکهاستداللمهمیباشدولیامربعیدیبهنظرنمیرسید.بایدخصلت
دیکتاتوریودیکتاتورپروریرایجدرچنینتشکالتیراشناختتابتوانحدسزدکه
برایکارهایکوچکمیشودچههیاهووطمطراقیبرپاکرد.مابهخاطرهمیناحتیاطی
کهگفتم،اینجزوهرامتعلقبهحادثهایسپریشدهتلقیکردهورویسایتنگذاشتیم؛
ولیبههرحالموضعیبودازسویماافرادقدیمیمجاهدین،علیهبازیهاییکهرجوی
ودستگاهاودائمًااززمانتأسیسمجددمجاهدینبعدازقیامتاسالهاییکهدربغداد
گذرانده،بهراهانداختهاست.دراینجامجالبرشمردنتکتکآنهانیستفقطبهاستقبال
منظمآنهاازمقاماترسمیآمریکاییواروپایی،ازجملهشهردارسابقنیویورک،رودی
جولیانی،درفرانسهاشارهمیکنیم؛این“شخصیتها”بهضربرشوههایسنگینمرتببه

نفعمجاهدینموضعگیریمیکنند.
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کتاب“بازنده”

کتاب“بازنده”بهنظرمدرهمانسال
۱۳۶۴)۱۹۸۵(بهدستمرسید.موضوع
و شکنجه عابدینی، قاسم شخصیت آن
تسلیماوست.دربارۀنویسندهاشاطالعاتی
لرستان از میدهمکسی احتمال ندارم.
شکلی همان به را ماکتاب است. بوده
بودچاپکردیم. رسیده بهدستمان که
و رزمنده مقدمهای است نیاز کردم فکر
محکمبرآنبنویسم.سعیکردمنشاندهم
آنضعفیکهآنبیچارهزیرشکنجهنشان
دادهبود،نمیتواندمبنایتمامقضاوتما
درموردشباشد.واقعًادردناکاستکه
فردیازرفقایتراببینیکههمهچیزشراباختهواالندرواقعصحنهگردانیکنمایش

وقیحتلویزیونیست.

گاهنامۀ“برگزیدۀمطالبخواندنی”

نشریۀ ۳۲ پیکار، درون ایدئولوژیک مبارزۀ ادامۀ با رابطه در گفتمکه  قباًل
نشریۀ آن کنار در کردیم. منتشر داخلی
دیگریبهنام“برگزیدۀمطالبخواندنی”
باکمکدوستاندرمیآوردیم.مسئولیت
نشریهبامنبودوسعیمیکردممقاالت
خواندیوجالبیکهدرطولهفتهیاماه
خوانده نشریاتگوناگون و مجالت در
بودموارزشآنراداشتکهرفقایدیگر
کنم فکر درجکنم. آن در بخوانند، هم
بودم نوشته اول شمارۀ مقدمۀ همان در
انتشار برای تمرینی را نشریه این ما که
بیرونییکنشریۀدیگرارزیابیمیکنیم
وسیعتری پخش حوزۀ بههمیندلیل و
خواندنی” مطالب “برگزیدۀ در داشت.
خاصی امنیتی و سازمانی محدودیت
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نداشتیمومیتوانستیمخودراازپیلۀسازمانیبیرونبکشیم.بهیاددارمکهمقالهایاز
لومونددرموردسپاهپاسدارانترجمهکردیمکهدرایننشریهآمدهبود.بودندبرخیاز
لومونددرمورد از باید بهجاییکشیدهکه ما هوادارانسازمانکهمیگفتندحاالکار
سپاهپاسدارانبشنویم؟غروروتعصبسازمانیکهخیلیهاراتنگنظروعاِلِمدهرکرده
توده حزب پیشین دبیرکل اسکندری ایرج زمانیکه میکرد. مقاومت مدتها تا بود،
درگذشت،مجلسیدرپاریسازطرفبرخیهمکاراندانشگاهیوحزبیاشترتیبداده
ازدوستان بهعنوانیکی فرانسوی“ماکسیمروَدنسون” آندانشمندمعروف شدکهدر
اسکندریسخنگفتهبود؛منگزارشاینجلسهراهمدرنشریهمنعکسکردم،بدون
ترسازاینکهبعضیبگویندچراگزارشدرگذشتیکتودهایراآوردهای؟منسالهابا
چنینروحیهایدرگیربودهامولیمعتقدمکهسایتونشریههاییکهاندیشهوپیکارمنتشر
کرد،آنجاکهاینروشرادنبالکرده،راهدرستیدرپیشگرفتهاند.درعینحالکههرگز

مرزبندیهایخودراباافکارذکرشده،فراموشنکردهایم.

“برگزیدۀمطالبخواندنی”هم۲۲شمارهبیرونآمد.واقعًابهنظرمبرایآنسالها
باهمۀگرفتاریها،باهمۀرنجهاییکهوجودداشت،باتوجهبهبیماریفشارخونسختی
کهعاقبتکارمرابهبیمارستانکشاند،کارمهمیبودکهبههمترفقاانجامشد.چند

سالبههمینترتیبادامهدادیمتارسیدیمبهضرورتانتشار“اندیشهوپیکار”.

)نوامبر  پیکار” و “اندیشه نشریۀ
۱۹۸۷ تادسامبر۱۹۹۳(

موضوعاصلیایندورهکهمرکز
در ریشه البته و بود ما مشغولیتهای
هماندورۀاولیداردکهبهخارجآمدیم،
درجۀ در ما مسلمًا است؛ بحران مسئلۀ
تشکیالتی امری بهمثابۀ بحران با اول
مباحثمشخص رشد اما شدیم روبهرو
مسائل پای آن، از برونرفت جهت در
تئوریکونظریرابهمیانکشیدومارا
واداربهپذیرشابعادواقعیبحرانکرد
جنبشکمونیستی اینکه پذیرفتن یعنی
و بوده آن از جزوکوچکی هم ما که
هستیم،نهفقطبهلحاظتشکیالتیبلکه
بهلحاظتئوریکنیزدچاربحراناست.
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مادرزمانپیکار،بحرانجنبشکمونیستیرادرواقعتشکیالتیارزیابیمیکردیم،به
ایندلیلکهانترناسیونالیوجودنداشتکهفعالیتکمونیسمبینالمللیرادرسطحجهان
اردوگاه وجود عدم یعنی میدانستیم، بزرگی نقص را آن رهبریکند. و داده سازمان
از پس ولی بود بحران از ما محدود درک این سال۱۳۶۰ از پیش تا سوسیالیستی.
آمدنبهخارجکشوروآشناییبابسیاریازایدههاییکهطیسالیاندرازقبلازما،از
حدودسییاچهلسالپیشدربینکمونیستهایاروپاوجهانمطرحبوده،متوجهنوع
دیگریازبحرانشدیموآنهمبحرانتئوریکاست.مادائممسئلۀبحرانرابهعنوان
مشی خِط صاحب را خود جریاناتیکه با و میدادیم قرار تأکید مورد مهم امر یک
میدانستندوحدتنظرنداشتیم؛میدانستیمکهداشتنیکبرنامهیاخطمشیمسئلهای
راحلنمیکنداماحتیبااینپذیرْشمسئلهحلنبودزیرادونحوۀبرخوردبهبحران
میتوانستوجودداشتهباشد:یکیاینکهمابحرانرابهعنوانیکمعضلفکریدر
نظربگیریموآنراموردتجزیهوتحلیلقراردادهوزمانیکهبحرانحلشددستبه
عملبزنیمیاجریاندیگریکهمنخودمبیشتربهآنتمایلداشتهودارمکهبحرانرا
نهصرفًادرکتابخانهوآزمایشگاهبلکهدرجریانمبارزاتسیاسیموردبحثوبرخورد
قراردهیم.بهعبارتدیگراینبیشتریکبحرانرشدمبارزۀطبقاتیستتابحرانافت
در تئوریک بهلحاظ قبل دورههای در پیچیدهایکه مسائل معتقدمکه من وضعف.
جنبشکمونیستیحلوفصلنشدهویاتحوالتیکهدردنیایسرمایهداریصورتگرفته
وهمینطورتجربیاتیکهعماًلبهشکستانجامیده،همگیبهماخاطرنشانمیکندکه
بایدهموارهبهتئوریهاینوینوپیچیدهترمجهزباشیم.اینطورنیستکهبحرانصرفًا
درکتابیادربحثنظریحلشود،بلکهدرمیدانمبارزهودرعملاستکهبایدمدام
بایدهرگونهحرفوفکری رادندانزدومزهاشراچشید. بایدسیب بود. واردکار
کهداریمرادرعرصۀبیرونیمطرحکردهوبهمحکپراتیکبزنیم.بهایندلیلمابا

محفلیسم،چنانچهقباًلگفتممخالفتکردیم.

میکردیم احساس مییافت، قوام خود بهگذشتۀ انتقادیما نگاه که بهمرور
از حرکت با بودیم معتقد ارائهکنیم. را برخورد این نتایج متمرکزتر بهنحوی باید که
به نقد سالح با باید بود فرودست طبقات به تعلقش بیان پیکار در رادیکالیسمیکه
سراغمباحثبحرانرفتونتایجآنراارائهداد.اینسمتگیریدرنقدوبررسیکار
چیزیست این داشت. تأثیر موارد کلیۀ در موضعگیریمان در مستقیمًاً یعنی خودمان
کهمنواقعًابهآندلبستگیدارموفکرمیکنمامردرستیست؛اینکهچنانچهبهنقد
مواضعیدرگذشتهرسیدیم،آننقدرابالفاصلهدرعملنشاندهیم؛برایناساسبودکه
انتشار“اندیشهوپیکار”بهعنوانیکنشریۀتئوریکدرخدمتمباحثنظریجنبش،
دردستورقرارگرفت.وجودچنیننشریهایبهماامکانمیدادکهاگربهطورمثالبهاین
موضعرسیدیمکههنرمندنبایددستشبستهباشد،آنگونهکهدرصفحۀ“هنرمقاومت-
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هنرپرولتری”درپیکارمطرحبودکههنرمندبایدتابعدستوراتحزبمیماندوبههیچرو
نقادان نوشتههای برخی با آشنایی از پس زمانیکه نمیکرد، عمل حزب نظر خالف
برخوردها اینگونه نقد به بروتون… آندره یا آراگون تریوله، فرانسویمثل وهنرمندان
رسیدیم،آنرافورًادرکارهایمانمنعکسکنیم،مثلنوشتهایدرموردفروغفرخزادکه

درسال۱۳۷۵)۱۹۹۱(در“اندیشهوپیکار”شمارۀسهآوردیم.)۱(

صریحًا بتوانیم میبایست بودیم، رسیده تکحزبی سیستم رد و نقد به ماکه
مخالفتخودراباانواعحزبسازیهایرایجبیانکنیمونشریۀتئوریکچنینامکانی
رافراهممیکرد.عالوهبرآنچنیننشریهای،بااهتمامیکهبهامرمبارزهایدئولوژیک
استقبال نظری مبارزۀ از و بود هم مخالف نظرات پذیرای اشتیاق و شوق با داشت،
یا ارگان نزدیک در انحصارًا و بهصورتکامل نبودیمکهحقیقت معتقد ما میکرد.
جریانیاحتیحزبکمونیستباشد؛اینمبارزۀایدئولوژیکونظریستکهتئوریها
راصیقلمیدهد.زمانیرسمبودکهگروههایروشنفکرمیگفتندکهمامارکسیسمرابه
اینشکلمیفهمیم،یاتحلیلماازجامعۀایرانبراساسایندرِکمارکسیستیستوبه
یکدیگرمیپیوستندویکبرنامۀسیاسیارائهمیدادندکهبابرنامۀشورویفرقچندانی
نمیکردوتاحدزیادیکپیبرنامۀسوسیال-دمکراتروسیهبود؛اسمجمعخودشان
راهم“حزبکمونیست”میگذاشتند.بالفاصلهکهبهچنینعنوانیمزینمیشدندیعنی
حزبکمونیست،دیگراینمیشدمعیاروآیۀآسمانی،بهاینمعنیکههرکسمخالف
اینگفتهحرفیبزنداپورتونیستاستودیگرکمونیستنیست.ایندرکودیددر
پیکارهمدرزمانبرآمدبحرانجریانپیداکرد.پیکارهیچوقتباوجودگستردگینسبی
درسطحکشورْخودراحزبننامید،یعنیاینصداقتراداشتکهبیخودوبیجهت
اسمحزبکمونیستبرخودنگذاردوبرخالفآنچهامثالسهندوکوملهکردندهمچنان
خودشراسازمانیبنامدکهدرراهحزبگامبرمیدارد؛ولیاینامرمانعازایننبود
کهپیکاردرکخودشازمسائلرادرِکصددرصددرستتلقیکردهومعتقدباشد
کهاگرکسیبرخالفایندرکچیزیبگوید،درکیغیرمارکسیستیدارد؛اماباوجود
ویک غیرمارکسیستی موضع میانیک بحران، از قبل تا پیکار میکنمکه فکر این،
جریاناپورتونیستیتمایزیقائلبودواینامربهاواجازهمیدادکهبرسرمواردمعینی
باشد؛ غیره و اتحادعمل ائتالف، میدانعمل، در نظری،همکاری مبارزۀ به حاضر
کسیونمشترکیکهبااقلیتوراهکارگردراولماهمهسال۱۳۵۹داشتیم،یا مانندآ
دفاعازاستقاللدانشگاهدرکنارجریاناتیکهبرخینظراتشانرادائمموردانتقادقرار

دادهبودیم.

وقتیماتوانستیمدرخارج،اینمسئلهرادردرکتئوریکخودبیانکنیم،در

۱-نک.به:“اندیشهوپیکار”شمارۀ۳،ص۲۴۱-۲۲۸.
http://peykar.org/books/368-andeeshevapeykar3.html
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عملنوعیپلورالیسمرااجراکردیمودرنشریاتخودهمبهخوبیآنرانشاندادیم.
درمقدمههاییکهبرمقاالتوکتابهامینوشتیم،ازجملهبرکتابکنگرۀمارکسجلد

دو)۱(،بهخوبیآنرابیانکردیم.درآنجاپسازیادآوریاینبیتازمولوی:
نفخ صور” می رود  تا  “رگ رگ است این آب شیرین و آب شور      در خالیق 

نوشتیم:

“… جنبش ما سال ها در جستجوی کیمیای “برنامه” بوده است 
و تالش آن بیشتر مصروف مضمون چنین برنامه ای گشته است تا ایجاد 
فضا و مناسبات برای بحث های زنده و خالق و دائمی و این تا حدی به 
و  فشار  یعنی جایی که شدت  برمی گردد،  ما  تاریخی جنبش  مشخصات 
خفقان آن چنان است و درهای زندان آن چنان سنگین که همۀ کوشش ها 
به نحوی غریزی معطوف به یافتن “کلید” می شود و کسی در این اندیشه 
نیست که اگر در را گشودم چه خواهد شد؟ و بدین ترتیب، هر بار که کسی 
“کاف” کلید را به خیال خود یافت، فریاد  کنان همه را به سمت “آزادی” 
به مسلخ منتهی می شوند تا  بیشتر  این فراخوان ها  فرا می خواند. دریغ که 
به طور  که  می ماند  جنگلی  به  بدین ترتیب،  ما  جنبش  آزادی.  سرزمین  به 
در  امروز  فواصل هر چه کوتاه تر دچار حریق می شود. ]…[  در  و  منظم 
مارکسیسمی  روبه روییم.  مارکسیسم  دوبارۀ  شکوفایی  با  بین المللی  سطح 
می دهد  ادامه  زیستن  به  تنها  نه  امروز  سپرده اند  خاکش  به  بار  هزار  که 
بلکه گویی پس از مرِگ پدرِ ناخوانده و مستبدش از نو شکوفا می گردد و 
به راستی همچون درخت کهن سالی ست که از همه سو نیرو می گیرد و شاخه 
از  آزادی  تنوع خویش که خواستار  همۀ  با  ایران  می گسترد. ]…[ چپ 
ستم سرمایه بوده، نزدیک به یک قرن است که با اندیشه های سوسیالیستی 
کمابیش آشناست و در راه فهم و ترویج و تبلیغ  و  تطبیق آن تالش ها کرده 
و علیرغم ضعف های فراوان باید اذعان داشت که هزاران انسان دردمند 
و فرزانه جان شان را صمیمانه در راه این تمدن نوین نثار کرده اند. ]…[ 
جویبار های سوسیالیستی ایران که می تواند با توجه به سرچشمۀ تاریخی، 
خویش را مزدکیان و قرمطیان امروز بنامند باید شایستگی آن را در خود 
بیابند که کثرت گرایِی نظری را تجربه کرده، سنتی پُر قوام و ریشه دار را در 

ی ریزند”. عرصۀ مارکسیسم پِ

از غیر به باشد تئوریک نشریهای بود قرار پیکار”که و “اندیشه انتشار برای
حبیب،رفیقعارفهممشارکتداشت.عارف،کهازانگلیسمیآمدسطحاطالعاتی

۱-نک.به:“کنگرۀبینالمللیمارکس”،جلددوم،شهریور۱۳۷۷)سپتامبر۱۹۹۸(.
 http://peykar.org/books/401-congres2.html
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خوبیداشتودرزمینۀمسائلکالسیکبسیارکارکردهبود.اوبارهادرکالسهای
سازمانی“کاپیتال”ودیگرکالسیکهارادرسدادهبود؛اززمانیکهدرپاکستانبود
یعنیسال۱۳۶۱عماًلبچههایبلوچوغیرهراجمعکردهوکارمربوطبهپناهندگانرا
سروسامانمیداد.اوازادامهکارِیهوادارانسابقپیکارکهماتدارکمیدیدیمحمایت
کرد.درپاکستانبرایفعالیتخودشنامیگذاشتهبود:“گروهیارانفاضل”.آنهانه
تنهااعالمیههاونشریاتماراتکثیرمیکردندبلکهتمامکتاب“ازآرمانیکهمیجوشد”
رابههمانشکلتکثیرکردهبودند.برایکمکبهپناهندگانپولجمعمیکردندو…
یکباراینرفیقرادریکیازسفرهایشبهبلژیکمالقاتکردموبناگذاشتیمکهدر
کارهایمانهماهنگیبیشتریداشتهباشیم.سال۶۵-۱۳۶۴دربلژیکجلسهایترتیب
دادیمتارفقاییازآلمانوفرانسه،بااینرفیقدیدارداشتهباشند.درآنجلسهحبیبهم
بود.آنهاهم،عارفرامالقاتکردهوتصمیمگرفتیمکهکارهایمانراجمعوجورتر
کنیم.درطیهمینصحبتهابودکهایدۀیکنشریۀتئوریکمطرحشد.عارفبرای

حفظارتباطباایراندوبارهبهپاکستانبازگشت.

بایدیکنکتۀدیگررااضافهکنموآناینکهرفیقعارفمدتیپسازبازگشت
بهپاکستاندیگرالزمندیدکهآنجابماندوبهانگلستانرفتودرآنجاپناهندهشد.در
انگلیسهمبهجمعوجورکردنبچههایبلوچودیگرانکههوادارپیکاربودندپرداختو
درفعالیتهایدیگرهمکاریمیکرد.باهمکاریعارفوحبیببودکهاندیشهوپیکار
رابهعنوانیکنشریۀتئوریکراهانداختیم.عارفبهدالیلیکهبهخودشمربوطمیشود،

ازشمارهدوازمافاصلهگرفت.

همکاریباارگانهایانتشاراتیومجالت

“آغازینو”،“چشمانداز”،“ایرانیکا”

تقریبًاتاسه،چهارسالبعدازخروجمانازکشوریعنیتا۱۳۶۴)۱۹۸۵(غالب
مطالبیکهمینوشتیموکارمیکردیمدرچارچوبهمانهوادارانپیکاربودکهدرنشریۀ
داخلیمنعکسمیشدیادرنشریۀ“برگزیدۀمطالبخواندنی”.بعدازایندوره،“اندیشه
وپیکار”همکارشراآغازکردهبود.بهمروردرسالهایبعدالزمشدکهمقداریپایمان
بهعنوان یادموکراتیک ازنشریاتیکهوجودداشتند،نشریاتچپ فراتربگذاریمو را
تریبونیبرایاظهارنظراستفادهکنیم.منبانشریاتدیگریکهادامۀمبارزاتسالهای
قبلیابعدازقیامتاسال۱۳۶۰بودندهمکارینداشتمولیبهیاددارمکهناصرمهاجر
نشریهایدرقطعآ-چهاردرمیآوردبهنام“آغازینو”کهمعمواًل۱۵۰-۱۰۰صفحه
داشتوبهنظرمبیشازبیستشمارهازآنمنتشرشد.زمانیکهرفسنجانیرئیسجمهور
شد)مرداد۱۳۶۸(،صحبتازعفودادنبهمخالفینوبازگشتایرانیانبهکشوربهمیان
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آمد.دربعضیازافرادتوهماتخاصیشکلگرفتهبودکهمایلبهبازگشتبودند.بهیاد
دارمیکنفرازکسانیکهقباًلعضوپیکاربودوبعدهاراهخودشراجداکرد،گفتکه
ممکناستعفوبدهند،پورانحسابیعصبانیشدکه“یعنیچهکهآنهامیخواهندعفو
بدهند؟اگرکسیبخواهدعفوبدهدیاندهداینماهستیم،نهرژیم!”اینکلمۀ“عفو”
دادنیکاصطالحرایجدستگاههایحقوقیبینالمللیست؛ازجملهخودهمینسازمان
“عفو”بینالملل.چهکسیعفومیدهد؟عفورارژیمهامیدهندنسبتبهاپوزیسیونیکه
ظاهرًاخالفکاریادرزنداناست،درحالیکهاینهاهستندکهبایدبهدولتعفوبدهند!

سؤالمهمآنزماناینبودکهآیابایدبرگشتیانهویااصواًلبازگشتنوعی
خیانتوکرنشاستیاخیر؟نشریۀ“آغازینو”دریکیازشمارههایخود،سؤاالتی
دراینرابطهازچندنفرازجملهمنکرد.ایناولینباراستکهمنخارجازچارچوب
در برایخودم اینمصاحبه ارزش باکسدیگریصحبتکردم. پیکار یعنی خودمان
ازاینهستهیاغشایاازالنۀخاصخودمانبیرونبیایم؛ ایناستکهباعثشدمن
بههمینخاطرمیتوانمبگویمکهممنونناصرمهاجرهستم.ازآنبهبعداستکهمندائمًا
باکسان بشود احیانًا بودمکه فکر این در و میکردم دقت دیگری زاویۀ از مسائل به
دیگریهمکاریکردوازپیلۀخوددرآمد.آنطورکهدرخاطرمهست،برای“آغازی
نو”درسال۱۹۹۳یکترجمۀمفصلازگفتوگوییبا“)ابواللطف(فاروقَقدومی”،
رئیسروابطخارجیسازمانآزادیبخشفلسطینیعنیدرواقعوزیرخارجهشانکهدر
مخالفتباقرارداداسلوبود،ترجمهکردم.درادامهباجریانهایدیگرهمهمکاریهایی
داشتم؛مثاًلمقالهایبهمجلۀ“چشمانداز”زیرنظرناصرپاکدامنوهمکاریشهرامقنبری

درپاسخبهیکنظرخواهیدرموردسقوطشورویدادم.

دراواخردهۀ۱۹۸۰استادسابقمدکترمحمدجعفرمحجوبکهبرایمبسیارمورد
احترامبودهوهست،بهمنازطریقیکیازبستگانشکهازهوادارانفعالپیکاردر
پاریسبود،پیشنهادکردکهبرایدائرةالمعارف“ایرانیکا”مقالهایدربارۀسازمانهای
جنبشکمونیستیدرایراناز۱۹۵۳یعنیازکودتای۲۸مرداد۱۳۳۲بهبعدبنویسم.
“ایرانیکا”بههمتاحسانیارشاطرمنتشرمیشود.مطلبیکهدرذیلحرفCبهعنوان
“کمونیستمدرایران”قراربودنوشتهشودبهسهبخشتقسیمشدهبود.بخشاولازآغاز
تا۱۳۲۰کهخسروشاکریمسئولیتنگارشآنرابهعهدهگرفت؛اوآنزماندردانشگاه
دورهایستکه یعنی۱۳۲۰-۳۲ بودکهکارمیکرد.دورۀدوم هاروارددو-سهسالی
حزبتودهدرحکومتایراندردولتقوامشرکتداشتهاست)سال۱۳۲۴(،دورهای
رشدجنبشکارگری، با است مطابق دوره این نبایددستکمگرفتهشود. غنیستکه
رواجنشریاتوفرهنگمتمایلبهسوسیالیسموادبیاتسوسیالیستیو…کهدرایرانبه
اشکالمختلفترجمهوچاپمیشدهاست.اینبخشرادرابعادسیاسی-اجتماعیو
فرهنگی،بهنظرمآقاییبهاسمسپهرذبیحکهیکیازهمکارانایرانیکاستیاآنزمانبود
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نوشتهاست.بخشسومکهبهمنمحولشدمربوطبودبهدورهایاز۱۹۵۳)۱۳۳۲(به
بعد،یعنیتازماننگارشمقالهدر۱۹۸۸)۱۳۶۷(البتهزمانیکهبهمرحلۀچاپرسید
دیگردرآغازدهۀ۱۹۹۰بودیم.اینبخشهابهزبانانگلیسیدرجلدششمدانشنامۀ

)۱(
“ایرانیکا”منتشرشدورویاینترنتهمقابلدسترسیست.

در دادیم. ادامه مختلف دراشکال فعالیتهایگوناگون به ما دوره همین در
پاریس در مثاًل مستمرحفظکردیم، بهطور را خود روابطجمعی فعالیتها این کنار
هیچوقتپیشنیامدهکهدیدارهایهفتگیتعطیلباشدورابطهباهرچندتنازرفقاکه
فعالوحاضربهفعالیتمشترکبودند،طیاینسالهاهرگزقطعنشدهاست.درعین
فعالیتهایروزمره،یکسریکتابهممنتشرمیکردیم؛مثاًلکتابآلتوسر،“فلسفهو
مارکسیسم”،یکمجموعهازمقاالتدررابطهبافلسطینبهنام“شکوهانتفاضهوتنهایی
دارمکه یاد به امضا. برای یامیدادیم امضامیکردیم را یکملت”و…طومارهایی
یکیازاینطومارهاخیلیگستردهشد،بیشازسیصد-چهارصدنفرامضاکردند؛کسانی
طومارراامضاکردندکهبهنظرنمیرسیدتااینحدجانبدارفلسطینباشند.اینطیف
وسیعامضاکنندگانباعثانتشاروطرحاینموضوعدربیبیسیشدوپخشاینخبر
دربیبیسیونامبردنازچندتنازامضاکنندگانموجبانعکاسآندرایرانگشت؛
روزنامۀکیهانوجمهوریاسالمیهردودرارتباطبامواضعیکهدرآنآمدهبود،موضع
اشغال مسئلۀ سیاسیست؛ مسئلۀ فلسطینیک مسئلۀ بودکه این تأکیدمان ما گرفتند.

است؛مسئلهایمذهبیودینینیستواینامرآنهارابرآشفتهکردهبود.

مجلۀ“آرش”

دراوایلدهۀ۱۳۷۰همکاریخودرابامجلۀ“آرش”ازشمارۀیازدهآنشروع
کردم.اینهمکاریازنظرمقالهنویسیمستمربود.درابتدایکار،آرشسالیدهشماره
منتشرمیشدکهبعدهابهشششمارهودرپایان،ازآنجاکههرشمارهاشبسیارسنگینشده
بود،صرفًابهسالیدوشمارهرسید.ازآنزمانبهطورمداومهمکاریادامهداشتهوهمیشه

آنرامثبتدانستهاموروابطخوبواحترامآمیزیباسردبیرشپرویزقلیچخانیدارم.

همکاریامباآرشرابامقالۀ“شکوهانتفاضهوتنهایییکملت”آغازکردم.
خوبیآرشایناستکهدریچهایستبرایانعکاسدادنتمامدردها،رنجها،ناکامیها
ولیهمچنینتردیدها،امیدهاوآرزوهاودرنهایتاستقامتجامعۀتبعیدیایرانیانچپ
وامکاندیالوگمیاناینافرادرافراهممیکند.شایدبتوانگفتکهآرشبهنوعیادامۀ

COMMUNISM iii. In Persia after 1953:۱-نکبه
http://www.iranicaonline.org/articles/communism-iii
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فعالیتتبلیغیوانتشاراتیطیفچپسالهایقبلوبعدازقیام۱۳۵۷است.اینکاربه
همتپرویزقلیچخانیانجامشدودرواقعحیاتیخودجوشداشتچوننههیئتتحریریه
مشخصوثابتیداردونهخبریازسرمقالههایجهتداردرآنمیتوانیافت؛درعین
نکرده پنهان اسالمیهرگز بساطجمهوری با درمخالفت را آنکهجهتعمومیخود
است؛ضمنًانبایدفراموشکردکهارزشآرشفقطدرارائهدیدگاههاوگزارشهایسیاسی
هنرهای ادبیات، و درعرصۀشعر نقدهنری، و هنر درعرصۀ بهخصوص بلکه نیست

تصویریوغیرهموجببروزیاقوامیافتنخالقیتهایبسیاربودهاست.

درآرشودیگرنشریات،مقاالتمعمواًلبااسمخودمامضامیشد،امادرواقع
بیاننظررفقاییبودکهسابقۀفعالیتدرپیکارراداشتند.مواردیهمبودکهبهدالیل
امنیتیویابهاینخاطرکهتعدادمقاالتیکهمیفرستادمبرایدرجدریکشمارهزیاد
بودترجیحمیدادمازناممستعاراستفادهکنم.بنابراینبعضیاوقاتازاسممستعاری
مثلسعیدرهرواستفادهمیکردم.سعیدرهرواولیناسممستعاریستکهباآْنمقالهای
راامضاکردم؛اینمربوطبهسال۱۳۴۸میشودونوشتهایدرموردادبیاتفلسطین؛
مقالهدریکمجلۀادبیوسنگین،بهنام“جهاننو”چاپشدکهآنزماندرتهرانزیر
رفقایسازمان بگویمکه نیست بد منتشرمیگشت؛ آلاحمد براهنیوجالل نظررضا
مجاهدینمیدانستندکهمطلبادبیاتفلسطینرامنبااسممستعاربهنشریۀ“جهاننو”

دادهامواینبرایشانهیچگونهاشکالینداشت.

باری،درایندوره،دستبهنگارشوترجمۀآثاریخارجازمحدودۀخودمانزدم.
دربعضینشریاتازجملهنشریۀ“بیدار”کهدرآلمانمنتشرمیشدبااسممستعارمقاله
میدادم؛مصاحبهایباآندرهگورتزازلوموندترجمهکردمکهبااسمسعیدرشیدیدرنشریۀ
“آدینه”درتهرانچاپشد؛مطالبیهمدرآرشفکرکنمباهمیناسمسعیدرشیدیچاپ
شدهاست.اسامیدیگریهمهست،یکبارمثاًلبیست،بیستوپنجصفحهازکتاب
“سلمانرشدیوحقیقتدرادبیات”درنشریۀ“چشمانداز”بهناممحمدایرانیآمده؛یک
مقالۀدیگردرآرشبهمناسبتآمدنژرژحبشبهپاریسمنتشرشد،)زمانیکهاومریضبود
وقصدداشتبرایدرمانبهفرانسهبیاید،صهیونیستهافعالیتوسیعیجهتعدمپذیرش
اووپسازرسیدنْشجهتاخراجشداشتند(کهآنراهمبانامحیدرایروانیامضاکردم.

روزنامۀ برای ازجمله مینوشتم، اسمخودم با عربی مطبوعات در مطالبیهم
نظر بابتشدستمزددریافتمیکردمهرچندمقاالتیمینوشتمکهمطابق و “الحیات”
خودمانبودهاندبهطوریکهاگربهفارسیترجمهشوند،همهقابلنشرمیباشند.یکیاز
آنهادرموردسانسوروممیزیستوترجمۀفارسیآنرارویسایتگذاشتیم.مطلبی
همدربارۀ“ابوجهاد”نوشتمکهدرمجلۀ“الیومالسابع”منتشرشد؛اینمجلهباکمک
سازمانآزادیبخشفلسطیندرپاریسمنتشرمیشد.همکارانشمحموددرویشوکسان
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دیگریازایندستبودند.

اینکارهامجموعًایکسریتالشبودکهبرایهیچکداموزنۀسنگینوتئوریک
خاصیقائلنیستماماجنبۀمبارزاتیداشتهودرآندورهبیاننوعیرادیکالیسمبود.

“روزنامۀتیراژه” 

ادامه تاچهارشماره دیگر رفقای و باکمکحبیب را پیکار” و “اندیشه ما
دادیم،ولیقبلازانتشار“اندیشهوپیکار”یاهمزمانباآن،مندرهمکاریباچندتن
ازبچههاییکهدرچارچوبسازمانیکارنمیکردندولیهمچناندراپوزیسیونبودند،
روشن( سایه )یعنی “تیراژه” نام به عمومی سراسری روزنامۀ یک کوششکردیمکه
منتشرکنیم.درمیاناینافرادرفقاییازوحدتکمونیستی،فداییوجریانهایچپ
از حتیکسانیکه و داشتند حضور نامید دمکرات-ملی را آنها بشود شاید ملیکه
کمونیسممیهراسیدند.مبنایاینکارمشارکتافرادبودونهجریانها؛خودمنآنجا
مشورت و حضور با بههرطریق نداشتم. شرکت پیکار و اندیشه از عضوی بهعنوان
ازجملهرضامرزبانوهوشنگکشاورزصدر،ششماهیجلساتدستهجمعی کسانی
مخاطب با چپ روزنامۀ یک میتوان چگونه موضوعکه این حول و کرده برگزار
طیفنیروهایچپ،بهگستردگیروزنامههایراستمانندکیهان،تأسیسکرد،بحث
کردیم.پیشنهاددهندۀاینکاربهروزمعظمیازرفقایسابقوحدتکمونیستیبودکه
باپشتکاروهمتیکهداشتدستبهکاِرمهیاکردنامکاناتوکمکمالیآنبود.من
اوراازسالیاندرازمیشناختموبااوکارکردهبودم.علیرغمتالشهایانجامشده،
بهنتیجهاینرسیدیم؛بهایندلیلکههمۀافراد،حاملنگاهینبودندکهبتواندباعث
وعاملراهانداختنیکروزنامۀعمومیباشدکههمنظراتگوناگوندرعرصههای
راستوچپرامنعکسکردهوهمرابطهاشراباچپحفظکند.بههرحالاینکار
سامانوانجامینگرفت.اختالفاتفکریازاصلیتریندالیلیبودکهمانعازرسیدن
بایک ببینیکهنمیشود بایدخودتدرعمل اوقات بهیکنظرمشترکشد.گاهی
سریافرادهمکاریکرد.گاهیبهنظرمیرسدکهممکناستدرشرایطبحرانیبشودبا
گرایشهایمختلفیکههدفواحدیدارندمثاًلعلیهوالیتفقیهیاجمهوریاسالمی،
باکسانیکهخودرادمکراتمینامندومعتقدندکهتوانایی کارمشترکیانجامداد؛
شنیدنحرفهمهرادارندیاحداقلاینطورادعامیکنند.درستبودنچنینپروژهای

بایددرعملنشاندادهمیشد.

بایدبراینمسئلهتأکیدکنمکهمابعدازخاموشیپیکارآنقدرازهمهطرف،همه
چیزبرسرمانآوارشدکهفکرمیکردیمدرآنچهپیشآمدهمقصرهستیم.اگرمناسبات
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دموکراتیکیدرسازمانوجودنداشته،اگرنوعیدیکتاتوریدرکاربوده،اگرروشهای
استالینیرایجبوده،همهبهدلیلخطایمابودهاست.اینمابودهایمکهنتوانستیمحرفی
هیچ در چون بودندحضراتیکه است. بوده ما از ناشی حاکم سکتاریسم بشنویم. را
یکازفعالیتهایمبارزاتیوافشاگرانۀمامشارکتنکردهبودند،ماراعاملتحریک
چپروی از تقصیر میکردند فکر و میدانستند سرکوب ِاعمال در اسالمی جمهوری
ماست.اینمسئلهدردورۀپسازشکستباعثشدهبودکهچهبساتوحاضرشویدست
بهتجربهبزنی،ببینیآنکسیکهچپروینمیکند،درعوضچهمیکندوچهمیگوید.
بههمیندلیلمنرفتمودیدم؛بایدآنراشخصًاتجربهمیکردمومیفهمیدمکهدراین
داستانیعنیدرداستانهمکاریافرادمختلفیکهازافقهایفکریمختلفمیآیندو
قصدفعالیتمشترکیدارندواقعًاالزماستشرایطخاصیفراهمباشد.منعاقبتبهاین
نتیجهرسیدمکهاگرماسکتاریستبودهایموسکتاریسممانگروهیبود،کسانیهستندکه
برایشخصخودشانسکتاریستاند!مناگربرحرفیاایدهایتأکیدمیکردم،بهخاطر
گروهبوده،برایدهنفر،صدنفربودهوپاینظرشخصیدرمیاننبودهاست؛دربین
بسیاریازافرادیکهدیدهودرطیسالیانطوالنیباآنهامراودهداشتهامشاهدایندرجه
ازتحملنبودهام؛ندیدهامکهدرآنچهنوشتهاندکوچکترینتغییریرا–بنابهدرخواست
فرددیگری–بپذیرند؛حتیاگربااستنادبهفرهنگلغاتوغیرهبهایشانثابتشودکه

دراشتباهند.

نقطۀ بهیک نرسیدن واقع در پروژه، این اصلیشکست دالیل از یکی باری،
مشترک“دموکراتیکمآبانه”است.میبایستهرکسسطحتوقعاتشراتاپایینترین
آیا روزنامه این بودکه اینموضوعبحث برسر مثال برای دهد. تنزل دیگران سطوح
میتواندباپسرشاههممصاحبهکندیاخیر؟آیامیتوانعدالتاجتماعیراهدفاین
روزنامهدرنظرگرفت؟دستآخرروشنشدکهنمیتوانیمبهیکنقطۀمشترکبرسیم
ومنبهتدریجبهایننتیجهرسیدمکهبایدایندندانراازریشهکند؛جالباینکهنهایتًا

پولشهمفراهمنشد!

گذشتهازاینهابانشریاتدیگرینیزهمکاریداشتم.یکنشریهدرآلمانمنتشر
میشدبهنام“دیدار”کهدرآنجانقدیبهمقدمۀباقرپرهامدرترجمۀکتاب“هیجدهم
برومر”نوشتم.)۱(دیگریهمزمانباسالهاییستکهخاتمیبهقدرترسید)۱۳۷۶(،
نشریهایدرکانادامنتشرمیشدبهاسم“سپیدار”کهدهمقالهبرایآنهانوشتمکهبعددر

جزوهایبهنام“جنگجناحهاوگفتمانچپ”منتشرشد.)۲(

۱-نک.به:پیوستشماره۸.
http://peykar.org/old/article/arti-tor/ar.to-pdf/a007.pdf.”۲-نک.به:“جنگجناحهاوگفتمانچپ
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دررابطهبانشریۀ“نقد” 

دراواسطدورهایکهمابهانتشاراندیشهوپیکارمشغولبودیم،یعنیفکرمیکنم
بارفقای بودهو ازسازمانرزمندگان اواسط۱۳۶۸رفیقشهرامواالمنشکهگویا در
دیگریدرآلمانفعالیتمیکردبهسراغماآمدودرزمینۀفعالیتتئوریکصحبتهایی
باماداشت.علیرغمنزدیکیهاینظریدرآندورهبهنظرمافعالیتاینرفقاجنبههای
محفلیداشتزیراهیچگونهمداخلهایدربارۀمسائلروزراموردتوجهقرارنمیدادند
مثاًلکارینداشتندکهجنگیوجودداردیاندارد؛فعالیتشانرااساسًامطالعهوپرداختن
بهمباحثتئوریکمیدانستند.اینرفیق،پسازدیدارمانبههمراهبرخیازدوستانش
نشریهایبهنام“نقد”درهانوفرمنتشرکرد؛جمعًاًازایننشریه۲۵شمارهانتشاریافت.
ویبعدًابرخیازمقاالتراباناممستعارکمالخسرویدرتهرانچاپکردونیزسایتی

دائرنمودکهمقاالتآننشریهرارویآنگذاشتهاست.)۱(

پایاناتحادیههایدانشجویی

درفاصلهایکه“اندیشهوپیکار”انتشارمییافتیعنیازاواخر۱۳۶۶تااواخر
۱۳۷۲ماشاهدمنحلشدناتحادیههایدانشجوییهوادارسابقپیکارهستیم.تنهاتعداد
معدودیازبچههادرآلمان،سوئدوفرانسهفعالباقیماندهبودند.تاچندسالیهمین
شبکۀسابقدرکاناداوکشورهایدیگربهمادرامرتوزیع“اندیشهوپیکار”،کتابهایی
کهچاپمیکردیمونشریاتیکهدرمیآوردیم،کمککردهومارادرادامۀراهوکارمان

تشویقمیکردند.

دربارۀبحران

گفتمکهمسئلۀاصلِیموردبرخوردماکهدرعینحالدستاوردخودتلقیمیکردیم
بحرانبود.بهلحاظکیفیماازمرحلۀ“جمعیازاعضاوهوادارانسابقسازمانپیکار”
گذشتهبودیم؛اینجمع،همشاملرفقاییمیشدکهمواضعگذشتهرابازتولیدمیکردند
وهمبرخیدیگرکهبهمرحلۀعالیتریارتقاءیافتهبودند.تأکیدمابراینمسئلهبود
از فراتر بسیار و عمیقتر بسیار جهان و ایران پیشپاِیکمونیستهای مشکالت که
مسائلسیاسیوتاکتیکیروزمرهایستکهماتابهآنروزمیدیدیم،ازآننوعکهحزب
با یا گیریم، قرار آن رأس در وخود بیاید بهوجود یاجبههای باشیم داشته کمونیستی
دشمنیاشغالگریامهاجمروبهروباشیمکهبایدبافالنتاکتیکواستراتژِیجنگمنظم

http://www.naghd.info:۱-نک.به
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یاپارتیزانیباآنبجنگیموقدرتسیاسیرادردستبگیریم.ریشههایمشکلرافقط
بهانحرافاینیاآنحزبازخطمشیمارکسیست-لنینیستینسبتدادْندردیرادوا
این ارزیابیهایجهانشمولیکهدر به بهفلسفهوجهانبینیمارکسیسم، باید نمیکند،
یاآنموردبهعملآمدهوجمعبندیهاوتحلیلهاییکهازاوضاعاجتماعیمعینداده
شدهمجددًابرخوردکرد.باوربهوجودبحراندرجنبشکمونیستی،بیداریماازخوابی
دیرینرانشانمیداد.گمانمیرفتکه“تئوریتدوینشدهاستوعملشمانده”.ذهن
سادهطلبوبامذهبتربیتشدۀماایننوعتئوریرامیپسندیدوسریعباورمیکردواز
آنانتظارمعجزهودخولبهبهشتکمونیسمراداشتبیآنکهحتیموانعراهراچندان
جدیتلقیکند؛بههمیندلیلبودکهبسیاریازافرادازوجوداینهمهموانعوشکست
مأیوسمیشدندوگاهکِلهدفرازیرسؤالبردهوخودرافریبخوردهمیپنداشتندو
درمواردیهمگاهدراردوگاهیمیافتادندکهسالهاظاهرًاباآنجنگیدهبودند.برای
ماباهمۀتأخیریکهدررسیدنبهاینبحرانداشتیمدریچهایبهسویبرخوردتعقلیو
غیرمذهبیگشودهمیشد؛همینکهدرمسلماتمیتوانشککردودربارۀآناندیشیدو
کارآییآنراجهترساندنمابهمقصود)کمونیسم(محکزد،مرحلهاینوینوارزنده
بود.کوششآگاهانۀمااینبودکهدررسیدنبهدرکتعقلِیهرچهبیشترباروشیتعقلی
اندیشهکنیم،ازباورمذهبیگونۀدیرینبهدرکآگنوستیِکشکاکیِتمطلقدرنغلتیم،
آنهادرراه ایناستکهبرایخوْداصولحداقلییافتیمکهباپافشاریوایستادگیبر
کشفمجهوالتتازهحرکتکنیم.جایگاهخودرابهعنوانجمعیازانسانهایروشنفکر
فراموشنکنیم؛فراموشنکنیمکهدرراهیقدمگذاردهوهدفیداشتهوداریموازهمان
ابتداازخزیدنبهالکخودوانزواخودداریکردهوهرچههمکهمحدود،گهگاهبا
نگاهیبهبیرون،بهطوفانیکههمچنانمیوزدوسیلخونیکهجاریستاتخاذموضع
کنیم،فریادیبکشیمواشکیبریزیم…؛همۀاینهابههیچوجهجداازآنچهبهدنبالش

بودیموهستیم،نبودهونیست.

موضوع این به اشارهکنمکه هم متنی یک به شد، بحران از االنکهصحبت
میپرداخت.زمانیکهبرخیازسازمانهایچپکهدرخارجدوبارهشکلگرفتند،بهدلیل
کمشدننیروهایشانبهاینفکرافتادهبودندکهباتوجهبهضربهایکهبههمۀنیروهاوارد
آمدهواندکشماریازآنهاباقیماندهاندواینکهمرزهاییکهقباًلدرشکلسازمانی،
استکه“طیف بهتر برداشتهشدهاند، میان از بهمرور داشته وجود عبورناپذیر بهنحوی
گستردۀهوادارانسوسیالیسم”)اینتعبیریستکهراهکارگرمطرحمیکرد(،ایجادشود.
رفقایراهکارگرباتعدادیازجریاناتچپازجملهماتماسگرفتندوحاصلآنفعالیت،
ائتالفیشدکهخودرا“اتحادچپ”خواند؛ماازهمانابتدادرچنینتالشیشرکت
نکردهوبهنقدآنپرداختیم.اتحادچپالبتهبعدهادردرونخودشبامشکالتیمواجه
شدکهسرانجامتاآنجاکهمنمیدانمفقطراهکارگرازآنباقیماند؛تحوالتدیگری
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همبهوقوعپیوستکهاینجامجالطرحآننیست.اینگونهکوششهانتیجهاینمیداد
جزآنکهبانامهایدیگرهمبتواناعالمیهایدادوآنرارویسایتگذاشتوگرنههیچ
واقعیتعملیوملموسینداشت.دربرخوردونقدبااینکمیتهسازیهامقالهایبهقلم
حبیبنوشتهشدتحتعنوان“بازیبابحران”کهدر“اندیشهوپیکار”شمارهچهار)۱(
منتشرشد.مضمونایننوشتهازجانببرخیموردانتقادقرارگرفتکهوقتیمسئلۀبحران
رامطرحمیکند،آلترناتیونمیگذاردوبهنوعیخوانندهرادستبستهدرمقابلواقعیت
نگاهمیدارد؛ولیمنظورحبیبچنینچیزینبود.خوِدبیانبحران،تالشیبودبرایدست
یافتنبهراهحلهاینو،نهازباالیسرمردم،بلکهفهمیدنراهیکهچطورتودههاخودشان
ابتکارهایالزمدستپیداکنندوماکه بتواننددرجریانمبارزۀطبقاتیبهشگردهاو
جزوآنانهستیموازآنجنبشهستیموجنبشازآنماست،چطوربایدخودمانرابرای
پیشنهادهایمساعدتربهجنبشآمادهکنیموبهبحثوجدلحولمسائلیکهمورداختالف
وبحثماناستادامهدهیموبههرچهرسیدیمکهترجیحًابتواندبهآگاهیورشدمبارزۀ

طبقاتیدرعرصۀتئوریکوعملیکمکبدهد،آنرابیانکنیم.

رفت، اینصحبتش از پیش ابتداییکه سال ده آن طی یادآوریکنمکه باید
و ِدبش ِبکر، مثل نمیتوانمصفتهایی قطع بهطور موضعگیریهاییصورتگرفتهکه
ماندگاربرایشانبکارببرمولیبههرحالنشانمیدهدکسانیکهشدیدًاضربهخوردهو
غریقاند،براینجاتخودوایدهشانودفاعازآرمانهاییکهبهجاْندوستمیداشتندبه
چهکارهاییدستزدهاند.کسیازمابهتبعیدتننمیداد؛جانمیکندیم،کارمیکردیم.

مامهاجرنبودیم.

دررابطهباتماماینکارهاازهمکاریهایگوناگونرفقا،چهدرعرصۀنظری،
چهدرعرصۀفعالیتانتشاراتیوکارهایکوچکوجزئیکههیچکدامشانکماهمیت
نیست،استقبالکردیم.اندیشهوپیکارواقعًامدیونتالشهاوحمایترفقاییستکهدر

اینجاازتکتکشاننامنمیبرم.

درکماازبحرانباعثمیشدبهسمینارهاییکهدرآنهااندیشۀمارکسمطرح
میشدهتوجهخاصیداشتهباشیم.سعیمیکردیممقاالتخوبوتحلیلهاییراکهدر
عرصۀبینالمللیازطرفشخصیتهایچپومارکسیستمطرحمیشده،ازفردریک
جیمسونگرفتهتاسمیرامین،تاکساندیگرمنعکسکنیم.موضوعیکهمحوراندیشۀ
فکر حتی و داشت اهمیت خیلی ما برای مارکسیستی تحقیقات یعنی داشته قرار ما
میکنمکهبههیچوجهنمیبایستیازاینکاردستبرمیداشتیم،چون،همیشهآنراتکرار
کردهام،سالیاندرازبهماچوبزدهاندکهچرامذهبراکنارگذاشتهومارکسیسمرا
یا برلین دیوار و شوروی اتحاد فروپاشی با بعضیها مثل نمیتوانستیم ما پذیرفتهاید.

 http://peykar.org/files/pdf/book/Andeesheh-Va-Peykar-4b.pdf:۱-نک.به
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ضرباتیکهبهجنبشایرانواردآمددلخودمانراخوشکنیمکهبلههمهچیزتمامشدو
دیگرکاریبهمسائلمارکسیسمنداشتهباشیموبرویمدنبالتحقیقاتیمثلانسانشناسی،
داشته بهتری زندگی یا دربیاوریم بهتر نوعی به را نانخودمان و غیره و جامعهشناسی
انتخابیکهصورتگرفته این برایمنحیاتیبودکهحولمسئلۀمارکسیسمو باشیم.
بودن امروزی و بودن زنده شایستگی، بر مبتنی و دنبالکردیم خودمان -انتخابیکه
اندیشۀمارکساست-درابعادمختلفشکارشده،آنرابشناسیموبشناسانیم.اینآن
اینکهکنگرۀ بهمحض دلیل این به انجاممیدهیم. دائم دادیمو انجام کاریستکه
مارکسبرپاشد،مادنبالشکردیم.قباًلاشارهکردمکهاینمقاالتراباهمکاریبرخی
ازدوستانکهآنزمانعالقۀبیشتریدراینموردنشانمیدادند،منتشرکردیم.مادر
ترجمهوانتشارجلداولکنگرۀمارکسنهنفربودیم.دردومیپنج-ششنفرودرسومی
در پرنسیپهایی رعایت با جمعی بهصورت هم ویراستاری یاکمتر.کار تعداد همین

محتواودرقالبانجاممیشد.

آنراقبولداشتموفکرمیکردمکه به ازبحرانوبرخورد ایننوعدرک من
سراغجریاناتی به قبلی پیشداوری هیچگونه بدون نتیجه در پیگرفت. باید را اینراه
از بسیاری ازسقوطشوروی بعد میدانستند. مارکسیسم نحلۀ از را رفتیمکهخودشان
درعرصۀجهانی دیگری بود.جریان دیگرکمرنگشده باجریاناِت ما مرزبندیهای
جنبش تجربههای و مارکسیستی اندیشههای پرتو در میخواست بودکه شکلگرفته
کارگریوکمونیستیبهمعضالتیکهدرعرصۀبینالمللیدردنیایسرمایهداریوجود
دارد،برخوردکند.درفرانسهگروههاییبودندکهقباًلنزدیکبهحزبکمونیستفرانسه
تلقیمیشدندیادردانشگاهها،نحلههاییکهتمایالتنزدیکبهچپداشتند.ماپیش
اصاًل و ارزیابیکرده اوروکمونیستی رویزیونیستی، را فرانسه حزبکمونیست این، از
نزدیکشدنبهاعضاوهوادارانآنراعیبمیدانستیم؛ولیدیگرپسازطرحبحران
اینگونهبرداشترابهکناریگذاشتهبودیم.بههمیندلیلمادرجلساتکنگرۀمارکس،
درEspaceMarxکهانجمنیوابستهبهحزبکمونیستفرانسهاستوبحثهایبسیار
جالبیدرآنصورتمیگرفت،درسمینارهایمتعددیکهاینطرفوآنطرفحول
تروتسکیستی جریانات جلسات در حتی یا میشد، تشکیل بهکمونیسم مربوط مسائل
درفرانسهکهبسیارفعالبودندحضورمییافتیم.مابدوناینکهبههیچکدامازاینها
دلببازیمیاخودرادنبالهرواینهابدانیم،بهسراغشانرفته،بهمباحثبسیاریگوش
فراداده،کتابهایشانراخواندهواحیانًاترجمهکردیم.در۱۹۹۳ژاکدریداکتاب
باارزشیباعنوان“شبحهایمارکس”منتشرکردکهمشخصًابهشرایطپسازفروپاشی
راکهدریکمقالهدرمجلۀ“نول اینکتاب از اتحادشورویمیپرداخت.فشردهای
اوبزرواتوار”NouvelObservateurآمدهبود،ترجمهکردمکهبهفاصلۀیکهفتهبعد

ازانتشارکتابدرمجلۀآرشچاپشد.
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کنگرۀبینالمللیمارکس

بار اولین برای ۱۹۹۵ سال در
بیش حضور با بینالمللی یککنگرۀ
آنبیش نفرتشکیلشدکهدر ازهزار
اینکنگره ارائهگشت. مقاله ۲۵۰ از
بیده، ژک چون اساتیدی اهتمام به
ژکتکسیهواتیینبالیبار…درمحل
دانشکدۀفلسفۀنانتر-پاریس۱۰برگزار
شد.اینخودشدردنیایغربحادثۀ
مهمیبهحسابمیآمدکهلوموندوسایر
ما منعکسکردند. را آن هم نشریات
باعطشوعالقۀفراواندراینکنگره
شرکتکردهومنتخبیازبهترینمقاالت
ومشارکتهاراترجمهودردوجلدبا

عنوان“کنگرۀبینالمللیمارکس”منتشرکردیم.)۱(برخیازاینمقاالتدرآرشوبعدها
رویسایتهمنشریافت.درکنگرۀبعدکهدرسال۱۹۹۸برگزارشدماجزوارگانها
ونشریاتبرگزارکنندۀکنگرهبودیمویکجلدترجمهمربوطبهاینکنگرهراهممنتشر

کردیم.)۲(

مااینمقاالترابااجازۀژکبیده)کهبرگزارکنندۀکنگرهبودواینجابایداز
بیدهاستادفلسفهدردانشگاهپاریس اوسپاسگزاریکنم(،ترجمهومنتشرمیکردیم.
بود. انداخته راه راهمراهژکتکسیه مارکس اکتوئل نانِتروکسیستکهمجلۀ ۱۰
ما اختیار در دیجیتال بهصورت را مقاالت تنها نه داشتند؛ ماهمکاریخوبی با آنها
هم، سر آخر میدادند. پاسخ داشتیم واشکاالتیکه ما سؤاالت به بلکه دادند، قرار
نظرموافقانتشاراتدانشگاهیفرانسهیعنیPUFراجلبکردندکهحتیآرماکتوئل
بزنیم.کتاباولودومرویسایتاکتوئلمارکس مارکسراهمرویکتابفارسی
هستوهمینطورمقاالتفراوانیکهمرتبازاینوآنآوردیم،مثلمقاالتیازسمیر
امینودمینیکولوسوردووغیره.خوشبختانهماموفقبههمکاریبااینافراددانشمندو
دانشور،دانشگاهیومسئولوعالقمندبهفعالیتدرعرصۀمارکسیسموغیرهبودهایم،
هرچندمامیخواستیمازاینحدفراتررویم.بهنظرمبهلحاظعملیومبارزاتیماازآنها
جمعکوچک بود. ارزشمند خیلی برایمان آنها با همکاری بههرحال بودیم؛ فعالتر

 http://peykar.org/books/402-congres1.html.”۱-نک.به:“کنگرۀبینالمللیمارکس
۲-اینمجموعهدرسهجلددرایرانتحتعنوان“مارکسیسمپسازصدسال”توسط“نشردیگر”)زمستان

۱۳۸۶(منتشرشد.
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این رادر بودکهمسئلۀبحرانومطالعاتمارکسیستی اولینجریانی اندیشهوپیکار،
سطحبهطورمستمروارداپوزیسیونچپایرانکردوبهآندامنزد.یکیازنکاتیکه
این از و مارکسیستیست مطالعات دارد،همین آنتخصص مورد در پیکار و اندیشه

لحاظمایۀافتخارماست.

درتماماینفعالیتهاچیزیهموارهوجودداشتهکهمیشودآنرااشتیاقوتالش
آتشیندرجهتدفاعازمارکسیسمنامید.همۀاینهاباهمتوهمکاریرفقاییصورت
گرفتهکهبعضیشناختهشدههستندوبعضینه.قبلازهمۀآنهادررابطهبامسائلنظری

ونگارشیحضورحبیببرایمانخیلیارزشمندبودهاست.

منظورازذکرایننوعفعالیتهاایناستکهنشاندهممادربرابرتالشهایی
کهاینطرفوآنطرفصورتمیگرفتهبیتفاوتنبودهامامتأسفانهاغلب،در۹۰
درصِداینفعالیتهاخودراتنهایافتهایم.بدبختانههیچجریانایرانِیدیگریدراین
سمینارهای و جلسات در یا مارکس کنگرۀ در نداشت.گاهی شرکت فعالیتها نوع
دیگر،تکوتوکباکسانیبرخوردمیکردیمکهمیآمدندومیرفتندولیبرخوردمجدانه
وپیگیرانهایباقضایانداشتند.اینبیشازآنکهبرایماافتخاریباشد،نقِصحضورو
عدمِبرخوردرفقایایرانیباایننوعدغدغههارانشانمیداد؛مثاًلدرکنگرۀمارکس،
مباحثکنگره زیرعنوان بودکه ازحزبکمونیستکارگریآمده نمایندهای بار یک
بحثیارائهدادکهچیزیجزتبلیغاتبرایحزبخودشاننبود!البتهدرآنکارگروهی
یا۳۰ ایشانصحبتکردند،جمعیتزیادیهمحضورنداشت،شایدحدود۲۰ که
نفر.اینخودشنشانمیدهدکهمشارکتایرانیهاخیلیمحقروناچیزبود.خودماهم
اندیشهوپیکارتوانایی چیزعجیبیاضافهنکردیم!منشخصًاچقدردلممیخواست
آنراداشتکهحداقلدررابطهبایکمسئلۀمشخصدرآنجابحثیرامطرحکندوبه
احتمالخیلیزیادمیتوانستیمراجعبهیکسریمسائلحرفهاییهمبزنیم.همیشه
داغشبهدلمماندکهماعلیرغممشارکتوحضورجدیماندرکنگره)تاجاییکه
ماازبرگزارکنندگانکنگرهمحسوبمیشدیم(وهمینطورعلیرغمتواناییماندرمورد
مباحثیکهدرآنجامطرحبودومارویشحرفداشتیمومیتوانستیممداخلهایدرآن
داشتهباشیمبحثیارائهنکردیم.ماچهبسامیتوانستیمدربارۀمسائلیمربوطبهایرانمثل
جنبشکارگریکهدرآنزمانشعلهوربود،بعضیازفعالیتهایکارگری،مسئلۀمذهب
ارائهکنیم؛ بحرانجنبشکمونیستیچیزی یاحتی زنان موضوع مذهبی، وحاکمیت
بهنظرممیتوانستیمهمانحرفهاییکهدرنشریاتخودمانداشتیمودرجلساتمان
بحثشرامیکردیم،مطرحکنیم.نظروگرایشمناینبودکهمیتواناینمباحثرا
توافقهمۀرفقا اینمورد اما بادیگرانمطرحکردودرمیانگذاشت، درچارچوبی
بهخصوصرفیقحبیبنبودهواوهمیشهبهچیزیکهپیشمیبریمباوسواسبیشتری
نگاهمیکرد.منکاماًلمعتقدمکهاقداماتمادرجهتطرحمباحثمربوطبهبحراندر
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اندیشهوپیکاروسپسکنگرۀمارکس،دربینمارکسیستهاوچپهایایرانیبیتأثیر
نبودهوهمهکموبیشناگزیرشدندآنراپیبگیرند.تقریبًابالفاصلهبعدازانتشارجلد
اولازکنگرۀمارکس،اتحادفداییانوچندگروهدیگردرپاریسیکسمیناربزرگبا
حدودصدنفرشرکتکنندهتشکیلدادند؛اینکهآنهابهضرورتکارتئوریکحولاین
مسائلبرسندمهمبود،البتهکارشانمتأسفانهبهجایینرسیدولیهمینکهامروزمیبینیم
رویسایتهایگوناگوناپوزیسیوناینگونهمقاالتبهچشممیخورد–البتهنهصرفًا
بهواسطۀفعالیتمابلکهبهخاطرتحوالتیکهدرعرصۀجهانیودراندیشهکمونیستها
این در متعددی بیدار”مقاالت مثاًل“نشر بسیخوشبختیست؛ آمده–جای بهوجود

زمینهداردوهمینطورمیتوانمقاالتتئوریکرارویخیلیازسایتهاخواند.

باری،مانتوانستیمبحثمستقلیدرکنگرۀمارکسارائهکنیم؛البتهازیکیاز
مترجمینخوبآثارمارکسیستیدرایراندعوتکردیمکهبهپاریسآمدهودررابطهبا
نشرآثارمارکسیستیدرایرانگزارشیارائهکند.اندیشهوپیکارمقداریازخرجسفرش

راهمتقبلکردولیمتأسفانهسفرشامکانپذیرنشد.

فعالیتهایدیگر

کاِرترجمهونشردررابطهبامسائلمارکسیستیادامهداشت؛حضور،آشناییو
فعالیترفیقمانبهرام)قدیمی(باآمریکایالتینومسائلآن،امکاناتنوینیدرارائۀ
مباحثمربوطبهاینمنطقهوبهخصوصالسالوادورومکزیکوجنبشزاپاتیستیفراهم
کرد.حاصلیکیازسفرهایاوبهالسالوادورجزوهایبهنام“دلهاودستهادرجنگ
وصلح”بودکهاندیشهوپیکاردر۱۹۹۴منتشرکرد.اینمقدمهایبودبرایمباحث

دیگریکهدرآیندهدربارۀاینمنطقهانتشاردادیم.

درمجموع،ایندورۀسالهای۱۹۹۰بدوناینکهخودمچندانمتوجهباشم،
دورۀپرتالشوپرثمریبود.درقبالایران،فلسطین،آمریکایالتین،مسائلنظریو
تاریخجنبشوغیرهمقاالتیارائهمیدادیم.دررابطهباآمریکایالتینمسئلۀچهگوارا
مطرحبود.سال۱۹۹۷مقارنباسیامینسالگردکشتهشدنچهگواراشد.درمطبوعات
مصاحبههای و مقاالت و مناسبتکتابها بدین غربی کشورهای دیگر نیز و فرانسه
متعددانجاممیشد.درآنروزهابادونفرازدوستانویداحاجبیومحمدرضامعینی،
درتماسبودمومعمواًلبهطورمنظمیکدیگررامیدیدیمواخبارآمریکایالتینرا
دنبالمیکردیم.بهنظرمانرسیدکهدربارۀچهگواراونقدوبررسیهاییکهدرمورداودر
جریاناست،کتابیتهیهکنیمودراینزمینهبهارتباطتجربۀکوباباآنچهدرایرانبهعنوان
جنبشمسلحانۀچریکیصورتگرفتهبود،بپردازیم.ایندوستانبهنظراتمنوفعالیت
اندیشهوپیکارعالقۀخاصینداشتندولینقاطمشترکیپیداکردهبودیمکهاجازهمیداد
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باهمکارکردهوکتابیدربارۀچهگوارافراهمکنیم.برایناساسهرکدامگوشهایازکار
راپیشبردیم.نزدیکبهصدصفحهرامنمهیاکردموآنهانیزمطالبمفیدیتهیهکرده
متأسفانه ولی ویراستاریهمکردیم را آن موردمضمونکتاببحثکردیم، در بودند.
چاپنشدهرهاشد.برسرنحوهوکیفیتانتشارشبهتوافقنرسیدیم،البتهبرخیمقاالت
اینکتاببعدهامنتشرشد؛ازجملهترجمۀمقالهایتحتعنوان“چهگواراواخالقدر
پیکارسیاسی”نوشتۀژانتهابلکهدرمجلۀآرشچاپکردمودیگریترجمۀمقالهای
ازچهگواراتحتعنوان“نکاتیدربارۀایدئولوژیانقالبکوبا”کهبعدهارویسایت
آمد؛ضمنًامقالۀنسبتًامفصلیدربارۀتأثیرتجربۀکوبادرایراننوشتهبودمکهمجموعۀاین
سهنوشته)بااطالعواجازۀآندورفیق(همراهباترجمههاییدیگرازبیژنهیرمنپورو
شهزادسرمدیدرکتابیمجزابهنام“چهلوهشتسالپسازچهگوارا”درسال۲۰۱۵

بهچاپرسید.

برایاطالعازآنچهطیاینمدتانجامشدهخوانندهرابهسایتمراجعهمیدهم.
جاداردبهپرنسیپهاییاشارهکنمکههمیشهمدنظرمبودهاست؛همیشهترجیحدادهام
مقالهایراکهنویسندهایزحمتتدوینآنراکشیدهترجمهکنمتااینکهازمقاالت
متعدد،ازهرکدامچیزکیبرداشتکردهوآنهارابااندکیارزشافزودهیاحتیبدون
با آشنایی و معارفه برای صرفًا هیچوقت اینکه، دیگر سازم. منتشر خود نام به آن،
را آنها از مقالهای یا اولکاری،کتاب بلکه نگذاشتم، جلو قدم علمی شخصیتهای

ترجمهومعرفیکردهوسپسبرایارائۀآنخدمِتانجامشدهباآنهاتماسمیگرفتم.

از پس اوِل ساِل ده این در
در مسائلیکه از بهغیر پیکار، خاموشی
بود، مطرح وکمونیستی جنبشکارگری
حوادثدیگریهمپیشمیآمدکهممکن
بوددرمبارزهبرایدموکراسیوعلیهرژیم
مفید فقیه والیت و اسالمی جمهوری
و اخبار انتشار به ملزم را خود ما باشد؛
میدانستیم؛ موارد این در تحلیلهایی
خمینی دورۀ اواخر زمانیکه جمله از
بلند رشدی سلمان مسئلۀ صدای و سر
ازجانبیک او از دفاع در شد.کتابی
“سلمان بهنام شد نوشته سوری نویسندۀ
رشدیوحقیقتدرادبیات”؛اینکتاب
راکهازمتنعربیترجمهکردمازکارهای
داده انجام پیکار و اندیشه خوبیستکه
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است.)۱(درابتدابیشازبیستصفحهازاینمتندرمجلۀچشماندازمنتشرشدوبعدهم
بهصورتکتابدرآمد.هزارنسخهازآنتوسطانتشارات“سنبله”درهامبورگبهچاپ
رسید؛ازمسئولاینانتشارات،نصرتتیمورزادهتشکرفراوانمیکنمکهکتابرابهخرج
خودشانچاپکردندوبیشازنیمیازنسخههایچاپشدهرادراختیارماقراردادند
تاهرگونهکهمیخواهیمپخشکنیمواحیانًابفروشرسانیم.بهنظرماینترجمهازکارهای
ماندگاریبودکهانجامگرفتولیمتأسفانهتبلیغزیادیحولآننشد،جاداشتخودمان
بهنحوفعالتریآنراارائهمیکردیم.اینکتابدرکبسیارزندهوخوبیازرابطۀهنر،
دین،تاریخوتمدنارائهمیدهد.نویسندهیعنیصادقجاللالعظمازکمونیستهایقدیم
درسوریهولبناناستکهدرسالهایاخیربراساسمذاقزمانه،مقداریبیشتربهلیبرالیسم
گرایشپیداکردهاست.برایمنمهمترینمسئلهایکهدررابطهباسلمانرشدیمطرح
میشد،مسئلۀآزادیبیانبودوهمینطورنگاهیاقرائتدیگریکهبهکارهنری،آزادی
هنرمنددرانتقاد،حتیدربرخوردشبهمقدساتمذهبییاملیوسیاسیداشت.همۀاین
مواردرادرمقدمۀکتابشرحدادهام؛ضمنًاهدفدیگریکهازترجمۀچنینکتابهاو
مقاالتیاززبانعربیداشتم،مبارزهباُشووینیسمکورایرانیبودکهگمانمیکندفرهنگ
وتمدنعربیدرسطحینازلقرارداردوبهآنبهدیدۀتحقیرمینگرند.اتفاقًاپساز
پخشکتابواکنشهاییدراینبارهدریافتکردیمکهبرایننکتهتأکیدورزیدهبودند
کهمانمیدانستیمدربیناعراب،نویسندگانروشنبینوفرزانهایمانندنویسندۀاینکتاب

وجوددارد.

درهمینسالها،درفروردین۱۳۷۹)۷تا۹آوایل۲۰۰۰(دربرلینکنفرانسی
دردفاعازاصالحطلبانبرپاشدکهعدهایازنویسندگانوروشنفکرانایرانیبهدعوت
آلمان روابط بودکه این واقع در آنشرکتکردند.قصدشان در بل” هاینریش “بنیاد
واروپاراباجریاناصالحطلبیدرایرانهمراهکنند.وقتیکهبرگزارکنندگاندربرابر
مردموحضارقرارگرفتند،حضاریکهعمومًاًمخالفوزخمخوردهازرژیمجمهوری
این از برگزارکنندگان ابرازکردند؛ را انواعگوناگونمخالفتخود به بودند، اسالمی
برخوردهابرآشفتهشدندولختشدنیکمردیا“ازآنبدتر”لختشدنیکزنرا
)البتهنهبهصورتکامل،بالباسزیر(تقبیحکردند.دراینجلسهخانمیبهنامپروانه
حمیدیهنرمندتئاتر،بهسبکوزبانینمایشیاعتراضخودرا)بالختشدن(دراین
کنفرانسبیانکردهبود.ایننوعاعتراضبرایبسیاریازافرادشوکآوربود؛دراین
مورددادوقالبسیاریبهپاشدوبهیاددارمکهیکیازسازمانهایچپحتیاقداماین
خانمرا“مایۀآبروریزیچپ”دانست.ماموضعگیریمتفاوتخودرادرمقالهایتحت
ارائهدادیم.)۲(بعدازمدتی،به عنوان“کنفرانسبرلین:هرکسیبرطینتخودتنید”

http://peykar.org/books/403-salman.html”۱-نک.به:“سلمانرشدیوحقیقتدرادبیات
۲-نک.به:“کنفرانسبرلین:هرکسیبرطینتخودتنید”.



۷۲۰ازفیضیهتاپیکار

مناسبتبرگزاری۸مارسبهپیشنهادپوران،ازاینخانم،باوجودطعنولعنبعضیاز
جریاناتچپ،دعوتشدکهدربرنامۀ“کمیتهزنانضدسنگسارپاریس”شرکتکند.
اینبرخوردزنده،مدرنوچپازطرفپورانکهپابهسنگذاشتهوسابقۀفعالیتهایش
بیشترسنتیورفتاروظاهرشهمگواهچنینچیزیبود،برایمبسیارجالبوافتخارآمیز

جلوهکرد.

سایتوآرشیواسناد

بهنظرمازسال۲۰۰۰بهبعدبارایجشدناینترنت،یکموضوعمهمبرایما
مسئلۀسایتبود.مدتیبودکهبهفکرراهاندازییکسایتبودمواینکهچطورمیتوان
سایتمناسبیدائرنمود.سایتبههمتیکیدوتاازرفقافراهمشد.درواقعاینسایت
میبایستحکممیزکتابیاویترینماراداشتهباشد،درنتیجهسعیکردیمآنرامطابق
ومحتواصحیح نظرشکل از بیاوریمکه مطالبی آن در دهیم؛ سامان پرنسیپهایمان
وُپرمایهباشد.سایتدرعینحالباتوجهبهپیشینۀمادرجایگاهیکنشریۀبحثهم
بود؛یعنیمطلبیکهدرسایتمیگذاریمنبایدالزامًانظرماباشدوالغیر؛ماعرصهای
رابهعنوانمباحثبحراْنبازتلقیکردهکهدرآناینگونهمسائلموردبحثوگفتوگو

قرارگیرند.

چارچوب در تبلیغی-ترویجی نوعیکار ماست عمل راهنمای سایت در آنچه
مسائلیستکهنسبتبهآنهابهصورتترجیحیموضعمیگیریم؛معنیاشایننیستکه
قصدرهبریداشتهباشیموبهکسانیکهمدامپرسشهایشانرامطرحمیکنند،پاسخهای
قطعیبدهیم،البتهمادرآغاِزکاروبهعنوانمقدمه،درمطلبیباتیتر“دربارۀاینسایت”
توضیحاتالزمرادادهایم.بهنظرمهمیشهیکسریمقاالت،موضوعاتوغیرهروی
این یادرمظان برایکسانیکهمثلخودمافکرمیکنند آمدهکهفکرمیکنیم سایت
انتظارقراردارندکهمثلمافکرکنندواهتمامخودرابراینگونهمسائلبگذارند،بتواند

جالبباشد.

باراهاندازیسایتبرایمنارائۀآرشیوسازمانبهطورجدیمطرحمیشدچراکه
ازهماندورههایاولیهیادگرفتهبودیمکهبهفعالیتخوددریکمسیرتاریخیبنگریم.
اهمیتآرشیوومستندکردنتاریخگذشتۀچپازاینضرورتسرچشمهمیگیرد.قدر
مسلمایناستکهتاریخماازهرجنبهکهبهآنبنگریممتأسفانهباکمبودآرشیوومستنداتی
کهبرایتحقیقضروریستمواجهاست.ایننقصکهبهویژهدامنشناختتاریخجنبش
چپراگرفتهصرفًاناشیازسرکوبهایمستمرنیست؛مسلماستکهسرکوبهایپیاپی
وشرایطامنیتییکیازموانعمهمبودهاست،اماچنینمانعیدرکشورهایدیگرهم

http://peykar.org/old/article/arti-tor/ar.to-pdf/a014.pdf
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وجودداشتهولیمیبینیمکهذهنیتحاکمبرتحوالتاجتماعیازنظرحفظآرشیوو
مستندات،نتایجدیگریغیرازآنچهدرایرانشاهدیمبهوجودآوردهاست.)۱(

گفتمکهمجاهدیناولیهبهاینمهمتوجهخاصیداشتندوماهموارهتالشکردیم
انواع بهصورتجاسازیشدهالی یادداشتها اوراقو اسنادراحفظکنیم. طیسالیان
کاالها،رویکاغذنازکسیگار،یاباجوهرنامرئیودراشکالیکهبههیچروشکیایجاد
نکندبرایمانارسالمیشدکههمهرادریکیدونسخهتکثیرمیکردهودرجاییمطمئن
نگهمیداشتیم.دقتوانضباطسازمانیکهتاقبلازقیامادامهداشت،یعنینزدیکبه
هفتسال،مجموعۀقابلتوجهیازآرشیوفراهمکردکهفعالیتهایسازمانرادرارتباطبا
زندان،خارجاززندانوخارجکشوردربرمیگرفت.نامههاینامرئیکهرضارضایی،بهرام
آرامورفقایمتعدددیگرکهمسئولیتارتباطیبرعهدهشانبودمینوشتندومیفرستادند
گاهباچناندقتیهمراهبودکهبرایخودمانیزدرسوآموزشبود:گفتمکهیکباررضا
رضاییدهصفحهمکاتباتراباجوهرنامرئیدریکدفترچهتقویم،بیهیچخطخوردگی
باخطبسیارزیبانوشتهبود.ازنشریاتدیگرانهم،اگرمهمتلقیمیشدنسخهایدر
آرشیونگهمیداشتیم،چهمربوطبهایرانیهاچهمربوطبهکشورهایعربیبهویژهفلسطین.
اینسنت،کاریجمعیوسازمانیبودنهفردی؛برایمثالاگردرجریانقراربارفیقی
یادداشِت از میشد، ردوبدل یادداشتی دیگری وگروه سازمان یا فدایی ازچریکهای
هردوطرفنسخهبرداریشدهوبهخارجارسالمیگشت؛هماکنوننمونههاییازاین
یادداشتهاراکهدرشرایطجهنمیتعقیبومراقبتساواکبینماوگروههایدیگررد

وبدلشدهدرآرشیوداریم)ازجملهنک:بهصص۵۴۰و۵۴۱همینکتاب(.

برای که اهمیتی بهرغم متأسفانه
حفظایناوراقواسنادداشتیم،حوادثو
شرایطباعثشدکهبرخیاسنادبرایآنکه
ماگرفتاری برای و نیافتد بهدستدشمن
فراهمنشودازبینبردهشد،مانندُمهرهای
جعلیمؤسساتدولتیوغیره؛مواردیهم
آیندهنگری و هوشیاری عدم داشتهایمکه
موجبازبینرفتننامههاواسنادشده،زیرا
نسخههاییمنحصربهفردبودهاند؛چنانکه
درمواردیهم،درحوادثیکهربطیبهما

شفیعی دکتر مقالۀ به نگاهکنید باره این در -۱
کدکنیپسازمرگایرجافشار.

http://peykar.org/free/610-zarfiateensan.html 
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نداشتهبرخیازنوشتههاواسنادبهکلیازدسترفتهاند:یکچمداندرجنگداخلی
بیروت،یکچمداندرعدن)یمنجنوبی(وچمدانسومیدرطرابلس)لیبی(؛بخشی

ازنوارهایکاستنیزکهجزواینآرشیوهابود،ازبینرفتهاست.

باری،تمامتالشخودرابهکاربستیمتامقاالت،مطالبونوشتههاییراکه
اسناد یعنی بگذاریم سایت روی بوده، جنبش از شاخه این مسائلگذشتۀ به مربوط
مجاهدیناولیهتاپیکار.درآنجاغیرازمطالبپیکار،مطالبدوجریانقبلازپیکار
راهمآوردهایم.جریانما،یعنیجریانانتقادی،سیاسیوانقالبیایکهماباآنزیستیم
ودرونشرشدکردیم،جریانمجاهدیناولیۀمذهبیوهمینطورجریانمجاهدینم.ل.
استتاسرانجامبهپیکاررسید.بهایندلیلآرشیواسنادسازمانپیکاررابهسهردیف
از بیشتر راهمگنجاندهایم، مذهبی اسنادبخشمجاهدین اینکه تقسیمکردیم.علت
مجاهدین سازمان ایدههای و اندیشه،عمل روحیات، معتقدیم ما استکه لحاظ این
ازسالهای۴۴-۱۳۴۳استکهپایۀفعالیتپیکارقرارگرفت؛آنهاجمعآورینیروو
فکروسازماندهیوتدارکمبارزۀآتیرادردستورداشتندوششسالپنهانازچشم
رژیمشاهاینتدارکرادنبالکردند.باتوجهبهاینکهسازمانمجاهدینمذهبیکهبه
رهبریرجویشکلگرفت،کتابهایآموزشیقبلازتغییرایدئولوژیمجاهدیندرسال
۱۳۵۰رامنتشرنکردهاست،ماهمۀآنهارارویسایتگذاشتهایم.رویسایتازجمله
دورۀمجاهدین آموزشی وجزوات نشریات پیکارگنجاندهشده، آرشیو در مطالبیکه

م.ل.هماست.

پرنسیبدیگریکهمادرموردآرشیومدنظرداشتیماینبودهکهتاریخراآنطورکه
هستدراختیارخوانندگانودرواقعدراختیارتاریخقراردهیم؛یعنیکتابهاواسناد
راحتیچنانچهموردمخالفتکسانیهمباشدمنعکسکنیم؛مثلکتاب“بیانیۀاعالم
مواضع…”کهطبعًاباشدتهرچهتمامترازطرفمخالفانیمثلمجاهدینبهرهبری
رجویروبهروشدهبود؛آنهادرپاسْخکتابیباعنوان“بیانیۀاپورتونیستهایچپنما”
نوشتهبودندکهمااینسندراهماسکنکردهوزیر“بیانیۀاعالممواضع…”آوردهایم.
ایننحوۀبرخورددربینجریانهایسیاسیایکهتابهحالشناختهامکاًلبیسابقهاست.
برخوردمشابهیبهانتقادامیرحسیناحمدیان)افسرسابقزندانساری(بهبخشمنشعب
صورتگرفت.اوهمانطورکهذکرآنرفت،درسال۱۳۵۷کتابیبهنام“گزارشبه

خلق”نوشتهوچاپکردکهحاویانتقاداتیبهبخشمنشعببود.

دراینکارگردآوریونشر،گاهبااستقبالوهمکاریدوستانیدوریانزدیک
بعضی در اینکار متوجهشدیمکه بیاعتناییوحتیکارشکنی. با وگاه مواجهشدیم
این آنها برای وچهبسا بودند آنگذشتهپشتکرده به نبودکه رفقایی بابطبع مواقع
نوعفعالیت،بیانهمانگرایشقدیمیایبودکهدرمنسراغداشتند،یعنیهماناتهاِم
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گرایشبهراست؛وقتیبهیکیازآنهاگفتمکهمیخواهیمیکدورۀپیکاررااسکنکنیم
وبهصورتسیدیدربیاوریم،بهنظرشاینکارمااحمقانهجلوهمیکردولیهمانجا
گفتکه“حاالاگردرستشدماهمیککپیازآنمیگیریم!”یعنیحتیحاضرنبود

یکدورهازآنرابخرد!بههرحالانجاماینکاربرایشضرورتینداشت.

مسئلهوقتیپیشمیآمدکهافرادیاسنادفعالیتهایسازمانرادردستداشتند
وآنرابهمانمیدادند؛بعدمطلعمیشدیمکهیاآنرانفلهکردهیابهفردیبهاصطالح
را شهدا از بسیاری نام و عکس که آمد پیش هم مواقعی کردهاند. واگذار بیطرف
ازحقوقبشروغیره انجمنهایدفاع یا برایمجاهدین)رجوی( بلکه ندادند ما به
به و نداده ما به بودهاند پیکار از خود حالیکه در را زندانشان خاطرات فرستادند.
دیگرانواگذارکردند.باهمۀایناحوال،باهمتدوستانورفقایمبارزیکهخودرا
دربرابرفعالیتانقالبیگذشتهمسئولتلقیمیکردندگنجینهایغنیفراهمآمد.هرچه
از خود رفقاستکهگاه همین مدت بلند یا همکاریکوتاهمدت نتیجۀ بهدستآمده
خانوادۀزندانیانوشهدایاوابستهبهجریانمابودهیاحتینبودند.دوستانیداشتهایم
کهدراینزمینهباماهمکاریکردهاندواسنادیکهدردستداشتهاندرابهماسپردهاند
درحالیکهخطمشیوسیاستماباآنچهآنهاانجامدادهبودندمغایربود.براینمونه،
قسمتیاز“یادداشتهایزندانتقیشهرام”دردستکسانیبودکهبااندیشههایوی
مخالفبودندولینوشتههایشرابهعنوانسندیتاریخیبهجایامنیتحویلدادندکه
سرانجامبهدستمارسیدومنتشرشد.نامشهداوشرححالآنهانیزهمینطور.برای
ازشهرهاوکشورهایمختلف،نسخههای پیکار نامۀ ازهفته جمعآوری۱۲۷شماره
باهمانشکلوشمایلیکهدر را تاسرانجامهمۀشمارهها متعددومکررگردآوردیم

چاپاولداشتهانداسکنکنیم.

مادوماهونیم،روزانهساعتهابرایاسکنکردنسههزارصفحۀنشریۀپیکار،
آنهمبادستگاههاییکهآندورهدراختیارداشتیم،زمانگذاشتیم.همۀکارآرشیو،ابتکار

عملآنوغیره،بهلطفزحماتبهرامبود.

برایکِلآرشیونشریۀپیکاریکامکانجستجوهمفراهمشدهکهمیتوانازطریق
آنموضوعاتمختلفرایافت.فعالیتمربوطبهآرشیوهنوزادامهداردوموضوعات
دیگریباقیماندهکهبایدبهمروردرآنجایگیرد.ناگفتهنماندکهبرخیازکتابهامثل

کتاب“بیانیۀاعالممواضع…”وچیزهایدیگرمجددًاتایپشدهاست.

دیدیم ما بودکه این میکرد راضروری آرشیو انتشار دالیلیکه از دیگر یکی
بسیاریازسازمانهاطوریرفتارمیکنندکهگوییهمیشهدرمبارزهراهدرستیدرپیش
گرفتهاندوفقطسرکوبرژیمدرنابودیتشکلهایسیاسینقشداشتهاست.آنهادر
حوزهسیاستحاضرنیستندمسئولیتافکارواعمالخودرابهعهدهبگیرندوبههمین
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لحاظشعارهاواعمالپیشینراتکرارمیکنند.ازطرفدیگرمیدانستیمکهرژیمبادر
دستداشتناسنادواطالعاتبسیاریکهدرحمالتشبهگروههاوسازمانهابهدست
دارد. دست در بازماندگانشان از بیشتر را نیروهایچپ بررسیگذشتۀ امکان آورده،
تحریفتاریخکهدرسراسرجهانسرمایهداریبهعنوانبخشیازسالحمبارزهباانقالبیون
بهکاربردهمیشود،درایراننیزجایخودرابازکردهاست.انتشاراسنادنشاندهندۀآن

استکهمامسئولیتتمامیتگذشتۀسیاسیخودرابهعهدهمیگیریم.

برایتهیۀآرشیومیبایستیخودمانهمۀمراحلکاررابهعهدهمیگرفتیم.ماکه
ازرفقاییقدیمی توانستیم نبودیم آشنا آرشیودیجیتال تهیۀیک باکموکیفتکنیکی
کهدرامورکامپیوتریتجربهداشتندبهرهمندشویم؛بدونکمکفکریوفنیاینرفقا،
چهدرتهیهوچهدراختیارگذاشتنابزارکامپیوتریو…ماقادربهچنینکارینبودیم.
رفقای بقیۀ و ازرفیقعلی بهخصوص آنرفقاتشکرکنم، از درهمینجامیخواهم
بروکسل.اینکارشاق،توانفرساوُپرزحمتیبودکهبهاهتمامآنهاانجامشدوهنوزهم
تاچهبسامسیررهایی تلفاتدادهشده اینگنجینه بهصفحۀ برایصفحه ادامهدارد.

نهاییراسهلترکند.

آشناییوفعالیترفیقمانبهرامباآمریکایالتینومسائلآن،امکاناتنوینی
درارائۀمباحثمربوطبهاینمنطقهوبهخصوصجنبشزاپاتیستیدرسایتفراهمکرد.
باراهافتادنسایت،بخشزندهایازآنبهمسئلۀآمریکایالتیناختصاصپیداکردوبه
ماامکاندادبحثهاوترجمههاییدراینبارهداشتهباشیم؛ازجملهانتشارسهکتابدر
رابطهباجنبشآمریکایالتینوزاپاتیستهاکهاولینش“حکایتهایآنتونیویپیر”)۱(
بود)روایتیازجنبشبهقلمفرماندهمارکوسبازبانبومیانمنطقه(؛دومیشاملیک
سریمستنداتومصاحبههابامسئولینجنبشهایتودهایدرآمریکایالتینمیشدکه
بهتدریجطیچندینسالدرسایتدرآمدهبودوسرانجامیکجادرایرانمنتشرگشت)۲(؛

سومیکتاب“آتشوکالم”دربارۀتاریخچۀارتشزاپاتیستیست.)۳(

بهاینترتیبمیتوانگفتکهسایتماگذشتهازآرشیو،دسِتکمبهسهعرصه
مشخصًا یعنی مارکسیستی، اندیشههای در پژوهشهایی و تحقیقات است: پرداخته
اندیشۀمارکسوبحرانجنبشکمونیستی،دیگریفلسطینوسومیهمآمریکایالتین

وجنبشزاپاتیستی.

http://peykar.org/books/400-antonio.html”۱-نک.به:“حکایتهایآنتونیویپیر
۲-نک.به:“گفتوگوهاییباجنبشهایکنونیآمریکایالتین”؛فلیسیتاسترویهوبهرامقدیمی؛نشر

نیکا؛۱۳۸۹.
http://peykar.org/books/849-atash-va-kalam.html.”۳-نک.به:“آتشوکالم
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برخیفعالیتهایپوران

به بیشتر وسیاسی، دموکراتیک فعالیتهای آنچهشمردیمیکسری بر عالوه
بهاومیکردیم؛ ابتکاروشرکتپورانبازرگانانجاممیشدکهماکمکهایالزمرا
ازجملهبرگزاریسالگرداعداموکشتارهای۱۳۶۰تا۶۷،قتلهایزنجیرهایوغیره؛
پورانبهخصوصدرجلساتتدارکاتیمیتینگ۸مارس،روززنانشرکتفعالیداشت
وهمراهبارفقایشچندینبزرگداشتموفقبرگزارکردندکهبرخیازآنهابابیشترین
وشرح میشود سال۱۹۹۹ به مربوط )بهنظرم ازجملهجلسهای شد؛ روبهرو استقبال
جزئیاتاینمراسمرادرسایتآوردهایم(کهباچندمناسبتتاریخیهمراهشدهبود:
پنجاهسالازنگارشکتاب“جنسدوم”اثرسیموندوبووارمیگذشت،هشتادسالاز
ترورروزالوگزامبورگوهمینمدتازاولینسخنرانیومشارکتیکزنایرانییعنی
باحقوق رابطه در بینالمللی درکنفرانسی ارانی( تقی ارانی)خواهردکتر ایران خانم
زنان.برایهمۀاینموضوعاتمقالهتهیهشدهبودوعالوهبراینهاازخانمژانویهفرس
نویسنده،فمینیستوفیلسوففرانسویدعوتشدکهدررابطهباحقوقزنانسخنرانی
کند.ماازاینمحققیکمقالهدرکتابدومکنگرۀمارکسبهنام“کاریعنیآزادی”

ترجمهکردهبودیم.

میتوانمبگویمپوراندرتمامطولزندگیاشکسیبودکهفراترازچارچوبهای
زیرا فراتر؟ میگویم چرا میکرد. فعالیت داشت، قرار آن در مشخصیکه تشکیالت
درعینآنکهخودراملزمبهفعالیتتشکیالتیمیدانست،فعالیتهایدیگریهممیکرد
البتهتاجاییکهتناقضیبامبانیتشکیالتینداشتهوچهبسادرخدمتآننیزمیتوانست
درآید؛ازآنجملهاستتماسهاییکهپسازقیامباخانوادههایروستاییدرورامین
همراهباچندرفیقدیگرداشتویاتماسباخانوادههایکارگریدرچارچوبمبارزهبا
بیسوادی.ضوابطمخفیمشیمسلحانهطوریستکهامکانفعالیتتودهایبرایافراد
کمترفراهماست.پوراناستعدادهاوکارآییهاییداشتکهبافعالیتهایتودهایبسیار
متناسببود.میتوانبهراحتیتصورکردکهاینگونهشخصیتیبرایجاافتادنوسازگار
شدندرقالبتشکالتچریکیومخفیباچهدشواریهاییروبهروبودهوتاچهحد
اینشکلویژۀسازمانیاورادربندنگهمیداشتهاست.پوراندرسال۱۳۵۰پساز
ضربۀاولشهریوربهمجاهدین،تمامظرفیتهایخودرادرعرصۀسازماندهیتودهای
نشانداد:چهدرارتباطبافعالیتخانوادههایزندانیان،چهدرارتباطبانیازهایخود
بیرونوبرعکس.درضمن به اززندان انتقالاخبارواسناد زندانیانوهمینطوردر
بایدبهخصلتیازپوراناشارهکردکهبهنظرمنافتخارآمیزبودوآنمبارزهبابرخیاز
افراد ایرانیانحتیدربین عاداتوسنتهایمردساالرانۀبسیارزشتیبودکهدربین
سیاسیرواجداشت.پوراناینمبارزهراچهبیرونازروابطتشکیالتیوچهدردرون

آنهموارهپیشمیبرد.
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موضوعانترناسیونالیسموقضیۀفلسطین

ازسالهایاولیکهآمدیمبادوانجمنپشتیبانفلسطیندرفرانسهفعالیتداشتیم.
یکیازآنها)A.F.P.S)۱است،البتهاسماینانجمندرابتدا“انجمنکمکهایدارویی
عضو بهعنوان زمان همان از کرد. تغییر نامش پیش سال چند از و بود فلسطین” به
اینانجمنکهبزرگترینانجمنطرفدارفلسطیندرفرانسهاستو ثابتدرجلسات
جلساتشباحضورشخصیتهایمعتبریهودِیضداستعمارفلسطینبرگزارمیشدشرکت
داشتهوباآنهاهمکاریکردهایم.یکبارکهبرایاتحادیۀدهقانانفلسطینیپولجمع
مناطق در درخت نهالکوچک یک کاشتن و خرید برای فرانک ده مثاًل میکردند،
اشغالی،تراکتشانراترجمهوپخشکردیم؛ماباامکاناتناچیزیکهداشتیم،نزدیک
به۳۵۰۰فرانکجمعکردیم.نوعهمکاریمابااینجریاناتچنینبودهکهبدوناطالع
آنهاتراکتیاخواستشانرابرایجمعآوریکمک،ترجمهوپخشمیکردیموآنچهبه
دستمیآمدرادراختیارشانمیگذاشتیم.اینسبککاربهنظرم،سبککارشرافتمندانه

ودرستیستکهالبتهدربرابرعظمتکارانترناسیونالیستیناچیزاست.

انجمندیگرجانبدارفلسطین“ُارو-فلسطین”Euro-Palestineنامداردکه
ماباآنهاهمارتباطداریم.اینانجمنهااحیانًابرسرسبککاروغیرهاختالفاتیدارند
اینانجمنبهخصوصدرچارچوب“کارزار با باهمهمکاریهاییهممیکنند. ولی
بایکوت،تحریموجلوگیریازسرمایهگذاریدراسرائیل”)B.D.S(همکاریداشتیم،
درجلساتشانحضورپیداکردهوبرخیازمقاالتشانراترجمهکردیم.اینمطالبدر
صفحاتیازمجلۀ“آرش”منعکسشده،درسایتخودمانچندمطلبمربوطبهآنوجود
داردودرسایتراهکارگرهمآمدهاست.ازجملهنتایجاینهمکاریها،درجناماندیشه

وپیکاردرسایتشانبهعنوانجریانیستکهازبایکوتاسرائیلدفاعمیکند.

جنبشهایضدجهانیشدنونقدمابرآنها

علیه اعتراضی جنبشهای قرن، ابتدای و ۱۹۹۰ سالهای اواخر در زمانیکه
سازمانجهانیتجارت،“داووس”ودیگرسمبلهایسرمایهداریجهانیشدهپاگرفت،ما
همطبعًاازایناعتراضات)سیاتل،جنوا،سوئد،هندونقاطدیگر(حمایتمیکردیم؛
وقتیمسئلۀتشکیلفورومجهانیواساسًاجنبشضدجهانیشدنمطرحشد،دررابطهبا
آنگزارشتهیهکردیم،تحقیقکردیمومقالهنوشتیم.مامقاالتمتعددیدراینزمینه
پخشکردیم.حمایتمابهاینمعنینبودهکهنقدآنهارانسبتبهجهانیشدنصددر
صدقبولداشتیمبلکههمانقدرکهفعالیتآنهارادرچارچوبمبارزۀضدسرمایهداری
نیزمیپرداختیم؛ بهانعکاسنقطهنظراتشان وضدامپریالیستیمثبتارزیابیمیکردیم

۱-انجمنهمبستگیفرانسه-فلسطین.
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برایمثالمقاالتیراازخانمنائومیکالینمعرفیکردیم.اوفیلمیهمهمراههمسرش
به همچنین .”The Take“ عنوان زیر تهیهکرده آرژانتین در اشغالکارخانهها دربارۀ
کتابدیگریازاواشارهکردیمکهدرآن“تئوریشوک”راطرحکردهاست.معرفیاین
کتابجزومواردیستکهبااعتقادبهاینامرانجامشدکهدرآنعمومًاًافراطکاری
سرمایهداریستکهموردحملهقرارمیگیردونهکلیتآن؛مثلحمایتازگروهَاَتک)۱(
کهدرفرانسهتشکیلشد،ماآنراهمتبلیغکردیم؛یعنیماهیچوقتمنتظرایننماندیم
کهاینگونهجنبشهادرتطابقکاملبانظراتمابودهیابهلحاظتئوریکدرعالیترین
حدممکنقرارداشتهوبرایمابهعنوانفعالیتفکریوعملیدرچارچوبرادیکالیسم
علیه مبارزه در اقداماتشان حدیکه در باشند؛ دفاع قابل صد در صد کمونیستی،
سرمایهداریمفیدبوده،آنهارامنعکسکردیم؛یعنیدرواقعباامکاناتاندکمانجان

کندیم،ترجمهکردیم،چاپکردیمورویسایتگذاشتیم.

در“اندیشهوپیکار”شمارۀ۲،یکبخشرابهطورویژهبهگفتوگوباسمیر
امین)هماستادوهمرفیق(اختصاصدادهبودیم.باوجودیکهماخودمانهمآنزمان
یکسرینظراتانتقادینسبتبهبعضیازبرداشتهایایشانداشتیمکهآنهاراصریحًا

بااومطرحکردیم.

مالقاتهایماباسمیرامینوآشناییبیشتربافوروممنجربهدعوتیشدکهازما
برایشرکتدراجالسباماکوبهعملآمد.

قبلازسفر،باحبیبنشستیموانتقاداتتئوریکخودراتنظیمکردیم.اینمطالب
بهفرانسهترجمهشدوبرای“ِرمیِهرهرا”فرستادیمکهدرواقعمعاونودستراستسمیر
امیندرایننوعفعالیتهابهشمارمیآید.مامضامینانتقادیخودرامطرحکردیمو
علیرغماینمواضع،تصمیمبهشرکتدراجالسباماکوگرفتهشدزیرامافکرمیکردیمکه
نفسطرحکردنمبارزاتکارگرانوزحمتکشانایراندرمقابلفعالینفورومدرعرصۀ

جهانیکاربسیارمفیدیباشد.

درنتیجهدرژانویه۲۰۰۶
بهپایتختکشورمالیسفرکردم.
یک داشتیم قصد درعینحال ما
نشست این از مفصل گزارش
ایرادهایی بهدلیل اما کنیم تهیه
بهاینمسئله بهلحاظتئوریک که

۱ـانجمنATTACبادرخواستعوارض
)ناچیزی(بستنبرمعامالتمالیجهانی

لیدردسامبر۱۹۹۸تشکیلشد.
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ارائه انجامبدهم، آنجامیتوانستم تهیۀگزارشمنصرفشدیم.کاریکهدر از داشتیم
گزارشیازوضعیتکاروجنبشکارگریدرایرانبود.اینگزارشرابراساسنوشتهای
این،مطالب بر تهیهکردیم؛عالوه ایجادتشکالتکارگری” برای پیگیری از“کمیتۀ
دیگریارائهکردم،ازجملهدربارۀوضعیتسرکوبآزادیها،مسائلزنانودرکلیک
گزارشافشاگرانهازاوضاعایران.برایکسانیکهدرمبارزهشانعلیهامپریالیسمبهدفاع
ازجهانیدوقطبیگرایشپیدامیکردندکهدرآنامپریالیسمدرمقابلخلقهاقراردارد،
شنیدنواقعیتجمهوریاسالمیوسرکوبهاییکهبرزحمتکشانِاعمالمیکندآسان
نبود؛بهخوبیبهیاددارمکهبایکیازاینروشنفکرانبهنام“ژکبریکمون”مشاجرهای
برسرماهیترژیمایرانهمدرگرفت.اومعتقدبودکهگزارشماوافشاگریهاییکه
ارائهمیدادیمبهنفعامپریالیسمآمریکاتماممیشودوبایددرتعادلقوایفعلیازاین
امرپرهیزکرد.بههرحالاینگزارشاتازنظرمابیانواقعیتبودهرچندکهبانظریههای

برخیجوردرنیاید.اینکاریبودکهدرآنشرایطمیشدانجامدادوانجامدادیم.

در من)۱(، برای آن ابعادعاطفی از مارس۲۰۰۷،گذشته در پوران درگذشت
رفقایماشوکیایجادکردوهمهرابهفکرانداختکهبایدازروالآرامیکهدرفعالیت
داشتهوبهنوعیتلویحیبهآنرضایتدادهایمبیرونآمد.رفقابهفکرافتادندکهیک
بگویم، دقیقتر بگذارند. دستور در بهصورتسیستماتیک را تئوریک مطالعات سری
باراینکاروابتکارعملبیشتربهعهدۀحبیبساعیوعباسزرندیبود.منبرمتحقق
کردننتایجاینمطالعاتتأکیدداشتم.موضوعمطالعاتعبارتبودازسرگذشتنظری،
سیاسیوتشکیالتیجنبشکمونیستیکهازآغازتاکنونوجودداشتهوتحوالتیکهبهویژه
پسازانقالب۱۹۱۹درآلمان،اسپانیاومی۱۹۶۸درفرانسهودیگرکشورهارخ
دادهاست.حاصلاینمطالعاتکهانتظارمیرفتتابهصورتجمعبندیهاییازمراحل
پیچیدگیهای بهدلیل منتشرشود، و تدوین ازسرگذرانده مختلفیکهجنبشکمونیستی
موضوعوکمبودنیرویانسانیکهبتواندبحثهاراهرچهورزیدهترارائهکند،تاکنون
تدویننشدهولیدرموضعگیریهایماوسمتگیریهاییکهداشتهایمبدونشکتأثیر
بهصورتتدوینشده تابحثها و اینحدبسندهکرد به گذاردهاست.مسلمًانمیتوان
منتشرنشودوموردارزیابیونقددیگرعالقهمندانوکوشندگانکمونیستقرارنگیرد،
حتیگاماولیکهدراینبارهبرداشتهشده،ناقصخواهدبود.ازجملهمقاالتیکهباتوجه
بهاینمطالعاتنوشتهشده،یکیدرموردروشنفکرانودیگریدرموردخشونتاست
بهقلمحبیبساعی)۲(؛کتابیهمکهعباسزرندیدربارۀجنبشدانشجویانمبارزدرنیمۀ

۱-نک.به“خطابۀتدفین”،متنیکهدرسوگپوراننوشتم.
http://peykar.org/pouranbazargan/380-khatabeye-tadfin.html

۲-نک.به:مقاالت؛“درخدمت،خیانتوافولتاریخیروشنفکران”
http://www.peykar.org/articles/23-dar-khedmat-khiyanat-va-oful.html

http://peykar.org/articles/589-khoshoonat.html.”و“خشونتاعماق
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دومدهۀ۱۳۵۰نوشتهدراینزمینهمیتوانذکرکرد،زیراتجربۀخودرابابینشیکهاز
اینمطالعاتداشتهنگریستهاست،البتهعباسزرندیقباًلکارهایجالبدیگریکرده
کهآنهاهمدرتاریخفعالیتایندورهماباارزشاست.در“اندیشهوپیکار”شمارۀسه
مقالۀبلندیدرموردجنبشکارگریدرآلمان)۱(ازاوچاپشدهکهبهنظرممقالۀاساسی
واصولیایستکههرچندبهصورتگزارشتهیهشدهولیبانظروموضعگیرینیزهمراه
آمدهوکماکانهمروی پیکار” و نشریۀ“اندیشه اینمطلبدر بود.درستاستکه
سایتاستولیحقاینمقالهاداءنشدهوجاداشتکهبهشکلبهتریموردبحثو
انتشارقرارگیرد.دراینمقالهبهخوبیوضعیتدورانمدرنومشکالتیکهبورژوازی
باآنروبهروستوآنراباتشدیدروندکاررویطبقۀکارگرسرشکنمیکند،شرحداده
است.ایننوشتهالبتهجزوکارهایاولیۀعباسزرندیست،اوبعدهامقالهای)۲(درنقد
آلترناتیوی باعنوان“چه بهمقالهایازژکبیده)۳( انتقادیرفیقناصرپایدار برخورد
برایسرمایهداری؟-سوسیالیسم”نوشت؛مامقالۀبیدهرادرکتاباولکنگرۀمارکس
درجکردهبودیم.ناصرپایدارمقالۀژکبیدهراموردانتقادقراردادهبودزیراژکبیدهدر
اینمقالهبه“اشتباهیدوگانه”نزدمارکساشارهداشت.ازنظرناصرپایداراینبرخورد
قابلانتقادبود.باری،عباسزرندیجوابیبهاونوشتواوهمبهعباسزرندیپاسخ
داد؛هرسهمطلبرامیتوانرویسایتیافت.مابهمضموناینبحثدراینجاکاری
نداریم؛پایداردرسایتخودصرفًابهارائۀپاسخخودشاکتفاکردهاست،حالآنکهاز
نظرما،زمانیمیتوانمطلبیرانقدکردکهاصِلمطلِبموردانتقاد–عینًایانشانیآن–
دراختیارخوانندهقرارگرفتهباشد.همیننوعبرخوردنشانمیدهدکهماازمبارزهچیز
دیگریمیفهمیم،ازاشتباهکردنهراسنداریم،میتوانیماشتباهکنیم،ازتصحیحشدن
همناراحتنمیشویم.هیچوقتمعتقدنیستیمکهتودههاجلویماصفبستهاندتااز
ماسخنانمطلقًادرستبشنوندورهنمودبگیرندواگرچنانچهماحرفیزدیمکهاحیانًا
اشتباهبودتودههارامنحرفکردهباشیموگناهرویزیونیستشدنوغیرهبهعهدۀماباشد؛
چنینچیزینیست،جنبشبهسطحباالتریرسیدهاستوایجابمیکندکهمایعنی
کسانیکهبههرحالدراینجنبش،جنبشکارگری،جنبشسوسیالیستییادرحرکتیکهبه
سویسوسیالیسموکمونیسمشناختهمیشود،فعالیتمیکنیمواینجنبشراازآنخود
وخودرامتعلقبهآنمیدانیم،بایدمنش،روشوبینشدیگریاختیارکنیم.سعیمادر

اندیشهوپیکارپیادهکردنچنینروشیست.

۱-نک.به:“پیروزیجنبش۳۵ساعتکاردرهفتهدرآلمان”؛ص۶۵.
http://peykar.org/files/pdf/book/Andeesheh-Va-Peykar-3b.pdf

۲-نک.به:“چهبدیلیبرایسرمایهداری؟سوسیالیسم”؛ژکبیده؛کنگرهبینالمللیمارکس،جلداول.
http://peykar.org/files/pdf/book/kong1/c114.pdf

http://peykar.org/old/saf.aza/s.aza.pdf/naghde-paydar.PDF.”و“نگاهیدربارۀمقالۀناصرپایدار
http://peykar.org/old/saf.aza/s.aza.pdf/Bidet.PDF.”۳-نک.به:“ژکبیدهونقدمارکس
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درهمینتالشهایگوناگونبودکهدرجریانکنگرۀمارکسبهآقای“ولفگانگ
هوگ”)۱(برخوردکردمکهاستاددانشگاهدردانشگاهآزادبرلیناستودائرةالمعارفی
بهزبانآلمانیدرمیآورندبهاسم“فرهنگانتقادیتاریخیمارکسیسم”)۲(.آنهاهرسال
سمیناریبرپامیکنندتاهرجلدازاینفرهنگنامهراکهقراراستمنتشرشود،دراوایل
ماهمهبهبحثبگذارند.معمواًلدرآنجلساتحدودهفتادهشتادنفرشرکتمیکردند
ومقاالتجلدآیندهراموردگفتوگوقرارمیدادند.زمانیکهمنبهآنجارفتم،مقاالت
جلدچهارموردبحثبودوغالبًامیتوانستیممقاالترابهزبانهایآلمانیوانگلیسی
ببینیم.منکهازآلمانیچیزینمیفهمیدمولیمیتوانستمازمقاالتانگلیسیمختصر
ازجملهکارهاییکهکردم انتخابمیکردم. را برخی بینشان از و بکنم استفادههایی
معرفیکارآقایولفگانگهوگوفرهنگتاریخی-انتقادیمارکسیسمدرچندصفحه
درآرشبود.آنرارویسایتهممیتوانیافت.دردنبالۀاینقبیلکارهاستکهچند
سالمدامتاسال۲۰۱۰درجلساتساالنهشانشرکتکردم،البتهبرایمابحثهاییکه
درآنجامیشدنسبتبهکنگرۀمارکس،کمترجنبۀزندهودررابطهبامسائلروزداشت
یابهتراستبگویمخیلیآکادمیکبود.ازجملهکسانیکهآنجاسخنرانیکردندوباآنها
“فردیک َلبیکا”، “ُژرژ و لوسوردو” بلیبار”،“دمینیکو “اتیین جز به داشتم، مالقات
جیمسون”مارکسیستمعروفآمریکاییبودکهیکیازمقاالتشدرکتابکنگرۀاول
آمدهاست؛کساندیگریدرسطوحگوناگونهمبودندکهباآنهادرآنجاآشناشدیمو
تنها رفتم اولکه بار بهنظرم میگرفتیم. یاد چیزهایی و میکردیم بحث اوقات گاهی
بودمودفعۀدومهمراهبادونفرازرفقارفتیم.دفعاتدیگربازتنهابودمتابارآخری
کهسهرابشباهنگهمراهمبود.ممکناستاینرفتوآمدهاازنظرتئوریکدستاورد
چندانینصیبمانکردهباشدولیبرایخودمنهمیشهتاهمینحدقانعکنندهبودهکه
چیزهاییرادرذهنمزندهکندیابهنکاتیاشارهداشتهباشدکهبعدًابتوانمآنهاراتعقیب
کنم.منهمیشهاینروشرادرپیشگرفتهامکهوقتیبابحثتئوریکیروبهرومیشدمکه
درآنْنکتهاییامفهومیمفیدوپرمایهپیدامیشد،آنرابهیادسپردهومیرفتمبهاصطالح

نقصبارتئوریکخودمراباتالش،ترجمه،کارکردنوخواندنجبرانمیکردم.

فستیوالزاپاتیستها

مابرخالفدیگرجریانهاوگروههایایرانیکهدرخارجهستند،گرایشیجدی
بههمکاریباجنبشهایغیرایرانیداشتیمواینگرایشفقطدرحرفنبودهاست.
مسئلۀاساسیبرایعمومجریانها،مسئلۀایراناستوچنانچهازیکجریانخارجی
اسمیمیبرند،بیشتربرایکسبحمایتوآنهمحمایتیکجانبهبهنفعایرانبوده

۱-  Wolfgang Fritz Haug

۲- Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus;
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و مستقیم مسئلۀ طبعًا ایرانکه مردم مبارزۀ از اگر نکردهایم. رفتار اینگونه ما است؛
بالواسطهماناست،صحبتمیکنیم،برایمانبدینمعنینیستکهمهمترینمسئلهباشد،
بلکهفکرمیکنیمکهمبارزۀمردمایرانجزئیازجنبشجهانیستوبههمیندلیلاست
کهمابایدنسبتبهجنبشهایدیگرکهدرعرصۀجهانیعلیهامپریالیسموسرمایهداری
هستندتوجهداشتهباشیموباآنهاهمصداشده،اهدافومبارزاتشانراحتیاالمکان

منعکسسازیم.

ماالبتهرویبعضیمسائلبیشترکارکردیمازجملهمسئلۀفلسطین،عراق،آمریکای
التینوغیره.ماهموارهبراینهمبستگیبینالمللیتأکیدداشتهایم.نمیخواهمبگویم
کاریکهماکردیممثاًلکارچندانارزشمندیست،ماصرفًابهوظایفانترناسیونالیستی

پاسخیدرحدتوانخوددادهایم.

دررابطهبا“فستیوالخشمشرافتمندانه”درژانویه۲۰۰۹،طبعًاماهمبهدعوت
زاپاتیستهادرآنشرکتداشتیم.سهنفرازرفقایماویکرفیقدیگربهمکزیکرفتند.
یکیازآنهابهرامبودکههمراهیکهیئتایرانیدرفستیوالحضورفعالیداشت.فعالیت
اینرفقادرلیستبرنامههایرفقایزاپاتیستقیدشدهبودوبهماغرفهایهماختصاص
دربارۀ شورایی” “دامکراسی رادیو با مصاحبه چند سلیمی فرهاد و بهرام بودند. داده
زاپاتیستها،فستیوالآنهاوجنبشدانشجوییدرمکزیکانجامدادند.اینمصاحبههابا
حضوروهمکاریرفیقالدنتوکلیازرفقایاقلیتصورتگرفت.وجهدیگرفعالیتها
معرفیجنبشایرانبهرفقایمکزیکیودیگرشرکتکنندگانبود:معرفیجنبشزنان)با
استفادهازمتونزنانهشتمارسوبهویژهرفیقآذردرخشان(،جنبشکارگریدرایران
)باکمکنصرتتیمورزاده(،معرفیجنبشدانشجویی)بایاریرفقایبذر(ومبارزات
تودهایبهطورعام.همچنیندرموردجنبشکارگریوجنبشزناننموداروآمارفراهم

شدهومطلبفرستادهشدهبود.

چراپیکاررااحیانکردیم؟

برخیمیپرسندکهچرابرایتجدیدحیاتسازمانکوششنکردید؟بایدبگویم
کهمانمیتوانستیماحیایپیکارراباشرایطوامکاناتیکهداشتیمدردستورکاربگذاریم؛
اینامرنهمنطقیبودونهانقالبیوصادقانه،بلکهاقدامیبهغایتفرصتطلبانهمحسوب
امکانات نیازمند سازمان، یک ایجاد میدانمکه بهخوبی دراز سالیان طی من میشد.
فکری،روحیوشرایطعینیوذهنیفراواناستتابتواندپابگیرد.بنابراینوقتیآن
تشکیالتپسازیکبحراندرونیازمیانرفته،احیایآنبههمانشکلنمیتوانست
دردستورباشد.مامیدانستیمکهچنینکاریامکانپذیرنیست،اماایندرعینحالبدین
بتوانیم که میشد این َصرف ما تالش بلکه بگذاریم، دست روی نبودکهدست معنی
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هستهایراحفظکنیم.اصطالحیکهبارهابهکاربردهامایناستکهتالشکنیمشمعی
راروشننگهداریمتادرپرتواینشمعبتوانادامۀفعالیترابرایدیگرانمیسرساخت.
درطولزندگیمبارهادردورههایافتوضربهخوردنتشکیالتباشرایطیمواجهشده
بودمکهضروریمیکردنقشیکحلقۀوصلراایفاکنیم،یعنیحفظیکحلقۀاتصال
سازمان همان نمیتواند مسلمًا دیگر سازمانیکه آمد، پیش مناسبی شرایط چنانچه تا
پیکارباشد،بتواندازاینتجارباستفادهکردهدوبارهشکوفاشود؛پیکارنمیتوانست
باشد،چونپیکارظرفزمانیومکانیخاصدورانخودشبود.اگرشرایطالزمبرای
ایجادیکتشکیالتدوبارهمهیاشودکهبتواندازتجربۀپیکار،ازتجاربجنبشگذشته
استفادهکند،ماهمبتوانیمبرایآنکمکیباشیم.بنابراینکاریکهازابتدایامرپیش
میبردیم،بااینخیالوتوهمهمراهنبودهکهپیکاررااحیاکنیم.بسیاریازهواداران
گذشتهپیکارکهنسبتبهآنگذشتهاحساسدلبستگیومسئولیتمیکنندبهدفعاتاین
سؤالوخواستهرامطرحنمودند.بسیاریازآنهاخاموشیپیکاررابهمثابۀامریعینیو
تاریخیدرنظرنگرفتهوآنرایاصرفًاناشیازضرباترژیممیدانندویابهبدطینتیو
ذاتناپاکرهبرانومسئولیننسبتمیدهند.پاسخماهموارهاینبودهاست)۱(کهاعالم
وجودیکسازمانازنوعپیکار،حتیدرشرایطیمشابهسال۱۳۵۷،مستلزمعواملیست
ایرانوجهان،استراتژیو ازجامعۀ آنیم:مبانیفکریوتحلیلیمشخص کهمافاقد
تاکتیکعملی،تعدادکافیمبارزاندرپیوندبابخشهاییازجامعهکهچنینسازمانی
خودرامتعلقبهآنمیداندوغیرهوغیره.ماتاامروزاینحداقلشرایطرادارانیستیم
ادامۀپیکارفرصتطلبیمحضاست.ماچنین وهرگونهادعایداشتنتشکیالتیدر
نگاهینسبتبهبسیاریازجریاناتبهاصطالحسیاسیکمونیستیخارجکشورهمداریم.
تحوالتجهانیطیسیسالگذشتهیکباردیگرنادرستیکپیکردنتجربههایگذشته
رانشاندادهاست.برایآنکهبتوانسازمانیمناسبشرایطکنونیداشتابزارهایفکری
وعملیسیسالپیشکارآییندارد.بسیاریازمفاهیمتئوریکوعملیگذشتهبایدمورد
نقدوبررسیقرارگیرند.رابطۀیکسازمانانقالبیباتودۀکارگرانوزحمتکشاندیگر
نمیتوانددرنقشرهبر،پیشتاز،نجاتدهندهبهروالیکهدراحزابقدیمرواجداشت

درنظرگرفتهشود.

مابااندیشهوپیکارچنینراهیرادرپیشگرفتیم،بهاینامیدکهاینتعبیری
کهبرایآنبهکارمیبرمغلوآمیزنباشد،کهشمعیباشدکهسرانجامبتواندبهشعلۀبزرگ

انقالبکارگری،کمونیستیبپیوندد.

همین.شبدرازاستوقلندربیدار!

۱-نک.به:پیوستشمارۀ۹.



فصلیازدهم:

دستهایمکو؟





یادداشت های قبل از بیمارستان

۲۷ژانویه۲۰۱۴ 

جای به داشتم را سپهری سهراب ماندگار شاعر و نقاش هنر و احساس اگر
“کفشهایمکو؟”چیزدیگریمینوشتم.

پسازحدودششماهجستجووآزمایشهایگوناگونمعلومشدکهمنمبتال
در اعصاب متخصص دکتر اکتبر۲۰۱۰ هستم.۲۷ اس.ال.آ یا “شارکو” بیماری به
تنها و بیماریعالجناپذیراست اینیک دادکه برایمشرح َسلِپترِیرصریحًا بیمارستان
داروییکهنهبهمنظورمتوقفکردنآنبلکهبرایُکندکردنپیشرویاشتجویزمیشود
باز ازدسترفته نیروی نداردو بیماریدرد این افزودکه ساختهاکیپخوداوستو
نمیگردد.بعدهافهمیدمکهمیزانابتالبهاینبیماریدرفرانسهیکروی۱۲۰هزاراست.

باری،دستهایمکهبالفاصلهبعدازدرگذشتپوراندرمارس۲۰۰۷دچارکمی
لرزششدهبودبهتدریجتواناییحرکتشراازدستداد.بهنظرمتاپایان۲۰۱۲وضعبه
آنجارسیدکهدیگرنمیتوانستمقلمدردستگیرم.اینکهپساز۶۰سالدیگرنتوانی
قلمدردستبگیریدنیایدیگریبودکهباآنروبهرومیشدم.ظاهرًاقضیهاینطوراست
کهتنهاباغرقشدندریکوضعیتمیتوانیآنرااحساسکنیوبههمیندلیلبهنظرم
تمامتصوراتیکهمابافاصلهازجهانداریم،شناختبسیارمحدودیستکهبهتعبیری
کهمیگویندازنوکبینینمیگذردنزدیکاست.نکتۀمسلمیستکهآنچهدرذهنما
میگذردانعکاسواقعیاتبیرونیستوبههمیندلیلنمیتوانیمدررؤیاچیزیراببینیمکه
دربیداریندیدهایم.منهیچتصوریازپیریوبیماریکهبهاینسرعتبهمنحملهور
اینافتمستمررا برایمعموملحظاتتازگیداشت.کوششمیکردم شدندنداشتمو
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کهمرابهتدریجازصحنۀفعالیتزندگیاجتماعیبیرونمیکردبهشوخیبگیرم،خودرا
امیدواریدهم،ازتمامتعبیراتیکهبرایامیددادنوامیدگرفتنبلدبودماستفادهمیکردم
تاوزنۀسنگینآوارتنمرارویجانمکمیتخفیفدهم.هرکسازحالممیپرسیدبا
اینکهدلمخونبودوچارهایجزپذیرشاینفاجعهنداشتمازامیدصحبتمیکردمودر
گفتوگوهاغالبًااضافهمیکردمکهمناینهارامیگویمتاخودمهمبشنوم.ازهرآنچهکه
درزندگیبهعنوانمقاومتدربرابردشواریهامیشناختمکمکمیگرفتمتابتوانمحال
وآیندهایبرایخودبرپاکنمکهبتوانداندکیمفیدباشد.درعینامیدوارینمیتوانستم
فراموشکنمکهواقعیِتسخْتسمجترازآناستکهبتوانباآرزووامیدهایکالمی،آنها
رانرموکمتأثیرکردوبههمیندلیلاغلباوقاتبینحالتیازرضایتوهراسنوسان
داشتم؛اینکهشایدبیماریدرهمینحدیکههستمتوقفشود،باعثمیشدکهبرای
آیندۀتقریبًانامعلوممبرنامهبریزمامابرنامههامثلبرْفزیرفشارگرمایناشیازبیماری
دوامنمیآورد.تاکنونهمۀوسائلوتاکتیکهاییکهبرایحلوفصلمشکالتروزمره
پیداکردهامموقتیبودهاست.چقدربارفقایبلژیکَکَلکسوارکردیمکهبتوامچیزی
بخوانمیارویکامپیوتریکهاکرانشصفحۀتلویزیونمبودچیزیتایپکنم؛ازتایپیک
انگشتیوبسیارکنِددست،تاتایپباشستپا.باالخرهبهرفقامتوسلمیشومکهچیزی

رابرایمبخوانند،ضبطکنندیادیکتهکنموبهجایمبنویسند.

کدامحرکتزندگیروزمرهمیتوانستعادیصورتگیرد؟وقتیدودستنداری
وبهتدریجبرایتروشنمیشودکهدیگرحتینمیتوانیاستکانیبهدستبگیری،باید
یادبگیریکهچطورغذابهدهانتبگذارند.مأنوسشدنبااینسبکزندگیبهآسانی
میسرنیست،زمانمیبرد.بدوندودستنمیتوانیبخوابیوبلندشوی.اگرنیمهشب
پیشانیاتخارشگرفتبایدتاصبحصبرکنی.اوایلمیتوانستمسرمرابهچپوراست
خمکنموبچرخانمولیدیگرمیسرنیست.هیچیکازاینحالتهاراپیشازآنکهدر
آنبیافتمحدسنمیزدم.ظاهرًااینیکاصلاستکهنهتنهافردبلکهشاملجامعههم
میشود؛تادرتهدرهنیافتدمعنایچنینافتادنیرادرکنمیکند.بهگفتۀسعدی:“گفتن
اززنبوربیحاصلبود/باکِسدرعمرخودناخوردهنیش”.برایآنکهمعنایحرفمرا
نفیتئوری،افتادنبهدامآمپریسمتلقینکنید،اضافهمیکنمکهتئوریهمکهخوْدحاصل

تجربیاتعملیستبادیدنوحسکردنولمسکردِنیکپدیدهفاصلهدارد.

وقتیدستهایمبهکلیازکارافتادندحتیبرایپوشیدنُکتمناگزیربودمکهُکت
ازخانهخارج تاهمسایهایکه باشم بیاندازمودرسرسرایخانهمنتظر رارویدست
میشودُکترابرایمبگیردتابهتنکنم.چقدرقورتدادنایندانهدانهناتوانیهاسخت
بود.آخرینباریکهسرمیزغذاخوردم،یکعالمعرقریختمچونحرکتدادندستها
مثاًل که شوند مطلع من ضعف از دوستانم اینکه میکرد. طلب فوقالعادهای نیروی
نمیتوانمتکمۀشلوارراببندمبرایمسادهترازآنبودکهخودمباورکنمکهبهچنینروزی
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بعدمیگفتم: پرداختهاند”، بهکمکاری بهشوخیمیگفتم:“دستهایم اوایل افتادهام.
وم “دستهایماعتصابکردهاند”وسپسمیگفتم:“دستهایمدارندمیمیرند”.اینَزقُّ
تلخراقطرهقطرهبهخودمنوشاندهام.زمانیپیشخودممیگفتماگریکیازشوربختیهای
زندگیمن،درسینهداشتنداغصدهانفرازرفقاودوستانمبودهاستوبرایهرکدام
ازآنهامثاًلنوشتهامکهاوچقدرشجاعبود،بهتودههاعشقمیورزیدوغیره،اگردربارۀ

خودمبخواهمبنویسمچهمیتواننوشت،غیرازآنکه“آنمرحومذرهذرهُمرد”.

گاهمنشدهاستوهرگز ناخودآ وارد نیرووحرکتاعضا دادن ازدست هنوز
رخندادهکهخوابببینمودرچنینوضعیتیباشم.هنوزهمانحالتعادیرادارم.با
دیگراندستمیدهم،چیزمینویسم،کسیرادرآغوشمیگیرم.بااینبیماریمعلومم
شدهاستکهخواستنتوانستننیست.بانوعیریشخندبهخویش)اتوِدریزیون(پیش
خودتکرارمیکردمکهدرسرازیریقبرُسرنخوریوبهضعفوعجزروزافزونیکهباآن
روبهروبودهامخندیدهام.یکیازدوستاندورۀدانشجوییام،سرکالساستادامیرحسین
آریانپورنکتهایازاوشنیدهبودکهبرایمنقلمیکرد.استادمیگفتهاست:“تنراچرا
سالمبایدتحویلگورداد.هرچهمیتوانیدازتنکاربکشید.چرادرمستراحبیکارید.
بگیرید یاد باید که را اصطالحاتی و لیستکلمات میتوانید بیکارید. دوش زیر چرا
رویدیوارنصبکنیدودرحالیکهبهکارخودمشغولیدآنهارادرذهنتانتکرارکنید.”
نمیدانمدوستمازایننکتهچهآموخت،امابرایمندرتمامزندگیسرمشققرارگرفت.
تاپیشازبیماریوضعجسمیامنسبتًاخوببود.کمترمعنایخستگیرامیفهمیدم.
هفتهایدوسهباربرنامۀشنافراموشنمیشد،ولیمتأسفانهاینبیماریکاریکردکههر
آنچهزندگیبهمنبخشیدهبود،ازالیناخنمبیرونبکشدتاآنچهتحویلگوردادهخواهد

شدجزفرسودگیوفلجنباشد.

چرابایددرعیناینشوربختیوتاریکی،شانسوبرخورداریازجوانبیمثبت
رافراموشکنم.هرچندبیماریهارانبایدیکیبردیگریترجیحداد؛اماهمینکهمن
دچاربیماریکمیابیشدهامکهاگرنیرویجسمیامرابهکلیازکارمیاندازد،تاکنون
تمامتواناییهایذهنیامرادستنخوردهباقیگذاشتهاست،چرازبانبهشکایتباز
بهاینبیماریمراواردعرصۀجدیدیاززندگیکردکهبدونآن،ازچنین ابتال کنم.
مرحلهایوپستیوبلندیهایشهیچدرکینداشتم.اینکهچقدرازوقتبیمارصرف
به آن از قبل باخبرمیشویکه اطالعاتی و ازعرصهها پیامدهایشمیشود. و بیماری
ذهنتنمیرسید.عظمتدستگاهبیمههایاجتماعیرادرکشورفرانسههرگزتااینحد
حدسنمیزدموامروزتاحدیمیدانمکهچنیندستگاهبسیارپیچیدهومنظمیحاصل
بیشازچندقرنمبارزۀتودهایست.بیمارستانیکهمنبارهابهآنمراجعهکردهامپارسال
چهارصدمینسالشراجشنمیگرفت.ماکهافتخارآنراداشتهایمکهتمامعمررابرای
تغییرشرایطاجتماعیبهسوینوعیآزادیوبرابریبگذرانیمغالبًادرکجامعیازآنچه
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بایدبهتدریجدرسطحجامعهودرذهنیتتکتکافرادودرسیاست،اقتصادوفلسفۀ
زندگیانسانهاصورتبگیردنداریموچهبساخیالکردهایمباتغییراتیدرباالهمهچیز

تاپایهدرستمیشودکهاشتباهیستگزاف.

اوایلامر،هرکسحالمرامیپرسیدمیگفتم:“عالیست”.اینبرخالفسنت
میگذرد، نیست، َبَدک “ای میگویند: احوالپرسی جواب در خیلیها رایجیستکه
اضافهمیکردم ومن برخیتعجبمیکردند پاسخمن باشنیدن بودکه این زندهایم”.
“بعلهعالیستوازاینبهترنمیشود”،حرفنداردواگربازتعجبمیکردند،بهشوخی
میگفتم:“بهنظرشمابهترازاینمیشود؟!”وآنرادیگرکسینمیتوانستجوابیبدهد؛
چونهمهازگذرانزندگیایکهشاهدشهستندناراضیاندوگلهمندولیمنباهمین
شوخِیتلخ،سِرنگرانیهایخودشیرهمیمالیدم.مگرنهایناستکهبایدتسلیمآنچهپیش

میآیدنشد.

دکترممیگفتپیشرویبیماریُکندبوده،بهخصوصازاینجهتکهبهدست
اصابتکردهاستونهبهاعضایداخلی.باوجوداین،پیشرویبهصورتمستمرادامه
داشتهوهرروزچیزیراازمنمیگیردووسایلیراکهبرایتسهیلکارهامورداستفاده
قرارمیدهمازدورخارجمیکند.کلیدهایبرقرانزدیککفزمینگذاشتیمتابتوان
چراغراباپاخاموشوروشنکرد؛درتختخوابتغییراتیدادیم؛درتوالتبیدهنصب
کردیمتااندکیاستقاللراحفظکنموهمینطوردررابطهباکامپیوتروهرچیزدیگر،
اماقضیهبهجاییرسیدکهآنمقدارکمیهمکهمیتوانستمبهکمکصندلیمتحرک
میکرد فراهم برایم اجتماعی بیمه امکاناتیکه از نشد. امکانپذیر دیگر بخورم تکان
کس هر برعهدهگرفتند. رفقایم را فزایندهام نیازهای اعظم قسمت ولی کردم استفاد
از برنامهای طبق نزدیک و دور راههای از و رهاکرد را خویشکارش توان حد در
پیشتعیینشدهآمدتایکهفته،دهروزیابیشترزحمتمراشبوروزبردوشکشد.
بدونافتادندراینورطۀدشوار،مننمیتوانستمحدسبزنمکهدردنیایگسستهاو
آیامن بیوفاییهاکهدراشکالمختلفشاهدشبودهایمچنینهمبستگیایُگلکند.
بایستبهچنینمصیبتیگرفتارمیآمدمتاباورکنمکهامیدووفاداریودوستیواحترام
وایدههاودردهایمشترکهنوزمعناییدارد؟باورکنیداگرحاصلاینجفایطبیعت
کهبرمنرفتهاعترافبهوجودهمینخصلتهاباشدبهمبتالشدنشمیارزد.مندر
برابربرخوردیکهرفقاودوستانمطیاینسهسالداشتهاندزبانسپاسگزاریندارمو
چهبساالزمهمنباشد.انگیزۀاینهمهدوستاندورونزدیکنیرومندترازآناستکهمن

پاسخگویشباشم.

باز منگرفتهشود از هرچه دارد. نیرو آدمچقدر میکردمکه فکر پیشخودم
همچیزیباقیست.گاهبهدوستانمکهحالمرامیپرسیدندپاسخمیدادمکههنوزخیلی
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باقیست،بهتعبیرترانۀ“جمعه”باصدایفرهاد“یهعالمنفتتوشه”.چنینبودکهطی
اینمدِتفرورفتنوفرسایشسهسالهگاهتوانستهامبهکمکرفقایعزیزمکمیهمتولید
کنم،دربحثهاشرکتکنم،خاطراتمراتنظیموویرایشکنموگاهچنانکهرخداده
۸-۷ساعتدرروزکارکنم.هرچندروزهایسختوشبهایسختتریهمداشتهام
کههیچکاریجزنالهازمنبرنیامدهاست.همینجابایدازکسانیکهشاهداضطراب
وناراحتیودردکشیدنمبودهاندوقطعًابرایشانناراحتکنندهبودهاستپوزشبطلبم.

گاهپیشخودمیگفتماگرپیریوبیماریدستبهدستهمدهندتنهابابیعاری
میتوانتحملکرد؛امااینهمهمیشهمیسرنیست.تمامعمریادگرفتهامکهبایدامیدوار
بودوبهقولمحموددرویش“بهبیماریدرمانناپذیریمبتالهستیمبهاسمامید”،اما
اینیکیهمامرمطلقینیست.دراینشرایطهمۀمطلقهادودمیشوند.گاهبرایمپیش
آمدهکهدیدهامتشویقهایاخالقیکارآییندارد؛یأسهمنوعیواقعیتاست.چراباید
یکی هم درویش“مالل بهقولمحمود باز اینکه نه مگر زد. باز سر واقعیت قبول از
ازصفاتآدمیست”.ازاینجامیرسیدمبهاینکهچرابایداستقبالازمرگراهمیشه
نکوهشکنیم.درستاستکهبهگفتۀآندرهمالرو“زندگیهیچارزشیندارد”اماخوداو
بالفاصلهمیگوید“ارزشهیچچیزهمبهاندازۀزندگینیست”.بههرحالمناباییندارم
ازاینکهبگویمدرمواجههبامشکالتبیماریمیتوانحتیمأیوسشدوباشرایطیکه

بایددرنظرگرفتحتیبهمرگخودخواستهتوسلجست.

بااینکهروندبیماریعبارت“فرورفتندرجهنم”رابهتعبیرفرانسویاش،به
یادممیآوردولیتنهاچیزیکهدربرابرهمۀاینوضعایستادهوهرگزکوتاهنیامدهانجام
وظیفهایستکهبرعهدهدارموقدردانیازکمکهاومحبتهاییکهدریافتکردهو
میکنم.احساسبدهکاریدائمیکهنسبتبهجامعهومحیطداشتهام.گاهبهشوخیدر
برابرمحبتهامیگفتمراستیدربرابراینهمهلطفوزحمت،چندمقالهبایدبنویسم!

دکترممیگفت:“روشنفکرانبهتنخوداعتنانمیکنندوآخرسراینتناستکه
ازآنهاانتقاممیگیرد”.بهدکتردیگرممیگفتمکه“مندرزندگیمبختیخوبداشتهو
خوشبختبودهام.حاالدراینبیماریهمبرایمنقطههایامیدوجودداردوبههمیندلیل
گالیهایندارم”.گفت:“باشدولیمنترجیحمیدادمکهبیمارنشوی!”.دکترتوصیه
میکردکه“بایدبیماریرابهرسمیتشناخت”.پیشازاینهاازآذردرخشانشنیده
بودمکه“همین۵دقیقهو۱۰دقیقههایآرامومفیدرابایدجمعکردواسمشرازندگی

گذاشت”.

دریکبرنامۀتلویزیونیزنیرادیدمکهمثلدوستممجیدنفیسیبیناییاشرا
بهتدریجازدستدادهبودوامروزبیشاز۵۰سالداشت.اومیگفت:“وقتیکاماًلنابینا
شدم،تازهزندگیامشروعشدوبسیاریازامکاناتیکهقباًلبلدنبودمازآنهااستفادهکنمبه
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کمکمآمدوحاالدوچرخهسواریوقایقرانیمیکنمودرمسابقۀدوهمشرکتمیکنم.”

بعضیوقتهاآنقدرازوضعیتیکهدرآنهستمواینکهازانجامهرکاریعاجز
شدهامبیزارمکهخودرامانندِکرمیُگندهتصورمیکنمکهحتیقدرتغلتیدنندارد.به
یادرمان“مسخ”اثرکافکاافتادم.خیلیعجیباستوضعیتکهعوضمیشودچیز
تازهایبهذهنممیزند.توگوییبدونتغییردروضعیتمتصورتازهاینبایدبهذهنمبیاید.
شایدهماینامریطبیعیست.یکروزهواآنقدرگرمشدکهنفستنگیگرفتم.برای
تاآنروزهروقت باشد. نْفِسزندهبودنهممیتواندهدف بارمتوجهشدمکه اولین
صحبتاززندهماندنپیشمیآمدبهاعتبارکاریبودکهبایددرراههدفانجامدادنه

صرِفزندهبودن.

درنیمۀماهسپتامبر۲۰۱۳بهرغمتالشیهاییکهبرایپیداکردنیکبیمارستانیا
خانۀسالمندانکردهبودیم،جاییبهدستنیامدهبودومنبایدهمچناندرخانهپرستاری
میشدم.اینامکاندیگردرپاریسمیسرنبود.سهرفیق،همراهبایکرفیقدخترآلمانی
کهپرستاراست،ازآلمانآمدندومراباحداکثرامکاناتیکهمیتوانستندفراهمکنندبه
آلمانمنتقلکردند.پذیرفتهشدندریکخانههمچونفردیمسنازخانوادهامرکوچکی
نبودوهمینامرمایۀقدردانیفراواناست.پنجهفتهآنجاماندم.دوستانورفقاییکه
میشداینپرستاریراطبقیکنظموترتیببهآنانسپردوظایفشانرابهبهتریننحوی
انجامدادندومننهتنهاتوانستمباهمۀآنها،کهبرخیرابرایاولینبارمیدیدم،رابطۀ
دوستانهورفیقانهومفیدیبرقرارکنم،بلکهبرایادامۀویرایشخاطراتهمکارکنم.
اینهمتجربهایبودکهکیفیتهایخوبیراازرفاقتووفاداریودردمشترکبهمن
نمایاند.رفتارخانوادۀمیزبانرانمیتوانمشرحدهم،درذهنمنمیگنجد؛حتیاگرآمال
وآرزوهاییکهتمامعمردردلوجانپروردهایمبههمینبرخوردهاورابطههابیانجامد،

آیااینامرکوچکیست؟

تمامساعاِتمنبهخصوصدریکسالۀاخیرباپستیوبلندیهمراهبوده.گاه
ازانجامکاریکوچک،مثاًلهمینکهبتوانمبهکمکیکنفرتاپایدستشوییرفته
وبرگردم،چناناحساسرضایتمیکنمکهزندگیبهنظرممعنادارمیآید.گاهطیروز،
وقتیخودراازاوجیکهدرآنبودمدرایناعماقمغاکمیبینمدلسردمیشوموزیرلْب
شعرخیامرا-باطنینصدایشجریاندرگوشم-تکرارمیکنمکه“ایکاشکهجای
آرمیدنبودی…”.برایمجالباستکهچنینحالتیبسیارناپایدارترازساعتیستکه

بهنحویامیدوارمیتوانمخودرابهچیزیبهغیرازبیماریمشغولکنم.
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یادداشتهایبیمارستان

نیمۀدسامبر۲۰۱۳ازآلمانبهپاریسبرگشتم.هماندوستانهمراهیامکردند.
بازهمرفقاییآمدندنیروگذاشتندبلکهمنزندهبمانم.بیماریهایجانبیاینبارمرا
احاطهکردهبود.ازفشارخونگرفتهتامرضقندونابسامانیهایگوارشی.خوشبختانهبه
ابتکارخودشاناقدامکردهبودندبیمارستانیمراپذیرفت.بسیار کمکدوستانیکهبه
جستجوکردیمتابیمارستانیانقاهتگاهیباخدماتحرفهایوطبیپیداکنیمکهمیسر
نشد.حبیبازابتداهمیننظرراداشتکهبایددرمحیطیحرفهایبستریشد،درحالیکه
خودمودوستاندیگرفکرمیکردندکههنوززوداستومیتوانمرابهعنوانعضوی
مسنازخانوادهدرخانهنگهداشت.تجربۀپاریسوآلماننشاندادکهبرخوردعاطفی
بیمارستان این اقامتدر نیست.یکهفته فراوانشمناسبوضعمن درعیناهمیت
چیزهایتازهایبهمنآموختهاست.حالمدرچارچوببیماریقابلتحملتراست.در
اختیاراکیپحرفهایبیمارستانهستموازاحوالپرسیدوستاندورونزدیکمبرخوردار.

ظاهرًادرچنینشرایطیبایددورناامیدیوآهونالۀگلهمندیخطبکشم.

بهیمنبرخوردمهربان،شکیباودستودلبازکارکنانکهباچندیننفرازآنهااز
نزدیکآشناشدهوحرفزدهاماهمیتمؤسساتخدماتعمومیبیشتردرنظرمجلوه
میکند.اینحاصلرشدفرهنگیفردیواجتماعیفرانسهاستونیروهایچپومترقی
میکوشنداینامکاناتراکهنتیجۀسالیانآزگارمبارزهاستحفظکنند.اگربهایران
نگاهکنیمدودازسرمانبلندمیشودوتصوراتخامیکهدربارۀتغییراتآنیوسطحی

داشتهایمنقشبرآبمیگردد.
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۱۸آوریل۲۰۱۴ 

مدتهاستکهساعتوتقویمبهدردمنمیخورد.ساعتهاوروزهاعمومًاًبادرد
ورنجمیگذرد.اگربتوانمچیزیمفیددراینباتالقپیداکنمعشقاست.

معمواًلعصرهاازپنجبهبعدخستههستموامانمنیستکهساعتهفتونیمیا
هشتربعکْمباکمکپرستاردرتختدرازبکشم.میزانخوابمبدنیست.بعضیشبها
ازدهساعتهمبیشترخوابممیبرد.تاامروز۱۸آوریلبیخوابینداشتهام.شایدعلتش
خستگیناشیازبیماریستکهدرواقعغشمیکنمتافرداصبحساعتهشتوگاهی
دیرترکهبیایندومرابرایتوالتوشستشوازتختپایینبیاورند.سیزدهساعتوگاه
بهنظرم بکنم. حرکتی بتوانمکوچکترین آنکه بدون کشیدهام دراز تخت روی بیشتر

میرسدکهطبیعتبهاینطریقخوابابدیرابهمنتعلیممیدهد.

صبحانهمعمواًلساعتنهونیم،دهربعکْمتماممیشودومنتایِکبعدازظهرکه
بایدبهنحویزمانراسپریکنم،مگرروزهاییکه یکیازرفقاطبققرارپیشممیآید
یکساعتبهفیزیوتراپیمیروم؛معمواًلدویاسهباردرهفتهکهازآننهایِتاستفاده
رامیکنمازجملهبادوچرخه،هزاررکابپامیزنمکهحدودنیمساعتتاچهلدقیقه

طولمیکشد.

آدمهایسالمندی انداختهاست.گاهحسرت ازتکوتا فلجشدنبدجوریمرا
چند مربی باکمک میتوانند ولی پیرترند من از سال بیست از بیش میخورمکه را
قدمراهبروند.بگذریمکهدراینوضعیکهمندارمانواعحسرتهارامیتوانخورد
بسیارخشنودم. ندارم آلزایمر بیماراِنهمسایهام از برخی ولیخوشبختانههمینکهمثل
همانطورکهبارهاگفتهامگویادرمبتالشدنبهاینبیمارینیزشانسداشتهام.سهماه
استکهدربیمارستانهستموقراراستبرایهمیشهاینجاباشم.بیماریهایجانبیکه
قابلبهبودبودهمثلمرضقند،نفستنگیوخستگیمفرطبهبودنسبییافتهوامیدوارم
کهبتوانازاینبهبودنسبیبرایانجامکارهایبازماندهاستفادهکرد.دوروزپیشچنان
حالمخوببودکهپیشازظهربهنظرمحالتیداشتمکهطیدوسالگذشتهنداشتهامیعنی
ذهنمحول همیشه روز آن تا دارم. را شروعکردنکارجدیدی توانایی احساسکردم
تکمیلکارهایگذشتهدورمیزدوایناولینباربودکهبهپرداختنبهیککارجدیدفکر

کردم.اینرابهفالنیکمیگیرم.

بیمارستانهممثلهرمورددیگربرایخودشجوانبمثبتومنفیدارد؛ازجمله
رفتاربرخیکارکنانکهتازهباآنهاآشنامیشوم.معمواًلانطباقباشرایطودوستشدنبا
آنهانیازمندفرصتوحوصلهاستکهتاحاالدراغلبمواردبرایمامکانپذیرشدهاست
وچهلذتیدارددوستجدیدپیداکردن.هرچنددشواریهایناشیازرفتارهاینادرست
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بارهامراُکفریکردهوبهگریهیاخندهانداختهاست.

آشناییبیشتربادوستانیکهازدیدگاههایمختلفبهمنلطفدارندوبهعیادتم
میآیند،آنهمخودشعالمیداردوباعثدلگرمیبرایتحملشرایطیستکهازبرخی
جهاتبرایممانندافتادنبهزنداناست.هنوزنتوانستهایمکاریکنیمکهاتالفوقتکه

مایۀرنجفراوانمناستبهنحویجبرانشود.

موضوعمهمیکهدرایندورۀبیماریبسیارمراآزردهوکوشیدهامآنرابهنحوی
منطقیوخردمندانهتحملکنمسرگذشتاندیشهوپیکاراست.اختالفیکهبینحبیبو
فرهادازیکطرفوبقیهپیشآمدداستانیستکهتابهامروزچندجورروایتازآندر
ذهنمنوشتهاموترجیحمیدهمتامدتیدیگراینروایتراپیشخودنگهدارموهمهبه

امیداینکهسرانجامکاْربهخوبیبگذردیابازیانکمتریهمراهباشد.

۱۶مه ۲۰۱۴

بهتدریجحالیامشدهکهدربرابررسموروالبیمارستانبایدتسلیمباشم.هرچقدر
آرامتربهتر.دیروز۱۵ماهمه۲۰۱۴بادکتردربارۀبیماریپروستاتمالقاتداشتم.پس
ازمعاینهوتصمیماوبرایتجویزداروهرچهکوششکردممراآنطورکهخودمیخواستم
بلندکنندورویصندلیبنشانندعملنکردندودادوقالمنبرایاینکهبگویمبهحرفم
گوشنمیدهندبهجایینرسید.فکرنمیکنمشکایتهایدیگرهمازهرکسیکهباشد،
مگرتاحدخیلیکمی،بهجاییبرسد.یادکتاب“نظارتوتنبیه”اثرمیشلفوکوافتاده
بودموگمانمیکنمدرکنارمثالهاییکهاوازسربازخانه،زندان،آموزشگاهآوردهمیتوان
بیمارستانراهماضافهکرد.پورانهمروزهایاولکهبهنقاهتگاهرفتهبودآنجارابه

سربازخانهتشبیهمیکرد.

۱۸ژوییه۲۰۱۴ساختمانروبهرو،ساختمانُدبره

و مثبت جنبههای و بیمارستان در زندگی تجربۀ نکردهایم. یادداشتی مدتیست
منفیاشمیتواندموضوعحتییکصفحۀکاملباشدولیحوصلهاشراندارم.همینکه
هستصدالبتهازنبودشبهتراست.ازاینکهنمیتوانمفعالیتیداشتهباشمبسیاررنج
میبرم.نوشتنمطلبیدربارۀتجاوزاخیراسرائیلبهغزهزیرعنوان“منفریادمیزنمپس
هستم”دوروزاستدرذهنممیچرخد،متأسفانهنشدهآنرادیکتهکنم.نمیدانمموفق
خواهمشداینآخرینآهرابکشمیانه.یادرمان“آخرینآهمور”اثرسلمانرشدیافتادم.

دیروزکاوههلند،صادقلندنوشهرهازکاناداآمدهبودند.بهروز)عارفی(هم
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لطفکردهبودآقایحاجسیدجوادیرابههمراهخودآوردهبود.موقعرامناسبدانستم
او با بهرغماختالفسیاسی-ایدئولوژیکیکه را ایشان ارزش برایرفقایجوانتر، تا

داریمروشنکنم.

امروزشایدبهخاطرگرمیهوا،۳۶درجه،خیلیبیحالمولینمیدانمچرابرای
اولینباراینقدرترکافرادومکانهاودلخوشیهاییکهداشتهامبرایمعینیشدهاستو
دشوار.حیفکهآنچهتانیمهراهطیکردهبودیمبهسرانجامیرضایتآمیزنرسید.آرزودارم

آنرادیگرانبهپایانبرند؛چرخۀمبارزۀطبقاتیازرفتنبازنمیماند.

۲۶سپتامبر۲۰۱۴ 

ولی داشته ادامه ننوشتهایم،کموبیشمشکالتگذشته اینمدتکهچیزی در
مسئولین با بیمارستان کارکنان از برخی نامطلوِب برخوردهای دربارۀ آنکه بهخاطر
داشتم آنهاشکایت از افرادیکه است. بهترشده زیادیوضع تاحد صحبتکردهام
ازتماسبامنممنوعشدهاندوبهجایآنهاکسانیگذاشتهشدهاندکهنمونۀبرخورد
مسئوالنهاندومیتوانمبگویمکهکمتربرایمدردسرایجادمیشود.خانمیکهمدیریت
پرسنلرابرعهدهداردآمدهبودپیشمنومیگفت:“آمدنشمابهبیمارستانپردهرا

ازپیشچشممابرداشت”.

سه،چهارهفتهپیشمقالهایدربارۀغزهنوشتم،تأثیرروانیآنرویخودمتا
برداشتهوواقعًاروز ازسرم بیماریدست بودکهیکروزاحساسمیکردمکه حدی
آرامیگذراندم.همینحالتکموبیشوقتیکاریبارفقاانجاممیدهمبرایمپیشمیآید،
هرچندبهحدآنروزنبودهاست.بهیادشعرشماره۶۶ازکتابمحاصرۀمحموددرویش

میافتمکهمیگوید:
“بیست سطر دربارۀ  عشق سرودم

و به خیالم رسید که این دیوار محاصره
بیست متر عقب نشسته است!”.

داشتمکه آرامی حال چنان شدم بیدار وقتی ۲۰۱۴ سپتامبر ۲۶ صبح امروز
همینهاکهگفتمبهیادمآمدومقایسۀوضعیتفعلیباسال۱۹۸۴کهازشدتفشارخون
چناندررنجبودمکهوقتیصبحبیدارمیشدمازهولاینکهبایدیکروزدیگرراهم
بایدبگذرانمناراحتومضطربمیشدم؛حاالپسازسیسالدرستبرعکسشده
از امیدوارم اززندگینصیبمشود. امروزدلممیخواستروزهایهرچهبیشتری است.
اینزندگیکهکاماًلازهرسوبهِپتِپتافتادهوازادامهاش،چیزینصیبهدفیشودکه

هموارهتعقیبکردهایم.
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۷مه۲۰۱۵

نکات ادامۀ در دیگرچیزی استکه ماه تأخیرشد.چند مثنوی این در مدتی
فوقننوشتهایم.گمانمیکنممشغولیتهایذهنیامراجاهایدیگرنوشتهباشم.ازجمله
مشکالتبیمارستانوباالخرهنامهایکهدرماهفوریهیامارس۲۰۱۵نوشتیموتأثیر
مثبتیرویرفتارنادرستبرخیازکمکبهیارانداشت.همینطوردربارۀنگرانیهایم
حولاندیشهوپیکاروبرخوردیکهبعضیرفقاداشتهانددرجاهایدیگرهمنوشتهامکه
بهطور بنویسم امروز۷مه۲۰۱۵میخواهم آنچه اما بیننرود؛ از امیدوارماینجمع

فشردهاینهاست؛تاکنوندربرخوردبابیماریسهمرحلهداشتهام:

اول،مرحلۀتأسفکهچرابهاینزودیازدورخارجشدم…؛

دوم،مرحلۀمقاومتچهدربرابربیماریوچهدربرابردشواریهایکاراندیشهو
پیکار،ادامهیاتوقفآن؛برایمنفهموتصورشونیزپشتسرگذاشتنآندستکمی

ازتحملبیمارینداشت؛

یا سوم،مرحلۀکنونیستکهآندومرحلهپیشینراکههرکدامیکیدوسال
“تبارکالله حافظ بهقول پرشورکه مرحلهایست گذراندهام. سر از طولکشیده بیشتر
اینفتنههاکهدرسرماست”.داشتنپروژههاینو،توگوییمنحاالحاالهازنده از
میمانم،“آرزوهایبزرگ”ازنوعرمانچارلزدیکنزکهاگربشودفارسیاشرابخوانم
خوباست.باریدیشبفکرمیکردمبااینکهدشواریهایزندگیامدرمقایسهباآنچه
دیگرانداشتهاندشایدچیزیبهحسابنیایدولیدرمواردمتعددیاحساسکردهامکه
دربرابرستمهابایدصبرداشت.اینستمهارادرزندگِیسازمانی،بهویژهدرنیمۀدومدهۀ
۱۳۵۰همخودموهمپورانتحملکردیم.دردورۀبعدهمبهویژهدرتبعیدآزمونهای
شبیهسلوک مسیری آرمانکمونیسم به نیل راه در که میرسد بهنظرم داشتهایم. دشوار
عرفانیگذراندهایم.آنرانبایدبهسادهلوحیوحماقتمنتعبیرکرد.بازهمبهیادآموزش
ارنستبلوخوآلتوسرمیافتمکهبانگاهیازباالبهامرتحوالتفکریبشرازمذهبیتا
کمونیستیمیاندیشیدند.منسالهاستاینطورفکرمیکنمازجملهدرمصاحبهباآرش

وقتیدربارۀکتاب“برفرازخلیج”صحبتمیکردم.

ازشماچهپنهانبیآنکهخودمراطاووسعلیینبدانمبرایمقابلهبااینبیماری
کههرروزنیروییازمنمیکاهدبهیادحسینبنمنصورحالجافتادهبودمکهدستش
رابریدندوسپسپایشراولیهمچنانَاناالحقمیگفت؛آنگاهزبانشراهمبریدند.
دراینروایتبهانهایبرایخودداریازعجزوالبهونمونهایبرایمقاومتتابهآخر

میدیدم.
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اکتبر۲۰۱۵

درماههایآخرسال۲۰۱۵چندبرنامۀسرگرمیگذاشتهشدکهبرایمجالببود
وگاهباعکسهمراهکردهام.غیرازموزیکونمایشفیلمدرکتابخانه،روز۹اکتبر
۲۰۱۵یکنفربهنامپاسکاللوکلرکبهاتاقآمدبادونفردیگرازکمکپرستارانو
برایمآهنگنواختند.خیلیجالببود.دوروزپیشهمتعدادیمرغوخروسوحیوانات
مزرعهبهباغچۀبیمارستانآوردهبودندکهعکسگرفتیموخیلیجالببود.چیزهای
گفتنیدربارۀدورۀبیمارستانزیاداست.شایدزمانیبتواننوشتهرچنداهمیتیبرای

دیگراننداردولیبرایخودمبدنیست.آدمهستیمدیگر!

۴دسامبر۲۰۱۵ 

فاصلۀزیادیبینیادداشتامروزویادداشتهایپیشینوجوددارد.مدتیست
بهرغمآنکهبرخینکاتگفتنیدرموردزندگیدربیمارستانداشتمفرصتنوشتنآنها
به پیش ماه سه دو از مجموع در حالم است. ۲۰۱۵ دسامبر ۴ امروز نیامد. فراهم
اینطرفمیتوانگفتخوباستوبهاستثنایبرخیروزهاکهخستگیامزیادبوده
خوشی روز صبح، امروز است. بوده فراهم برایم بعدازظهرها همان از استفاده امکان
بود.اواًلخستهنبودم؛دیگراینکهپاتریسیایپرستارآمدومثلهمیشهبامحبتداروو
صبحانهبرایمآورد.بعدخانمامینهمثلهرروزبرایسالمواحوالپرسیآمد.اورامادام
“خوشبختی”صدامیزنموسپسمادامسامانتاکهاورامادام“ساژس”)عاقل،خردمند(
میناممبرایدادنصبحانهآمد.شستشوبهخوبیصورتگرفت.اینیکروزخوباست
ومنتظرفرامرزهستمتابیاید.بهنظرمرسیدکهبیمارستانخانۀمناستوبعضیوقتها
احساسمیکنمکهمهمانهتلپاریسهستم.طبیعیستکهیادگرفتهامناهنجاریهارا

چگونهزیرسبیلیردکنموبهمسائلبزرگتربیاندیشم.باشدکهچنینباد!

“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.”
)احمدشماملو(



رفیقترابحقشناسدرساعت۱۱شب۲۵ِژانویۀ۲۰۱۶چشمازجهانفروبست.
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پیوستاول

زنان زندگی من: مادربزرگ و مادرم)پوران که جای خود دارد(

-مادربزرگم: ُعلیا الری

مادربزرگمیعنیمادِرمادرمگویاکوچکتریندختر،ازهمسراصلِیسیدعبدالحسین
الری،مجتهدمعروففارسدرعصرمشروطهاست.سیدعبدالحسینخوداهلدزفول
ازمیرزای اهالیالرستانفارس بنابهتقاضای بودهودرنجفدرسمیخواندهاست.
شیرازی)مجتهدمعروفآندورهدرنجف(مبنیبراینکهمجتهدیبرایآنانبفرستد،
سیدعبدالحسینروانۀالرستانمیشود.ویشدیدًادرسیاستفعالبودهودرعیندفاعاز
مشروطه،برپایینوعیحکومتاسالمیرادرسرمیپروراندهاست.شرححالوی،برخی
نوشتههایاصلیاو،حکایتجنگوگریزهاوائتالفهایاوبامراکزقدرتمحلیرا
میتوانرویاینترنتیافت.قدرتدینی،اجتماعیوسیاسیاوبهجاییرسیدهبودهکه

تمبرهمچاپکردهودربرابرقدرتمرکزیوزنهایبهحسابمیآمدهاست.

مادربزرگمبرخالفخواهراندیگرشکهازویبزرگتربودند،سوادفارسیو
عربیداشت.اوبرایمابچههانقلمیکردکهچگونهپدرشبههنگامنمازجماعت،به
روسیهتزاریوامپراتوریانگلیسلعنتمیفرستادهاست.اینامرهرچندموجبتعجب
مریدانبودهولیاحتمااًلخودویمیدانستهکهبااینکاربهموازاتمبارزاتمعروفبه

واقعۀرژی)قضیۀتحریمتنباکو(سهمیدرسیاستوبسیجعلیهاستبداددارد.

از پدرش نیروهای عقبنشینی و جنگی وقایع داشت نام ُعلیا مادربزرگمکه
الرستانوشیرازرابهیادداشتواینکهچگونهدردهۀاولحکومترضاشاهتقریبًا
همزمانباسرکوبمیرزاکوچکخاندرشمالوشیخَخزَعلدرخوزستان،پدرشمجبور
بهاقامتدرجهرمشدهبوده،چنانکهپسربزرگشسیدعبدالمحمدتاچندسالدرزندان
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رضاشاهبودهاست.خانوادۀسیدعبدالحسینتاسالهامسندروحانیتالروجهرمرادر
دستداشتندودرشیرازهمازاهمیتقابلتوجهیبرخورداربودند.نامفامیلآیتالهی

درهرسهشهرمنسوببهاوست.

ازمادربزرگمدرکودکیقصههایمتعددیازمثنویشنیدهاموبهخصوصوقتی
اشعارمثنویرادرتنهاییبرایخودشزمزمهمیکردودرعزایبرادرشسیدعلیاصغر
الریمیگریست.بهیاددارمکهمیخواند:“سینهخواهمَشرحهشرحهازفراق/تابگویم
شرحدرداشتیاق”.همینطورداستانطوطیوبازرگان،داستانآنطوطیایکهروغن
بقالراریختهوازدستبقالکتکخوردهوکچلشدهبود،داستاناسکندروجستجوی
آبحیاتدرُظلماتوحضرتِخضر.مادربزرگماحتمالمیدهمحدود۱۲۸۵یعنی
سالمشروطیتیاکمیزودتربهدنیاآمدهبوده،چوننخستینوتنهافرزندشیعنیمادرم

رادر۱۳۰۲بهدنیاآوردهبود.

اوزندگیزناشوییموفقینداشتهویکیدوسالپسازازدواجمتارکهمیکنند
وشوهرشسیدمرتضیمروج،معروفبهتراببرایادامۀتحصیلبهنجفمیرود.این
سفردورودرازبرخیازخویشانمادربزرگم-ونهخوداو-رابهفکرمیاندازدکهاز
بنداینازدواجرهایشکنند.برادرشعلیاکبرکهروحانیمهمجهرمبودهبهابتکارخود،
خواهرشراُمَطلقهمیکند.طالق،موردرضایتمادربزرگمنبودهووقتیبهاوخبرمیدهد
کهبرایشطالقگرفتهاست،اعتراضمیکندکهچهکسیگفتطالقبگیری؟بهنظر
میرسدستمیکهبراوبهعنوانیکزنرفتهکافیبودهتاحقطالقراازآنخودبداندو
نهبرادرشکهبرایخودقیمومتیقائلبودهاست.راستیکهبرایشوریدنبربیعدالتی،
نیازیبهراههایپیچاپیچومعماگونهنیست.جالباینکهاومسلمًانمیدانستهاستکه
باهمیناعتراض،آیۀ“الرجالقوامونعلیالنساء”)۱()مردانسرپرستزنانند(رازیر
سؤالمیَبرد!چندسالبعدسیدمرتضیبهعلتبیماریفوتمیکند.مادربزرگممجددًا
شوهرش پدر بهخصوص همسر، خانوادۀ و او بین محترمانه رابطۀ و نمیکند ازدواج
ما از بودکههیچیک بهقدری ماجرا این در او مییابد.شکیبایی ادامه پایانعمر تا
آن از پس و سفر را جداییشان دلیل بودهاند، طالقگرفته آنها نمیدانستیمکه نوهها
مرگمیدانستیم.مادربزرگکهتنهایکفرزنددخترداشته،دورهایآشفتهوناراحت
رامیگذراندهاست.اوبااینکهبسیارجوانبوده،دربرابرپیشامدهایناگوارواکنشی
بهگردن را آن و پذیرفت خود را زندگیاش مسئولیت میداد: نشان خود از واقعبینانه
اطرافیانوسرنوشتنیانداخت.باتوجهبهعالقۀشخصیوتقاضاییکهدرپیرامونخود
میدیدچرخخیاطیسینگریتهیهکردوبهخیاطیبرایدوستانوآشنایانرویآورد.او

مْ.مردانسرپرستزنانند َما اَنْفَقُوا ِمْن اَمَْواِلهِ َّهُ بَعَْضهُمْ َعلَی بَعٍْض َوبِ َل الل َما فَضَّ َّجاُل قَوَّامُوَن َعلَی الِنَّساِءبِ ۱- الرِ
بهدلیلآنکهخدابرخیازایشانرابربرخیبرتریدادهو]نیز[بهدلیلآنکهازاموالشانخرجمیکنند.سورۀ

۴:النساء؛جزء۵،ترجمۀفوالدوند.
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پیراهنوعباوقباکهمعمواًلمردهابهتنمیکردندمیدوختویکیازمشتریاناوپدر
شوهرشحاجمروجبود.آنطورکهخودشتعریفمیکرد،خیاطیرابااستفادهازخار
درختنخلبهجایسوزنتمرینکردهبود؛بهاینصورتکهنخیرابهقسمتانتهایی
خارنخلمیبستهودرتاروپودپارچهفرومیبردهتادوتکهپارچهرابههممتصلکند.
درهمینزمینهخاطرهایازپدرشنقلمیکردکهوقتیاورادرحالردکردنخارنخل
ازمیانپارچهدیدهبود،یکیازخدمتکارهاراصداکردهوازاوخواستخارنخلراکه
دستهایکوچکُعلیاراخراشمیدادازاوبگیردوخودشپارچهراباسوزنبدوزد.
همزمانبادورانمیانسالیعلیاتغییراتیدرنحوۀپوششمردانوزناناتفاقافتادواو
بهدوختنسیسمونیوچیزهایجانبیمثلبقچهوسوزنیجانمازودستمالسفرهروی
آورد.برخیخانوادههایجهرمیبرایتکمیلجهیزیۀدخترانشانبهاورجوعمیکردند
وهنوزکارهایاودرصندوقچههاینوههایشاننگهداریمیشود.خانمهایخیاطتکه
پارچههایاضافیمشتریهارابرایشمیآوردندتاباآنهابهسلیقۀخودچیزهایمناسب
بدوزد.علیاازآنهاخواستهبودکهازمشتریهااجازهبگیرندوبعدبرایاوبیاورند،چون
اومیخواستطبقصالحدیدخودبهافرادمختلفبدهد.برایانتخابپارچههاساعتها
وقتصرفمیکردتاهرتکهپارچهکهگاهیازاندازۀیککفدستهمکوچکتربود
درطبقهبندیخاصخودجایگیرد.پارچههابهلحاظرنگ،جنسواندازهدستهبندی
لباسوگاه بازماندههایدمقیچی، ازهمین شدهودردستمالیبزرگقرارمیگرفتند.
زیرَاندازمثلدستمالچلتکهبرایبچههاییکهامکاننونوارشدننداشتنددرستمیکرد
دوران تا بود.کارخیاطی اینکارهاشگفتانگیز انجام در انضباطش میداد. وهدیه
کهنسالیوتازمانیکهبیناییاشراازدستدادادامهیافت.عالوهبراین،بسیاریاز
مردمُمهرهایشکستهراازمنازلومساجدوامامزادههابرایشمیآوردندوپسازاین
کهدوبارهآنهارابهصورتِگلدرمیآورد،هنرمندانهبهآنهااشکالمختلفهندسیمیداد.
اوهیچگاهدستازفعالیتبرنداشتومتناسبباتواناییهایشکارهاییانجامداد.
هیچوقتگلهنکردکهناتوانشدهوکارهاییراکهقبالانجاممیدادهدیگرازعهدهاش
برنمیآید.بهیادندارمکهبههیچیکازآدابورسومرایج،مبنیبرحسادتوغیبتو
بدگوییوغیرهآلودهبودهباشد.برایهمۀدوستانوهرکسیکهمیشناختپیاممحبتو
بردباریبود.بسیارمراقببودکهاگردرنوشته،روزنامهوغیرهنامخدایابهقولخودش
“اسماءالله”باشدبایدآنکاغذراازرویزمینبرداشتودرگوشۀباغییامزرعهایدفن
کرد.گاهدرکوچههمکهبااوراهمیرفتممیدیدمکهخممیشود،کاغذراازرویزمین
جمعمیکندتابعدًاآنهارادفنکند.طبقسنتیکهاوباورداشتبهجایآنکهاسمخدارا
بنویسندبایدسهنقطهبگذارندکهبینمؤمنینهنوزهمرسماست.مینویسند:“بسما…”

بهجایبسمالله.

درعشقشکست مادرم بهقول آغازجوانی، در سالهکه اندی و بیست زن این
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برادرش نزد شیراز در میدهد.گاه ادامه عمر آخر تا را ناکامی زندگی بود، خورده
برادردیگرشسیدعلیاکبروگاهپیشیکی )سیدعبدالمحمد(بودگاهدرجهرممنزل
ازخواهرانش)ُبشراشریعتمداری(وحدود۳۰سالآخرعمرنزددخترشیعنیمنزلما
بود.اطاقیکهمابچهها،سهنفرومادرمواودرآنبهسرمیبردیمبهنظرمحدودیکمتر
ونیمآنبهمادربزرگاختصاصداشتکههمیشهرویجانمازشنشستهبودوباچرخ
خیاطیوغیرهورمیرفت.منبرخیاصطالحاتخیاطیراکهاومیگفتهنوزبهیاد
دارم.بسیارمواظبتربیتمابود،ازاینکهمادرمبهخاطرکارطاقتفرسایخانهبسیار
خستهمیشدنگراِناستراحتاوبودومابچههاراطوریمشغولمیکردکهمادرمبتواند
اندکیاستراحتکند.دربهار،درماهرومینیسان)مطابقآوریل(آِببارانجمعمیکرد
ومیگفتاگرکمیآبنیسانبخوریدبرایسالمتیخوباست.بهنظرماینتنهااعتقاد
خرافیاوبود.بسیاربرایانجامفرایضدینیاشجدیبودومیتوانمبگویمبرایوضو
گرفتنورعایتنجسوپاکیحتیوسواسداشتبیآنکهاینحالِتاومزاحمرفتارو
کرداربچههاباشد.بیناووپدرمکهدامادشبوداحتراممتقابلوجودداشتوبااینکه
خانوادهنسبتًاتنگدستبود،هرگزاحساسنکردمکهحضورمادربزرگازایناحترام
بکاهد.وقتیغروبهاسهچهارفانوسوچراغگردسوزراجمعمیکردتاشیشۀآنهارا
تمیزکندودرآنهانفتبریزد،مابچههادوراوجمعمیشدیمودرضمنبرایمانقصه
میگفتوتمیزکردنشیشهچراغگردسوزکهآنراِچملی)دراصلChimney(مینامید
بهمامیآموخت.وقتیغذایموردعالقۀمراکهچیزیجزسیبزمینیپخته،تخممرغ
همراهبانمکوپیازنبوددرستمیکرد،نمیدانستپساز۶۵سالیابیشتر،هنوزطعم

غذایاوراجزوبهترینخوشمزهتریِنغذاهامیدانم.

دستروزگارمرااز۱۵سالگیازاوجداکرد،بعدهمسفردورودرازمأموریت
آن اساس تغییریکه دادم؛ ایدئولوژی تغییر آنمن ازکشورکهطی بهخارج سازمانی
آنهاعشقبهعدالترادروجودمکاشته آموزشیبودکهاوومادرمبهمندادهبودند.
بودند.منطبعًاازمحدودهایکهآنهافکرمیکردندفراتررفتمودرجستجویعدالت،
بایدچارچوبدینیرازیرپامیگذاشتموبهکمونیسمرویمیآوردم،همچونبسیاریاز
رفقاوهمرزمانخودمدردهۀ۴۰و۵۰.بعدازقیام،طبعًامننتوانستمبهجهرمبازگردم.
همیشهاومیپرسیده،چراهمهبرگشتند،تراببرنگشتهاست.حدسمیزدهکهمنکشته

شدهباشم.

باری،روحانیمعروفجهرمونمایندۀخمینی،سیدحسینآیتاللهیکهبرادرزادۀ
علیابودبهخاطرگرایشسیاسیوفکریمنونیزموضعگیریمجاهدینیمادرمویکیاز
برادرانمکهبهعنوانمجاهداز۵۰تا۱۳۵۳بهزندانافتاد،موضعیخصمانهعلیۀمجاهدین
وعموممخالفینرژیمداشت.اویکیازقسیالقلبترینکارگزارانرژیمجدیدشدهبودو
کشتنمخالفانوانداختنآنهادرقناتهابهدستوروکارگردانیاوبودهاست.مادربزرگ
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ومادرمنیزدرتیررسحمالتاوقرارداشتند.سیدحسینآنقدربیحیابودکهدوپاسداررا
باخودبهدرخانۀماآوردهبودهتادرگاهخانهراآتشبزند،بااینکهمیدانستعمهاشو
دخترعمهاشدراینخانهزندگیمیکنند.مادربزرگبانفرتازعملیاترژیمجدیدکهدر
کارهایسیدحسینتبلورداشتزندگیرابهپایانبردووصیتکردکهسیدحسینحقندارد
برجنازۀمننمازبخواند.روزدرگذشتاو،جمعیتبهخانهآمدهبودندتامراسمنمازِمّیت
رااجراکنند.سیدحسینکهنمایندۀخمینیدرجهرمبوده،میخواهدبرجنازۀاونمازبخواند
ولیمادرمباصدایبلنداعالممیکندکهبیبیگفتهاستسیدحسینحقنداردبرجنازۀ
مننمازبخواند.اینبیآبروییبرایسیدحسینامریدشواربودهولیُمَعِممیندیگرازجمله
پسرعمویمسیداحمدحقشناسبهنحوی-شایدبرایناساسکهسخنانمادرمسخنانیک
زناستوبرایشهادتدادنکافینیست)البتهبدونآنکهچنینحرفیبهزبانبیاورد(-

جارابرایسیدحسینبازمیگذارندتااونمازبخواند.

-مادرم: عفت مروج جهرمی

چنانکهپیشازایناشارهشد،تنهافرزندپدرومادریستکهزندگیمشترکشان
دیرینپاییدهبود.پدربرایتحصیلبهنجفرفتهومادرشپسازمدتیرنجوناراحتی
ازآنچهپیشآمدهوبهقولمادرم“شکستدرعشق”بدونآنکهخودبخواهدمطلقه
پدر بهخانوادۀ نتیجه،سرپرستیکودک در و نداشته ثابتی مادرمجای مادِر بود. شده
بزرِگپدریویواگذارمیشود.درخانه،دختربچۀدیگرینیزهمسناوبودهکهعمۀ
مادرممحسوبمیشدهاست.آنهاتاحدودهفدهسالگیهمانجابزرگمیشوند.مادرم
سهعموداشتکهاولیدرشهردیگرییعنیبروجردزندگیمیکردودومیبرایکاردر
شرکتنفتآبادانبهآنجارفتهوسومیدربندرگناوهنزدیکبندرعباسبهآموزگاری
مشغولبود.اینسومیستکهبههنگاماسبسواریبرایشحادثهایپیشمیآیدوزمین
برای را یامعنویالزم امکانمادی میخوردودچاراختاللحواسمیشود.خانواده
انتقالویبهشیرازجهتمعالجهنداشتهاند.یکجواندچاربیماریروانی،درخانهای
بودهکهعالوهبرپدرومادرشدودخترجواننیززندگیمیکردهاند.ترسازاینکهمبادا
خطریمتوجهایندودخترشودباعثمیگرددکهآنهاراسریعشوهردهند،آنقدرشتابزده
کهحتیصبرنکردهبودندمادرشبرایشرکتدرعروسیدخترشازشیرازبرسد:حدود

۱۳۲۰یعنیزمانیکهمادرمهجدهسالداشتهاست.

جنگجهانیدومواشغالایرانتوسطقوایمتفقینوبرکناریرضاشاهباعث
آشوبوبینظمیدراستانفارسبودهوتماممایملکپدرمکهگلهایگوسفندبودنصیب
بهجهرم اودستخالی ناکاممیماندو بازپسگرفتنگله برای دزدانشد.تالشوی
برگشت.اینمهمترینحادثۀزندگیاومحسوبمیشد.هرچندتاآخرعمرهمچنانخود
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رابهدامداریمشغولکردولیهیچوقتدرآمدیکهبتواندباآنزندگیاشراکاماًلتأمین
کندبهدستنیاورد.

بود، برخوردار بهتری مادی امکانات از پدربزرگش خانۀ در مادرمکه باری،
خودراباامکاناتکمترونوعیتنگدستیتطبیقمیدهد.بردباریوخردمندیاوبرای
گرداندنزندگیخانوادگیکهجمعًاًبهچهارفرزند)سهپسرویکدختر(انجامیدوتوان
اوبرایمقابلهبامشکالتیازنوعبیماریمستمرپدرمکهعماًلاورادرنیمۀعمرازکار

انداخت،همیشهموردحیرتمنبودهاست.

خانوادهدردهۀچهلوپنجاهشمسی،درقسمتیازخانهکهشاملیکسهدری
ویکسردابهبودسکونتداشت.آنهادرسردابهزندگیمیکردندواتاقبرایپذیرایی
اسالمی انجمن از تراکت چند با مادر را اتاق این بهگفتۀخواهرم، بود. مهمانها از
دانشجویانکهبهدیوارنصبکردههمراهباکاغذکشیسبزرنگتزئینکردهبود.روی

آنهانوشتهشدهبود:

ِهَاْتَقاُکْم”-گرامیترینشمانزدخداپرهیزکارترینشماست؛ َاْکَرَمُکْمِعْنَداللَّ “ِانَّ

“ِاْنُاِریُدِالَّااْلِاْصَلاَحَمااْسَتَطْعُت”-خواستهایبهجزاصالحامورمردمندارم؛

بر را تالشگران -خداوند َعِظیًما” َاْجًرا اْلَقاِعِدیَن َعَلی هُاْلُمَجاِهِدیَن اللَّ َل “َفضَّ
نشستگانبرتریدادهاست.

اینتراکتهابررویدیواراتاقباقیبودندتازمانیکهموریانهچوبسقفهارا
خوردوبرایپیشگیریازخطرفروریختندیوارها،مجبوربهتخریباتاقشدند.بهگفتۀ
خواهرم“بادیدنآنهایادوخاطرۀترابوآرمانهاییکهبرایتحققآنهامجبوربهدوری

ازماشدهبود،دردلماتازهمیشد”.

درحیاطخانهچندیندرختازانواعمرکباتوجودداشت.آنرابازازخواهرم
نقلمیکنمکهمیگفت:“وقتی تراب به جهرم می آمد جوانان روشنفکر جهرمی به دیدارش 
شکوفه های  بهار  فصل  در  بی بی  می شدند.  پذیرایی  تازه  آبلیموی  شربت  با  و  می آمدند 
درخت ها و پوست میوه ای که اترج نامیده می شد را جمع آوری می کرد و به گالب گیرها 

می فروخت. عرق اترج برای درمان بیماری های گوارشی مورد استفاده قرار می گرفت”.

نوشتندربارۀزندگیمادرمعفت،بدونذکرنامیکدوستوفاداروصمیمیکه
هیچگاهاوراترکنکردوهمهجاازاوحمایتکردناتماماست.اینزنخانمشیرزادی
برایمادرحکمیک بهدلیلاستعدادشایاندرزمینۀخیاطیوامورخانه، نامداشتو
مشاورراداشت.انواعوسایلجدیدکهبهبازارواردمیشدواومیدانستکهزندگیرا
راحتترمیکندبرایبیبیتهیهمیکرد.گاهیوقتهابهدلیلعالقۀشدیدیکهبهبیبی
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داشتاوراوادارمیکردآنرابخردوازآناستفادهکند.دیزیزودپز،قابلمۀنچسب،
ماشینلباسشوییوچراغگازازاینوسایلبودند.

ازآنجاکهباورهایانسانریشهدرگذشتهداردواینباورهاگاهیباتعصبهمراه
ازتغییرات بااینکهدرموردبسیاری نبودهو ازاینقاعدهمستثنی نیز میشود،مادرم
شرایطگوناگون در و میکرد مذهبیسختگیری شعائر رعایت دربارۀ بوده، منعطف
مخالفتخودراهمبهوضوحاعالممیکرد.اوبهعنوانیکزنمسلماندرچنینمواقعی
خودراموظفمیدانستکهموضعشرابیانکندواگرچنیننکندخودنیزدرگناهفردی
کهازنظراومرتکبگناهمیشودشریکاست.اوباشجاعتاینمهمراانجاممیداد

حتیاگرفرِدگناهکارفرزندشباشد.

باتوجهبهاینکهمنخانهرادرسنیننوجوانیترککردم،ازخواهرعزیزمتقاضا
کردمکهچندبرگیدرمعرفیبیشترازمادربرایمبنویسدکهممنوناوهستم:

همۀ افراد خانواده بود آن  هم به دو دلیل: یکی مربوط به  “مادرم از کودکی عزیز ِ
شیرین زبانی و مهربانی طبیعی او با بچه های هم سن و سالش بوده و دیگری این که پدرش 
همیشه غایب و در سفر بود و افراد خانواده به اصطالح بوی گل را از گالب می جسته اند. 

پدربزرگ، او را به مدرسه می فرستد که عالوه بر سواد مکتب خانه 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 بی بی خانم نقبا مشهور بود و همیشه از هوش 
و استعداد او  ]مادر[ تعریف می کرد. مرحوم عمو آقا سیدعبدالحسین هم از قدرت حافظۀ 
او بسیار سخن می گفت. به نظر می رسد عمو بی راه نگفته است، چون تا نود و چند سالگی 
اشعاری از دوران مدرسه و کتاب فارسی اول دبستان را به یاد داشت و زمانی که زبانش 
هم به اندازۀ حافظه اش توانایی داشت آنها را به زیبایی می خواند. در گروه آواز مدرسه هم 

شرکت داشته و تا چندی پیش شعر زیر را می سرود:
وه چه روزی چو بخت من پیروز شب تاریک رفت و آمد روز   
هنوز نکرده  برون  سر  افق  از  ز   و مر ا ن  رگا ستا ه  دشا پا
عالم تاب آفتاب  از  به  به  باز شد دیدگان من از خواب  
سر یک  از  اکبر  الله  بانگ  یک طرف نالۀ خروس سحر  
پدر دلپذیر  سخن های  وز  مادر   نوازش  صدای  ز   ا
عالم تاب آفتاب  از  به  به  باز شد دیدگان من از خواب  

وقتی او دانش آموز بود، رضا شاه برنامۀ بی حجابی اجباری را به مرحلۀ اجرا در آورد 
و او از رفتن به مدرسه محروم شد و به خانه داری پرداخت. کمک بی قیدوشرط و ارتباط 
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صمیمانه با افراد خانواده از جمله عموها و عمه ها از ویژگی های او بود. هرجا کمکی از او 
بر می آمد آمادۀ خدمت رسانی بود بی آن که به نیاز خودش در آن موقعیت خاص توجه کند. 
مراقبت از پدربزرگ به عهدۀ او بود. این کار تا پس از ازدواج هم ادامه داشت، طوری که 
صبح های جمعه برنامه اش این بود که به خانۀ پدربزرگ برود و ناخن های او را بگیرد. 
اطرافیان او را بهترین مشاور خود می دانستند و مشورت با او در تصمیم گیری ها حتی به 
نسل بعد هم منتقل شده بود. سنگ صبور فامیل بود و همه می دانستند که حرف های شان 

در صندوقچۀ دل عفت می ماند و به بیرون درز نمی کند.

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 بی نظیر رژیم غذایی خاص 
بیمار دیابتی را اجرا می کرد. حتی اگر الزم بود دو یا چند جور غذا درست می کرد تا 
سالمت همسر به خطر نیافتد. این کار را با روی باز و طیب خاطر انجام می داد به طوری که 
بچه ها بعدها متوجه شدند که خانم ها لزوماً این کار را انجام نمی دهند و این از ویژگی های 
مادرشان بوده است. این زوج فداکار غم دوری از بچه ها را با نهایت شکیبایی تحمل 
با صبر و حوصلۀ  گاه را  ناآ افراد  از روزگار نکردند و کنایه های  کردند. کمترین گِله ای 

بی نظیر خود پاسخ دادند.

تعلیم و تربیت بچه ها از همه چیز برای مادرم مهم تر بود. اگر امکان رشد در شهری 
دیگر فراهم بود پیشاپیش آمادگی خود را برای تحمل دوری و فراق آنها اعالم می کرد. 
در این مواقع اشک در چشمانش جمع می شد ولی هم زمان وسایل سفر را فراهم می کرد. 
متناسب با اعتقاداتش همیشه بچه ها را با کالمی از بزرگان دین بدرقه می نمود. از جمله: 
ُّهَِم - از رفتن به جاهایی که ممکن است مورد تهمت واقع شوید پرهیز  َّقُوا مََواِضعَ الت “ات
کنید”. در شرایط دشوار دهۀ پنجاه، حامی مجاهدین بود و رؤیاهای همیشگی خود را 
از  و  بود  هوشیار  بسیار  تبلیغاتی  انجام کارهای  هنگام  می کرد.  جستجو  آنها  آرمان  در 
هیچ فرصتی برای آگاهی رساندن به اطرافیان که اغلب روحانی بودند فروگزار نمی کرد. 
عمویش آقای حاج احمدی و خانواده اش از شدت عالقه ای که به او داشتند بارها به او 

تذکر داده بودند که مواظب امنیت خودش باشد.

وقتی نوه دار شد، تواضع و فداکاری با عشق و عالقه همراه شد و از او شخصیتی 
ساخت که تا پایان عمر بچه ها در آغوشش احساس آرامش می کردند، با احترام ویژه از 
پر از اشک نگاه  او یاد کرده، احوالش را می پرسیدند و ]فیلم[ ویدئوهایش را با چشمان ِ

می کنند. 

در اواخر دهۀ چهل شمسی کالس آموزش قرآن در خانه برگزار کرد. این کالس ها 
حدود ده سال دوام داشت و سه ماه تابستان حدود پنجاه کودک و نوجوان ده تا شانزده 
ساله را در حیاط خانه آموزش می داد. خیلی از این نوجوانان بعدها به سازمان های انقالبی 
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به  بود  شده  اجتماعی اش کم  شمسی که کارهای  هفتاد  و  دهۀ شصت  در  آوردند.  روی 
پرورش گل و گیاه و نهال میوه روی آورد. نهال پرتقال، نارنگی، لیموترش و لیموشیرین 
ِاو در باغچۀ خانۀ  خود و نزدیکانش سال ها میوه داد. در رابطه با تهیۀ غذا بسیار خالق 
بود. از پوست سیب و خرماهای نامرغوب سرکه و با استفاده از پوست انواع میوه ها ترشی 
به  بود،  اندازه مصرف خانواده  از  این محصوالت بیش  آنجا که مقدار  از  تهیه می کرد. 
دوستان هدیه می داد. یک مدل بسیار زیبا برای رویه کفش خانم ها می بافت و آن را به 
کفاش می داد تا به صورت کفش در آورد. این کفش های اسپُرت مورد استفاده بسیاری از 
دوستانش بود. یکی دیگر از فعالیت های خود -اشتغالی او گرفتن روزه استیجاری در دهۀ 

شصت و هفتاد شمسی بود.

حیاط خانه ِگلی بود و بعد از هر باران، چاله هایی در آن ایجاد می شد. او پس از 
جارو کردن حیاط، خاک را در آن چاله ها می ریخت، برگ درختان و چیزهای اضافی را 
از روی آن پاک می کرد و با دست های خود ِگل درست می کرد تا حیاط خانه را هموار 
کند. برای بریدن شاخه های خشک درختان از کسی کمک نمی گرفت. دو تا تخت چوبی 
بر روی حوضچه ای که در وسط دو باغچه قرار داشت گذاشته بود. ساعت ها روی آنها 
بریدن شاخه های  قابل ذکر است که  َهرَس می کرد.  را  اَرّه دستی درختان  با  و  می ایستاد 
به دلیل خارهای فراوانی که در آن هست کار هر کسی نیست. در  لیمو  خشک درخت 
دهۀ شصت شمسی که به دلیل شرایط جنگی با کمبود نفت و گاز مواجه بودند، شاخه های 
خشک درختان را خودش می برید، آنها را قطعه قطعه می کرد و در بخاری چوبی می ریخت 
تا خانه را گرم کند. گاهی وقت ها، بچه هایی را که دور و برش بودند به کمک می طلبید، 
اَره کوچکی به دست آنها  می داد تا تکه های کوچک تر را ببرند. بچه ها از این که او آنها را 
ش کار کردن را با خوشرویی به آنها یاد می دهد دوستش می داشتند. به حساب می آورد و رَوِ

داوطلبانه در جلسات قرآن که برای بانوان تشکیل می شد شرکت می کرد و به زبان 
برنامه اش  بانی جلسه  از آن که  ساده و خودمانی برای شان سخنرانی می کرد. معموالً پس 
متناسب  اجازه می گرفت چند دقیقه ای صحبت کند. حرف هایش  او  از  اجرا می کرد  را 
با عالقه و نیاز خانم ها بود و ارتباط متقابلی که با مخاطبان خود برقرار می کرد، به آنها 
اجازه می داد 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 خانم ها از برگزارکنندۀ 
جلسات بخواهند تا به او فرصت بیشتری برای صحبت کردن بدهد. آنها می گفتند: “زن 

آقا چیزهایی را می گوید که به آنها  نیاز داریم”.

کرد.  سفر  تهران  به  بارها  بود  زندان  در  سال  سه  برادرم کاظم که  مالقات  برای 
مسافرت در میان برف و باران برای کسی که در منطقۀ گرم و خشک جهرم زندگی کرده کار 
ساده ای نبود، ولی او نه تنها خود با اشتیاق کامل این کار را انجام می داد بلکه گاهی وقت ها 
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مادر زندانیان دیگر را همراه خود به تهران می برد و آنها را راهنمایی می کرد. در فعالیت های 
مادران برای نجات جان آنهایی که در خطر اعدام بودند تا آنجا که در توان داشت شرکت 
اشاره شد طبق خصلت همیشگی اش نیازهای دیگران را بر  می کرد و همان طور که قبالً 
]مصالح[ خود مقدم می داشت. احترام ویژه ای برای تک تک خانواده های فعاالن سیاسی 

قائل بود. بزرگ ترها را مثل خواهر و جوان ترها را مثل بچه های خود دوست داشت.

حدود بیست سال از مادرش مراقبت کرد. به نیازهای او توجه داشت. متناسب با 
عالقۀ مادرش امکاناتی فراهم می کرد 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 
برای  می داد.  انجام  را  این کار  هم  همسایه ها  و  فامیل  دوستان،  برای  بعدها  می کرد. 
برآورده می کرد.  آنها را  نیازهای  با کوشش فراوان  همسایه ها احترام خاصی قائل بود و 
برای حل و فصل مشکالت  او  و  او کمک می خواستند  از  بروز می کرد،  اختالفی  هر جا 
از دل و جان مایه می گذاشت. دارا  و ندار در مقابل چشمان او یکسان بودند. وقتی یک 
خدمتکار برای انجام کاری در جمع زنان متشخص حاضر می شد، او راست قامت برایش 
بر می خاست و مثل سایرین از او احوالپرسی می کرد. گاهی وقت ها از او سؤال می کردند که 
َِّه اَتْقَاُکمْ”به معنای “گرامی ترین شما  دلیل این کارش چیست و او آیۀ””ِانَّ اَْکرَمَُکْمِعنْدَ الل

نزد خدا پرهیزکارترین شماست” را یادآوری می کرد.

خود  روزانۀ  برنامۀ  در  را  نرمش  و  پیاده روی  و  بود  خودش  سالمت  مواظب 
می گنجاند. دیدار دوستان و خویشان را وظیفۀ خود می دانست و برای این کار به ندرت 
از وسایل نقلیه استفاده می کرد. انگیزۀ بهتر زیستن و امید به آینده ای بهتر از ویژگی های 
او بود. وجود او همیشه مایۀ شادمانی و سرزندگی اطرافیان حتی بچه ها و نوه هایش بوده 
است. گذر سن و کم شدن توانایی جسمی نتوانسته بود این خصلت ستودنی را تحت تأثیر 
قرار دهد. تا وقتی که چشم هایش سالم بودند با تماشای تلویزیون و پس از آن با گوش 
دادن به رادیو سعی می کرد از اوضاع و احوال پیرامون خود مطلع باشد. روحیۀ انعطاف پذیر 
او چنان قوی بود که وقتی اطرافیان از او خواهش کردند برای این که 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 می گذارند برای او عجیب و غریب نبود”.
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پیوستدوم

“از باغ و بودن”
 

علیمحمدحقشناس

درمقطعشهادتوتردید
دیدیچگونهباور  
یکچشمبسته  

چشمدگرباز   
محِوشکوِهرفتنوافتادِنتوبود 

درمقطعنبودنوبودن
جاییکهبودِنتونبودنبود  

توبودراندیدهگرفتی  
وبودنازنبوِدتومیروئید 

گفتندوبازگفتند
کاینباغرادگرتِنرویشنیست 

وآنغنچهکاغذیست 
وآنکاجواپسیننفِسباغاست 

گفتندوبازگفتند
کاینمهرگان 

اگرنه  
آنآبان  
اینآخریننشانۀنشأترا
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کاجرا
درذهِننیمخفتۀآنباغمیُکشد 

اماتوراِزخفتۀرویشبودی
پنهانبهذهنباغ  

درمقطِعشکفتنوخفتن
دیدیدوبارهباور  
یکچشمبسته  

چشمدگرباز   
لبخنِداحتضارترامیدید  

پژمردِنتومژدۀرویشبود
درگوشکاجها  

درمقطعشهادت
تردید  

آنسویباوِرتو  
بهخودلرزید  

آنگاهتو
درخفتنازشکفتنمیگفتی 

دیدیکهخفتِنتو 
آغاِزفصِلرویشبود 
جاریبهنبضباغ 

درمقطعشهادت
گاهی  

خفتنشکفتناست  
رفتنبهسویباور  
رویشبهسوینور  

بحبوحۀتهاجمشببود
بحبوحۀتالقیاضداد

اماتودرتراکِمتاریکی
تردیدرابهانهنکردی  
پایتودرتراکموتردیدوشبنماند

نبِضتوازتهاجماضدادتننزد
جهِدتورابنازم

جهدت  
اثباتروشناییدرشببود  
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بحبوحۀتهاجمشبرا
درمقطعشهادتدیدیم  

بحبوحۀتهاجمشب
اما  

درُهرمباورتوبهخودلرزید  
باوربهنورمیانجامد

تردیدوتهاجم
میمیرد  

درمقطعشهادت
باور  

بحبوحۀتهاجمشبرادید  
شبازتهاجمتوهراسانبود

درمقطعشهادتوتردید
دیدیچگونهباور  
یکچشمبسته  

چشمدگرباز   
محِوشکوِهرفتنوافتادِنتوبود.    

)نشریۀپیکار،۷آبان۱۳۵۸،شماره۲۷،صفحۀ۱۲(
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پیوستسوم

“مهندسمهدیبازرگان:
آیینۀاوجوافول“بورژوازیملیایران”

بازرگانازمعدودکسانیاستکهسیرزندگیآناننقاطقوتوضعفوتحوالت
ومواضعفکریوسیاسیطبقۀاجتماعیشانراآیینهوارنشانمیدهد.

در مشروطیت، اعالم سال میالدی(، ۱۹۰۶( شمسی ۱۲۸۵ سال در او
خانوادهایسرشناسازبورژوازیملیوتجاریایران،درتهرانبهدنیامیآید.درمدارس
شده ظاهر ما جامعۀ در مشروطیت انقالب امواج با متناسب )رشدیه(که تازهتأسیس
درسال۱۳۰۷ دانشجویانیکه هیئت وجزو میرساند پایان به را دبیرستان دورۀ بود
)۱۹۲۸(ازطرفدولتبهفرانسهودیگرکشورهایاروپاییاعزاممیشوندبهفرانسه
 Ecole Centrale des(میرود.جمعًاهفتسالدرآنجامیماندودرمدرسۀسانترال
Arts et Manufactures(دررشتۀماشینهایحرارتیتحصیالتشرابهپایانمیرساند.
سپسدر۱۳۱۴)۱۹۳۵(بهایرانبرمیگرددوچنددهسالدررشتهایکهآموزشدیده
پروژههای در چه و تهران دانشگاه در چه مختلف، اشکال به علموصنعت، یعنی بود

صنعتیبزرگوکوچکفعالاستکهبعدًابهآنهااشارهخواهیمکرد.

اماآنچهدرزندگیاومهمتراست،نهبخشعلمیوحرفهایبلکهمبانیفکری
واعتقاداتدینیاوستکهویراازبسیاریازهمدورهایهایشمتمایزمیسازد.آنهایا
تحتتأثیرگرایشهایفلسفیوسیاسیالئیکیاگرایشهایاجتماعیوسوسیالیستی
آنروزاروپاقرارگرفتندوبعددرایرانبهفعالیتهاییفرهنگییاسیاسیدستزدند
)ازجملهدکترتقیارانی،ایرجاسکندری،دکترفروتنو…(یاازافکاروفلسفههای
فنون و علوم یا و و…( پورداوود هوشیار، دکتر )مانند پذیرفتند تأثیر ناسیونالیستی
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جدیدراصرفًاوسیلهایبرایارتقاءمقامقراردادهوبهوزارتووکالترسیدند)امثال
دکتراقبال،مهندسریاضیو…(،امابازرگانباکولهباریازمشاهداتوتجربیاتو
استنتاجاتویژۀخویشبهایرانبازگشتوبهاتکاءهمینهاجریانفکریواجتماعیو
سپسسیاسیویژهایرا)کهخودبرسرلوحهآنمدرنیسمورفرمنوشتهبود(بهراهانداخت
کههرچنددامنۀاجتماعیآندرابتدامحدودبودامادرمقاطعحساستاریخی)اوایلدهۀ
۱۳۴۰وبعد،هنگامقیام۱۳۵۷(تأثیرفراوانیدرتحولفکریواجتماعیوسیاسی
ایرانبرجاگذارد.جریانیکهازبازرگانسرچشمهمیگرفتچونجویباریطی۶۰سال
گذشتهجریانداشتهونسلهاییازطبقۀمتوسطشهریوروشنفکرانسنتیجامعه،در
مسیرراهخود،درنزدیکویادردرونآناطراقکردهوبهنحویآثارآنراباخودحمل
میکنند.نسلیکهمنبهآنتعلقدارم،باویژگیهایطبقاتیوفرهنگیخویش،دراین

تجربهدستکمچندینسالازنزدیکزیستهاست.

مشروطیت عصر نوپای بورژوازی است. خویش طبقۀ وفادار فرزند بازرگان
خواستارتغییرجامعۀکهنوِمالکهایفکریوسیاسیآنبرطبقمصالحخودمیباشد.
بازرگانازهماندوراندانشجوییدرفرانسهکهدرفکرفراهمآوردنارمغانیبرایمیهن
خویشاستایدئولوژیبورژوازیفرانسهراکهمبتنیبراهمیتومنافعفرددرجامعه
استجذبکردهومفهومشهروندوجامعۀمدنیراخیلیسریعدرکمیکندوازگردش

درپاریسودیدنبناییادبودسربازگمنامچنیننتیجهمیگیرد:

“آنجا یک فرد فرانسوی بی  نام و نشان، یک سرباز گمنام بی  درجه 
و مقام را به خاک سپرده اند. 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 می شوند و تعظیم و تجلیل می کنند. ملت فرانسه و دولت فرانسه برای 
فرد فرانسوی مقام و احترام قائل است. پایه های طاق پیروزی خود را روی 
پیکر فرد فرانسوی که صاحب حقوقی ست و بنابراین فداکاری می کند بنا 
نهاده اند. آنها و سایر ملل راقیۀ نیرومند و متمدن جهان عظمت و ارزش 
خود را مدیون و مربوط به نقش افراد می دانند. بنابراین برای فرد حقوق 
تحقیر  نمی زنند،  سرش  توی  نمی کنند،  خفه اش  شده اند،  قائل  آزادی  و 
چاپ دادگاه، در بازرگان مهندس )مدافعات نمی کنند…”  توهینش  و 

نهضتآزادیدرخارجازکشور،خرداد۱۳۴۳،ص۱۵(.

نتیجهگیریدیگرشضدیتبااستبداداستومیگوید:“در آنجا احترام و ارزش 
برای همه است. فرانسه مال همه است. همه برای آن خدمت می کنند. اگر همه چیز به 
نام یک نفر، برای یک نفر و به فرمان و اختیار یک نفر بود، فرانسه فرانسه نمی شد!” 
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)مدافعات،ص۱۵(.بعدبهاهمیتانجمنهایخیریهوغیرانتفاعیودیگرانجمنهاو
سندیکاهاپیمیبردونتیجهمیگیردکه:“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” )مدافعاتص۱۶(.

سپسبهاهمیتورابطهبینماشینودموکراسیمیپردازدومیگوید:

“میان ماشین و دموکراسی یعنی روح ماشین و صنعت از یک طرف 
و روح دموکراتیک از طرف دیگر تشابه و توافق فوق العاده وجود دارد. 
دموکراسی  است.  آورده  به وجود  را  دموکراسی  صنعتی،  زندگی  و  ماشین 
هم ماشین را به وجود می آورد. بدون دموکراسی توسعه و تولید صنعتی به 

مقیاس امروزی میسر نیست”. )مدافعات،ص۱۷(

وباالخره“کشف این راز بزرگ که زندگی اروپایی ضامن بقا و پیروزی ملت ها در 
شکل و نظام اجتماعی است نه انفرادی و شخصی” )مدافعاتص۲۰(.

دیدی با و است مخالف فردی” تشریفاتی انحرافات و خرافی “اسالم با او
آن باالخرهقصدداشت و رامیخواهد زندهکننده” رفرمیستی“اسالماصیِلاجتماعِی
چیزیراپیادهکندکهبعدهابهقولخودش،تحتعنوان“لوتربازی”دراسالم،درک
وتئوریزهکرد.مسئلهمدرنیسمازهمانروزهاینخستبرایاومطرحاستوباتقلید
صرفمخالفتمیکند.اولینسخنرانیاودرزندگیکه)درزماندانشجویی(درسفارت
ایراندرپاریسایرادمیکنددرطردتقلیدکورکورانهاست)مدافعات،ص۲۰(.اواز
فکریکهسالهاتقیزادهمطرحکردهبودانتقادکردهوچنانکهازآثارواعمالشپیداست
بعدها و اجتماعی و رفرمفکریومذهبی با فرنگیهمراه اخذتمدن از تلفیقی راهی

سیاسیرادرایرانپیشنهادمیکندوتاآخرعمردرهمینخطبهپیشمیرود.

همان است، مذهبی رفرم دارد محوری نقش آنچه او، بعدی فعالیتهای در
لوتربازی.اوبرایتجربۀلوتروکالَون،تجربۀپروتستانتیسمکههمپاینطفهبندیبورژوازی
اروپاظهورکردهبوداهمیتزیادیقائلاستوبدونآنکهبهاصلدیندستبزند،شاخ
وبرگهاوقامتآنرابهاندازۀقامتونیازهایبورژوازینوپایایرانتصویرمیکند.

ازاولینمقاالتیکهدرایرانمینویسد،مقاله“مذهبدراروپا”ست)۱۳۲۱(تا
تأکیدکنداگراروپاراسرمشققرارمیدهیدبدانیدکه“اروپا با شاپو و کراوات مردها و 
زلف و ماتیک خانم ها اروپا نشده است. اروپا معنویت و مذهب و ایده آل دارد، فعالیت و 

فداکاری دارد. تقوا و روح اجتماعی دارد”.)مدافعات،ص۲۴(.

بوده)۳۵-۱۹۲۸(سالهایبحرانمعروفجهان اودرپاریس سالهاییکه
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وکارگری، برآمدجنبشهایچپ دوجنگ،سالهای بین سرمایهداریست،سالهای
سالهایاوجگیریفاشیسمدراروپا،سالهایجمهوریانقالبیاسپانیا،امااوبهاین
از هم را امپریالیستی جنگی اروپا،که سرمایهداری از او درک ندارد. توجهی مسائل
وعجیب است ومحدود قدیمی،کالسیک درکی سرگذرانده)۱۸-۱۹۱۴(همچنان

اینکهتاآخرهمتقریبًابههمیننحومیماند.

درادامۀفعالیتمحوریخویشدرآنسالها،یعنیرفرممذهبی،باانجمنهای
مذهبی،مانند“کانوناسالم”)باشرکتآقایطالقانی(و“انجمناسالمیدانشجویان،
کهبهمنظورمبارزهباافکارمادیکهبیشترازسویحزبتودهدردانشگاهرواجیافتهبود”
شکلگرفته،همکاریمیکندودرآنهاسخنرانیمینماید.مهمترینکتاباودرزمینۀ
رفرمفکریمذهبیتحتعنوان“راهطیشده”بسطچندسخنرانیاودرهمینانجمن

اسالمیدانشجویاندرسالهای۲۶و۱۳۲۷است.

تازمانمصدقبهسیاستتوجهچندانیندارد.مشغولکاردانشگاهیوصنفی
ایران”)اولیناتحادیۀصنفیمهندسین– خویشاستودرتأسیس“کانونمهندسین
۱۳۲۱(شرکتمیکندومجلۀ“صنعت”راکهنشریۀاینکانوناستپایهگذاریواداره
مینمایدوخودهموارهدرآنمقالهایفنیمینویسد.“کانونمهندسیندردومینسال
مملکتیگردید”: ارگانهای در تکانی و مهم قیام براییک تأسیسخود،گاهوارهای
اعتصابمهندسینوسپسکلیهفارغالتحصیالنباشعار“سپردنکاربهدستکاردان”
در۱۳۲۱)مدافعات،ص۳۵(.اونهکاردانشگاهیوصنفیرافراموشمیکندونه
کارانجمنهایاسالمیرا؛ازانجمناسالمیدانشجویانگرفتهتاپزشکانومهندسینو
معلمین…دودورۀسهساله،ریاستانتخابیدانشکدهفنیرابهعهدهمیگیردودوجلد
کتابترمودینامیک)نخستینکتابدرسیدراینزمینهدرایران(مینویسدکهدربحبوحۀ

استنکافروشنفکرانازمذهبباعبارت“بهنامخدا”درصفحۀاول،انتشارمییابد.

درایندورهتمامفعالیتهایغیردرسیاوحولمبارزهباافکارمادیومبارزهبا
حزبتودهدورمیزند،زیرا“دربرابرموجکمونیسم،تقریبًاهیچمکتبسیاسیوامید
نجاتیبهجوانانعرضهنمیشد”.تشکیلجبهۀملیوشروعمبارزاتملیبهرهبریمصدق
“حقیقتًانسیمنجاتبخشیبودکهکشتیتوفانزدهکشوررابهمسیرصحیحیانداخت”.
اوازهمیننقطۀاشتراکدرمبارزهباحزبتودهومبارزاتملیاستکهبهراهوروش
مصدقعالقهمندوپایشبهسیاستکشیدهمیشودوگرنهآنقدرازدرگیریهایسیاسیدر
دانشگاهناراضیبودهکهجزوهایعلیهدخالتجواناندرسیاستمینویسدتحتعنوان

“بازیجوانانباسیاست”.

سنجابی دکتر معاون چندی سال۱۳۳۰ در مصدق، دولت آمدن رویکار با
میشودکهوزیرفرهنگوقتبود.ولیطولینکشیدکهمصدقاورابهمأموریتمهم
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جدیدیکهبیشترجنبۀفنیدارد،یعنیخلعیدازشرکتنفتایرانوانگلیسوادارۀ
تأسیساتشرکتملینفتایرانبرمیگزیندومهندسکاظمحسیبیراکهاستاددانشگاه
وازیاراننزدیکشبود،مأمورابالغاینمأموریتمیکند.بازرگاندراینبارهمینویسد:

به جنگ  مرا  امثال  تا موش  “گفتم شما چطور می خواهید چند 
گله پلنگ بفرستید؟! من و شرکت نفت؟! ولی مملکت قیامی کرده وارد 
معرکه ای 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 می نمود، 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 
فرمودند…”  و  بوسیدند  مرا  شدند،  خوشحال  ایشان  رفتیم.  نخست وزیر 

)مدافعات،ص۴۴(.

صرفنظرازقدرتولیاقتیکهاودراینکارازخودنشانمیدهدوطبعًابدون
کمکانگلیسهاادارۀتأسیساتنفترابهپیشمیبرد،برایبرخیاینسؤالپیشآمده
بودکهآیابرداشتناوازوزارتفرهنگدلیلدیگریداشتهاست؟فریدونآدمیتنقل
میکندکهمصدقگفتهبودهاگرکارفرهنگبهدستاوبیافتد،حجابرادرمدارس
برقرارخواهدکرد)آشفتگیفکرتاریخیدرایران،فریدونآدمیت،۱۳۵۸(.درعینحال
کهاینامرکاماًلامکاندارداماآنرابایدگفتکهاوودیگرهمکارانشدرنهضت
آزادی،چنیناجباریراحتیدرموردخانوادههایخودرواندانستهبودندودخترانو

زنانشانتاقبلازقیام۱۳۵۷کهحجاباجبارینبود،غالبًابیحجاببودند.

پسازموفقیتدرخلعیدوادارۀشرکتملینفتایرانکه۹ماهطولکشید،از
سویمصدقبهسرپرستیسازمانآبتهرانمنصوبمیشودوعلیرغممشکالتفراوان
مالیکهوجودداشته،برایاولینبارآبرادرلولههابهجریانمیاندازد.آرمسازمان
آبکههنوزآیهقرآن،“منالماءکلشیحّی”)هرچیزیازآبزندهاست(برآننقش

بسته،یادگاراوست.

دولتکودتاوجودفردیمصدقیراحتیدرادارهایکاماًلفنیمثلسازمانآب
تهرانتحملنمیکندواورادربهمنماه۱۳۳۲،مجبوربهاستعفامینمایدواوبهکار
دانشگاهبازمیگردد.ازاینبهبعددورۀحضوربازرگاندرصحنۀسیاسیاپوزیسیوناست.

اوهمراهباعدهایازرجالوشخصیتهایملیکهتعدادشانبه۶۰میرسیده
نامۀسرگشادهایراخطاببهمجلسینشوراوسناامضامیکندکهدرآنبهانعقادقرارداد
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کنسرسیوموزیرپاگذاردنحقوقبهدستآمدهدرمبارزاتملیشدننفتاعتراضشده
بود.دهخداوچندتنازروحانیونطرفدارمصدقمانندفیروزآبادیوزنجانیونیزدوازده
تنازاستادانبرجستۀدانشگاهازجملهامضاکنندگانبودند.رژیمکودتاایندوازدهاستاد
رامنتظرخدمتمیکندوبدینترتیباستقاللدانشگاهازبینمیرود.بازرگانیکیاز
سرسختترینمدافعانایننامۀاعتراضیست.)رجوعشودبه“گزارشیکزندگی”به
قلمدکترعلیاکبرسیاسی،رئیسوقتدانشگاهتهران،صفحات۲۴۷تا۲۴۹،بهنقل
از“تاریخ۲۵سالهسیاسیایران”،نوشتۀسرهنگنجاتی،انتشاراترسا،۱۳۷۱،ص
همبستگیخویش، و ارتباط حفظ و زندگی ادارۀ برای اخراجی استادان این .)۱۲۰
شرکتیکهکارشمقاطعهکاریتأسیساتبودتشکیلمیدهندبهنامشرکتیاد)عالمت

اختصارییازدهاستاددانشگاه(کهتاسالهایقبلازانقالبپابرجابود.

دورۀزندانهایمتناوببازرگانازاینبهبعداستکهآغازمیشود)۱۳۳۴(؛
ویبهخاطرشرکتدرتأسیسنهضتمقاومتملیکهدرمخالفتبادولتهایپساز
کودتاشکلگرفتبارهابهزندانمیافتد.درسال۱۳۳۹کههمزمانبارویکارآمدن
کندیدرآمریکادراوضاعسیاسیایرانتغییراتیپدیدمیآیدوشاهوعدۀانتخاباتآزاد
میدهد،جبهۀملیدومتشکیلمیشودوبازرگاندرشورایمرکزیآنعضویتدارد.

راکههویتخود ایران آزادی نهضت بازرگانجمعیت اردیبهشت۱۳۴۰ در
رابهترتیبمسلمانبودن،ایرانیبودنومصدقیبودنمیدانستهمراهبادکتریدالله
سحابیوآیتاللهطالقانیوحسننزیهوچندتندیگرازهمکارانقدیمیخوددرنهضت
مقاومتملیتشکیلمیدهد)وجالباینکهبرایاینکارهماستخارهمیشود،مدافعات
ص۷۶(.نهضتآزادیبرخالفجبهۀملیکهخودراتابعرهبریجمعیمیدانست،
مصدقرارهبراعالممیکرد)میتوانگفتکهسپردنرهبریبهمصدقبیشترتشریفاتی
ازاعمال بود،زیراویعماًلدرزندانبود.احتمالداردکهنهضتآزادیبرایگریز
رهبریسرانجبهۀملیچنینمیگفتهاست(.نهضتآزادییکدستنبود،بلکهعمدتًا
ازدوجناحمذهبیوغیرمذهبی)الئیک(تشکیلشدهبود.بازرگاندررأسجناحاول
وکسانیمانندرحیمعطاییجزوجناحدومبودند.خودبازرگانمیگفت:“ماسفرهای
انداختیمولیهرکسغذایبابمیلخودراآورد:یکیچلوکباب،یکیآبگوشت…”.
برخوردهاینهضتآزادیبادولتوشاهصریحترازجبهۀملیوهمراهباانتقاداتو
افشاگریهایتندبود.نهضتبهخصوصشاهراکه“بهجایسلطنتکردن،حکومت
از نهضت نمیکرد. چنین ملی جبهۀ درحالیکه میداد، قرار حمله مورد علنًا میکند”
جبهۀملیتقاضایعضویتکردولیجبهۀملیدرکنگرۀخوددرسال۱۳۴۰کهدر
نارمکتشکیلشدبهدالیلیعضویتآنرانپذیرفت.ایندالیلعبارتبودهاستاز
اما شود، ملی جبهه! وارد میخواست حزب و جمعیت یک بهعنوان نهضت، اینکه:
جبهۀملیافرادرابهعضویتمیپذیرفت،درحالیکهمصدقجبههرا“ائتالفاحزاب”
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بهنامۀدکترمصدقبهدکترشایگان،تاریخ۲۵سالسیاسی، میدانست)رجوعشود
ص۲۸۴(.بازرگانعلتراانتقاداتصریحنهضتبهشاهمیداند)تاریخ۲۵ساله…ص
۲۱۲(.احتمااًلاتکاءنهضتآزادیبرمذهبنیزعاملیدرعدمقبولنهضتبودهاست

وشایدمالحظاتیدیگر.

نهضتآزادیدربیندانشجویان،بازاریانوروحانیونفعالیتداشت،فعالیتی
عمدتًاغیرمستقیم،مثاًلبابرگزاریمجالسمذهبیازسویدانشجویانومهندسینو…
همچنینسخنرانیهایهفتگیطالقانیدرمسجدهدایتوباانتشارکتابهایمذهبیبه
روالفکربازرگانتوسط“شرکتانتشار”.نهضتآزادیتازمانیکهفعالیتعلنیاش
آزادبودجلساتیهمبهنامخودبرپامیکردویاجزواتوتراکتونشریهایبهنام“با
انجمنهای کادر در چه و نهضت کادر در چه همچنین داشت. بیحاشیه” و حاشیه
اسالمیبابرخیازروحانیونطرفداررفرمومخالفدولتدرقم،مشهدوشیراز…در
آنانتأثیرمیگذارد.درفاصلۀسال۱۳۳۹تا۱۳۴۲ تماسبودوبرموضعگیریهای
منجر خمینی دستگیری و قم فیضیه مدرسۀ به رژیم چماقداران حملۀ به سرانجام که
الزامًاعضونهضت امورمذهبی-که به بیننهضتودانشجویانعالقهمند رابطه شد
نبودند-ازیکسووروحانیتمعترضبهاقداماترژیمازسویدیگر،ادامهداشت.
اعتراضهایروحانیتگاهجنبههایشدیدًاارتجاعیداشت،مثلمخالفتبااصالحات
ارضییاحقرأیزناندرانتخاباتولیبههرحالنقطهاشتراکآنهابانهضتآزادی
عبارتبودازمخالفتبادیکتاتوریشاه.جوعمومیمخالفتبادیکتاتوری)کههر
نیروییجلوههایویژهایازآنرادرنظرمیگرفت(جریانهایمتعارضازچپتالیبرال
وباالخرهجناحهایراستمحافظهکاررادرکنارهمنگهمیداشتوعلیرغمبدگمانیها
بهیکدیگرواهدافجداگانه،نوعیهمکارینظریوعملیعمومیبهوجودآمدهبود.
تماسهاینهضتآزادیبهویژهطالقانیباخمینیموجبشدکهاودراعالمیههایخود
براموریمانند]مخالفتبا[شرکتزناندرانتخاباتتکیهنکندودرعوضرژیمرا

بهخاطرارتباطفعالبااسرائیلوآمریکاموردحملهقراردهد.

بههرحالدرآستانۀبرگزاریرفراندمموسومبهانقالبسفیددرششمبهمن۱۳۴۱
کهعموممخالفانومعترضانراازهردستهبازداشتمیکردند،اغلبسرانوفعاالن
جبهۀملیونهضتآزادیرادستگیرکردند.همینجااضافهکنیمکهجبهۀملیونهضت
آزادیکهقاعدتًابایدازموضع“بورژوازیملی”برنامهایبرایاصالحاتارضیورفرمو
غیرهمیداشتنددربرابراصالحاتشاهبهشدتغافلگیرشدندوچارهاینداشتندجزآنکه
بهشعاریمثل“اصالحاتآری،دیکتاتورینه”اکتفانمایند)تاریخ۲۵ساله،ص۱۵-
۲۱۴(.باری،زندانیانجبهۀملیراآزادکردندولینهضتیهارابهدادگاهنظامیکشانده،
بازرگانوطالقانیرابه۱۰سالوبقیهرابه۶سالو۴سالو…محکومنمودند)تاریخ

۲۵سالهسیاسی،ص۳۳۲(.
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محاکمۀ مانند، معروفی محاکمههای از غیر ۱۳۴۲ تا مرداد ۲۸ ازکودتای
مصدقومحاکمۀافسرانورهبرانحزبتوده،بهمحاکمۀسراننهضتآزادیمیتوان
اخبار روزنامههافقط اما بود، دادگاهعلنی قریبیکسالطولکشید. اشارهکردکه
روزاولدادگاهراتوانستندمنتشرکنند.دادگاهدرپادگانعشرتآبادتشکیلمیشدو
حضورافرادخانوادههاوتعدادکمیازتماشاچیانمجازبود.چهدرروزهایدادگاهو
چهدرروزهاییکهبرایخواندنپروندههامتهمانرااززندانقصربهپادگانمیآوردند،
میشدآنانرامالقاتکرد.متهمانمدافعاتوگزارشجلساتدادگاهرانوشتهوتنظیم
میکردندوبهافرادفعالیکهجهتمالقاتمیرفتندمخفیانهردمیکردندکهدربیرون

چاپومنتشرمیگشت.

جمعیازافسرانملیطرفدارمصدقکهغالبًابازنشستهشدهبودنددفاعازمتهمان
نگارش ]زمان هنوزهم امیررحیمی)که عزیزالله ازجملهسرهنگ داشتند؛ بهعهده را
اینمقاله[مثلاواخردورۀشاه،نامههاییدراعتراضبهحکومتمینویسدوفعاًلدر
ازجمله“تاریخ است نجاتی)کهمؤلفکتابهایی زنداناست(،سرهنگغالمرضا
سیاسیایران”(وتیمسارمسعودی)کهبعدازقیامباشورایانقالبهمکاریداشت(
وسرهنگدکتراسماعیلعلمیه)دربارۀسابقۀاومراجعهشودبهص۲۶ازکتاب“دکتر
آن تاص۱۳۷ که بزرگمهر نوشتۀجلیل دیوانکشور، در فرجامی رسیدگی و مصدق
رسالهایاستبهقلمعلیهمدانی(وسرهنگغفاریو…اینوکالرایکیازرهبران

نهضت،احمدصدرحاجسیدجوادی،کهدربیرونبود،سازماندهیمیکرد.

در “مذهب بود: شده منتشر بازرگان از زیر جزوههای و زمانکتابها این تا
اروپا”و“احتیاجروز”)۱۳۲۱(،“مطهراتدراسالم”)۱۳۲۲(،“عشقوپرستش”
)۱۳۲۴(،“راهطیشده”،“ذرۀبیانتها”،“اسالمجوان”،“بعثت”،“پراگماتیسمدر
اسالم”،“حکومتجهانیواحد”)سخنرانیبهمناسبتسالگردمیالدامامزمان(،“مرز
میاندینوسیاست”)۱۳۴۱(،“بادوباراندرقرآن”،“اسالممکتبمبارزومولد”،
دماغ”،“آزادیهند”،“آموزش و دراسالم”،“دل “انقالبکوبا”)۱۳۴۲(،“کار
قرآن”،مقالهدربارۀ“مرجعیتوروحانیت”)کهشوراییبودنمرجعیتشیعهراپیشنهاد

میکرد()۱۳۴۰(و…بهاضافۀکتابهاییدیگردرسال۱۳۵۰بهبعد.

اومیکوشیدایدههایخودرادرعملبهنحویبهاجرابگذارد،مثاًلاگردرمقالۀ
ازکار فرار و تکروی را ایرانی جامعه درد مقاالتش( قدیمیترین )از روز” “احتیاج
جمعیوفقدانروحیۀهمکاریمیدانستوازجملهورزشرامثالمیزدکهایرانیها
بازندهو… است( فوتبال)کهجمعی در و برندهاند است( فردی درکشتی)که غالبًا
درمقابل،تشکیلانجمنهایصنفییاعقیدتیاسالمییاتأسیسشرکتهایخدماتی
برایانتشارکتاب)نمونهاششرکتانتشار(یابرایتأسیساتشوفاژ)نمونهاششرکت
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یادوشرکتایرفو(برپایۀسهامبامبلغکموشرکایزیاد)یعنیآنچهبهسرمایهداری
خلقی Capitalisme Populaire معروفاستراتشویقمینمودویاصندوقکمکبه
زندانیانویابرگزارینمازجماعتدردانشگاهو…ونمازجمعه)کهقرنهادربینشیعه
متروکشدهبود(.بازرگانعالوهبرآنچهگفتیم،باکمکدکترسحابیودیگرانبه
تأسیسدبیرستانکمالوهنرستاننارمکودانشسرایتعلیماتدینیدختراننیزاقدام
کردهبودکهسالیاندرازفعالیترسمیداشتند.باوجوداینها،دامنۀنفوذنهضتچهدر
بیندانشجویانوروشنفکران)کهعمدۀفعالیتبررویآنهامتمرکزبود(وچهدربین
دیگراقشاربسیارمحدودبود.سراننهضتوبهویژهبازرگانهرچندمورداحترامعمومی
بودندولیافکاروتوجیهاتمذهبیآناندربینتودۀمردمنفوذینداشت.روشنفکرانهم
باآنانهمنظرنمیشدند.وجوددیکتاتوریحاکموبهزندانافتادننویسندهمانعازانتشار
کتابهایشنبود،مگردربرخیمواردکهمزاحمتهاییایجادمیشد؛برعکس،مبارزۀ
رژیمباکمونیسم،هموارهبهطورضمنیعاملمساعدیبرایانتشاراینگونهکتابها،چه

ازاووچهازدیگران،بودکهمجالاشارهبهآنهانیست.

بهطورخالصه،بازرگانسرچشمۀیکجریانفکری“بورژواـملی”ورفرماسیون
مذهبیبودکهبیشازنیمقرندرایرانفعالیتکردهوشاخههایدیگریازرفرماسیون
دینیمانندافکاردکترعلیشریعتیو…بهطورقطعبرخیازروحانیونرفرمگراراتحت
تأثیرخودقراردادهاست.آنهاهرکدامباویژگیهایخودتأثیریبرجامعهگذاردهاندکه

گاهازحجمنفوذبازرگاننیزفراتررفتهاست.

بازرگانوطالقانیکههریکدرسال۱۳۴۲به۱۰سالزندانمحکومشدهبودند،
پساز۵سال،درنهمآبان۱۳۴۶اززندانآزادمیشوند)رجوعشودبهکتاب“طالقانیو
تاریخ”نوشتۀافراسیابی،انتشاراتنیلوفر،۱۳۶۰،ص۲۸۳(.ظاهرًاایندورهسالهای
آرامشگورستانبودواوضاعبروفقمرادساواک.نیروهایملیوروحانیونمخالفآرام
گرفتهبودند.رژیممیکوشدبازرگانرابانوعیتسلیموتقاضایعفو،اززندانآزادکند
وافرادیرابرایقانعکردننزداومیفرستدازجملهدکترمحمدعلیاسالمیندوشنکه
ساعتهادرزندانقصربابازرگانصحبتمیکندکهکوتاهبیایدولیاوکوتاهنمیآید.با
اینحال،چونآزادیاوخطرچندانینداشته،آزادشمیکنند.پسازآزادی،دیگراورابه
دانشگاهراهنمیدهند.حقوقبازنشستگیاشرانیزقطعکردهاند)فشارمالیتازگینداشت،
چندسالپیشازآنبهخاطرهمیندستگیریها،مجبورشدهبود،قطعهزمینیراکهداشت
برایتأمینمخارجخانوادهاشبفروشد(.ایناستکهبهکارآزادصنعتیبازمیگرددوتا
زمانانقالببههمیننحودرسکوتنسبیمیگذراند،امابهنوشتنکتابهاوتحقیقات
دینیادامهمیدهد.درسال۱۳۵۶باآزادشدننسبیجوسیاسی،جمعیتحقوقبشر
برمواضعاصالحطلبانهخویشدرچارچوبرژیمحاکم راتشکیلمیدهدوهمچنان

میایستدوتازمانانقالبشعارسرنگونیرژیمپادشاهیرانمیدهد.
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درحوادثطوفانیزمانانقالبهمپیماناصلیاوروحانیتبهرهبریخمینی
است.نهضتآزادیمناسبترینگروهبرایهمکاریباروحانیتاستوهریکدیگری
راوسیلهایبرایپیشرفتخودمیداند.نهضتمیخواهدبااستفادهازقدرتتودهایو
نفوذکالمخمینیبراینیلبهقدرتسودببردوخمینیهمعلیرغمبدگمانیبهآنان)حتی
نسبتبهطالقانیوبازرگان(چارهایجزاستفادهازآنانندارد.گفتهمیشودکهخمینی
درپاریسبهاطرافیانخودتوصیهمیکردهکهباآقایدکتریزدیتندینکنیدچونمنبا
ایشانفعاًلکاردارم.درایندورهبازرگانباآزمایشیسختروبهروستوتمامظرفیت
فکریوطبقاتیاشبهمبارزهطلبیدهمیشود.اوبهفرمانخمینینخستوزیرمیشودو
نهضتیها از بودند(همه ملیو… ازجبهه نفر)که دوسه استثنای به را کابینه افراد
برمیگزیند.اینجادیگرهمۀآنچهراکهدرجوانیدرفرانسهآموختهبودوطیسالهادر
ایرانازآندفاعکردهبودفراموشمیکندودربرابراینسؤالکهچراعمدۀافرادکابینه
ازدوستانواطرافیانخودشهستند،میگوید:“مملکتقحطالرجالاست”.اوکهدر
همانچارچوبغروربورژواملیخوددربرابررژیمشاهتنبهخواریندادهبودودرآن
روزهایزندانومحاکمهعلیهاستبدادشاهفریادبرمیداشت،درشرایطحساسکسب
وحفظقدرت،اختیارخودرابهدستکسانیسپردکهیکعمرکوشیدهبوددراندیشۀ

آنانرفرمیایجادکند.

مواجه “تندروی” بهاصطالح دو با بازرگان نخستوزیری، ماهۀ ۱۰ دورۀ در
است.یکیازطرفتودههایمحروموتحتستم)ازمردمعادیگرفتهتاروشنفکران(
کهانتظاررهاییازقیودامپریالیسمواستثمارواستبداددارندودیگریازطرفروحانیت
طرفدارخمینیکهتشنۀکسبهرچهسریعترقدرتاست.دولتبازرگانهرمانعیراکه
توقیف سرکوبکردستان، از میکند: ایجاد اول دستۀ خواستهای مورد در میتواند
برخیازنشریاتچپ،شکستناعتصابکارخانهها،سکوترضایتآمیزویاتأییدآمیز
خواست برابر در مبارز… سازمانهای دفاتر بستن و آیندگان روزنامۀ تعطیل به نسبت
ولی آمد”. سیل میخواستیم، باران “ما که میگوید را خود معروف جمله آن تودهها
دربرابرروحانیتوتعددمراکزقدرتناشیازآن،جزتوجیهوتسلیموگلهگذاریو
حداقل نمیکند. دیگری هستیم”کار بیتیغه چاقوی “ما ازگناهکه بدتر عذر آوردن
چیزیکهدراینموردمیتوانگفتایناستکهاگرنوعومیزانسرکوبهاوترورها
علیهمبارزانچپودمکراتوتودههایمحرومبهطوررسمیبهدستوردولتبازرگان
نبودهولیدرمجموع،آنهابقاءدرحکومترابرموضعاعتراضیقطعیوکنارهگیری
ترجیحمیدادهاند.اگردرسالهایپیش،بازرگانایدههای“بورژوازیملی”رادراوج
ضداستبدادیو“استقاللطلبی”و“ترقیخواهی”اشنمایندگیمیکرد،دربعدازقیام
ناتوانیآنایدههاراازتحققگامیبهپیشنشانمیدهدوجاداردکههرگونهتوهمیرا

نسبتبهاینطبقۀناپدیدشدهوایدههایآندربرخیذهنهایپندارگراازبینببرد.



پیوستسوم   ۷۷۵

باری،درشرایطسرکوبوحشتناکازیکطرفومبارزۀبودونبودکنونیاز
طرفدیگر،چهجایآناستکهمثاًلازخردهریزهایمثبتوغالبًافردیموضعگیریهای
اوسخنبگوییم.جزئیاتپیرامونبرخیازخصلتهایانسانیاوکهاحترامبرانگیزند
وقتیبهچشممیآیدومهمجلوهمیکندکهدرحقارتوفالکتیکهجامعۀمابداندچار
استغرقهشدهباشیم.دراینجامعهنهتنهاطبقۀکارگروطرفدارانآنبلکهبورژوازیاش
“طبقۀ میگوید: میکنیمکه نقل انگلس از درستتر عبارت است. بیبته و عقیم هم
کارگرآلماندررشداجتماعیوسیاسیخودبههماناندازهازطبقۀکارگرانگلستانو
فرانسهعقباستکهبورژوازیآلمانازبورژوازیآنکشورها.خادمبهاربابشمیماند”
)انقالبوضدانقالبدرآلمان،ص۱۲،ترجمۀفارسیباکمیتغییر(.واقعیتیستکه
پسازقریبیکقرنآشناییروشنفکرانمابادستاوردهایعصرروشنگریوالئیسیته
واندیشههایدموکراتیکوسوسیالیستیوتجاربدردناکوغنیدرونکشورخودمان،
بازرگانکه تاجنبشملینفت،فردیتحصیلکردهوجدیمانند ازمشروطیتگرفته
میخواستهبهایدههایبورژوازیملیوفاداربماند،بخشاعظمدستاوردهایزندگیاش
حولتوجیهاتدینیبچرخدوبخواهدبهزورِفیزیکوترمودینامیککهحاصلبرخورد
مادیبهجهانند،بهمردمبقبوالندکهآنچهدر۱۵قرنپیشدرجامعهعقبماندۀآنروز
عربستانمطرحشده،نهتنهامنطبقباعلمامروزبلکهباالترازآناستوفرشتگانرا
انرژیمتعالیوجنوشیطانراانرژیپستبنامد)رجوعشودبه“ذرۀبیانتها”(و
مبنایدخالتخودرادرسیاستوظیفۀدینیبشمارد.چنینفکریراهیجزاتحادبا
خمینیوبرپاکردنهمینرژیمنداشتهوندارد.آخرینمصاحبۀبازرگانباروزنامۀآلمانی
فرانکفورترراندشاوکهدرآنبرایرژیمسرنوشتفرعونراپیشبینیمیکند،اعترافبه

شکستراهیستکهنهضتانتخابکردهاست.

بازرگاندرآخریندفاعیۀخوددردادگاهنظامیدرسال۱۳۴۲میگفت:“ما 
آخرین گروهی هستیم که از رژیم سلطنتی و قانون اساسی دفاع می کنیم”)وهمینطورهم
بود.چونهرگروهدیگریکهپسازنهضتدستگیرکردندخودرابرایبراندازیرژیم
وانجامعملیاتمسلحانهآمادهمیکرد(.دردورۀکنونیهم،شایدنهضتآزادیآخرین
جمعیتیباشدکهازرژیمجمهوریاسالمیوقانونآندفاعمیکند.حقیقتایناست
کهدیگرسالهاستازطبقۀاوکاریبرایجامعۀماساختهنیست.اوجلوههایروشنی
پاسخ برای اخیر قرن در را ایران” ملی “بورژوازی ناتوانی سرانجام و افول و اوج از
دادنبهمسائلیکهجامعۀماوبهویژهکارگرانودیگرمحرومانباآنهادستبهگریباناند
نشانمیدهد.اوجوافولوناتوانیاینطبقهرادردورۀمشروطیتوبعدازآندردورۀ
سیاه۲۰سالۀرضاشاهی،درجریانجنبشملیشدنصنایعنفتوبیبرنامهبودندولت
مصدقپسازانجامامرمهمنفتوحتیدرناتوانیاشدردفاعازدستاوردهایخویش،
دربهتزدگیجبهۀملیونهضتآزادیدرقبال“اصالحاتشاه”دربهمن۱۳۴۱،در
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الحاقبهشاه)تجربۀشاپوربختیار(زیرپوششاسالموخمینیرفتن)توسطسنجابیو
بازرگان(میتواندید.

اماروشنتریننتیجهایکهازکلتجربۀبازرگانبهدستمیآیدایناستکهرژیم
شاهونیزجمهوریاسالمیبهحدیاصالحناپذیربودهوهستندکهحتیبابازرگانکهنه
بهماهیتطبقاتیشانکارداشتهونهچارچوبنظامسیاسیشانرازیرسؤالمیبردهاین

طوررذیالنهرفتارکردهاند…

و چند خاطره از ۱۶ سال آشنایی با مهندس بازرگان و فکراو)۱۳۳۸-۱۳۵۴(

بااتمامکالسنهم،هنگامیکه۱۵سالبیشترنداشتمبرای“تحصیالتعلوم
دینی”بهقمرفتم.سهسالطلبگیدرقمشوربیشتریدرمنبرانگیختتاراهیجهتتبیین
امروزیندینپیداکنم.خوشبختانهمحیطبزرگتربودوکتابوکتابخانۀعمومیفراوان،
تاخرافاتمشمئزکنندهحولوحوش مردهپرستی و ومعجر مقبره از اماهرچهمیدیدیم
آستانۀحضرتمعصومهتادستگاهمفتخوریومرتجعپروریدربارآیتاللهبروجردی
)کهخمینینسبتبهآنشورشیمحسوبمیشد(ومحیطیآکندهازانواعریاکاریها
وفسادهابهنامدینوباالخرهجهالتهزاراننفرکهبهدستبوسآیتاللهبروجردیو
امثالاووزیارتمیآمدندوخدمتیکهایندستگاهبهطبقۀحاکمورژیمکودتامیکردو
انتقاداتیکهحتیازدرونهمینروحانیتبرمیخاستوبهزورِتهمتوتکفیردرنطفه
خفهمیشد)مثلپیشنهادهایاصالحبرنامههایدرسیطالبکهسیدرضاصدرمطرح
میکردوباسوءظنوبایکوتمواجهمیگشتویاپاورقیهایعالمهطباطباییبرکتاب
“بحاراالنوار”کهتا۷جلدچاپشدولیازادامهاشجلوگیریکردند(،اینهامرابیش
ازپیشمتنفرمیکرد.اینبودکهطیهمینسهسال،دورۀدبیرستانراداوطلبانهامتحان
داده،سپریکردموازقمبرایادامۀتحصیلدردانشسرایعالیراهیتهرانشدم.در
اینسالهاکتابهایبازرگانپناهگاهمبود.اوبهخاطرنوآوریهایشدردین،بهخاطر
اینکهفردیبودخارجازروحانیتوُفکلیودانشگاهیکهدفاعازدینرابهعهدهگرفته
ومجالرابرآخوندهاتنگکردهاست،موردتهمتوتحقیربود.چهبسیارکهدردفاع

ازبازرگانوکتابهایاوبابرخیازطالببهبحثداغکشیدهشدهبودم.

در بازرگان سخنرانی جلسۀ یک در شرکت برای رفتم تهران به که بار اولین
مسجدهدایت،خیاباناستانبولبود.پاییز۱۳۳۸.جشنمبعثانجمناسالمیمهندسین
دانشگاه فارغالتحصیالن یا دانشجویان از عمدتًا زیادیکه عدۀ و طالقانی حضور با
منبر به دریکمسجد و ایستاده باکراوات مردی میدیدم بودکه بار نخستین بودند.
به پاسخ در و خودش( )بهاصطالح وحی” “پدیدۀ و پیغمبر بعثت از او است. رفته
نظربرخیخاورشناسانبهدفاعازاسالممیپرداخت.بعضیجمالتوعبارتهارابه
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فرانسهاداءمیکردوزندهوامروزینبودناسالمرابرایحاضرانتشریحمیکرد.گاهبه
یاداشتهایشنگاهمیکرد.اینکنفرانسکجاوآنمنبرهاوروضهخوانیهاکهدیدهبودم
کجا؟عینًایکمعلمبودکهدرسرکالسدرسمیداد.هیچاداواطوارسخنرانیهای
تهییجیرانداشت.روالسخنومحتوایآننهتنهاچشموگوشبلکهدهانحاضرانرا
همبازنگهمیداشت.اشارههایگذراوکوتاهاوبهاوضاعاجتماعیوسیاسیروزدر
ذهنشنوندهبهسرعتدرکمیشد.آنشبآنقدرازاسالموقرآندفاعکردوشاهدآورد
کهخودبهشوخیگفت:“چهبسااسممرابگذارندحجتاالسالمبازرگانوآقایطالقانی

رامهندسطالقانیبنامند!”.

یک )امیرآباد( دانشگاه درکوی بعد ماه چند برگشتم. قم به روز آن فردای
سخنرانیدیگرکردوازجملهدرآنگفتکهتبلیغدینویژۀروحانیتنیستومنکر
آنشدکهدراسالمضرورتیبرایدستگاهروحانیتوجودداشتهباشدکهمثاًلبالباس
مخصوصظاهرشوندوحرفهشانرسیدگیبهاموردینیمردمباشدواضافهکردکهبرای
مسجدهملزومیبهداشتنطاقوگنبدوگلدستهنیست.میتوانسالنهایمدرنساخت،
میزوصندلیگذاشت.چهضرورتیبهحفظشکلکنونیهست؟اینحرفهاکهتوسط
دوتنازطالبکهازقمآمدهبودند)یکیسیدعبدالرضاحجازیکهدرسالهایآخر
دورانشاهواعظمشهوریدرتهرانشدهبودوبعدازقیامبهاتهامهمکاریباساواک
اعدامشدودیگریسیدهادیخسروشاهیکهبعدازقیام،مدتیسفیرجمهوریاسالمیدر
واتیکانشد(بهگوشبروجردیرسید.حجازیجزوهایتحتعنوان“درجشندانشگاه
چهگذشت”علیهبازرگاننوشتوباجایزهموردتشویقبروجردیقرارگرفت.روحانیت
همیشهبهبازرگانبهچشمرقیبنگاهمیکردودرانکاروتحقیراوفروگذارنمینمود؛
مگرزمانیکهمنافعشایجابمیکردپیشدانشگاهیانویامبارزینزندانیآنسالها
خودرامترقیومبارزنشاندهدوچنانکهدرسطوربعدخواهیمدیدتاآخرهمنهخمینی
ونهدیگرانبااوبرخوردیبهترنکردند.شعار“مرگبرضدوالیتفقیه”ویاحملهبه

طرفداران“اسالممنهایروحانیت”شاملحالبازرگانهممیشد.

درپاییزسال۱۳۳۹،سالاولدانشسرایعالیبودم.جبهۀملیکهفعالیتخود
بود. میتینگگذاشته بوددرخیابانفخرآباد آغازکرده تیرماههمانسالمجددًا از را
تراکتدعوتبهمیتینگچنینامضاشدهبود:“ازطرفشورایمرکزیجبهۀملیایران،
خادموطن،اللهیارصالح”.آنقدرتازهکارواحساساتیبودمکهازعبارت“خادموطن”
میتینگسخنرانیکردند، در ملی ازسرانجبهۀ درچشممجمعشد.کسانیکه اشک
کشاورزصدر)سخنگویجبهه(وچندتندیگربودند،ازجملهبازرگان.تازهمتوجه

شدمکهاونهتنهاطرفداراسالممدرنوغیرخرافاتیبلکهازیارانمصدقهمهست.

بونصر درکتابخانۀ پیوستمکههرهفتهجلسهای دانشجویان اسالمی انجمن به
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نبود زیاد برگزارمیکرد.شمارشرکتکنندگان امیریه( شیبانی)کوچهشیبانی،خیابان
)۲۰-۱۰نفر(وسخنرانانکهعمدتًاازدانشجویانیافارغالتحصیالنبودندتحتتأثیر
افکاربازرگانقرارداشتند.انجمناسالمیبرایماحکمکالسآمادگیجهتپیوستنبه
نهضتآزادیپیداکرد،اماهمۀکسانیکهدرانجمنفعالیتیاسخنرانیمیکردند،جزو
نهضتآزادینبودند،مانندبنیصدر،دکترسامییامهندسمعینفر…بازرگانبعدهادر
یکسخنرانیتحتعنوانمرزمیاندینوسیاست)کهبعدهاعنوان“مبارزاتسیاسی
ومذهبی”پیداکرد(فرقفعالیتدرانجمناسالمیوفعالیتسیاسیرابیانکردکه
البتهدرعملکمترپیادهمیشد.انجمناسالمیدانشجویان)یامهندسینو…(بااینکه
بابرخیازروحانیون)کهبهاصطالحمدرنوامروزیفکرمیکردند(همکاریداشتو
ازآنهابرایایرادسخنرانیاستفادهمینمود)مثلطالقانیکهجایگاهشازاینحدهم
فراتربودویامطهریوغفوریوجزایریوآیتیوبهشتی(؛ولیروحیۀحاکمبرآن
روحیهایضدآخوندیبود.توگوییرقابتبینروحانیونودانشگاهیانمعتقدبهاسالم
برسربرداشتهایمتفاوتازدینوجودداشت.باوجوداین،انجمنهایاسالمیبهتبع
فکربازرگان،خودراباروحانیونمتجدددرصفواحدیمیدیدندتاهمعلیهتحجر
دینیوهمعلیهماتریالیسموطرفدارانآنمبارزهکنند.بااینکهاینانجمنهادرفضای
علیه رژیم مبارزهایکه بهدلیل اما بود، محدود عملشان آزادی سالها آن خفقانزدۀ
“کمونیسم”بهپیشمیبردفعالیتانجمنهاتاحدیآزادبودیعنیمیشددردانشگاه
تهرانویادانشسرایعالییاکشاورزیکرجو…جشنبزرگمذهبیبرپاکردوازبرخی
تسهیالتهمبرخوردارشدهرچنددستاندرکارانشبهخاطرمصدقیبودنبهزندانرفته
باشند.درسالهایبعدحتیآزادیعملبیشتریبهدکترشریعتیدادهشدواوپساز
یکدورهتحملانزواومحدودیت،بارهادردانشگاههایمختلفتهرانوشهرستانها

سخنرانیمیکردوالبتهمجددًابامحدودیتوزندانمواجهگشت.

نقطۀاشتراکرژیمشاهوگروههایمذهبی)چهدانشگاهیوچهروحانی(علیه
شبحکمونیسم،موجبمیشدکهرژیممخالفخوانیهایاینگروههاراتحملکندو
یابا“گوشمالی”محدودازسربگذراند،امامجموعهایازشرایطتاریخی،داخلیو
بینالمللینتیجهایبهبارآوردکههمهمیدانیم:کلوخیراکهرژیمشاهازمذهب،بهعنوان
یکایدئولوژیطبقاتی،دردستمیفشردتابرسرمخالفانالئیکیاکمونیستپرتاب
کند،باگذشتزمانوتراکمتجربهبهبمبیتبدیلشدکهدردسترژیمترکیدواوو
مخالفانغیرمذهبیاشرادسِتکمبرایمدتیتارومارکردودینرادرارتجاعیترین
برداشتهایشبهقدرتنشاند.بازرگانهم،بهدستخویشوپابهپایتوهماتوتوان
ایدئولوژیکطبقاتیومذهبیاشدرپایهگذاریرژیمجمهوریاسالمیشرکتکرد.با
اینکهمسلماستبابرخیازپیامدهایآنبهخصوصوالیتمطلقۀفقیهتوافقینداشت

)رجوعشودبهکتابوالیتمطلقۀفقیه،ازانتشاراتنهضتآزادیایران(.
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چندماهیبودکهدرفعالیتهایجبهۀملیشرکتمیکردم.دراردیبهشت۱۳۴۰،
برایم بابازرگانبیشتر بهآنپیوستموامکانآشنایی ایرانتشکیلشد، آزادی نهضت
فراهمگشت.ازاینبهبعد،عالوهبرجلساتسخنرانیومسجدهدایت،درکلوپنهضت
هممیشدپایصحبتاونشست.باآنکهبهروالمرسوم،فاصلههایمتعددسنی،علمی،
تجربیوجایگاهاجتماعیبیناوومادانشجویانوجودداشتولیهرگزنمیگذاشت
اینفاصلهراحسکنیم:بارهابرایانجاموظایفیکهبهعهدهامبود،طبققراربهاوتلفن

میزدموغالبًادرسالمپیشدستیمیکرد.

یکشبدرسال۱۳۴۰درمسجدجامعنارمکسخنرانیمیکرد.چندتناز
دانشجویانهمحضورداشتیم،ازجملهحنیفنژاد.بازرگانجملهایگفتوافزود“حاال

حنیفنژادمیگویداینطورنیست،اماجوابمنایناستکه…”.

باغ ( بودیم رفته نیاوران به نفر ۱۵۰ حدود پیکنیک یک در بار یک
تانوبتش حاجسعادت(.وقتناهار،پشتسردههانفردانشجودرصفایستادهبود

برسدوغذابگیرددرحالیکهدیگراستادانوهمقطاراناوچنیننمیکردند.

آنهابود،غالبًامیگفت ازاستاداندانشگاه،چونخودشهمجزو درصحبت
معلمها)نهاستادان(.وقتیازاوسؤاِلباانتقادمیکردیمخیلیصریحوخونسردجواب
میداد.اگراصطالحییافکریراازکسیگرفتهبودباتشکرازاویادمیکردولواز

مخالفانسیاسیاشبودیاازشاگردانخودش.

چه بدانند میتوانستند دشمن و دوست و نمیکرد پنهان داشتکه اعتقاداتی
میگوید.اواینصراحترانهفقطدرزمانشاهبلکهدردورۀخمینیهمبارهابهکار
برد،چهدرمخالفتباوالیتفقیه،چهدرمخالفتباشخصپرستیکهخمینیبهنفع
خویشدامنمیزد:بازرگاندریکسخنرانیعمومیازفرستادنسهصلواتبرایخمینی

ویکیبرایپیغمبربهطعنهانتقادکردو…

گمانمیکنمدرسال۱۳۴۱یکروزدریکگردشدستهجمعیبااوبهکرج
وسپسبهمؤسسهسرمسازیرازیدرحصارکرفتهبودیم)کهخودشدربنیانگذاری
آننقشیایفاکردهبود(.قرارشددرآمفیتئاترآنمؤسسهسخنرانیکند.تریبوندروسط
راکهشروعکرد میگرفت.صحبت قرار باالیسرسخنران شاه از وعکسی بود سن
متوجهعکسشد.آراممیکروفنرابرداشتهدرگوشۀسنایستادوگفت:“ماازکوبیسم
وقتی را رفتاری چنین اهمیت زدند. گرفته،کف را نکته میآید”کهحضار خوشمان
میتواندرککردکهبرخیازاستادانکهازرهبرانملیهممحسوبمیشدند،آنسالها
حاضرنبودندحتیبنابهدرخواستدانشجویان،درسروز۱۶آذرخودراتعطیلکنندو
یااستادیخیلیمحترمومعروفدربرابرشاهخودرابهزمینانداختهبودووقتیپرسیده
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بودنداستادچراچنینکردید،پاسخدادهبود:“هیبتسلطانمراگرفت!”.

خاطرۀدیگرمربوطاستبهاسفند۱۳۴۱یافروردین۱۳۴۲کهدرزندانقزلقلعه
بود.رهبرانجبههملیهمهنوزدرزندانبودند.آنروزهاکتابیدرایرانمنتشرشدهبوداز
ژانپلسارتر،تحتعنوان“جنگشکردرکوبا”،ترجمۀجهانگیرافکاری.بازرگاناین
کتابراخالصهکردهدربندعمومیبرایزندانیانبهصورتسخنرانیایرادکردهبود.او
مقدمهایبرآنافزودهدرآنگفتهبودکهدراینکتاب،اگربهجایشکر،نفتبگذاریدو
بهجای“باتیستا”)دیکتاتورسابقکوبا(شخصدیگریرا)یعنیشاهرا(،خواهیددید
که“بههرکجارویآسمانهمینرنگاست”وبااینمقایسهگفتهبودکهاگردردایران
وکوبایکیاستدرمانهمیکیاست.بازرگاندستخطآنرابهمنسپردتااگرشدعلنی
وگرنهمخفیبهچاپبسپارم.)همینجااضافهکنمکهسپردنچنینمسئولیتیبهمنکه
آنروزهاحداکثرمیتوانستمدرچارچوبدانشجوییفعالباشم،بیشازآنکهموقعیت
امثالمرانشاندهد،ضعفوازهمگسیختگیتشکیالتنهضتراآشکارمیساخت(.
مناینجزوۀ۶۰-۵۰صفحهایراسرانجاموقتیدرتبریزمخفیبودم)زمستان۱۳۴۲(
باهمکارییکیدودوستدیگرچاپکردمونامآنرا“انقالبکوبا”گذاشتم.وقتیبه
تهرانبرگشتم،هنوزدادگاهشانادامهداشت.درپادگانعشرتآبادبهمالقاتشانرفتم.
آقایدکترسحابیباناراحتیازمنانتقادکردکهچرارویجزوهنوشتهاید“انقالب…”
ولیبازرگانکهایستادهبودبهمنگفت:“ترابناراحتنشو.خوبکردی.نهضتهمین
بیاموزد، ازتجربۀکوبا تأثیرجّوموجودمیخواست بازرگانکهتحت است”.مهندس
برابر در زور با جز میگفتکه آن در و نوشت هم را مولد” و مبارز مکتب “اسالم
دیکتاتوریهانمیتوانایستادواینکهنهتنهااسالمباشمشیرپیشرفته،بلکهمسیحیت
همکهشعارشمحبتاستجزبازوروخونریزیبهدینیجهانیبدلنشدهاست،اماهمو
یکیدوسالبعددرزندانقصرکتاب“آزادیهند”رانوشتوراهنجاتمردمایرانرا
درعدمخشونتوتجربۀگاندیجستجومیکرد.جالباینکهدرآنسالهاجوسیاسی
واجتماعیطوریبودکهازبینخوانندگانکتابهایاوکمترکسیرغبتکرد،راهحل
عدمخشونتراکهویدراینکتاب۳۰۰-۲۰۰صفحهایبررسیکردهبود،بخواندو

ناشرآن)کتابفروشیمحمدی،شاهآباد(زیانکرد.

باریصراحتووحدتاوباخودششاملبرخوردبهمصدقهممیشد.یکبار
دریکجلسۀآموزشینهضت،دراهمیتتدوینبرنامهومشخصکردنهدفصحبت
نداشت برنامهای نفتچون ملیکردن از پس هم “مصدق آنگفت: وضمن میکرد
بهبنبستافتادهبود”واضافهکردکه“چونکودتاشدآبرویمصدقحفظشدوگرنه

بنبستخود،موجبسقوطوآبروریزیمیگشت”.

امادربارۀچاپونشردفاعیات:متندفاعیاتچهازسویمتهمانوچهازسوی
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وکالیمدافعتوسطخودمتهمیندرزندانتنظیممیشدکهمخفیانهازآنهامیگرفتیم
مجموعۀ میرساندیم. عالقهمندان و دوستان دست به و میکردیم پلیکپی و تایپ و
مدافعاتبازرگانراکه۷۸صفحهبزرگمیشدودراصلعنوانش)بهنحویپرمعنا(
“چرابااستبدادمخالفیم”بود،علیاصغربدیعزادگانرویاستنسیلتایپزد.تاصفحۀ
۱۴آنرادرخانهایکهباسعیدمحسنگرفتهبودیمدرهزارنسخهپلیکپیکردیموبقیه
درخانۀدوستجوانیدربازارتهرانوباکمکاوانجامشد.نامویحمیدایپکچی
بودکهدرسال۱۳۴۳دررابطهباپروندۀنیکخواهودیگرانبهزندانافتاد.اطاقیدر
میدانعشرتآبادگرفتهبودمکهحکمانباریداشتوبامهدیفیروزیان)کههماکنون
درسازمانمجاهدینفعالیتدارد(آنهارامرتبوصحافیمیکردیم.یکروزهماز
یکمحِلدیگربهعنوانجایامنجهتصحافیاستفادهکردیم:یککارگاهچوببری
درخانیآبادمتعلقبهالجوردی،همینکسیکهبعدهاجالداوینشد!چندنسخهازآنچه
آمادهشدهبودراقبلازهرجایدیگرکوشیدیمبرایبرخیهمکاراننهضتماننددکتر

یزدیوقطبزادهبهخارجبفرستیمکههمانسالدرآنجاتکثیرشد.

بازرگانبسیارمتینوپرحوصلهوبرخودمسلطبود.آنچهمیکردبدانمعتقد
بود،ُپلیتیکنمیزد.هرگزاوراعصبیودستپاچهندیدم.دوستانزندانینقلمیکردند،
روزیکهحکم۱۰سالزندانرابهاودادهبودندوبهزندانقصربرگشت،حالورفتارش
باروزهایدیگرفرقینداشتوطبقمعمولبهکاروبرنامهدقیقیکهداشتپرداخت.

حادثهایکهدریکیازجلساتدادگاهتجدیدنظررخدادنقلکردنیاست:

قراربودآخریندفاعیۀاودردادگاهتجدیدنظرنظامی)درفروردینیااردیبهشت
بسپارمولیپخش بهچاپ راگرفتمکه قبل،متن انجامشود.یکیدوهفته )۱۳۴۳
آنبایدطبعًامیماندبرایبعدازاجالسدادگاه.برایچاپدریکچاپخانۀآشنابه
یکدوستبازاری،حاجمحمدشانهچیکهگاهبهماکمکهاییمیدادمراجعهکردمکه
پذیرفتوتأکیدکردمکهقبلازفالنروزکهاجالسدادگاهاست،حتییکنسخهنباید
بهدستکسیبیافتد.یکیدوروزبعدکهنسخههایچاپیراداداطمیناندادکههمهاش
همیناست.منهمهراجاییکهدستَنخوَردنگهداشتم.جلسۀآنروزمقرر،بهدلیلیبه
تعویقافتادوچندروزبعدبرپاشد.درجلسۀدادگاهتجدیدنظرکهتشکیلشدحاضر
بودم.بازرگانتمامدفاعیهچندصفحهایرابادقتخواندومنشیدادگاهطبقمعمول
تندنویسیمیکرد.وقتیتمامشدرئیسدادگاهکههمینسرلشکرقرهباغیمعروفبود،
برگهایراازبغلدرآوردوگفت:“ایناعالمیهراامروزدرخیابانبهدستمندادهاند
واینعینًامطلبیستکهشماخواندید.”ازمنشیهمخواستکهمقابلهکند،کهکردو
گفتعینًاهمینمطلبیستکهخواندهشد.رئیسدادگاهبالحنیطعنهآمیزبازرگانرا
موردحملهقراردادکهشمامیگوییددرزندانباخارجارتباطنداریدولیچطورآخرین
دفاعیۀشمارادرخیابانپخشمیکنند؟بازرگانازشرمسرخشده،همانجاایستاده
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بودکهناگهانسرهنگعزیزاللهامیررحیمیکهوکیلمدافعاوبودبایابدوناجازهبا
لحنیتهاجمیخطاببهدادگاهگفت:“منیقیندارمکهحکممحکومیتآقایمهندس
را اینکاغذ آقایرئیسشمامیگویید بازرگاندرجیبتیمساررئیسدادگاهاست.
دست به را مطلبی چنین نمیکند جرأت کسی اواًل دادهاند. شما دست به خیابان در
از را آن آنهست؟ دادهاندچراسوراخکالسوردر بهدستشما اگر ثانیًا بدهد. شما
پروندهسازیساواکبهدستشمارساندهاند”.دادگاهمتشنجشدوموقتًاتعطیلگردید.
وقتیبلندشدیم،سرهنگرحیمیبهپشتسربرگشتهبهشوخیبهمنگفت:“لعنةاللهعلی

العجول”)برعجوللعنت!!(.بیاحتیاطیحاجیشانهچیباعثآنشدهبود.

بادستگیری،محاکمهوزندانیشدنسراننهضتوتحتنظریاتعقیببودنبقیۀ
فعالین،فعالیتاینتشکیالتمتوقفگشت.برخیازاعضایجواننهضتکهتجربهبه
آنانآموختهبودازسبککارگذشتهنتیجهایعایدنخواهدشدبهنقدفکروعملنهضت
پرداختندوتشکیالتیمخفیبهوجودآوردندکه)۷-۶سالبعد(درسال۱۳۵۰خود

راسازمانمجاهدینخلقایراننامید.

وقتیبازرگانوطالقانیدرسال۱۳۴۶آزادشدند،ازدوستانقدیمکهدیگردر
سازمانمجاهدینفعالیتمیکردند،هیچیکبهدالیلامنیتیخودرامجازندیدکهبه
دیدنبازرگانبرود،چوندیداربااوممکنبودساواکرانسبتبهآنفردحساسکند؛
بااینوجودویازاینلحاظگلهمندشدهبود.پسازمدتی،درچارچوبسیاستسازمان
دائربرتماسبابرخیاز“قطب”هایسیاسیوجلبنظروحمایتآنانبرایآینده،
همراهبارعایتمالحظاتامنیتیوپنهانکاریفراوان،باطالقانیوسپسبابازرگان
تماسبرقرارکردندوبهطوربسیارفشردهبهآنهاگفتندکهمابرخالفظاهرامر،بههیچ

وجهبیکارنبودهایموجمعیراتشکیلدادهایم.

طالقانیباخوشحالیازتجمعجوانانمبارزودوستانسابقآنهمباهدفهای
انقالبیورادیکالاستقبالمیکند،امادرموردبازرگان،پسازیکیدوتماسخصوصی،
قرارمیشوددریکجلسۀجمعیمسائلونظراتگروهبرایشتشریحگردد.جلسهدر
یکیازروزهایشهریور۱۳۴۷)مصادفباروزبازیمعروففوتبالبینتیمهایایران
واسرائیل(دریکیازاتاقهایمنزلآقایابراهیممازندرانی)کههماکنونباشورای
ازطرفمجاهدین، ایشان،تشکیلشد. ملیمقاومتفعالیتمیکند(وبدونحضور
شهدایگرانقدرمحمدحنیفنژاد،سعیدمحسنواصغربدیعزادگانبودند.بهمنهمگفته
بودندبیا.صحبتمانرادرچهاربخشتنظیمکردهبودیمکهیکیهمبهعهدۀمنبودو
موضوعشنارساییچارچوبفعالیتگذشتهدرجبهۀملیونهضت،برایادامۀمبارزه
بود،همراهباذکرتجربهایکهمهندسمیدانستازسال۱۳۴۲بهبعدمنمستقیمًادر

آندستداشتم.
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گفتوگوهادوستانهبود.مهندسپرسشهاییکردکهرفقاپاسخدادند.اوشیوۀ
مبارزۀمخفیرانمیپذیرفتوگفت:“مننمیتوانمکارونظروزندگیامرامخفیکنمو
حتیآنراکهقراربودهمنمحلجلسهرابهکسینگویمرعایتنکردهاموپسرکوچکم،
نوید)کهدرآنزمان۸-۷سالهبود(ازمنپرسیدکجامیروی؟منهمگفتممنزلآقای
مازندرانی!”.نتیجۀکاردرزمینۀدیگرهمنشانمیدادکهمهندسنتوانستهاستبااین
جمعتوافقنظرداشتهباشد.یادمهستکهسعیدمحسنازنتیجۀجلسهوعدمتوجهاو
ناراحتبودو…درجلسۀدومیکیدوهفتهبعدازآنتشکیلشدکهمندرآننبودمو
رفیقدیگریرفت.دراینجلسهپسازشرحاهدافوبهخصوصنقطهنظراتفکری،
آقایبازرگانصریحًامیگویدکهشماحرفکمونیستهارامیزنید”ویکیازرفقابه

اعتراضبهاومیگوید:“شمابرایکارچندسالماپشیزیارزشقائلنمیشوید”.

این با برقرارمیشود، بامهندستماس یایکسال،مجددًا ماه فاصلۀچند با
تصورکهاگربرخیجزواتچپمثل“تضاد”اثرمائوتسهدونیا“چهبایدکرد”اثر
لنینرادراختیاراوبگذارندیاحتیبااوبحثکنندنظراتاوتغییرخواهدکرد!چنین
کاریهممیکنندولینتیجهمطلوبعایدنمیشود.بازرگانازحجممطالعاتیکهگروه
درزمینههایمختلفبهویژهدرموردقرآنونهجالبالغهونوشتههایخودشمثل“راه
طیشده”کردهبودعمیقًاخوشحالوحتیشگفتزدهمیشودودربارۀسؤالهاییکهبر
اساسمطالبکتاب“راهطیشده”تهیهشدهبودتادرکالسهایآموزشایدئولوژیک

بحثشودگفتهبود،بعضیراخودمهمنمیتوانمجواببدهم!

بههرحال،دراینتماسهایگاهطوالنی،طالقانیتوافقوهماهنگیبیشتریاز
خودنشاندادتامهندس.طالقانینسبتبهتحلیلهاییکهبهنظربازرگان“کمونیستی”
تلقیمیشد،چندانحساسیتیازخودنشاننمیدادبلکهازتشویقوتأییدفعالیتسازمان
دریغنمیکرد.طالقانیدرتفسیرسورۀ“الفجر”)درکتاب“پرتویازقرآن”(مطالبی
نوشتهبودکهبهنظررفقاازبحثتضاددیالکتیکیتأثیرپذیرفتهبود.بعدهاکهدستگیری
مجاهدینپیشآمد)ضربۀاولشهریور۱۳۵۰(وحنیفنژادهمدر۳۰مهرهمانسال
دستگیرشد،بازرگانبههمسرحنیفنژاد،پورانپیغامفرستادکهبهحنیفبگو:“مهدی
غبطۀتورامیخورد”ودرجایدیگرهمگفتهبود“اگرباشدپیراهنمراهممیفروشمو

کمکتانمیدهم”.

رجوی مسعود تعبیر )به پدرانه و دوستانه موضعگیریهای این استکه مسلم
درآنسال۱۳۵۸کهمیگفت،آقایبازرگانپدرمعنویمجاهدیناست(نمیتوانست
چارچوبفکریوسیاسیاوراخدشهدارسازدوازحدبرخوردهایعاطفیفراتررود.
سازمانمجاهدیندربیانیۀاعالمموجودیتخود،بهتاریخ۲۰بهمن۱۳۵۰،دراولین
پاراگراف،از“سرانمؤمنوفداکارنهضتآزادی”تجلیلکردوسپسدالیلتشکیل
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سازمانومواضعخودرادرقبالرژیموچشماندازفعالیتخویشاعالمداشت.بااین
اعالمیه،گسستیکهاز۶-۵سالپیشبامشیسیاسیبازرگانکردهبودیم،علنیشده،

رسمیتیافت.

اماگسستما)مجاهدین-بخشمنشعب(ازاندیشۀدینیبازرگانطیسالهای
۱۳۵۲تا۱۳۵۴رخداد.ایناندیشۀدینیراکهبهاسالمازدریچۀعلموبهویژهفیزیک
خودمان بهقول )و اجتماعی مسائل دریچۀ از آن به ما مینگریست، ترمودینامیک و
تجاربانقالبی(وروزنههاییازدیالکتیکومارکسیسمنیزمینگریستیمودورنماهای
در ما میآمد.صداقت بهچشمانمان توحیدی” بیطبقۀ “جامعۀ مانند شگفتانگیزی
ما و نمیداد نادرستیطرح در تغییری و نمیگشود این“تئوری”هیچگرهی پرداخت
ناگزیراندیشۀدینیراازمبنایتئوریکمبارزۀسیاسیواجتماعیخودکنارگذاردیم.

پسازگسستسیاسیازبازرگاندرنیمۀدهۀ۱۳۴۰،گسستفلسفیازاودر
نیمۀدهۀ۱۳۵۰بهنظرمانضروریگشتهبود.)رجوعشودبهکتاب“بیانیۀاعالممواضع
سازمانمجاهدینخلقایران”،۱۳۵۴،صفحه۱۵۳تا۱۶۱و۲۳۳تا۲۶۱،درنقد

مرامنامۀنهضتآزادیو…(یابهنشراینترنتیآندرنشانیزیر:

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

)اینمقالهباراولدرمجلۀنقطه،بهار۱۳۷۴،برکلی-آمریکا،
شماره۱،صفحات۶۶-۵۵منتشرشد.دراینجابااندکیویراستاری(
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شعریازمحمدکالنتری)پیروز(

محمدکالنتری)پیروز(براساس“نامهایازجمیلهدخترصحرا”اثرعبدالقادرحمده
چنینسرودهبود:

بهنامنامیمردم
بهنامآرزوهایطالییرنگونورانی
بهتوایدشمنخونخوارآزادی...

بهتوایعاملبیشرماستعمار
بدوناحتراموبیسالم،ازمن

کههستمدخترآزادهایازالجزایر
درحصارمحبسیتاریکدربندم

تنمازضربۀشالقتانچونآسماننیلیست
بهرویصورتمآثارداغضربههاپیداست

بهجایآْبجانمازشرنگمرگلبریزاست
شماجالدهاشبرابهزندانمکشانیدید

تادرتیرگیهایش
رباییدازکفمنگوهرتابانعفترا

چوسگهاوحشیانهحملهآوردیدودامانم
بهدستاحمقانپستوهرجاییملوثشد

ولیکنایرئیسدولت،ایقصاب
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زندانشماباآنهمهوحشت
برایمردمیچونمنحصاروسنگریباشد

کهدرآناللههایسرخمیروید
وازدیوارفوالدینآن

فریادخشمما
بهسربازانآزادی،توانوروحمیبخشد

واینفریاددرگوششما
آهنگمرگیاستبیتردید
ایفرمانروایرهزنوترسو!

بهجالدتبگو:درزیرساطورگیوتینمبیاندازد
بهجالدتبگو:جسممرابردارآویزد

بهجالدتبگو:یکبارهجانمرافدایملتمسازد
کهبعدازمرگباشمقدرتیدرقلبانسانها
کهبعدازمرگباشمسمبلیازقهرمانیها

کهبعدازمرگناممزندهترگردد
نهالآرمانمبارورگردد
چراچونبیدمیلرزید؟

چراایبزدالنازخویشمیترسید؟
کهزندانهایتانازمردمآزادهلبریزاست

شمابیهودهمیکوشید
تالشوعزمماباالترازهرکوششیباشد

سپاهعدلبراقلیمظالمچیرهمیگردد
مراروزچونشامسیاهیتیرهمیگردد

وتوایدولتدژخیم،ایقصاب
قبلازاینکهکاخآرزوهایتفروریزد

بهجالدتبگو:درزیرساطورگیوتینمبیاندازد
طنابداررابرگردنیکدختراندازد

واماملتمن،گرمدالافتخارمرشتۀداراست
منآنرابهدستخودبهدورگردناندازم
کهحقخویشرادرپیشگاهتواداسازم.
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رفعتومحبوبهافراز
زنانپیشگامدرانترناسیونالیسموهمبستگیخلقها

“آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند
رفتند و شهر خفته ندانست کیستند” 
)شفیعی کدکنی(

آری،درستبهایندلیلاستکهسطورزیررابهیادآندومبارزشجاعمینویسم:

از باتفاوتسنیدهدوازدهسال، بودند افرازدوخواهر افرازومحبوبه رفعت
از آبرومند.رفعتبالفاصلهپس و مادرجهرم.کمدرآمد خانوادهایدوستوهمسایۀ
تحصیلدبیرستانمثلبسیاریازجوانانزنیامردآنسالهابهعنوانآموزگاردرآموزش
وپرورشاستخدامشدهبود.اعتقاداتوفرهنگمذهبیآنهابیشتربهدرکیکهمجاهدین
درآنسالهایعنیدردهۀ۱۳۴۰داشتندنزدیکبود:دوریگزیدنازاعتقاداتخرافی
ورویآوردنبهتفسیریازدینکهباآرزوهایآزادیوعدالتاجتماعینزدیکباشد.
درنیمۀدهۀ۴۰رفعتبهتهرانمنتقلشد.پسازگشایشدبستانودبیرستانرفاه،از
آموزشوپرورشبهاینمؤسسۀخصوصیانتقالیافتومدیردبستانرفاهشدکهپوران

بازرگانمدیریتدبیرستانشرابهعهدهداشت.

محبوبهدختریبسیارتیزهوشبودوشاگردممتازکهبرایتحصیلپزشکیبه
تهرانآمدودرکنکورسراسریپزشکیجزونخستینپذیرفتهشدگانبود.محبوبهورفعت
بهتدریجباسازمانمجاهدینبیشترآشناشدندوپسازشهریور۵۰بهعضویتسازمان
درآمدند.هردو،همعلنیبودندهممخفی.هرکدامشانکارخودرامیکرد،یکیآموزگار
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ودیگریدانشجو.بهخانههایتیمیرفتوآمدداشتندووظایفشانراانجاممیدادندو
هیچردیازخودبهجانمیگذاشتندمباداساواکآنهاراشناساییکند.یکباردراکتبر
۱۹۷۳یعنیمهر۱۳۵۲رفعتبهصورتقانونیازکشورخارجشد.اورادردمشقدیدم
وازمیزانُاختشدنشبااندیشهوعملسازماننکاتخوبیدستگیرمشد.اودراینسفر
بهیاریمحسننجاتحسینیکهعضویفعالازارگانخارجکشوربودتوانستدریکی
ازپایگاههایفلسطینیدردمشقیکدورۀکوتاهنظامینیزببیند.رفعتکهحاملپیاماز

سویسازمانبرایمابودباآنچهمادرجوابداشتیمبهایرانبازگشت.

محبوبهبانمرۀممتازتحصیالتپزشکیاشراتمامکردوطیدورۀتحصیلچنان
لیاقتیازخودنشاندادکههیچیکازکسانیکهدرکنکورپزشکیازاوجلوتربودند
نتوانستهبودندبهآنحدبرسند.محبوبهدرتمامسالهایدورۀپزشکیشاگرداولبود.
بیمارستان بررسی۱۰مورددر و ازرحم او“حاملگیخارج پایاننامۀدکترای عنوان
زنان”در۷۶صفحهبودکهدرسال۱۳۵۳ازآندفاعکرد.تحملبارسنگینمبارزۀ
مخفیومشیمسلحانهدشواربود.اوبایکیازکادرهایسازمانبهناممحمدیزدانیان
به سازمان ما. همشهری ابراری حسن مجاهد با نیز رفعت چنانکه بود، ازدواجکرده
محبوبهپیشنهادمیکندکهازنوعزندگیمخفیودرگیریمستقیمبامسائلسازمانفاصله
بگیردومطبپزشکیدایرکند.اینکارتانوشتنتابلونیزجلومیرودوقرارمیشود
درجادهساوهمطبیدایرکند،ولیآنروزهاشوررمانتیسمانقالبیجوانانرانمیشد
بهراحتیارضاکردوپاسخگفت.محبوبهازآنکارسر
باززد،زیرافکرمیکردپرداختنبهحرفۀپزشکی)با
اینکهباسازماندرارتباطبود(بهمعنیایناستکهاو
لیاقتمبارزۀانقالبیراندارد.تنهااونبودکهچنینفکر
میکرد.تضادآشکاریبینشورانقالبیمبارزانازیک
تاریخی شرایط و مسلحانه مشی محدودیتهای و سو
آنزمانازسویدیگروجودداشتکهتنهابخشیاز
قرار استفاده مبارزانمیتوانستمورد انقالبی ظرفیت
گیردوبخشیابخشهایدیگربیهودهتلفمیشد.

به را نفر دو هر سازمان ۱۳۵۴ سال اوایل
با همکاری چارچوب در تا اعزامکرد خارجکشور
و بپیوندند جبهه آن به عمان آزادی برای خلق جبهۀ
بهعنوانپزشکوپرستاربهمبارزانانقالبیعمانیکه
درآنزمانبهشدتزیرضرباتارتششاهقرارداشتند
خدمتکنند.آنهاهردوباپاسپورتخودشانومحبوبه
بادردستداشتنپذیرشتحصیلدراروپابهانگلستان

محبوبهافراز
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میروند.رفیقیکهدرلندنبودازآنهااستقبالمیکندوترتیبسفرشانرابهخاورمیانه
میدهد.درفرودگاهدمشقازآنهااستقبالکردم.آنزمانبینمجاهدینرسمنبودکهزن
ومرددستبدهندولیآشناییمنبارفعتآنقدرنزدیکبودکهمنبااودستدادمو
محبوبهوقتیآنرادیدباشادیدستانمراگرفتوبامهربسیاربایکدیگردستدادیم.
پسازچندروزآشناییباشهروآمادهشدنبرایسفربهعدن)پایتختیمنجنوبیدر
آنزمان(بایدسفرراادامهمیدادندکهاینبارمنهمراهشانبودم.درچندروزاقامت
دردمشقکهبرایهمهمانبهیادماندنیبودعلیرضاسپاسینیزکهچندماهپیشبهخارج

کشورآمدهبودآنهارادید.چهبرداشتخوبیازاینمالقاتداشتند.

بهعدنرسیدیم.درهتلیمتوسطکناردریااقامتکردیم.مسئولروابطعمومی
جبهۀخلقبرایآزادیعمانبهنامسعیدمسعوداوضاعجبههرابرایماشرحدادواز
همکاریسازمانماباجبههسپاسگزاریکرد.اوخاطرنشانمیکردایناولینباراستکه
زنانمادرجبههباپزشکزنسروکارخواهندداشتواینبرایشانبسیارارزندهاست.
یادمنمیرودکهرفعتباچهدقتیبهحرفهایاوگوشمیدادوازمنمیخواستکه
ترجمۀهیچکلمهایراازقلمنیاندازم.دیدناوضاعاجتماعیوامکاناتبسیارمحدود
بود. برایمانچشمگیر دریمنجنوبی پیشرفت به نشاطجوانان و ودرعینحالشور
“رستوران”هایشبانهدرکناردریاکهچراغآنفقطشعلههایآتشیبودکهرویآنماهی
تازهصیدشدهرابهشیوۀابتداییسرخمیکردندازهمهدیدنیتربود.هرچهازاینمنطقه

بلدبودمطبعًابهآنهامنتقلمیکردم.موسیقیرادوست
داشتیم.رفعتضبطصوتیهمراهداشتوآهنگفیلم
با و میکرد گوش را تئودوراکیس اثر یونانی زوربای
میزدیم قدم هند( اقیانوس )ادامه دریا وقتیکنار هم
میشنیدیم.شورانقالبیمابرایمبارزهباامپریالیسمو
ارتجاعتمامذهنیتمارابهخودمشغولمیداشتواز
اینکهدرمحیطیقرارداشتیمکهفعالیتدراینراهرا
برایمامیسرمیکردشادبودیم.باری،یکروزهمکه
یکیازدندانهایشدردمیکرداوراپیشدندانپزشک
بردم.دکترگفتبایدآنراکشید.اینکارراکردولی
تحمل را درد خانم این چطور بودکه متعجب بسیار
چه که میکنند تعجب رفعتگفتمکه به وقتی کرد.
ما شکنجهکه فشار برابر “در داشتهایگفت: تحملی

خودراآمادۀآنکردهایماینچیزینیست”.

آنهابایدازعدنباهواپیمابهغیظهوازآنجابا
کامیونبهمنطقۀمرزیحوفمیرفتند.شرحمشاهدات

رفعتافراز
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وبرخوردهایصمیمانۀایندورفیقگرانقدررادریادداشتهایمحبوبهکهدرکتاب
نمیدانم .

)۱(
دید آمدهخواهید  یادداشتهایجنگظفار” انقالبیونعمان، با “همراه

پسازچندماه،منیکباردیگرپیشآنهارفتم.روحیهشانشاهکاربود.درآنزمان
ازرفقایفداییوازرفقایجبهۀملیخاورمیانههمکسانیدرآنجابودند.رفقافرهاد
سپهریومحمدعلیخسرویاردبیلیوحمادشیبانی.مندرآنجابادبیرکلجبهۀعمان

رفیقعبدالعزیزالقاضینیزدیدارکردم.

عمرش از سال چهل از بیش صدیقه(که مستعار )نام رفعت پاییز، فصل در
را اینخبر درگذشت. ماالریا نوع از بومی بیماری بهیک ابتال نتیجه در نمیگذشت
محبوبهبهرمزدرتلگرافیبهمنکهدردمشقبودماطالعدادکهمثلپتکبهکلهامکوبید.
رفقایعمانیبامراسمنظامیپیکرشراتشییعکردندوهمانجابهخاکسپردند.محبوبه
همچناندرآنجابهخدمتادامهدادودردسامبر۵۴وقتیعماًلجنگباسرکوبانقالب
عمانبهپایانرسیدبهعدنبرگشت.مادرعدنیکدفترنمایندگیسازمانودهدقیقه
برنامهرادیوییهمهروزهداشتیمبهزبانفارسیکهتاچندهفتهپسازقیام۵۷نیزادامه
داشت.محبوبهمدتینویسندهوگویندۀگفتارهایاینرادیوبودوازآنجاکهحالجسمی
وروحیاشبیشترازایناجازهاقامتدریمنرانمیدادوشوهرشهمبهخارجآمدهبود
بهفرانسهرفت.درفرانسهآموزشزبانفرانسهرانیزآغازکرد.قبالانگلیسیوبعدعربی
وحاالفرانسه.انجاموظایفسازمانیاگرآنهاراکوچکوجزئیتلقیمیکردبرایش
رضایتبخشنبود.کژیواهمالدرکارهاراصریحانتقادمیکرد.یکبارازاینکه
و میکنی برخورد )تجربهگرا( آمپریک چرا خواستمگفت بیشتری دلیل برایحرفش
زمانیدیگروقتیدیدصبحخیلیزودازخواببرنخاستهامتابااتوبوسبهفرودگاهبروم
وچهبساناگزیرباشمتاکسیبگیرمانتقادکردکهچرادرخرجکردنپولسازمانرعایت
الزمرانکردهام.خودشچهدرعدنچهدرفرانسهدراینمواردنیزبهخودسختگیربود.

سازگاری او با شوهرش بگویم بهتر یا نداشت، درست سازگاری شوهرش با
نمیکرد.چندبارشاهدبودمکهبرایجلبتوجهشوهرشتهدیدمیکردکهخودکشی
خواهدکرد.یکبارکهدرتلفنعمومیچنینکردشوهرشبهاوگفتگوشیرابهفالنی
بده،منکهگوشیراگرفتمباناراحتیازمنمصرانهخواستکههرچهزودتربهدنبال
اودرمتروبدومونگذارمخودرارویریلبیاندازد.باوجوداین،تالشهایشوهرشو
سازمانبرایآرامکردناوادامهیافتاماکارمشکلبود.چطورمیشدوظایفیرابهاوکه
ازنظرروحیوجسمیشکنندهبود،محولکرد.چندباردرخیابانحالشبههمخورده
بیهوشافتادهبودوامکاننداشتمدارکیکهنبایددستکسیبیافتدبااوهمراهباشد.
وظایفکوچکوسرگرمکنندههماوراارضانمیکرد.تقریبًاهمانمشکلیکهدرایران

۱-نک.به:“همراهباانقالبیونعمان،یادداشتهایجنگظفار”،انتشاراتاندیشهوپیکار،اسفند۱۳۹۳.
 http://peykar.org/books/917-afraz.html
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داشت.برایآنکهتغییریدرآبوهوابرایشایجادشودچندهفتهبهسوئدنزدیکیاز
دوستانفرستادهشدچنانکهمدتیهمپیشمنبهلیبیآمد.بعدکهبهفرانسهبازگشتتا
حدیبهتربهمباحثیکهدرآنزماندرسازمانمطرحبودمشغولشد.دراواخرسال۵۶
واوایل۵۷نقدعملکردسازماناز۵۲بهبعددردستورکارهمگانقرارداشت.بحثی
سیاسیزیرعنوان“جبهۀواحدتودهای”درمقدمۀکتاببیانیۀاعالممواضعسازماندر
جلسهایباشرکتچندتنازرفقابامسئولیتتقیشهراممطرحشدومحبوبهنیزبهنوبۀ

)۱(
خودنقدجالبینسبتبهآنپیشکشید.

وقتیمنتواناینرفیقجوانوصمیمیراحاالمرورمیکنمبهذهنممیزندکه
شرایطآنزمانۀدشواروشایدعواملدیگرباعثشدهبودکهنهاوقدرخودرابداندنه
سازمانقدرشرا.هربارکهبرایانجامکاریبهپاریسرفتمشوهرشبالفاصلهازمن
خواستپیشمحبوبهبروم.افسردگیاورابهشدتآزارمیداد.ماکهفقطمیتوانستیمبه
اوتوصیهکنیمپیشدکتربرودچندانکارانبود.خودشکموکیفکاربیماریونظرات
پزشکرامیدانست.یکبارکهگفتبارداراستومیخواهدکورتاژکندچقدراصرار
کردمکهدستازاینفکربرداردولیمیگفتبااینداروهاکهمیخورمبچهسالمدر
واقع بیمارستانکوشن به وابسته بهگمانم پاریس در بیمارستانی در وسرانجام نمیآید
درجنوبپارکلوکزامبورگکورتاژکرد.چهخاطراتتلخیکههنوزپسازنزدیک
۳۵سالاشکمراروانمیکند.افسردگیچناناورامیخوردومیتراشیدکهیکشب
از را تهدیدکردکهخود بود انداخته بهگریه مراهم باحضورشوهرشگریهکنان،که
رویشیروانیکنارپنجرهبهپایینپرتابخواهدکردورفترویشیروانی.گرفتمشو
کشیدمشباال.آنشبظاهرًاآرامگرفت.شوهرشهمراهباحوادثیکهقبلازانقالبدر
جریانبودبهایرانرفت.ازآنجابرایشنامهمینوشت.آخرینبارکهاورادیدمافسردگی
قبلیرانداشتورویسرنسخههایرسمیکهازهاللاحمریمنهمراهداشتنسخهای
نوشتوازمنخواستازداروخانهبگیرم.اینکارراکردم.فرداعصرکهازاوخبری
نداشتیمیکیازرفقاکهاوراازقدیممیشناختوکلیدخانهاشراداشتبهجستجوی
حالاوبهاتاقشرفت.دمغوافسردهپیشمنکهدریکقهوهخانهمنتظرشبودمبرگشت
وگفتکاریکهنبایدمیکردکرده.عزیزمنخودکشیکردهبود.رویکاغذنوشتهبود
کهبهخاطربیماریدستبهاینکارمیزند.حدود۲۵۰مارکآلمانیومقداریفرانک
فرانسهکنارگذاشتهبودکهاینهامالسازماناست.ماچندنفرکهدرپاریسبودیم،
بدهیم. پلیس به را خبر نمیتوانستیم و نداشتیم درستی و قانونی پاسپورت هیچکدام
ناگزیربهطورغیرمستقیمبهصاحبخانهاشزنگزدیمتااوخبررابهپلیسبدهد.درآن
زمانخمینیهنوزدرپاریسبودوایرانبسیارشلوغ.بایدبهشوهرشزنگمیزدم،خبر

۱-صحبتهایمحبوبهافرازدرجلسهدرونیسازمان.
 http://peykar.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/mp3/Mahbobeh-Afraz.mp3
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میدادمتااوبهنوبۀخودبهخانوادۀمحبوبهخبردهد.کسیکه“مردخانوادۀ”محبوبهو
ازخویشاننزدیکشمحسوبمیشدعلیاکبرسلیمیجهرمیبود.یکیازدوستاننزدیک
خودمدردورۀنوجوانی.سلیمیبهپاریسآمدهبودهتاجنازۀاوراباخودبهایرانببرد.با
کسانیکهدرآنزمانآشنابودهتماسمیگیرد.اطرافیانخمینیبهاومیگویندکهمحبوبه
راکشتهاند.حاالمندوستخانوادهبایدچنینتهمتزشتیراازسازمانوازخودمدور
میکردم.اکبرسلیمیباپزشکیقانونیفرانسهتماسمیگیردوآنهارسمًاتأییدمیکنند
کهدرگذشتاوبهخاطرمصرفبیشازحدداروصورتگرفتهاست.آنراخودسلیمی

زمانیکهدرایراناورادیدمگفت.

نابکاران آمد برسرکار بعدهاکهرژیمجدید رادربهشتزهرادفنکردند. او
دروغزنیمانندمحمدغرضیوعلیمحمدبشارتییکیازخویشانمحبوبهراقانعکرده
بودندکهعلیهپیکارومنوتقیشهرامشکایتکند.درتماسبااوگفتمکهحقیقت
قضیهبامدارکیکهبهخطخوداوموجوداستچیزدیگریست.گفتنامههایاورااز
انگلستانداشتهکهدرآنجادرسمیخواندهاست.بهاوگفتمشمانمیدانیدکهدریک
روزدرعدندهنامهنوشتکهبعدًاهرچندگاهیکیبرایتانپستشود.ردپایمبارزین
طریق از را او هم بار یک بگذاریم! نمیتوانستیم همگان اختیار در سادگی به راکه
سلیمیجهرمیهشداردادمکهدستبهپروندهسازینیاالید…واودستبرداشت.در
بیدادگاهشهرامهمچنینحرفیمطرحنشد.همینجابدنیستازسلیمیبگویمکهمردی
زحمتکشوصمیمیبود.دراعتصاباتمعلمیندرسال۱۳۳۹و۴۰فعالیتفراوان
داشتودرنتیجهبهدزفولتبعیدشد.متأسفمکهتوهماوهنگامرویکارآمدنرژیمجدید
گلکردوبهرغماختالفیکهبارجاییوبهزادنبویداشتزیرخرقۀآنهارفت.رئیس
آموزشوپرورشتهرانوسپسرئیسسازماناستخدامیکشورشدودرهفتتیر۱۳۶۰
درانفجاردفترحزبجمهوریاسالمیکشتهشد.نکتۀدیگریهمبدنیستبگویموقتی
انواع به را بسیارکسان و آقامیدرخشید وفقطستارۀدروغین آبهاسرباالمیرفت
اتهاماتمیآلودند،همانخویشاوندمحبوبهفریبآنهاراخورد.هماوکهخونمحبوبه
راازمامطالبهمیکردیکسالقبلدرتلفندرپاسخبهمحبوبهکهگفتهبودتغییرعقیده
داده،جوابدادهبوداگربهشهرنومیرفتیبهتربود.یادمهستکهوقتیمحبوبهآنرا
برایمنقلکرداشکازچشمشمیریخت.جانهایشیفتۀآزادیوعدالتامثالرفعتو
محبوبهنهدرایرانکمبودندونهکمهستند.سالهاقبلازمادرشهرکوچکجهرم،پس
ازکودتای۲۸مرداد۱۳۳۲،شاعرآزادهایبهنامربابتمدندردادگاهنظامیمحاکمه
شدهبود.چنینمبارزانیدرهمهجایدنیایافتمیشوندودرمسیرمبارزۀطبقاتیهرچه

استوارتروروشنترباآنهامیتوانهمگامشد.

*****
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اکنونکهاینچندسطرآشفتهراباتأسفبسیاربهپایانمیبرمبدنیستایننکته
راهماضافهکنمکهدرسال۱۳۵۶و۵۷باالگرفتنانتقادهایدرونیسازمانمجاهدین
)م.ل.یابخشمنشعب(بهعملکردرهبری،باعثسرخوردگیافرادمتعددیشد،زیرا
گماننمیکردندکهدرمبارزهوسازمانیکهآنهانهایتاعتمادرابهآنداشتهاندچنین
نقاطضعفواشکاالتیوجودداشتهباشد.بهاحتمالزیادایننکتهنیزبهوخامتحال
محبوبهشدتبخشیدهباشد.نکتهدیگریکهدربارۀیادداشتهایظفارنبایدفراموشکنیم
ایناستکهنگاهمحبوبهتاحدودزیادیانعکاسنگاهسازمانبهانقالب،بهتشکیالت،
بهجنبشهایانقالبیدیگرهمراهبانوعیغرورودرنتیجهدرسدادنبهدیگراناست.
قاعدتًااینگونهمواردمعدودرابایددرویرایشتصحیحمیکردیمامابرایآنکهاصالت
نوشتهدستنخوردهبماندازآنصرفنظرشد.بههرحالایننوشتههممانندهمۀکارهای
دیگر،تاریخزمانۀخودرادارد.آنچهدرسراسرنوشتۀمحبوبهاستشکیباییومتانتو
صداقتانقالبیاوورفعتاست.بینخودومردمعمانفاصلهاینمیبینند،دلسوزیو

مهرووفایشانازآنهامبارزانیانترناسیونالیستوشایستۀافتخارساختهاست.

ت.ح.

آبان۱۳۹۳
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پیوستششم

رحیمَکْمِرْی
 

معرفی:

رفیقرحیمکمریدانشجویدانشگاهتبریز،ساکناینشهروازاعضایتشکیالت
دانشجویی-دانشآموزیسازمانپیکار)دالدال(درکمیتۀآذربایجانبود.اودرضربۀ
پلیسیبهکمیتۀآذربایجاندراوایلتابستان۱۳۶۰همراهرفقایدیگردستگیرشد؛آنها
بهشدتموردنفرتپاسدارانوبازجویانقرارداشتندوموردشکنجهوآزارسختیقرار
گرفتند.اوهمراه۹پیکارگردیگردر۱۸آبان۱۳۶۰درزندانتبریزتیربارانشد.خبر
اعدامرفیقو۲۲مبارزدیگربهنقلازروابطعمومیدادستانیکلانقالباسالمیدر

روزنامههایرسمی۲۱آبانماه۱۳۶۰منتشرشد:

“رحیمکمری،فرزندحسینبهاتهامقیاممسلحانهعلیهنظامجمهوریاسالمی،
توزیعنشریاتواطالعیههایسازمان،ارتدادازاسالموقرآن،شرکتدرخانههایتیمی
بهحکمدادگاهانقالباسالمیتبریزبهاعداممحکومگردیدوحکمصادرهدرروز۱۸

آبانماه۱۳٦۰درتبریزاجراشد”.

وصیتنامۀپیکارگرشهیدرحیمکمری:

“به طبقه کارگر، به سازمان پیکار، به همۀ زحمت کشان و خلق های تحت ستم.

ارتجاع  زمانی که  از  قبل،  روز  چهل  می نویسم.  است که  وصیتی  دومین  این 
فاشیستی تر و هارتر از هر زمان ] دیگر[ به سرکوب جنبش پرداخت و حتی بی تجربه ترین 
ولی  نوشتم  را  وصیت نامه  اولین  می کرد،  اعدام  سبعانه  اعالمیه،  پخش  به خاطر  را  رفقا 
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و  است  ناقص  خیلی  نیز  و  ندارم  قبول  را  آن  اعظم  قسمت  می خوانم  را  آن  اکنون که 
تغییرات عظیمی است که در جامعه صورت می گیرد. در  و  این خود، گویای تحوالت 
شرایطی که جنبش کمونیستی به دلیل ارتداد ]فداییان[ “اکثریت” ضربۀ مهلکی خورده، 
به علت نبودن قطب قوی کمونیستی، مجاهدین به طرف لیبرال ها کشیده شدند ]و[ در ادامۀ 
آنها عملیات  با  لیبرالی همراه  عقب نشینی از مواضع انقالبی خود به طرف سیاست های 
به  را  فرصت  بهترین  که  تحمیل کردند  جامعه  به  را  نارسی  و  توده  از  جدا  ترورهای  و 
ارتجاع حاکم برای سرکوب دشمنان خود دادند )مخصوصاً زمانی که جنبش کمونیستی 
نمی توانست به صورت نیروی بالفعل در تغییر و تحوالت جامعه مؤثر باشد( و رژیم این 
عمل را به کمک بورژواهایی که در شرایط دموکراتیک در حساس ترین نقاط سازمان النه 
کرده بودند، بسیار ساده تر در شعاعی باور نکردنی انجام داده و می دهد. االن در جامعۀ 
ما، بحران روزبه روز در سطح و عمق وسیع تر شده و ریشه می دواند، به طوری که رژیم خود 
نیز هر روز در روزنامه هایش زیر چتر عوارض جنگ به کمبودها و ناتوانایی هایش معترف 
است و حتی خمینی با اعالم این که “در همۀ ممالک گرانی هست” نشان داد که خود 
سردمداران رژیم نیز با تمام تبلیغاتش، چشم اندازی در مورد بحران ندارند. در این زمینه 
نیز به خاطر سرکوب شدید، زندان و اعدام که اکثر خانواده های جامعه را در بر گرفته، باید 
میتینگ های خیابانی  و  اعتراضات  ]در شکل[  امکان  را در صورت  تبلیغات همه جانبه 
)من از وضع نیروهای مان در بیرون خبری ندارم و فکر می کنم وضع در خیلی جاها مثل 
تبریز نباشد( در مورد قطع اعدام و آزادی زندانیان سیاسی سازمان داده و در سطح جنبش 
انقالبیون یعنی  با سنگر  با دو انحراف عمده که اکنون در جامعۀ  در حال مبارزه  باید 

کمونیست هاست، باید مبارزه کرد:

این  و  می فشارد  پای  مقامات  ترورهای  بر  توده که  از  آنارشیستی جدا  ۱- خط 
نشانگر عدم مرگ سیاسی این خط در جامعه است که بعد از قیام به خاطر شرایط ویژۀ 
جامعه موقتاً کنار رفته بود. این خط باید افشاء شود و در هیچ لباسی کوچک ترین حمایتی 
نباید از آن صورت گیرد، چرا که در درون زندان دو طیف مختلف با روپوش های مختلف 
این خط را حمایت و تبلیغ می کنند، اول آنها که معتقد به شروع قیام های توده ای به دنبال 
این ترورها هستند. قیام های توده ای هیچ وقت بدون زمینه سازی و کار شروع نمی شود و 
ترورها هم به جز به انحراف کشیدن ذهن توده ها خدمت دیگری نمی تواند بکند و دوم 

آنهایی که معتقدند ترور رژیم را ]تضعیف[ می کند.

۲- خط دوم، خط آنها که زمان قیام که عقب مانده ترین توده ها سیاسی شده بودند 
وارد  خودشان  به اصطالح  روشنفکری شان  ناسالم  انگیزه های  با  دموکراتیک  شرایط  در 
آن،  بی تفاوت  و  عریان  چهرۀ  و  طبقاتی  مبارزۀ  واقعیت  دیدن  با  االن  و  شدند  سیاست 
رنگ و رو باخته و به توبه پرداختند. تزهای دوران رکود را برای خود سرود کرده اند و آن 
هم البته قسمت عقب نشینی و حفظ نیرو … این ها را باید افشاء کرد تا به خانه های خود 
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عقب نشینی و نیروهای شان را برای زندگی عادی و راحت دور ازمبارزات حفظ کنند!

اکنون سازمان عالوه بر محافظت بی امان از خود  ]و[ مسدود کردن کلیه کوره 
راه ها که می تواند، زمانی ضربه زند، به عنوان وظیفۀ اولیه، باید با این مشی ها مبارزه کند.

تهران  در  و  تبریز  در  سازمان  است که  ماه  دو  اکنون  رفقا،  محافظتی؟!  چه  اما 
تبریز، خیانت  در  ولی  نمی دانم  به خوبی  را  تهران  است. جریان  ضربات مختلفی خورده 
یعقوب و به دنبالش جمع مرکزی د.د )تشکیالت دانشجویی و دانش آموزی( تبریز واقعاً 
افتضاح به بارآورده شد و آبروی سازمان را خدشه دار کرده اند. این هرگز مسئله ای اتفاقی 
و یا عادی نبوده، خیانت تمام جمع مرکزی د.د. تبریز حکایت از انحرافات عمیقی در 
سازمان دارد. انحرافاتی که در عدم ریشه یابی عمیق و دقیق و مبارزۀ ایدئولوژیک با آنها 

و تصفیه و اخراج قاطع نمایندگان آن، دورنمایی جز رویزیونیسم ندارد.

رفقا کوچک ترین بی توجهی، 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 
بورژواهای کثیفی در  انتقام بگیرند. چگونه چنین  از سازمان  بقیه گفتند که می خواهند 
آیا  آیا جز آن که زمینۀ مادی وجود داشته و  حساس ترین نقاط سازمان النه کرده بودند. 
به  منحصر  این جنبش خیانت هایی  پیگیر  و  قاطع  و  پیگر  مبارزۀ  در صورت عدم یک 
فرد خواهد بود؟ به تازگی یکی دیگر را در ارومیه لو داده و چند تایی هم از اردبیل پیدا 
شده اند )برخی از این خائنین قبالً هوادار “فداییان اکثریت” بودند که بعد هوادار سازمان 

شده بودند(.

برای خانواده ام: مادر، پدر و برادران عزیزم،

شما زحمات فراوانی برای من کشیده اید. جبران آنها هم جز از طریق ادامۀ رسالت 
طبقۀ کارگر نمی تواند باشد؛ چرا که این دین بزرگ هر فرد آگاه در درجۀ اول به کارگران 
و رنجبران جامعه است. از شما می خواهم )مخصوصاً از مادرم( که هرگز برای من گریه 
نکنید. زمانی که هر لحظۀ زندگی کارگران و زحمت کشان جامعۀ ما برای آنها اعدام است، 
یک بار اعدام چیزی نیست. من در این مرگ چیزی از دست نمی دهم. کمونیست ها منافع 
فردی ندارند. کمونیست ها از کارگرانند و منافع کارگر منافع آنهاست. اگر منافع پرولتاریا 
تأمین شود، منافع کمونیست ها تأمین شده است. من مرگ سرخ را در این شرایط چیزی 

جز ادامۀ مبارزه و جز تأمین منافع استراتژیک پرولتاریا نمی بینم.

آری زندگی زیباست ولی باید زیبایی ها از آن همۀ کارگران و زحمت کشان 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. پول های مرا هم به سازمان من بدهید.
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- زنده باد مرگ برای آزادی! 
- بلشویک وار بباید جنگید، چه کند با دل چون آتش ما آتش تیر! 
- زنده باد مبارزۀ طبقۀ کارگر و همه زحمت کشان 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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پیوستهفتم

سرمایهداریایرانوپوستینکهنۀوالیتفقیه

عصرمابهدرستیعصراحتضارسرمایهداریوآستانۀانقالبپرولتاریاییاست.
سرمایهداریدرآخرینمرحلۀخودیعنیامپریالیسمباانواعبحرانهایذاتیخوددست
بهگریباناستامااینامرهرگزبهمعنیفروپاشیفوریآننیست،بلکهبرایبهعقب
میشود. و شده فراهم پیچیدهای شگردهای و راههایگوناگون فروپاشی این انداختن
انواعُمسکنهابهکارمیآید،چماقونانشیرینیها،سرکوبورفرمها،انواع“دریچههای
اطمینان”برایجلوگیریازانفجارتدارکدیدهمیشود.درجنبشانقالبیطبقۀکارگر،
انواعگرایشهایانحرافی،اپورتونیسمورویزیونیسمپدیدآمدندتاآنجنبشراازدرون
بپوسانندوچهبسیارمواردیکهموفقبودهاند!هرچهبحرانجامعۀسرمایهداریدرسطح
بینالمللیوملیپیچیدهترمیشودوتالشبراییافتن“راهحلهای”ُمسکنوآرامکننده

بیشترمیشود.

هماکنوناحزابرویزیونیست،احزابوابستهبهسوسیالدموکراسیبینالمللی،
و التین آمریکای و اروپایی مختلف کشورهای در ترقیخواه، بهاصطالح لیبرالهای
کشورهایتحتسلطهدستبهکارهستندتاازانفجارانقالبکارگرانوزحمتکشانو
تودههایتحتستمجلوگیرینمایند.تناوبدائمیرویکارآمدنحکومتهاینظامیو
سپسحکومتهای“لیبرال”درکشورهایآمریکایالتینوبسیاریازکشورهایآسیاو
آفریقاناظربرهمینامراست،امپریالیسمجهانیوبهعبارتدیگرسرمایۀبینالمللیمنافع
خودرامیجوید،گاهباسرکوبامکانپذیرمیشوداماسرکوبخودمولدانفجارمیتواند

باشد،پسآلترناتیولیبرالیآمادهاست:

ــدریونانحکومتسرهنگانباسروصدایمرددسوسیالدمکراتهامیآیند.
ــدرآرژانتین،درشیلیو…
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داده بینالمللی سرمایۀ بهدست ارزنده بسیار اخیرسالحی سالهای در مذهب
است.سرمایهداریکهدرحرکتتکاملتاریخیخودمذهبرابهخارجازقدرتراند
امروزآنقدرگندیدهاستکهبرایحلمشکالتخودحتیباعقبماندهتریناشکالآن

دستاتحادمیدهد،باقابوسدرعمان،باخمینیووالیتفقیهدرایران.

ازسیاست” بورژوازی“جداییدین پرتوبحرانسرمایهداری،اصلالئیک در
)کهدرفرهنگمارکسیسمتحتعنوانجداییدینازدولتاصطالحشدهاست(رنگ
میبازدومذهبخودبهعنوانحربهایکاراولیالبتهموقتبهخدمتسرمایۀارتجاعی
درمیآید.بحرانیکهسرمایهداریوابستۀایرانرافراگرفتوشاهراسرنگونکرددرآن
شرایطویژۀتنهاباحربۀمذهباسالموشیعه،تنهاباوالیتفقیهمیشدازتعرضقاطع

کارگرانوزحمتکشاننجاتداد.

درایرانباهیچحربهایبهترازوالیتفقیهوالیحۀقصاصنمیشداینچنین
عناصر نمیشدعقبماندهترین دیگری طریق هیچ به انداخت. راه به حمامهایخون
روستاوشهررابرایشکنجهوکشتاروادامۀیکجنگارتجاعیبسیجکرد.بههیچ
جاسوس را خانواده افراد و کشاند فرزند دادن لو به را مادر نمیشد دیگری طریق

یکدیگرکرد.

بدونالیحۀقصاصنمیشدبهعنوانمرتدسیلهایاعدامبهراهانداخت،بدون
گاهانهتریناحساساتعقبماندهدرذهنتودهها،بدوناستفادهازتلقینات زندهکردنناآ
به بهعهدۀجوانانیگذاردکهکلیدبهشت را مذهبینمیشدپاککردنمیدانهایمین
گردندارند.خالصهاینکهبدونبهکارگیریاینافسونسراپاجهلوخرافهنمیشدبهنام
انقالب،انقالبراسرکوبکردورژیمیارتجاعیراپسازچنانحرکتتودهایدورۀ
قیامبرکرسینشاندوماشیندولتیوابزارهایسرکوبگرشرادوبارهساختوپرداخت.
ایناسترسالتوالیتفقیهومذهبکهروبنایسرمایهداریحاکمبرایراناست.این
روبناونهادهایبسیارعقبماندهکهبرخیازآنهابهدورانهایماقبلسرمایهداریتعلق
دارند،برخیازنیرویهایسیاسیرابهاینتصورانداختهاستکهگویاماهیترژیم،
ماقبلسرمایهومثاًلفئودالیو…است.برخیازهمیننیروها،حتینتیجهمیگیرندکه
“پس،بورژوازیایراندرچنینشرایطیدارایماهیتیمترقیاست!وبنابراینبایداز
آلترناتیوهایبورژواییموجودحمایتکرد”.بعضیازاینجریانات)کهنامچپبرخود
نهادهاند(بهگرایشخودحتیرنگولعابمارکسیستیهممیدهندتاثابتکنندکهدر

برابراینفئودالهاومالهابایدازبورژوازیودموکراسیبورژواییحمایتکرد.

مادراینجابهپاسخایننظراتنمیپردازیمفقطمیخواهیمبهیکنکتۀمهم
اشارهکنیمکهروندوقایعدرایران–همچنانکهدرجاهایدیگر–نشاندادهاستکه
را موقت پوستههای این لزوم، هنگام به اقتصادی-اجتماعیحاکم مناسبات و زیربنا
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میتواندبهکناریافکند.نیازهایسرمایههرجاکهالزمبودهازروبنایمذهبتراشیده
راه در اگر اسالمی جمهوری در مثاًل است؛ نموده خود قدوقامت متناسب را آن و
تجاوز و بودهشکنجه وزحمتکشانالزم تثبیتحاکمیتسیاسی،سرکوبکارگران
واعدامهایدستهجمعیمجازشدهاست،کارهاییکهبرایدیگرانودرشرایطدیگر
مطلقًاحرامبود،حاللگردیدهاست.رباخواریباکالهشرعیوسودمعامالتبانکیبا
کارمزد،فحشاباصیغهوتشدیداستثماربااجارۀنیرویکارحاللشدهاندودراینمورد
صدهامثالمیتوانآورد،ازحرامبودنموسیقیگرفتهتاحرامبودنخاویارکهاخیرًا

“امام”حاللفرمودهاست!

نیازهایسرمایهداریپسازیکدورهتالشبرایتثبیتسیاسیازطریقبهکار
مختلف، مخالفین ساکتکردن یا اخراج یا سرکوب جهت مکتبی معیارهای گرفتن
امروزواردمرحلهایجدیدمیشود.“احکامثانویه”ایکهسهسالپیشمطرحشده،به
سرانرژیمازمنتظریوخامنهایرئیسجمهورتاموسویورفسنجانیاجازهمیدهدبه
جلبصاحبانعلموتخصصبپردازند،فقط،بهشرطآنکهدرمواضعکلیدیبهکار
اینکه ندارد. وجود آنان بودن مکتبی به هم نیازی هیچ حالت این در نشوند؛ گرفته
چقدرآنهاباتوجهبهمجموعۀشرایطموفقشوند،بهروندتضادهایموجودبرمیگردد
ولیاینکوششبرایبازسازیسرمایهداریپسازطیدورۀاوِلوجودرژیمباتوجهبه
همۀرذالتهایارتجاعیناشیازماهیتطبقاتیاشناگزیراستومیکوشدبهتدریج
پوستۀسنگینوکهنهوپوسیدۀوالیتفقیهراکهزمانیدرجهتتثبیتسیاسیبیشاز
هرچیزبهکارشمیآمدآهستهآهستهازدوشخودبهکنارینهد.اینهدفوتالشیست
کهرژیمدرپیآناستولیهرگزبهمعنیموفقیتآنیاتثبیتحتمیاونیست.مذهب
ووالیتفقیهرسالتضدیتباکمونیسم،باکارگرانوزحمتکشانرابهخوبیبهپیش
بردهاست.آیارفرمیستهایمذهبیکهبارنگآمیزیمذهب،میخواهندآنراراستین
جلوهدهندوآنرامترقیوانمودسازنددراینجهتشانسیخواهندداشت؟اگرداشته
باشندجزدرراهخدمتبهسرمایهونجاتآنازبحراندردورهایدیگروشرایطپیچیدۀ

دیگرنیست.

بایددربرابرچنینتالشهاییهشیارانهایستادوُمسکنهاوفریبهاوشیادیها
راازآغازبازشناخت.زحمتکشانماتلخترینتجربۀحربۀمذهبدردستجمهوری
اسالمیراچشیدهاند.دیگرنبایدآنرایکباردیگردر“جمهوریدموکراتیکاسالمی”
تجربهکنند.همچنانکهنبایدگذاشتآلترناتیوهایبهغایتارتجاعیامثالسلطنتطلبان
پابهعرصۀوجودگذارند.تنهاباحرکتمستقلطبقۀکارگر،باحرکتآگاهانهومتشکل

سیاسیآنزیرپرچممارکسیسمـلنینیسمآیندهایروشنقابلتحققاست.

ـسرنگونبادرژیمسرمایهداریجمهوریاسالمی!
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ـزندهبادانقالب!
ـزندهبادسوسیالیسم!

دانشجویانایرانیدرفرانسه

هوادارسابقسازمانپیکار

۰۶/۰۱/۱۹۸۴

)ازاطالعیهدانشجویانهوادارسابقسازمانپیکار،باکمیویراستاری(
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پیوستهشتم

یادداشتحیرتانگیزآقایپرهامبرکتابمارکس

به مناسبت انتشار “هیجدهم برومر لوئی بناپارت”اثر کارل مارکس، 
ترجمۀ باقر پرهام، نشر مرکز، تهران ۱۳۷۷ 

را آن است، چاپ زیر مارکس اینکتاب از جدیدی ترجمۀ بودمکه شنیده
میجستموسرانجامچندروزپیشبهدستمرسید.تصوِردستیافتنبهترجمهایاستادانه
وشستهورفتهازایناثرسترگوکالسیِکسیاسیوانقالبیکهحاالمیتوانمآنرااز
برایم بیاموزم درس پرهام ترجمۀ وکاردانیهای شگردها نیز و محتوا از و بخوانم نو
لذتبخشبود.بهخصوصشادازاینکهدرداخلکشورچاپشدهومیتوانددراختیار
عالقهمندانوجویندگانبسیارقرارگیرد،امایادداشتمترجمکهدرپیشانیکتابآمده
استمراتکانداد؛زیرادرستیاغلطانتظارنداشتمکهپژوهشگروروشنفکرومترجم
تواناییمثلپرهامکهحدود۴۰سالاستقلممیزندوجایگاهیقابلاحترامکسبکرده

استچنینیادداشتی،آنهمبراینکتاببنویسد.اوچنینآغازمیکند:

 “بعد از انتشار مبانی نقد اقتصاد سیاسی ]گروندریسه[ )جلد اول ۱۳۶۳، جلد 
دوم ۱۳۷۵(، هیجدهم برومر لوئی بناپارت دومین اثر از کارل مارکس است که به صورت 

مستقل در ایران منتشر می شود.”ومیافزاید:

این دو کتاب نشان هندۀ آن است که شیوۀ برخورد مسئوالن و   “انتشار مستقل 
متولیاِن امر فرهنگ در نظام اسالمی با شیوه هایی که در گذشته می شناختیم تفاوت ماهوی 
امر فرهنگ در جامعۀ ما، از انتشار نظام های اندیشگِی مخالف با  دارد: متولیان کنونیِ 
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اندیشۀ خویش، دسِت کم در چارچوب کوشش های فردی و مستقل باکی ندارند و ظاهراً 
بنا را بر آن گذاشته اند که فکر را با فکر جواب بدهند نه با توسل به زور و روش های مبتنی 
بر محدودیت و ممنوعیت. و این حرکتی است فرخنده که باید آن را به فال نیک گرفت و 

به گسترش هرچه بیشتر آن امیدوار بود.”

جمالتفوقآنقدربرخالفواقعاستکهآدماگرسهلگیرباشدترجیحمیدهد
پیشخودخیالکندکهرژیمچهبساآقایپرهاموامثالایشانرا“چیزخور”کردهباشد!

امانهواقعیِتکاِربرخیازروشنفکرانمابسیارجدیترودردناکتراست.

 ۱

نخستاینکهنفستأکیدمترجمبرکوششفردیوانتشارمستقلکتاب)یعنی
بهدورازهرحزبوتشکیالتی(بهمعنایآناستکهدرنظامحاکمبرایرانتشکلجرم
محسوبمیشودواینبرخالفنظرپرهام،نقطۀمشترکیستبینرژیمپیشینورژیم
کنونی)وکاًلهمۀرژیمهایسرکوبگر(ونهچیزیکهبتوانازآنتفاوتماهویبینآن
دورانتیجهگیریکرد)البتهپرهامچندسالپیشهمطیمصاحبهایدرایرانمباهات
کردهبودکه“درهیچتشکیالتسوسیالیستیفعالنبوده”)نقلبهمضمون(،ادعائیکه
بهگفتۀدوستیدرهمانزمان،زمانیکهتشکالتچپومخالفراقصابیمیکردند،

شجاعتینمیخواستونمیخواهد(.

دوماینکهویپسازفرضکردِنوجود“تفاوتماهوی”،نتیجهمیگیردکه
فکر با را فکر آنگذاشتهاندکه بر را بنا ما… درجامعۀ فرهنگ امر “متولیانکنونِی
از فاصلهای پرهام میشودکه چندان دو آنجا خواننده حیرت با…”! نه بدهند جواب
زمانرادرمدنظرگرفتهکهازانتشارجلداولگروندریسه)۱۳۶۳(تاتاریخنگارش
همینیادداشت)۱۳۷۷(رادربرمیگیردوتوازخودمیپرسی:اگرآقایپرهاماعدام
رضاحسینقلیخانیمدیرسابقانتشاراتآگاهراکهناشرهمینکتابگروندریسهاست،
اعدامسعیدسلطانپورشاعروکارگردانتئاترواعدامامیدقریبسردبیرمجلۀتئوریک
“اندیشه”رابهاینحسابکهدرسال۶۰و۶۱یعنیقبلاز۶۳رخدادهکنارگذارده
باشد،چطورممکناستترورهاوزندانهاوشکنجههاواعدامهایدستهجمعیکسانی
کهجرمآنهاالحادوداشتنفکرمخالفبودهرانشنیدهباشد؟آیاپرهامنشنیدهاستکه
صدهاتنازجوانانفرهیختۀکشوررابراساساینکهمسلمانندیانه،درسال۱۳۶۷
میلیون وجوایزچند او قتل فتوای و نامسلمانرشدی است کشتهاند؟چطورممکن
دالریبرایقاتلرانشنیدهباشد؟چطورممکناستدسِتکمنام“سلمانرشدی”های
فراوانوبیپناهایرانامثالسعیدیسیرجانیومیرعالئیودکتراحمدتفضلیوزالزاده
همه اینها آیا باشد؟ نخورده پرهام بهگوش سرکوهی فرج ماجرای و غفارحسینی و
نمونههایفکررابافکرپاسخدادنهستند؟آیابرایجعلوتحریفحقایقحدیمتصور
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نیست؟دیروزروشنفکرماندگاروبرجستهایهمچونناصرخسروگفتهبود“منآنمکه
ُدِرلفظدریرا”وامروزیکیازروشنفکرانما درپایخوکاننریزم/مراینقیمتی
آقایپرهامدریادداشتخودبراینکتاب،بهتطهیردسترژیمجمهوریاسالمیازاین
جنایاتهولانگیزتاریخیمشغولاست،آنهمظاهرًادربرابرصلهایکهجزاجازۀچاپ

کتابیبیضررشدهنیستوبههزینۀاعتبارمارکس!

حاالاز“فالنیکی”کهایشانگرفتهاندواین“حرکتفرخندهرامایۀامیدواری”
یافتهاندحرفینمیزنیمچراکهپسازتاریخ“یادداشت”ایشان)اردیبهشت۱۳۷۷(و
ازبرکتهمیننظامچهجنایتهاییمانندقتلفروهرهاومختاریهاوپویندههاومجید
گاهومخالفدراقصینقاط شریفهاودوانیهاوبسیاریدیگرازعناصرروشنفکرآ
ایرانصورتگرفتهوپروندههایقتلآنانازسویهمۀجناحهایبهاصطالحمعتدلو
تندروتاکنونبهبوتۀفراموشیسپردهشدهاستودستکمبههمیندلیل،همۀمسئوالن
رژیمدراینقتلهاوسرپوشگذاشتنبرآنهاذینفعندومیخواهندبهتوصیۀرفسنجانی

“فتیلههاراپایینبکشند”.

دراینجاتنهااشارهمیکنیمبهتفاوتبینروشنفکریکهدربرابرقدرتحاکم
دستبهتوجیهومماشاتمیزندوبرایخویش“مایۀامیدواری”میتراشدوروشنفکری
اردیبهشتسال۱۳۷۷درسطور درهمان پویندهکهدرست زندهیادمحمدجعفر مانند
پایانییادداشتخودبرترجمۀکتاب“تاریخوآگاهیطبقاتی”اثرلوکاچمینویسد:“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 
راستی را چه تسالئی بهتر از به فارسی درآوردِن 
یکی از مهم ترین کتاب های جهان در شناخت 
دنیای معاصر و ستم های طبقاتی آن؟”)تهران،

نشرتجربه،۱۳۷۷،ص۱۰(. 

 ۲

پرهامکه آقای یادداشت به برگردیم
مینویسد:

بناپارت  لوئی  برومر  هیجدهم  “از  
در  سفید”  “جلد  به  معروف  ترجمۀ  یک 
و  است.  شده  منتشر  ایران  در  انقالب  اوائل 
مجدد  ترجمۀ  به  ما  اقدام  دلیل  مهم ترین  این 
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این کتاب بوده: “آن ترجمۀ “جلد سفید” هر کیفیتی که داشت ترجمه ای مستقل نبود؛ 
ترجمه ای بود وابسته به یک حزب سیاسی و به همین دلیل دور از دسترس عامۀ مردم بود.”

خیلیعجیباستازآدمیمحققمثلایشان)کهبخوبیازاوضاعنشردرداخل
وخارجمطلعبودهوهست(کهازچاپهایقبلیاینکتابخبرنداشتهباشدویانخواهد
بگویدکهاینکتابتوسطمحمدپورهرمزان)کهبهگمانمنمترجمیستبسیارپرکار
وخوشسلیقه(ترجمهوسپستوسطحزبتودۀایرانباراولدر۱۳۴۷وباردومدر
۱۳۵۳درخارجکشورچاپشدهودرایرانهمنهفقطدربحبوحۀانقالب،بلکهدردورۀ

خفقانپهلوینیز،هرچندبهدشواری،بهدستآنهاکهجویایشبودندمیرسیدهاست.

از فراوانی شمار بین در توده حزب به رایج برخورد گفتکه باید همینجا
و وکینۀکور پیشداوری با همراه و عامیانه برخوردی سیاسی مبارزان و روشنفکران
جاهالنهاست.انتقادازنقشوسیاستومشیحزبتودهوافشاوطردافکارواعمال
آنیکچیزاستوموضعگیریهایرایجچیزدیگر!منبااینکهدردورۀفعالیتدر
جبهۀملیونهضتآزادیومجاهدینطبعًادرصفمخالفحزبتودهبودهام،اززمانی
کهبامارکسیسمهمآشناشدهوبهاینجریانپیوستهامهموارهدرنقطۀمخالففکری
وعملیباسیاستهایحزبتودهقرارداشتهام،چنانکهاینحزببیشتریندشمنیهارا
چهدرتبلیغاتوچهبهلحاظامنیتیازجملهبهسازمانپیکار)کهمنافتخارفعالیتدر
آنراداشتهام(اختصاصداد.باوجوداین،هرگزبهخوداجازهنمیدهمآنطورکهبرخی
غیرمنصفانهدربارۀآنقضاوتمیکنندحرفیبزنم.بهگمانمنحزبتوده،صرفنظر
ازماهیتایدئولوژیکوطبقاتیآن،ازنظرتجربۀفعالیتاجتماعی،تنهاحزبوتشکل
سیاسیستکهدرتاریخایرانبهنحویاصولیپاگرفتهوریشهدواندهودرفضایسالهای
پسازجنگجهانیدومواوجگیریمبارزاتضدفاشیستیودموکراتیک،ازوسیعترین
پایۀتودهایبرخورداربودهوکمترکسیستازروشنفکرانوشاعرانوهنرمندانسالهای
بامحافلاینحزببهنحویمؤثردر نبودهویاچندی ۲۰و۳۰کهیاعضوحزب
ارتباطنبودهاست.تأثیرحزبتودهدرتحوالتسیاسیواجتماعیوادبیوفرهنگی
ایرانوبررسیجنبههایمثبتوالبتهجنبههایانحرافیومنفیوفاجعهبارآنبهتحقیقات
منصفانهاینیازداردکهازچارچوبکتابسیاهتیموربختیاروخاطراتبرخیسرانو
عناصرحزبکهدرزندانبهاعترافاتیوحشتناکزبانگشودهاندوغیرهبسیفراترمیرود.
اینحرفالبتهبهمذاقکسانیکهمخالفتباحزبتودهعلتوجودیشاناستوباآن
ضدیتآلرژیکدارند،خوشآیندنیست.بدبختانهبرخیدراینموردنیزمانندبسیاریاز
موارددیگرپدیدهرایاسیاهمیبینندیاسفیدوآنرایا“حزبخائنتودهوجاسوسو

عاملشکستمصدق”میدانندیا“ستادپرولتاریایایرانوحزبشهیدان”!

 ۳
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به صالح جامعۀ خود نمی دانیم که  یادداشتخودمینویسد:“ما  ادامۀ پرهامدر
اندیشه های مارکس فقط از زاویۀ گرایش های حزبی و به صورت اوراق مخفی در اختیار 
کسانی که عالقه مند به شناختن آنها هستند قرار گیرد. مارکس - به رغم نقش فعال خویش 
در  اگرچه  است که سخنانش،  متفکری کالسیک  انقالبی کارگران جهان -  در جنبش 
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 دانشگاه ها و مراکز 
آموزشی و پژوهشی ما و در بین عامۀ کتابخوانان ایرانی داشته باشد. به ویژه که اثر حاضر 
در کنار دو اثر دیگر مارکس: جنگ داخلی در فرانسه و “نبرد طبقاتی در فرانسه”  - از 
تحلیل های دلنشینی ست که آشنایی با آنها برای هر خوانندۀ عالقه مند به مسائل اجتماعی 

و سیاسی از واجبات است.”

باایننظرپرهامبرایاشاعۀاندیشۀمارکسولوبهعنوانصرفًاعلمیودانشگاهی
نهتنهانمیتوانمخالفبود،بلکهبسیارخوبهمهستوچهبهترکههرچهگستردهتر
باشد،امامامعتقدیمکهبرایانتشارایننوعکتابها)یاهرکارعلنیدیگر(بایددیدکه
چهبهائیپرداختمیشود.قدرمسلمایناستکهبهائیکهپرهامپرداختهبسیارسنگینو
نقضغرضاست.یکلحظهبهسرنوشتکتابمارکسبیاندیشیمکهبخواهدبهبهای
توجیهوتطهیرجنایاتیکنظامبورژواییمذهبیوقاتل،چاپومنتشرشود!چنین
سرنوشتیمیتواندمارکسرادرگورخودبهلرزهدرآورد!دریککالم،میتوانازخود
یاازآقایپرهامپرسیدچهمیشداگراینکتابنیزماننددوجلدگروندریسهبدونچنین

یاداشتیمنتشرمیشد؟

بگذریمکهامروزضدمارکسیستهایدوآتشههمدردانشگاههایاروپاوبهویژه
درآمریکاآثارمارکسرادردستورمطالعهوتحقیقدانشگاهیخوددارند.بهنظرمن،آن
علتواقعیکهرژیمراقانعمیکندکهبهکتابمارکسبهترجمۀ“فردیومستقِل” آقای
پرهاموامثالایشاناجازۀنشردهدنهکوتاهآمدنهایبرخیروشنفکرانومجیزگوییشان
دانشمند مارکِس از “بورژوازی چهگوارا بهگفتۀ آنجاستکه از بلکه رژیم، برابر در
بورژوازی برای بگیرد دوش به جهان تغییر برای را تفنگش وقتی مارکس نمیترسد.
خطرناکووحشتآفرینمیشود”.مگر“کنگرۀبینالمللیمارکس”کهدرفرانسهدو
باربرپاشده)وماترجمۀمنتخبیازمقاالتکنگرۀاولرادردوجلدمنتشرکردهایم(
جزباپشتیبانیCNRS)مرکزملیتحقیقاتعلمیفرانسه(ودانشگاهپاریسوامثالآن

امکانپذیرشدهاست؟

همینحکامکنونیایران)کهبرخیخوشدارندآنهاراآخوندودعانویسبخوانند
وخودراراحتکنند!(هماز۴۰-۳۰سالپیشباشِمطبقاتیخودخوبفهمیدهبودند
نمونهاش مطالعهکنند: باید دادن!” برای“جواب ولو را مارکسیسم و مارکس آثار که
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“روشرئالیسم”نوشتۀمحمدحسینطباطبائیومرتضیمطهریاستو“فیلسوفنماها”
نوشتۀناصرمکارمشیرازی)ویاآثارروشنفکرانمذهبیماننددکترعبدالحسینکافیو
مهندسجاللالدینآشتیانی(ونیزهاشمیرفسنجانیکهبهگفتۀخودش“مامبارزاتخود
باامپریالیسمتوضیح رادردورۀشاهنهدرقالبمبارزۀاسالموکفربلکهمبارزۀخلق
میدادیم”)نقلبهمعنا(.چنانکهآیتاللهطالقانیهمبرایتفسیرسورۀ“والفجر”بهتر
میدیدکهاولکتابتضادمائوتسهدونراازمجاهدینبگیردوبخواندوبعدبهتفسیر
میشناسم را متعددی روحانیون من قرآن(. از پرتوی تفسیر به )ر.ک. بپردازد قرآن
شاهپس دورۀ درهمان آنها از یکی و بود مارکسیستی درکتابخانهشانکتابهای که
باگونیبزرگیازکتابهایممنوعه ازگشتوگذاریدرکشورهایعربیوسفرحج

منجملهمارکسیستیبهایرانبازگشت…

ارزش و خویش وکارایی دانش قدر ما روشنفکران کردکه آرزو بتوان شاید
مبارزاتمردمیوجایگاهواقعیرژیمرابدانندوبهگفتۀسعدیبهجای“رویذلتبر
آرزویسادهدالنهغالبًابیجواب این اما برافالک”گذارند، پایعزت نهادن، خاک
میماندزیراآنانبنابرجایگاهطبقاتیومنافعخویشوفارغازامیدهایواهیکسانیکه
بهوعدههاوموضعگیریهایسستومتزلزلآناندلمیبندندراهخودرابرمیگزینندو
بههمیندلیلسزاستکهارزشکارعلمیوادبیوتخصصیآنانراتاآنجاکهممکناست

ازموضعگیریسیاسیشانجداکرد.

۲۹مارس۱۹۹۹،ترابحقشناس

)منتشرشدهدرهفتهنامۀدیدار،چاپآلمان،شمارۀ۳۰(
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پیوستنهم

پاسخبهرفقاییکهتقاضایاحیایسازمانپیکارراداشتند

باسالمبهرفقا

وتشکرازتوجهشانبهمبارزۀانقالبیوکمونیستیوسرگذشتسازمانپیکار،

به نسبت شما مبارزاتی مسئولیت احساس میبارد صحبتها سراپای از آنچه
آن دامنۀ مسئولیتیکه احساس همان داشتهایم؛ دلبستگی آن به ما همۀ جریانیستکه
چنین شما بابتکه این از من میرسد. نیز جهان و ایران زحمتکشان و بهکارگران
دلمشغولیهاییداریدخوشحالمولیدرنخستینتأملمتوجهشدمکهشمارفقاچقدر
خودراازواقعیتیکهپیشآمدهدورنگهمیدارید،توگوییخاموشیپیکاروتحوالتسی
سالگذشتهبیدلیلرخدادهاست.بههرحالمندراینجامیکوشمشماراتاحدممکن

درجریانشرایطیقراردهمکهبهخاموشیپیکارانجامید:

غیرازضرباتسختوبیرحمانۀرژیمبرپیکرسازمانبایدبهاختالفاتدرونی
نیزکهتشکیالترامنفجرکردتوجهداشت.ایناختالفاتناشیازذاتنابابمسئولین
وکادرهایسازماننبود.شرایطپیچیدهایکهباآنمواجهبودیم)چهدرزمینۀمقابلهبا
رژیموچهدررابطهباحلمشکالتیکهمبارزۀطبقاتیپیشرویماگذاشتهبود(بیش
ازآندشواربودکهسازمانبرایشپاسخیداشتهباشد.مااگربحرانجنبشکمونیستی
اما ارزیابیکردیم تشکیالتی بحرانی )۱۳۵۹ )تابستان دوم درکنگرۀ را بینالمللی
برمیگرفت.بسیار رادر تئوریک اینجنبشحتیعرصۀ ایناستکهبحران حقیقت
حرفهاراتکرارمیکردیموهنوزهمفراوانندکسانیکهتکرارمیکنند:سوسیالیسم،
قریبیک از دیگرکهپس نکتۀ هزار و روشنفکران برنامه، انقالبکارگری،حزب،
و آنهاچهمیفهمیم از درشرایطمشخصکنونی بدانیم باید امروز تجربۀجهانی، قرن
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چهمیگوییم.آنگاهدرموردبازسازیپیکارهمبایدببینیمکهچراطیسیسالگذشته
بازسازیآننمیتوانستهمطرحباشد.

رفقایعزیز،مندرسپتامبر۲۰۰۷درآرششماره۱۰۰نوشتهبودم:

“سازمانپیکاردرراهآزادیطبقۀکارگرظرفتشکیالتیجریانیسیاسی،انتقادی
به آن نقد با بعد و بهسازمانمجاهدینخلق آزادی نهضت نقد از بودکه رادیکال و
مجاهدینم.ل.وسپسبانقدآنبهسازمانپیکاررسید.پیکارطیقریبسهسالفعالیت
خودعلیهرژیمجمهوریاسالمیونیزرفرمیسمومواضعسیاسیجریانهایدیگریکه
انحرافیمیدانستبهمخالفتبرخاستوبهدفاعازافکاریپرداختکهخوشایندرژیمو
بسیاریدیگرنبود؛اماضرباتمهلکیکهرژیمجمهوریاسالمیازسال۱۳۶۰برپیکر
اپوزیسیونانقالبیواردآوردوپیکارازنخستینآماجهایآنبود،درکنارنقاطضعفش،
باعثشدکهصدهاتنازعناصرفعالآن)حدود۶۰۰تن(کشتهشدندوصدهاتننیز
بهزندانافتادندتاپسازسالهاباجسموجانآسیبدیدهآزادشوند.چنانکهبسیاری
ازفعالینآننیزکهشناختهشدهوآوارهبودندناگزیرخودرابهتبعیدگاهیدوریانزدیک
رساندند.چنینبودکهازاوایلسال۱۳۶۱بهبعد،سازمانپیکارخاموششد،ضایعهای
کهجایبحثدربارۀعللدرونیوبیرونیآناینجانیستودرجایدیگربدانخواهیم
پرداخت.آنچهمایلمبرآنتأکیدکنمایناستکه:اواًلازمبارزانپیشینپیکارکهجان
بهدربردندوتعهدخودنسبتبهمبارزۀکمونیستیرارهانکردند)وتعدادشانچقدرکم
بود!(هیچکسمعتقدنبودهکهمیشودبادورهمجمعشدِنچندنفرادعایبرپاییمجدد
یکسازمانراداشت،زیرااینازحداقلصداقتانقالبیوکمونیستیبهدوراست؛دوم
اینکهفرجامسازمانپیکارقضاوقدرنبودهاستوجریانامورمیتوانستبهنحودیگری
باشد.بنابراین،جایبررسیوتعیینمسئولیتهاودرسگیریوجوددارد؛سوماینکه
امروزجاییکسازمانپیکارباپویایی،صداقتورادیکالیسمشکهمناسبتحوالت
ایرانوجهاننیزتغییروتکاملیافتهباشدهماکنونخالیست.گمانمیکنمرادیکالیسمی
کهامروزدرطردطبقاتیوایدئولوژیکرژیمدرجامعۀایرانروبهگسترشاستوتوجه
بیشتریکهبهتئورِیسوسیالیسموبحرانراههایبرونرفتازسرمایهداریابرازمیگردد،
همچنیناهمیتیکهبهنقشکارگرانوزحمتکشاندادهمیشودازرادیکالیسمجنبش
درگذشتهکهدستاوردشمتعلقبهگروهخاصینیست،نیرومیگیرد.ازهمینجاستکه
“اندیشهوپیکار”خودراادامۀآنسنتانتقادیوتکاملآنمیداندوبخشیازفعالیت

خودرابهانتشاراینترنتیسرگذشتوآرشیوسازمانپیکاراختصاصدادهاست”.

و عضو و کادر هر و خورد ضربه پیکار مرکزیت ۶۰ بهمن در آنکه از پس
دیگرحمایت و دهد نجات پلیس تور در ازگرفتارشدن را میکوشیدخود هواداری
سازمانیهیچکسیرانمیتوانستحفظکند.مندرفروردین۱۳۶۱باامکاناتبسیار
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ناچیزتوانستمخودرابهفرانسهبرسانم.درآنزمانتالشمناینبودکهاسنادمبارزه
ایدئولوژیکدرونیسازمانراکهمنجربهبحرانپیکاروخاموشیآنشدهبودمنتشرکنم
تادستکمکسانیکهبااینسازمانسروکارداشتندبدانندسازمانچهشدوکجارفتو
آیامیتوانستباچنیناختالفاتیادامهیابد؟وقتییکعضومشاورمرکزیت،پیکاررا
“سنگربورژوازی”بداند)۱(؛وقتیاعضایدستگیرنشدهمرکزیتهیچاحساسمسئولیتی
نسبتبهسازماننداشتهباشندوراهخودرادرزندگیپیشگیرندوغیره،چگونهسازمان

میتوانستباقیبماند؟

و آوردم خارج به بودم، جاسازیکرده میکروفیلم بهصورت را اسناد باری،
خوشبختانهبهرغمگذرازهفتخوانرستمسالمماندوچندینجزوهرادرهمانسال
بهکمکهوادارانپیکاردرخارجمنتشرکردم.تمامتالشخودرابهکاربردمتااگر
سازماندرداخلکشورمتالشیشدهآنچهازآندرخارجکشورباقیماندهحفظشودتا
بستریباشدبرایمبارزهایدئولوژیک.بااینامیدکهاگرکسیپیکارراترکمیکند
خودبداندچرا.تاچندسالکهاینبسترراباهمتاتحادیههایدانشجوییهوادارسابق
پیکارتوانستیمحفظکنیمبیشاز۳۰شمارهنشریۀداخلیمنتشرکردیمو۲۲شماره
مقاالتیسودمندتحتعنوان“برگزیدۀمطالبخواندنی”.درعینحالباکسانیکهمعتقد
بودندفقطبایدمطالعهکنیممرزبندیکردیموبرخالفآنانکهطرفدارمحفلیسمبودند
ایران بهنقدوبررسیتئوریکتجربۀجنبشکمونیستیدر کوشیدیمدرحدتوان،هم
وجهانبپردازیموهمفعالیتسیاسیعملیوموضعگیرینسبتبهمسائلروزداشته
باشیم.اینبودتالشماتاسال۱۳۶۶کهدستبهانتشاراندیشهوپیکارزدیم.ازآنپس
فعالیتهایانتشاراتیماروالپیگیرانهایداشتهاستواسنادآنازسال۲۰۰۰روی

سایتدراختیارهمگانقراردارد.

سابق دانشجویان از معدودی شمار همکاری از فقط ما تالشها این تمام در
هوادارپیکاربرخورداربودهایمونههیچعضومرکزییاکادرکهدرسازمانپیکارفعال
بودهاست.ماازابتدایامرمعتقدبودهایمکهاعالموجودیکسازمانازنوعپیکار،
حتیدرشرایطیمشابهسال۱۳۵۷،مستلزمعواملیستکهمافاقدآنبودیم:تعدادکافی
مبارزان،مبانیفکریوتحلیلیمشخصازجامعهایرانوجهان،استراتژیوتاکتیک
بهآنمیداندوغیرهو ازجامعهکهسازمانخودرامتعلق بابخشهایی پیوند عملی،
غیره.ماتاامروزاینحداقلشرایطرادارانیستیموهرگونهادعایداشتنتشکیالتیدر
ادامۀپیکارفرصتطلبیمحضاست.ماچنینداوریایرانسبتبهبسیاریازجریانات
بهاصطالحسیاسیکمونیستیخارجکشورهمداریم.بنابراین،انتظارشمارفقایمبارز
برایاینکهسازمانیبهوجودبیایدوبهقولشما“احیاشود”باواقعیتیکهماوشماداریم

۱-نک.به:“رسالۀتحلیلیما”.

http://www.peykar.org/PeykarArchive/Peykar/Ketab/Resaleh-Tahlili-ma-Kamal.pdf
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جوردرنمیآید.بگذریمکهتحوالتجهانیطیسیسالگذشتهیکباردیگرکپیکردن
رودخانه درآب قدیمهمهشنیدهایمکه از نشانمیدهد. نادرست را تجربههایگذشته
بیشازیکبارنمیشودشناکرد.سازمانپیکارمولودشرایطزمانیومکانیخاصخود
بود.برایآنکهبتوانسازمانیمناسبشرایطکنونیداشتابزارهایفکریوعملیسی
سالپیشکاراییندارد.بسیاریازمفاهیمتئوریکوعملیگذشتهبایدموردنقدوبررسی
قرارگیرند.رابطۀیکسازمانانقالبیباتودۀکارگرانوزحمتکشاندیگرنمیتواند
درنقشرهبر،پیشتاز،نجاتدهندهفرضشود.بههمیندلیلبسیاریازتعبیراتیکهدر
نوارصحبترفقامیشنیدموخودتانبهتربهیادداریدبرایمپذیرفتنینیست.رفقاشما
ازنکاتیسخنمیگوییدکهحاکیازعدمشناختشرایطکنونیست.راهانداختنیک
سازمانانقالبیکمونیستیدرخارجکشوربدونپایۀتودهایوباادعایبرنامههاییکه

کپیبرنامههایپیشیناست،کارنادرستیستکهمابهدنبالشنبودهونیستیم.

بههرحالاگررفقایعزیزومبارزکهشماباشیدهمانندمنمعادلرادیکالپیکار
درشرایطکنونیراخواستارهستیدبهتراستجستجوکنیدوبیاندیشیدکهچراچنین
تاریخیست یکضرورت به پاسخ مبارز سازمانهای پیدایی است. پانگرفته سازمانی
نهبهمیلدستاندرکارانآنکهخودشانهم،بهعنوانشرایطذهنی،جزئیازضرورت
اندیشهوپیکارطیسالهایگذشتهانجامدادهایمنزدیکترین تاریخیاند.آنچهمادر
رابطهراباتجربۀپیکارحفظکردهاست.پیشنهادمیکنمشمارفقایجویایرادیکالیسم
پیکار،سایتاندیشهوپیکاررادردستوربررسیبگذارید.شایددرجریاناینمطالعهبه
نقدوبرداشتیبرسیدکهمارابهنقاطضعفمانآگاهکندیانقاطمشترکیبیابیدتاگامی

برایرسیدنبهاهدافیکههمگیداریمفراهمآید.

رفقایعزیز،موضعشمادرحمایتازدستاوردهایرادیکالسازمانپیکارآنهم
بعدازسیسال،بهمادلگرمیمیدهدکهروینظروفکرشماحسابکنیموازشما

بخواهیمبهکمکماوخودتانبیایید.

فصلهاومقاالتوآرشیواندیشهوپیکاررادردستبررسیدقیقوبرنامهریزی
شدهقراردهید.اگربهنظرتاندرکارماجنبههایمثبت،رزمندهوکمونیستیوجوددارد

ازماحمایتکنید.اگرانتقادیوارداستبگویید.

بهراستی هستکه پیکار و اندیشه سایت روی متعددی وکتابهای مقاالت
شایستۀمطالعۀجمعیبهصورتدرساست.ازمقاالتکنگرۀمارکسگرفتهتاکتابهای

منتشرشدهومقاالتینظیرخشونتاعماقوغیره.

اگرمیتوانیدنشریاتمارادرآمریکاوکاناداپخشکنید،درکتابفروشیها
بگذارید.
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اگرمیتوانیدمقالهبنویسید،ترجمهکنید،طرحبکشیدوهرکارمبارزاتیدیگر
کهدرچارچوبفعالیتمابگنجد.

حاضر حال در شرایطیستکه مستلزم رادیکال نیرویکمونیستی یک حضور
آنهمدرخارجکشوربرایمامیسرنیست.امیدواریممارادرتقویتیکصدایرادیکال

کمونیستییاریدهید.

درپایانپیشنهادمیکنممقدمهایراکهبرآرشیوسازمانپیکارنوشتهایمبهدقت
مطالعهکنید.

ایناسترابطۀماباسازمانپیکار:

http://www.peykar.org/PeykarArchive/Moghadamei-Bar-Archive-Peykar.html

دستتانرابهگرمیمیفشارم

ترابحقشناس-۷ژانویه۲۰۱۳
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مقالهها:

“نامهایعاشقانهبهپورانبازرگاندرهشتمینسالگرددرگذشتاو”،سایتاندیشهو
پیکار،۲۰۱۵/۰۳/۱۴؛

پیکار، و اندیشه سایت چرا؟”، مجاهدین: درون چپ گرایش به حمله “تشدید
۲۰۱۴/۱۲/۰۴؛

“منفریادمیکشمپسهستم!مافریاد...”،سایتاندیشهوپیکار،۲۰۱۴/۰۷/۱۹؛

“نوارگفتوگوهایدوسازمانرارفقایفداییهمداشتندولیمنتشرنکردند:ردیک
اتهام”،سایتاندیشهوپیکار،۲۰۱۴/۰۵/۰۱؛

“اداءدینبهمجاهدشهیدمجیدشریفواقفی”،سایتاندیشهوپیکار،۲۰۱۴/۰۳/۲۰؛

آرش مجله رودگریان”، میهن مادر، رفت: و درخشید خاوران مادران از دیگر “یکی
۱۱۰،فوریه۲۰۱۴؛

“برگیازتاریخ:»اعدامانقالبی«مستشارانآمریکاییدرایران”مجلهآرش۱۰۹،آوریل
۲۰۱۳؛

رهرو(، سعید مستعار اسم )با میروند”، تحلیل فلسطینکماکان جنبش و “سرزمین
سایتاندیشهوپیکار،۲۰۱۳/۱۱/۱۸؛

“فلسطین:ازتئودوراکیستاکیهانکلهر”،سایتاندیشهوپیکار،۲۰۱/۰۹/۲۹؛

“درتکمیلگفتاراول”،)گفتاراول:“درخاموشیپیکار”(،سایتاندیشهوپیکار،
۲۰۱۳/۰۸/۱۲؛
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“فاشیستهایکجوانمبارزرادرپاریسکشتند”،سایتاندیشهوپیکار،۲۰۱۳/۰۶/۰۹؛

“ضرورتدرک»افراط«هاوحمایتازآنها”،سایتاندیشهوپیکار،۲۰۱۳/۰۴/۰۷؛

آرششماره وضعف”،مجله قربانیشکنجه درهمشکسته، مبارزی روحانی: “حسین
۱۰۸،ژوئیه۲۰۱۲-تیر۱۳۹۱؛

“آذرذرخشانتاآخریندمرویصحنهبود”،مجلهآرششماره۰۷،۱۰۸ژوئیه۲۰۱۲-
تیر۱۳۹۱؛

پیکار، و اندیشه سایت سوریه”، زندان در فلسطینی مارکسیست مبارز “سالمهکیله
۲۰۱۲/۰۵/۰۲؛

“بزککردنساواک.نرمالیزهکردنجنایت”،سایتاندیشهوپیکار،۲۰۱۲/۰۲/۲۰؛

“بهمناسبتسیویکمینسالگردمحاکمهواعداممحمدتقیشهرام”،سایتاندیشهو
پیکار،ژوئیه۲۰۱۱؛

“علیرضاسپاسی:یادیازرفیق”،سایتاندیشهوپیکار،۲۰۱۱/۱۱/۱۵؛

پیکار، و اندیشه سایت شاد”، روزهای و سرمایهداری علیه عالمگیر “اعتراضات
۲۰۱۱/۱۰/۲۰؛

“چندمقالهبهزبانعربی”،سایتاندیشهوپیکار،۲۰۱۱/۰۹/۲۵؛

“ابوجهاد”،سایتاندیشهوپیکار،۲۰۱۱/۰۴/۲۳؛

“جنبشفلسطیندرسختترینشرایطتاریخشصتسالۀخود”،)بااسممستعارسعید
رهنما(،مجلهآرششماره۱۰۵-۱۰۶،مارس۲۰۱۱؛

“آنگمشدهایکهاینهمهبحثبرانگیختهاست)نوارگفتوگویدوسازمان(”،مجله
آرششماره۱۰۵-۱۰۶،مارس۲۰۱۱؛

سایت میترسد؟”، عرب تودههای انقالب از چرا خاورمیانه!« دموکراسی »تنها “این
اندیشهوپیکار،۲۰۱۱/۰۴/۰۸؛

“درسوگیکرفیق)افشینصبری(”،سایتاندیشهوپیکار،۲۰۱۰/۱۲/۲۶؛

“حیثیتانسانیستمدیگانجهانوخروشآندرکوههایچیاپاس”،)مقدمۀت.حبر
کتابآتشوکالم،نوشتۀگلوریامونیوزرامیرز،ترجمۀبهرامقدیمی(،سایتاندیشهو

پیکار،نوامبر۲۰۱۰؛
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“رابطۀسانسورباهرنوعقدرتغیردمکراتیک”،سایتاندیشهوپیکار،۲۰/،۲۰۱۰/۵؛

“زمانیکهمنعضو»انجمناسالمیدانشجویان«بودم”،مجلهآرششماره۱۰۴،مارس
۲۰۱۰-اسفند۱۳۸۸؛

“بازهمدربارۀکتاب»تاریخمردمیایاالتمتحده«بهمناسبتدرگذشتهواردزین”،
اسفند -۲۰۱۰ مارس ،۱۰۴ شماره آرش زین(،مجله هوارد با مرمه دانیل )مصاحبۀ

۱۳۸۸؛

پیگیر”،سایت انقالبیوسیاسی مبارزکمونیست، فیلسوف، دانیلبنسعید با “بدرود
اندیشهوپیکار،۲۰۱۰/۰۱/۱۳؛

“کارتتبریکسالنو؟۲۰۰۹سالیممتازبود”،سایتاندیشهوپیکار،۲۰۱۰/۰۱/۰۴؛

“تکویناقتصادسیاسیمارکس”،)بااسممستعارسعیدرهنما(،مجلهآرششماره۱۰۲،
ژانویه۲۰۰۹؛

“دزدیدنآبوخاکوهویتفلسطینیهامجازاتندارد،پاداشدارد!”،سایتاندیشه
وپیکار،۲۰۰۹/۱۰/۲۹؛

و اندیشه سایت رژیم”، درونی افشاگریهای نظیر ارزشکم بریزیم، بیرون را “ارازل
پیکار،۲۰۰۹/۰۹/۱۶؛

اندیشهوپیکار، ازیادها«”،سایت برایتخریبخاورانو»خوفمهاجمان “تالش
۲۰۰۹/۰۲/۰۱؛

“جنایتجنگیاسرائیلدرغزه:مسئلهنهتنهاانکارحقوقمردمفلسطین،بلکهانکار
موجودیتآنهاست”،)باهمکاریعلیاصغرحاجسیدجوادی(،سایتاندیشهوپیکار،

۳۰دسامبر۲۰۰۸؛

“تعرضمقدسوعقبنشینیسکوالر”،)بااسممستعارسعیدرهنما(،مجلهآرششماره
۱۰۱،ژوئن۲۰۰۸-تیر۱۳۸۷؛

“ژرژحبش:شاهینترازویمقاومتفلسطین”،مجلهآرششماره۱۰۱،ژوئیه۲۰۰۸-
تیر۱۳۸۷؛

درسایت تودهای”،)گزارشیکبحثجمعی(، اقدام ازیک تجربهای “اسکراچه:
اندیشهوپیکار،نوامبر۲۰۰۸؛

را عراق وکشور ملت اعدام به اعتراض اعدام، مجازات به اعتراضجهانی روز “در



۸۲۰ازفیضیهتاپیکار

فراموشنکنیم)فریادیازسردرد(،سایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۷/۱۰/۱۰؛

“چپواسالم”،)بااسممستعارسعیدرهنما(،مجلهآرششماره۱۰۰،اکتبر۲۰۰۷-
مهر۱۳۸۶؛

“خطابۀتدفین”،دربارۀپوران،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۷/۰۴/۰۴؛

“ازپورانوروحیهءرزمندهاش”،دربارۀپوران،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۷/۰۴/۰۳؛

“مبارزهدرکنارزحمتکشانفلسطینی”،دفترهجدهمنگاه،۲۰۰۶/۰۵/۱۷؛

“فروغفرخزاد:شاعریکهصدایانفجاررامیشنید”،گاهنامهاندیشهوپیکارشماره۳،
آبان۱۹۹۱-اکتبر۲۰۰۵؛

اردیبهشت فروردین، مارس۲۰۰۵- ،۹۱ شماره آرش مجله پستیگرفته”، “همتها
۱۳۸۴؛

“جایگاهاسالمدررژیمجمهوریاسالمی”،سایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۵/۰۲/۲۶؛

“»نه«گفتنبه»دیکتات«هایرایج”،سایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۵/۰۲/۲۶؛

“تونلکور”، دیگر: مقاله دو )همراه فلسطین” و عراق در اشغال برابر در “مقاومت
“گوشهایازوضعیتکارگرانفلسطینیدرغزه”،مجلهآرششماره۹۰،ژانویه۲۰۰۵-

بهمن،اسفند۱۳۸۳؛

“همهپرسیبرایرفراندوم”،)بااسممستعارسعیدرهنما(،مجلهآرششماره۹۰،ژانویه
۲۰۰۵-بهمن،اسفند۱۳۸۳؛

سالگرد نخستین در آمریکایی فلسطینی- بزرگ روشنفکر سعید ادوارد “بزرگداشت
درگذشتاو”،مجلهآرششماره۸۹،سپتامبر۲۰۰۴-شهریور،مهر۱۳۸۳؛

پیکار، و اندیشه سایت اسرائیلی”، بیکیفر جرایم و بینالمللی! جامعه “عدالت
۲۰۰۳/۱۱/۱۲؛

آرش مجله آرش(، انتشار سال دوازدهمین )در شود” بسته نباید دریچهایکه “آرش:
شماره۸۵،آگوست۲۰۰۳-مرداد،شهریور۱۳۸۲؛

فوریه ،۸۳ شماره آرش مجله رهنما(، سعید مستعار اسم )با سرمایه”، شدن “جهانی
۲۰۰۳-بهمن۱۳۸۱؛

آرش مجله افشین(، بهروز با )کارجمعی فلسطین”، وقایع پانورامای از “گوشههایی
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شماره۸۱-۸۲،اکتبر۲۰۰۲-مهر۱۳۸۱؛

“پیآمدهایبایکوتایاالتمتحدهعلیهکوباودالیلضرورتفوریلغوآن”،سایت
اندیشهوپیکار،۲۰۰۲/۰۷؛

“زندهبادمقاومتهمهجانبه”،مجلهآرششماره۸۰،آوریل۲۰۰۲-فروردین۱۳۸۱؛

“شمهایدرمعرفیِسازمانپیکاردرراهطبقهکارگر)درراهتکمیلآرشیواسنادسازمان
پیکار...(”،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۱؛

“جنبشمردمیوروبیدنطویلههایاوژیاس”،سایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۱/۰۸/۰۵؛

“سرمایهوبشریت،کنگرۀسومبینالمللیمارکس”،سایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۱/۰۷/۲۱؛

پیکار، و اندیشه سایت سال”، ۱۳۰ از پس آن حماسۀ و پاریس “پژواککمون
۲۰۰۱/۰۵/۲۱؛

“اصالحطلبیدرایرانودنبالههایآندرخارج”،سایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۱/۰۵/۱۵؛

“اعترافبهجهل”)درپاسخبهنظرخواهیمجله»آرش«(،مجلهآرششماره۷۶-۷۵،
فوریه۲۰۰۱-بهمن۱۳۷۹؛

“طیفهایگوناگونچپ”،)بااسممستعارسعیدرهنما(،مجلهآرششماره۷۶-۷۵،
فوریه۲۰۰۱-بهمن۱۳۷۹؛

“فلسطین:انتفاضۀاستقالل”،مجلهآرششماره۷۵-۷۶،فوریه۲۰۰۱-بهمن۱۳۷۹؛

“مثقفونایرانیونفیالمنفی:التزامالحیادازأالعدواناالسرائیلیجریمه”،)بیانیه(،مجله
القدسالعربی،۲۰۰۰/۱۱/۲۷؛

“بازهمدراهمیتتعقیبپروندۀجنایاتسرکوبگران”،مجلهخاوران،سپتامبر۲۰۰۰؛

“تجلیسکوالریسمدرتشییعجنازۀشاملو”،مجلهسپیدار،۲۰۰۰/۰۸/۰۴؛

“حقیقتتابمستوریندارد”،)بازتابکاریکهنرمنداسراییلیدرسوئد(،مجلهآرش
شماره۷۴،آگوست۲۰۰۰-مرداد،شهریور۱۳۷۹؛

قوای »توازن« چنگال در ملتی حقوق فلسطین: دیوید: مذاکراتکمپ حاشیۀ “در
جهانی”،مجلهسپیدار،۲۰۰۰/۰۷/۲۸؛

مجله ایران”، حوادث به آگاهانه برخوردی برای تالش منتقدیگرامی: به پاسخ “در
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سپیدار،۲۰۰۰/۰۷/۱۴؛

سپیدار، مجله تأثیرش”، و آن محدودیت کشور، خارج در مخالفان “اعتراضات
۲۰۰۰/۰۷/۱۴؛

“درحاشیۀسفرخاتمیبهچین:رامشگرانجمهوریاسالمیدرپکن”،مجلهسپیدار،
۲۰۰۰/۰۶/۳۰؛

“ازمجلسجدیدیا۳۱-۳۰خراداد؟”،مجلهسپیدار،۲۰۰۰/۰۶/۲۳؛

سپیدار، مجله اسد”، حافظ درگذشت مناسبت به سوریه، سیاسی اوضاع به “نگاهی
۲۰۰۰/۰۶/۱۶؛

“کنفرانسبرلین:هرکسیبرطینتخودتنید”،مجلهسپیدارشماره۲۰۰۰/۰۶/۰۷،۹؛

“جنگجناحهاوگفتمانچپ”،مجلهسپیدار،۲۰۰۰/۰۶/۰۲؛

،۱۲ شماره سپیدار مجله رأی”، صندوقهای حکم و اسالمی تزاریسم “راسپوتین
۲۰۰۰/۰۵/۲۶؛

“شرکتفعالدرانتخاباتورأیمنفیبهبدترها”،)بااسممستعارسعیدرهنما(،مجله
آرششماره۷۳،مارس۲۰۰۰-فروردین۱۳۷۹؛

“نظریبه»حاکمیتدرقرآن«”،)بااسممستعارسعیدرهنما(،مجلهآرششماره۷۲،
نوامبر۱۹۹۹-مهر،آبان۱۳۷۸؛

“اهمیتشاکیخصوصیدرتعقیبپروندۀجنایاتجمهوریاسالمی”،مجلهخاوران
شماره۶)چاپتورونتو(،اکتبر۱۹۹۹؛

الحیات، مجله مستعمره”، التعبیر حریه معوقات و فیایران للرقابه عریق “تاریخ
۱۹۹۹/۰۹/۰۷؛

“ارائۀمآخذیچنددرتوضیحمعناوکاربردواژههاییچونشرک،کفر،ارتداد،الحاد،
زندقه،و...”،مجلهنقطهشماره۹،آگوست۱۹۹۹-تابستان۱۳۷۸؛

“آنچهدرجنبشدانشجوییحاضروآنچهغایباست”،مجلهآرششماره۷۱)ویژهنامه(،
ژوئیه۱۹۹۹-مرداد۱۳۷۸؛

،۶ شماره دیدار مجله مارکس”، کتاب بر پرهام باقر آقای حیرتانگیز “یادداشت
۱۹۹۹/۰۵/۱۹؛
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“بهارفلسطیندرپاریس”،مجلهآرششماره۶۱،مه-۱۹۹۷-فروردین،اردیبهشت۱۳۷۶؛

“حماسۀکمونپاریسوارائۀتأملیچند”،مجلهنقطهشماره۶،ژوئیه۱۹۹۶-تابستان۱۳۷۵؛

“انفجارسال۵۷”،مجلهنقطهشماره۴–۵،آوریل۱۹۹۶-بهار۱۳۷۵؛

“ترجمه:کاِربیارزش”،مجلهآرششماره۵۰،ژوئن۱۹۹۵-خرداد،تیر۱۳۷۴؛

“بازرگان:آیینۀاوجوافولبورژوازیملیایران”،مجلهنقطهشماره۱،آوریل۱۹۹۵-
بهار۱۳۷۴؛

“فرهنگمقاومت”)نظرخواهیدربارۀرابطهباسانسور(،مجلهآرششماره۴۰-۳۹،
ژوئن۱۹۹۴-خرداد،تیر۱۳۷۳؛

“۳۰مارس،یوماالرض”،مجلهآغازینو،آوریل۱۹۹۳-فروردین۱۳۷۲؛

“معنایدیگرزندگیدرآثارغسانکنفانی”،مجلهآرششماره۱۹،سپتامبر۱۹۹۲-
شهریور۱۳۷۱؛

ایروانی(،مجلهآرششماره۱۳، “آبدرخوابگهمورچگان”،)بااسممستعارحیدر
فوریه۱۹۹۲-بهمن۱۳۷۰؛

“ملتفلسطینراتنهانگذاریم”،سایتاندیشهوپیکار،۱۹۹۱/۱۲/۰۷؛

“محکومبهاستقاللبودم”،مجلهآدینهشماره۸؛

گاهنامههایمنتشرشده:

ا.ح.عارف، و بهکوششت.حقشناس،ح.ساعی پیکار”)شمارهیک(، و “اندیشه
انتشاراتاندیشهوپیکارآلمان،اکتبر-نوامبر۲۳۰،۱۹۸۷ص؛

، ا.ح.عارف و ساعی بهکوششت.حقشناس،ح. دو(، )شماره پیکار” و “اندیشه
انتشاراتاندیشهوپیکارآلمان،ژانویه۱۷۶،۱۹۸۹ص؛

“اندیشهوپیکار”)شمارهسه(،بهکوششت.حقشناس،ح.ساعی،انتشاراتاندیشهو
پیکارآلمان،ژوئن۲۶۳،۱۹۹۱ص؛

“اندیشهوپیکار”)شمارهچهار(،بهکوششت.حقشناس،ح.ساعی،انتشاراتاندیشه
وپیکارآلمان،دسامبر۱۷۰،۱۹۹۳ص؛



۸۲۴ازفیضیهتاپیکار

کتابهایمنتشرشده)تحتنظر(:

بهکوششت.حقشناس، او”، دربارۀ و او از ازچهگوارا، “چهلوهشتسالپس
انتشاراتاندیشهوپیکارآلمان،اکتبر۱۱۸،۲۰۱۵ص؛

“ازگذشتهتاآینده”،)مصاحبهیحیی-خالدبات.حقشناس(،انتشاراتاندیشهوپیکار
آلمان،نوامبر۱۷۶،۲۰۱۲ص؛

“چهلمقالهازیهودیتبارانضداستعمارفلسطین”،بهکوششت.حقشناسوح.ساعی،:
انتشاراتمجلۀآرش)چاپاول(فرانسه،آوریل۲۰۱۰؛)چاپدوم(،انتشاراتاندیشه

وپیکارآلمان،سپتامبر۲۹۵،۲۰۱۳ص؛

“کنگرۀبینالمللیمارکس”،دانشگاهپاریس،سپتامبر۱۹۹۸)جلدسوم(،بهکوشش
ت.حقشناسوح.ساعی،انتشاراتاندیشهوپیکارآلمان،آوریل۳۰۴،۲۰۰۲ص؛

“کنگرۀبینالمللیمارکس”،)مارکسیسمپسازصدسال،کارنامۀانتقادیودورنمای
ساعی، ح. و حقشناس ت. بهکوشش دوم(، )جلد ۱۹۹۵ پاریس دانشگاه آینده(،

انتشاراتاندیشهوپیکارآلمان،سپتامبر۳۴۲،۱۹۹۸ص؛

“کنگرۀبینالمللیمارکس”،)مارکسیسمپسازصدسال،کارنامۀانتقادیودورنمای
ح. و حقشناس ت. بهکوشش اول(، ۱۹۹۵)جلد سپتامبر پاریس دانشگاه آینده(،

ساعی،انتشاراتاندیشهوپیکارآلمان،اکتبر۳۲۷،۱۹۹۶ص؛

آلمان، پیکار اندیشهو انتشارات بهکوششت.حقشناس، آرمانیکهمیجوشد”، “از
سپتامبر۲۰۱،۱۹۸۵ص؛

کتابهایترجمهشده:

ت.حقشناس، ترجمه: ادبیات”، در حقیقت و رشدی “سلمان صادق، جاللالعظم
انتشاراتسنبلههامبورگ،دسامبر۱۹۹۹،؛۱۹۰ص

زینهوارد،“کارلمارکسوبازگشتاو”،ترجمه:ت.حقشناسوح.ساعی،انتشارات
اندیشهوپیکارآلمان،فوریه۴۴،۲۰۰۵ص؛

و ماکزیما آلفابت انتشارات حقشناس، ت. ترجمه: محاصره”، “در محمود درویش
خانۀهنروادبیات)چاپاول(سوئد،تابستان۲۰۰۶،)چاپوویراستدومهمراهبا

سی.دی(انتشاراتاندیشهوپیکارآلمان،آگوست۷۷،۲۰۱۳ص؛
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فهمیمنصور“وضعیتزندرسنتودرتحولاسالم”،ترجمه:ت.حقشناس،انتشارات
اندیشهوپیکارآلمان،آوریل۱۷۵،۲۰۰۷ص؛

کنفانیغسانــدرویشمحمود“درایستکاهقطاریکهازنقشهفروافتاد”،ترجمه:ت.
حقشناس،انتشاراتاندیشهوپیکارآلمان،مه۱۲۸،۲۰۱۴ص؛

جزوهها:

ازانجمندوستدرانکمونپاریس،“لوئیزمیشل،یکعمرسرشارازمبارزه”،)ترجمه(،
درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۸/۰۳/۰۶؛

سمیرامین،ایوبنو،ایزابلمونال،ژرژالبیکا،رمیهرهراوتونینگری،“پسازمانهاتان”
)باهمکاریحبیبساعی(،)ترجمه(،۲۰۰۱/۱۱/۰۱؛

پیکار، اندیشهو ایران”،درسایت بهحوادثسیاسی ت.حقشناس،“چندنگاهکوتاه
۲۰۰۰/۰۸/۰۱؛

ت.حباهمکاریحبیبساعی،“شکوهانتفاضهوتنهایییکملت”،درسایتاندیشه
وپیکار،نوامبر۱۹۹۱؛

ت.حقشناس،“ابوجهادازرهبرانبزرگانقالبفلسطینودوستدارانقالبما”،در
سایتاندیشهوپیکار،۱۹۸۸/۰۴/۰۱؛

ت.حوپورانبازرگان،“ازبنبستآقایرجویتافداکاریآقایابریشمچی”،آوریل
۱۹۵۸؛

مقالههایترجمهشده:

ازسایتاوروفلسطین،“ماخواستارتحریمکاالهایاسرائیلیهستیم!”،درسایتاندیشه
وپیکار،۲۰۱۶/۰۱/۲۵؛

ازسایتاوروفلسطین،“باآپارتایداسرائیلنبایدرقصید!”،درسایتاندیشهوپیکار،
۲۰۱۵/۱۱/۲۰؛

در آمار”، و ارقام در غزه محاصرۀ فلسطینیان: حقوق “انکار اوروفلسطین، سایت از
سایتاندیشهوپیکار،۲۰۱۵/۰۸/۲۸؛
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ساندشلومو،“منشارلینیستم”،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۱۵/۰۱/۱۶؛

ازسایتاوروفلسطین،“دربارۀکشتارهایپیاپیفلسطینیان”،ترجمه:ت.حقشناس،در
سایتاندیشهوپیکار،۲۰۱۳/۱۱/۲۸؛

ـدرویشمحمود،“سربازیکهدررؤیایزنبقهایسفیدبود”،ترجمه:ت. خوریالیاسـ
حقشناس،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۱۳/۱۰/۱۸؛

یکی اسرائیل و جنوبی آفریقای در آپارتاید “ریشههای )مصاحبه(، میشل بلریشار
است!”،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۱۳/۰۵/۰۵؛

ازسایتاوروفلسطینومدیاپارت،“زندانیداریم...تازندانی...!”،درسایتاندیشهو
پیکار،۲۰۱۳/۰۲/۲۲؛

پلدرواژوزه)معرفیدوکتابازفویرباخبهزبانفرانسه(،درسایتاندیشهوپیکار،
۲۰۱۲/۰۷؛

کیلهسالمه،“مانیفستحزبکمونیستپساز۱۶۲سال”،درسایتاندیشهوپیکار،
۲۰۱۲/۰۵/۱۷؛

تهدید را او ابد اماحبس َرست، اعدام از ابوجمال بیسی)گزارش(،“مومیا بی از
میکند”،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۱۱/۱۲/۰۸؛

چهگواراارنستو،“یادداشتهاییبرایمطالعۀایدئولوژیانقالبکوبا”،درسایتاندیشه
وپیکار،۲۰۱۱/۱۲؛

فیلمیازعبداللهسمیروراینسخوزه،“سفربهفلسطین:نویسندگانمرزها”)زیرنویس
فارسی(،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۱۱/۱۰/۰۶؛

دریداژاک،“پیامبههیئتپارلمانبینالمللینویسندگانکهبهفلسطینرفتند”،درسایت
اندیشهوپیکار،۲۰۱۱؛

فوکومیشل،“دمکراسیهایاروپاوزندانیهایسیاسیشان”،مجلهآرششماره۱۰۵-
۱۰۶،مارس۲۰۱۱-اسفند۱۳۸۹؛

کولونمیشل،“دهدروغبزرگرسانههایگروهیراجعبهاسرائیل”،درسایتاندیشهو
پیکار،۲۰۱۰/۰۶/۲۱؛

مرمهدانیل،“بهمناسبتدرگذشتهواردزین”،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۱۰/۰۶/۱۴؛
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لوویمیکائل،“اکوسوسیالیسموبرنامهریزیدمکراتیک”،مجلهساماننوشماره۱۰،
۲۰۱۰/۰۳/۱۶؛

لویگیدئون،“غزه,پایصحبتگیدئونلهوی”)روزنامهنگاراسرائیلی(،درسایت
اندیشهوپیکار،۲۰۱۰/۰۱/۲۵؛

مرمهدانیل،“مصاحبهباهواردزینوبهیاداو”،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۱۰؛

بالیباراتیین-کورنهانری،“نظرمشورتیدیوانداوریبینالمللی”،درسایتاندیشهو
پیکار،۲۰۰۹/۱۱/۱۵؛

در اورشلیم”، تراموای در مداخلهاش تاوان و وئولیا فرانسوی “شرکت بنیامین، بارت
سایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۹/۱۱/۱۵؛

آونرییوری،“»دیوار«واسرائیلیها-گوشهایازگفتههایاسرائیلیانطرفدارصلح،در
سایتقدیمیاندیشهوپیکار،۲۰۰۹/۱۱/۱۵؛

دانیل پاسخ و »فرضیهکمونیسم« نویسندۀ بدیو آلن با “مصاحبه لیبراسیون، مجله از
بنسعیدبهبرخیانتقاداتاو”،درسایتقدیمیاندیشهوپیکار۲۰۰۹/۰۱/۲۹؛

تادئیفردریک،“بهمناسبتانتشارکتاب»سرکوزیمظهرچیست؟«”،)مصاحبهباآلن
بدیو(درسایتقدیمیاندیشهوپیکار،۲۰۰۹/۰۸/۲۵؛

لوویگیدئون،“جنبۀتاریکاندیشانۀمذهبیاسرائیل”)موردحملۀدشمنقرارگرفتن
دلیلسالمِتموضعگیریاست(،درسایتقدیمیاندیشهوپیکار،۲۰۰۹/۰۵/۲۶؛

درویشمحمود،“درسیازکاماسوترا”،درسایتقدیمیاندیشهوپیکار،۲۰۰۹/۰۵/۰۷؛

سمارهعبدالکریم،“تعریف»نیازهایانسانی«ازدیداسرائیل”،درسایتقدیمیاندیشه
وپیکار،۲۰۰۹/۰۴/۰۵؛

آزوالیآریال،“ماهمهفلسطینیهستیم”،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۹/۰۲/۱۰؛

درویشمحمود،“مانیززندگیرادوستمیداریمآنگاهکهبرایمانمیّسرباشد”)وترجمۀ
گفتاریکفیلممستندساختۀسینماگرفرانسویژانآسلمایر(،مجلهآرششماره۱۰۲،

-دی۱۳۸۷؛ ژانویه۲۰۰۹

بنسعیددانیل،“پرسشهایاکتبر،آیاانقالبروسیهکوتاهبود؟آیاازابتدامحکومبوده
استوزودرس؟”،مجلهساماننو،۲۰۰۸/۰۹/۲۹-۱۳۸۷/۰۷/۰۸؛
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درویشمحمود،“سناریوازپیشآمادهشدهاست”)شعر(،درسایتاندیشهوپیکار،
۲۰۰۸/۰۸/۱۰؛

پیکار، و اندیشه سایت در نیستی”، خودت دیگر پس، این “از محمود، درویش
۲۰۰۸/۰۸/۱۰؛

بلریشارمیشل،“بیداریفسطینیهایاسرائیلی”،مجلهآرششماره۱۰۱،ژوئیه۲۰۰۸-
تیر۱۳۸۷؛

هجسکریس،“وقتآناستکهازاسرائیلاعالماستقاللکنیم”،درسایتاندیشهو
پیکار،۲۰۰۸/۰۷/۰۱؛

ازسایتاوروفلسطین،“نه:ماسالگردتأسیساسرائیلراجشننمیگیریم!”،درسایت
اندیشهوپیکار،۲۰۰۸/۰۴/۳۰؛

ونهگمرائول،“زندهباداواخاکا”،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۷/۱۰/۰۳؛

جبرانسالم،“سکوت”،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۷/۰۷/۲۰؛

پیکار، و اندیشه سایت در کرد”، خواهد حمله آمریکا “سرانجام، یوسی، ملمان
۲۰۰۶/۱۰/۲۹؛

آونرییوری،“شمشیرمحمد”،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۶/۱۰/۰۳؛

دنهوندکریسوکاالندرنیکال،“انحطاطاسرائیل”)مصاحبهباشهالنهله(،درسایت
اندیشهوپیکار،۲۰۰۶/۰۹/۲۸؛

لوکارهجان،“پرسشواستیضاح”،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۶/۰۹/۲۸؛

آشکارژیلبر،“لبنان:درمخالفتباقطعنامۀ۱۷۰۱مللمتحدوگسیلنیروهایناتو”،
درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۶/۰۹/۲۸؛

پیکار، و اندیشه سایت در آن”، برای نه ولی امنیت، حفظ نام “به امیره، هس
۲۰۰۶/۰۹/۲۸؛

تنکهانری،“سخنانپاپوحملۀاوبهاسالموخردگرایی”،درسایتاندیشهوپیکار،
۲۰۰۶/۰۹/۱۳؛

پیکار، و اندیشه سایت در نوین«!”، و بزرگ »خاورمیانۀ “طرح رالف، پیترز
۲۰۰۶/۰۹/۰۴؛
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ِپریگابریل،“سندیاز۷۰سالپیش،کهحقیقترافریادمیزند”،درسایتاندیشهو
پیکار،۲۰۰۶/۰۶/۲۲؛

هرهراهرمی،“سهمرحلۀشورشدرفرانسهطییکسال”،مجلهآرششماره۹۶-۹۵،
ژوئن۲۰۰۶-خرداد۱۳۸۵؛

هسامیره،“چگونهملتیرابهکمکوصدقهمحتاجمیکنند”،دفترهجدهمنگاه،۲۰۰۶/۰۵/۱۷؛

سیپلسیلوان،“مصاحبهبامحموددرویش”،دفترهجدهمنگاه،۲۰۰۶/۰۵/۱۷؛

اندیشهو ابوعمروزیاد،“جنبشحماس:علتوجودی،موقعیتوخطرآن”،گاهنمه
پیکارشماره۲۰۰۶/۰۴/۰۴،۴؛

پیکار، و اندیشه سایت در نژادپرست”، و متحد ملتی “اسرائیل: گیدئون، لووی
۲۰۰۶/۰۳/۲۹؛

آرش مجله ابزرواتور(، نوول )مصاحبۀ تمدن”، برای بزرگ “جنگ رابرت، فیسک
شماره۹۴،ژانویه۲۰۰۶-بهمن۱۳۸۴؛

پیکار، و اندیشه سایت در هژمونی”، وکسب احزاب بر مبتنی “سیستم ژاک، بیده
۲۰۰۶/۰۹؛

یاکوبژوزف،“عراقتکهپارهاست،قانوناساسیاشهمهمینطور”،درسایتاندیشه
وپیکار،۲۰۰۵/۱۱/۲۶؛

فیسکرابرت،“درمعرفییککتابجدید:رابرتفیسک:جنگبزرگبرایتمدن”،
درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۵/۱۱/۲۶؛

دوترونژاک،“فرصتطلب”)ترانه(،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۵/۱۱/۲۶؛

قبانینزار،“کودکانسنگ”،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۵/۱۱/۲۶؛

رونو)شاعرونویسندهفرانسوی(،“علیهجنگامپریالیستی”،درسایتاندیشهوپیکار،
۲۰۰۵/۱۱/۲۶؛

درویشمحمود،“احمدعرب”،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۵/۱۱/۲۳؛

قبانینزار،“پرتوعشق”،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۵/۱۰/۰۳؛

قبانینزار،“هرگاهمنازعشقسرودم،تراسپاسگفتند!”،درسایتاندیشهوپیکار،
۲۰۰۵/۱۰/۰۳؛



۸۳۰ازفیضیهتاپیکار

درویشمحمود،“دربارۀادواردسعید”،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۵/۱۰/۰۳؛

فرهنگفرانسویروبر،“اشارهایکوتاهبهجغرافیاوتاریخافغانستان”،درسایتاندیشه
وپیکار،۲۰۰۵/۰۹/۲۹؛

ازسایتدیلیتایمز،“اسرائیلعاملقتلضیاءالحقبود”،درسایتاندیشهوپیکار،
۲۰۰۵/۰۹/۱۵؛

ارتشزاپاتیستیآزادیبخشملی،“ششمینبیانیۀازجنگلالکندونا”)باهمکاریبهرام
قدیمی(،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۵/۰۹؛

هرهراهرمی)مصاحبهباسمیرامین(،“پنجاهسالپسازکنفرانسباندوگ،آیامیتوان
بهسویتجدیدهمبستگیخلقهایجنوبگامبرداشت؟”،مجلهآرششماره۹۳-۹۲،

۲۰۰۵/۰۸-شهریور،مهر۱۳۸۴؛

لوباراستفانی،“فیلممستندحییمباوین)ادعانامهایعلیهاشغالگریاسرائیل(”،)بااسم
مستعارسعیدرهرو(،مجلهآرششماره۹۲-۲۰۰۵/۰۸،۹۳-شهریور،مهر۱۳۸۴؛

ازرونامهلومونددربارۀاسرائیل،فلسطین،“گزارشیازژیلپاریس”،)بااسممستعار
سعیدرهرو(،مجلهآرششماره۹۲-۲۰۰۵/۰۸،۹۳-شهریور،مهر۱۳۸۴؛

بیلهسرژ،“سیاهاندراردوگاههاینازی”،)بااسممستعارسعیدرهرو(،۲۰۰۵/۰۵/۱۳؛

ازسایتاولدآمریکنسنچری،“چهاردهمشخصۀرژیمهایفاشیستی”،)ترجمهسعید
رهرو(،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۵/۰۵/۱۲؛

و اندیشه درسایت دربنبستیخونین”، فلسطینیها و میشل،“اسرائیلیها ورشفسکی
پیکار،۲۰۰۵/۰۵/۱۲؛

پیکار، و اندیشه سایت در افغانستان”، “کابوس ماری، پلنوگاره حبیب- حیدر
۲۰۰۵/۰۵/۰۴؛

ازمجلهنوولابسرواتور،“نهصدروزمحاصرۀلنینگراد”،)بااسممستعارسعیدرهرو(،
درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۵/۰۵/۰۴؛

دینگزجان،“سالهایسیاهتروریسمدولتیدرشیلیو...”،درسایتاندیشهوپیکار،
۲۰۰۵/۰۴/۰۹؛

ورشفسکیمیشل،“اسرائیلیهاوفلسطینیهادربنبستیخونین”،مجلهآرششماره۹۱،
مارس۲۰۰۵-فروردین،اردیبهشت۱۳۸۴؛
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ساختن و زمینها غارت جداسازی: دیوار سایۀ “در شالوم، اسرائیلیگوش انجمن
کولونیها”،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۵/۰۲/۱۷؛

هرهراهرمی،“نظامجهانیسرمایهداریوتحلیلهایتئوریکآن”،)باهمکاریحبیب
ساعی(،آرششماره۹۰،ژانویه۲۰۰۵/۰۱-بهمن،اسفند۱۳۸۳؛

مورایو،“نوشتههاییکهپردهازهویتقاتالنلیبکنشتوروزالوکزامبورگبرمیدارد”،
درسایتاندیشهوپیکار،ژانویه۲۰۰۵؛

- واقعیت! است این عراق: تخریبعمدی پیش: سال از۱۴ سند “دو رنه، دومون
مجازاتمردمعراقبابایکوت”،درسایتاندیشهوپیکار،ژانویه۲۰۰۵؛

بهفلسطین نویسندگانکه بینالمللی پارلمان دریداژاک،“پیامژاکدریدا)بههیأت
رفتند(”،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۴/۱۲/۰۷؛

پیکار، و اندیشه سایت در سعید[”، ادوارد ]دربارۀ “همصدایی محمود، درویش
۲۰۰۴/۱۱/۲۴؛

آشکارژیلبر،“مصاحبهایمنتشرنشدهباماکسیمرودنسون:دربارۀانتگریسماسالمی”،
درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۴/۱۱/۰۹؛

مانداراستفان،“تشکرمارکوسرهبرزاپاتیستهاازبازیکناناکیپفوتبالانترمیالن”،
درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۴/۱۰/۳۱؛

پیکار، و اندیشه سایت در اسرائیل”، در داخلی جنگ سوی “به یوری، آونری
۲۰۰۴/۱۰/۳۰؛

زربیبداوید،“مصاحبهباژراردومینیل”،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۴/۰۹/۳۰؛

آشکارژیلبر،“تزهاییدربارۀدورۀکنونی،جنگوجنبشضدجنگ”،مجلهآرششماره
۸۹،سپتامبر۲۰۰۴-شهریور،مهر۱۳۸۳؛

ازمجلهاوروفلسطین،“ادامۀاعتصابغذایزندانیانسیاسیفلسطینیدراسرائیل”،در
سایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۴/۰۸/۳۰؛

درویشمحمود“امروزمسئلۀفلسطینیهابودنیانبودناست”،درسایتاندیشهوپیکار،
۲۰۰۴/۰۷/۲۲؛

بالیباراتیین-روبریومادلن،“آیادسترویدستخواهیمگذاردتافلسطینرانابود
کنند؟”،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۴/۰۶/۰۲؛
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سگالآبراهام-بالیباراتیین،“درحمایتازآرمانفلسطین”،درسایتاندیشهوپیکار،
۲۰۰۴/۰۶/۰۲؛

پاریسژیل،“باشگاهگالیله،برندۀجامفوتبالاسرائیلشد”،مجلهآرششماره۸۸-۸۷،
ژوئن۲۰۰۴-تیر،مرداد۱۳۸۳؛

فهمیمنصور،“تاریخدینِیحجاب”،مجلهآرششماره۸۷-۸۸،ژوئن۲۰۰۴-تیر،
مرداد۱۳۸۳؛

حربیمحمد،“ماکسیمرودنسونونگاهیکمارکسیستبهاسالم”،درسایتاندیشهو
پیکار،۲۰۰۴/۰۵؛

و اندیشه سایت در بشکافیم”، سقف را “فلک دیپلماتیک، لوموند دوستان مجله از
پیکار،۲۰۰۴/۰۲/۲۱؛

بنسعیددانیل،“دریداومارکسیسم”،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۴؛

ازمجلهتلهراما،“جادۀ۱۸۱:بخشهاییازیکسفربهفلسطین-اسرائیل”،درسایت
قدیماندیشهوپیکار،۲۰۰۳/۱۱/۱۹؛

اندیشهو ازیکمحاکمهدراسرائیل”،درسایتقدیم اومانیته،“دوگزارش ازمجله
پیکار،۲۰۰۳/۱۱؛

بالیباراتیین،برنهایمنیکولو...،“فلسطین:ضرورتاعزامیکنیرویحایلبینالمللی،
هرچهزودتر!”)بیانیه(،درسایتقدیماندیشهوپیکار،۲۰۰۳/۱۱؛

دوبیرپاتریس،“آمریکاوکشتاریبدتراز»مایالی«درویتنام”،درسایتاندیشهو
پیکار،۲۰۰۳/۱۰؛

برغوثیمصطفی،“طرحیک»نقشۀراه«فلسطینی:مبادا»دولتموقت«پایاندائمی
قضیۀفلسطینباشد!”،مجلهآرششماره۸۵،آگوست۲۰۰۳-مرداد،شهریور۱۳۸۲؛

در نظام خدمت از نافرمانان با “همبستگی ،۳۸ شماره فلسطین برای نامه فصل از
اسرائیل”،درسایتقدیماندیشهوپیکار،۲۰۰۳/۰۶؛

با )ترجمه متحده”، ایاالت طلبانۀ هژمونی تهاجم و امروز “امپریالیسم سمیر، امین
همکاریحبیبساعی(،مجلهآرششماره۸۴،ژوئن۲۰۰۳-خرداد۱۳۸۲؛

امینسمیر،“جاهطلبیبیکرانوجنایتکارانهایاالتمتحده:کنترلنظامیکرهزمین”،
)ترجمهباهمکاریحبیبساعی(،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۰۳/۰۴/۱۲؛
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آلونیشوالمیت،“قتلیکجمعیتانبوهزیریکسرپوشدرستکاری”،درسایتقدیمی
اندییشهوپیکار،۲۰۰۳/۰۳/۰۶؛

و اندیشه قدیمی سایت در آمریکا”، تجاوزگری از غیرسنتی “تفسیری ملحم، شائول
پیکار،۲۰۰۳؛

آونرییوری،“خشمفلسطینیهارادرککنیم”،نشریهشهروندکانادا،۲۰۰۲/۱۲/۱۳؛

آلونیشوالمیت،“ملتیتحتاشغال”،درسایتقدیمیاندییشهوپیکار،۲۰۰۲/۱۲؛

میگوید”، زندانسخن درون از برغوتی “مروان مینیکاتری، پتروس- پاپاکنستانتینو
مجلهآرششماره۸۱-۸۲،اکتبر۲۰۰۲-مهر۱۳۸۱؛

قراردهید”،درسایت پیگرد بهخاطرجنایاتجنگیتحت را رابرت،“شارون فیسک
قدیمیاندیشهوپیکار،۲۰۰۲/۰۹/۲۴؛

بوردیوپییر،“بهسویدانشیمتعهد”،درسایتقدیمیاندیشهوپیکار،۲۰۰۲/۰۸/۲۰؛

ازسایتفرانسه-فلسطین“معرفییکانجمنغیردولتیزناندرفلسطین”،درسایت
قدیمیاندیشهوپیکار،۲۰۰۲/۰۶؛

پیام۴۰نفرانترناسیونالیستدرمقریاسرعرفات،رامالله،“خطاببهرهبرانکشورهامان
کهدمبرنمیآورندوبهخانوادههامان”،درسایتقدیمیاندیشهوپیکار،۲۰۰۲/۰۴/۱۵؛

سیپلسیلون-لوفورکلود،“فرداهایسختاسرائیل”،درسایتقدیمیاندیشهوپیکار،
۲۰۰۲/۰۴؛

ازلوموند،“تشکیلجمعیتیازوکالیدادگستریبرایدفاعازفلسطینیهاودومقالۀ
دیگر”،درسایتقدیمیاندیشهوپیکار،۲۰۰۲/۰۴؛

-۲۰۰۲ آوریل ،۸۰ شماره آرش مجله است”، شب اسم “فلسطین محمود، درویش
فروردین۱۳۸۱؛

تعیممونا،“هیئت»پارلمانبینالمللینویسندگان«:سفربهفلسطینوحمایتازمبارزه
علیهاشغالگران”،درسایتقدیمیاندیشهوپیکار،۲۰۰۲/۰۴؛

گورسلندیم،“اعتصابغذایمرگباردرزندانهایترکیه”،درسایتقدیمیاندیشهو
پیکار،۲۰۰۲؛

هرهراهرمیو...،“درکنگرۀسومبینالمللیمارکسچهارروشنفکرمارکسیستوبحث
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دربارۀسوءقصدهای۱۱سپتامبر”،)ترجمهباهمکاریحبیبساعی(،درسایتقدیمی
اندیشهوپیکار،۲۰۰۱/۱۱/۰۲؛

نفت”، طالبان و است دالر طالبان بین زورآزمایی “این نیکوال، ویل کارولن- مونو
)مصاحبهباتونینگری(،۲۰۰۱/۱۰؛

پیکار، و اندیشه قدیمی سایت در نژادپرستی”، علیه جهانی “کنگرۀ سمیر، امین
۲۰۰۱/۰۹؛

“کارپایۀاقتصادسیاسیمارکس”،)بااسممستعارسعیدرهنما(،مجلهآرششماره۷۵-
۷۶،فوریه۲۰۰۱-بهمن۱۳۷۹؛

تدویِن برای برلین آزاد دانشگاه در ساالنه “کنفرانس جلدی، ۱۵ فرهنگ مقدمۀ از
فرهنگتاریخی-انتقادِیمارکسیسم”،مجلهآرششماره۷۴،آگوست۲۰۰۰-مرداد،

شهریور۱۳۷۹؛

گرینبرگلِو،“تروریسمدولتیاسرائیل”،درسایتقدیمیاندیشهوپیکار،۲۰۰۰؛

درویشمحمود،“شعرمحمد”،درسایتقدیمیاندیشهوپیکار۲۰۰۰؛

اسممستعارسعیدرشیدی(،مجله مبارزاتاجتماعی”،)با امینسمیر،“جهانیشدن
آرششماره۷۲،نوامبر۱۹۹۹-مهر،آبان۱۳۷۸؛

کریستنالیویه،“کفرگوییازسنلوییتاسلمانرشدی”،مجلهنقطهشماره۹،فوریه
۱۹۹۹-تابستان۷۸؛

هاوگولفگانگ،“نگاهیبهانتخاباتاخیرآلمان:پیروزیسوسیالدمکراتهادربحران
نئولیبرالیسمچهتأثیریدارد؟”،مجلهآرششماره۶۹،ژانویه۱۹۹۹-دی۱۳۷۷؛

لوویمیکائیل،“جهانیشدنوانترناسیونالیسم،دومسئلۀهمچنانزندۀمانیفست”،مجله
آرششماره۶۷،مه۱۹۹۸-اردیبهشت،خرداد۱۳۷۷؛

عابدالجابریمحمد،“رابطۀاندیشهوزبان،ونقدیبرزبانعربی”،مجلهآرششماره
۶۶،مارس۱۹۹۸-بهمن،اسفند۱۳۷۶؛

زمستان -۱۹۹۸ فوریه ،۸ شماره نقطه مجله جامعه”، و “روشنفکر فرانسوا، شاتله
۱۳۷۶؛

هابلژانت،“چهگواراواخالقدرپیکارسیاسی،بهمناسبتسیامینسالگردقتلچه
گوارا”،مجلهآرششماره۶۳–۶۴،اکتبر۱۹۹۷-مرداد،آبان۱۳۷۶؛
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ابوجمال مومیا محاکمۀ تجدید خواستار “ما دبره، رژی ژاک- دریدا پییر- بوردیو
هستیم”،مجلهآرششماره۶۳–۶۴،اکتبر۱۹۹۷-مرداد،آبان۱۳۷۶؛

-۱۹۹۷ مه ،۶۱ شماره آرش مجله فلسطین”، بهار آغازین “سخن محمود، درویش
فروردین،اردیبهشت۱۳۷۶،

رولواریک،“جاهطلبیهایسلطهطلبانۀآمریکا،چراآمریکامیخواهدپتروسغالیرا
کناربزند؟”،مجلهآرششماره۵۸،اکتبر۱۹۹۶-مهر،آبان۱۳۷۵؛

،۵۷ شماره آرش مجله است؟”، مرده بهراستی ایدۀکمونیسم “آیا دومینیک، دومبر
گوست۱۹۹۶-مرداد،شهریور۱۳۷۵؛ آ

سیکستئودور،“مردمسرورخویشاندوشعریازیککمونارد”،مجلهنقطهشماره۶،
ژوئیه۱۹۹۶-تابستان۱۳۷۵؛

فرنزیتوماس،“گفتوگوباژاکبیده،مارکسیسمدرانتقادازخود،بایدتامارکسپیش
رود”،مجلهآرششماره۵۵،مه۱۹۹۶-فروردین،اردیبهشت۱۳۷۵؛

ازکودکی تبعیضجنسی فلسطینی: نویسندۀ خلیفه، باسحر نوار،“گفتوگو جودت
درخانوادهشکلمیگیرد”،)بااسممستعارسعیدرهرو(،آرششماره۱۴-۱۵،مارس

۱۹۹۲-اسفند،فروردین۱۳۷۱؛

اسپیرآرنو،“مارکسرهیدهازقفسخویش”،)گفتوگوبادانیلبنسعید(،مجلهآرش
شماره۵۴،مارس۱۹۹۶-بهمن،اسفند۱۳۷۴؛

خضرمحسن،“آیافقطبنیادگرایاناندکهمتعصباند؟”،مجلهآرششماره۵۳،ژانویه
۱۹۹۶-آذر،دی۱۳۷۴؛

بنوایو،“نژادپرستیومبارۀطبقاتی”،)بااسممستعارسعیدرهرو(،مجلهآرششماره
۵۳،ژانویه۱۹۹۶-آذر،دی۱۳۷۴؛

مودویلوران،“خاموشیارنستَمندل”،)بااسممستعارسعیدرهرو(،مجلهآرششماره
۵۱،آگوست۱۹۹۵-مرداد،شهریور۱۳۷۴؛

اگورونو،“آمیختگیوتمایزبینشعروسیاست”،)مصاحبهبامحموددرویش(،مجله
نقطه،ژوئیه۱۹۹۵-تابستان۱۳۷۴؛

دریداژاک،“دردفاعازمومیاابوجمال”،مجلهآرششماره۵۰،ژوئن۱۹۹۵-خرداد،
تیر۱۳۷۴؛



۸۳۶ازفیضیهتاپیکار

الگویهآرلت،“میهنمنسراسرکرهخاکیاست”،مجلهآرششماره۵۰،ژوئن۱۹۹۵-
خرداد،تیر۱۳۷۴؛

،۴۲ -۴۱ شماره آرش مجله اسالم”، و عرب تاریخ در عقاید “تفتیش میثم، مّناع
گوست۱۹۹۴-مرداد،شهریور۱۳۷۳؛ آ

زیگلرژان،“درخشش،پیروزی”،مجلهآرششماره۳۹-۴۰،ژوئن۱۹۹۴-خرداد،
تیر۱۳۷۳؛

ابسرواتورنوول،“جاهلیتاسالمگراییوبیدادآندرالجزایر”،)بااسممستعارسعید
رهرو(،مجلهآرششماره۳۶–۳۷،مارس۱۹۹۴-اسفند،فروردین۱۳۷۳؛

اکتبر ،۳۱ شماره آرش مجله بیستویکم”، قرن اندیشمند “مارکس دیدیه، اریبون
۱۹۹۳-مهر۱۳۷۲؛

استال با )گفتوگو است”، نداشته وجود هرگز “مادرساالری هیستوری، لو مجلۀ
جئورگودی(،مجلهآرششماره۲۵-۲۶،مارس۱۹۹۳-اسفند،فروردین۱۳۷۲؛

تاجنگضدفاشیستی”،مجلهآرش بازی از بارسلون: المپیک۱۹۳۶ لوموند،“از از
شماره۲۴،فوریه۱۹۹۳-بهمن۱۳۷۱؛

بنجلونطاهر،“نقشنویسندهدر»جهانسوم«”،مجلهآرششماره۲۴،فوریه۱۹۹۳-
بهمن۱۳۷۱؛

یالتاپل،“۷۰سالپیش،اولینحکومتُکرددرموصل”،مجلهآرششماره۲۰،اکتبر
۱۹۹۲-مهر۱۳۷۱؛

اسممستعارسعید ابوجمال(”،)با بارۀمومیا اعدام)در آستانۀ “یکروزنامهنگاردر
رهرو(،مجلهآرششماره۲۰،اکتبر۱۹۹۲-مهر۱۳۷۱؛

گارسیامارکزگابریل،“شارونوبگین:برندگاننوبلدرکشتار”،مجلهآرششماره۱۶،
مه۱۹۹۲-اردیبهشت۱۳۷۱؛

سویزیپل،“بحرانیدرتئوریمارکسی”،گاهنامهاندیشهوپیکارشماره۱۹۸۷،۱؛

لوویمیکائیل،“بحرانهمهجانبهدرآرژانتین”؛

البیکاژرژ،“انتفاضۀاالقصی:قیامیدرراهاستقاللملی”؛
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مصاحبهها:

مصاحبهبامجلۀاینترنتیفالخن،“سازمانهمهچیزمابود”،فالخنشماره۲۵،۲۰
ژوئن۴،۲۰۱۵تیر۱۳۹۴؛

“گفتارهاییازخاطراتترابحقشناس”،درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۱۳/۰۶/۱۶؛

فلسطین”، مصاحبۀرادیودمکراسیشورایی،“دربارۀبهاصطالحمذاکراتصلحاسرائیلـ
درسایتاندیشهوپیکار،۲۰۱۰/۱۰/۲۳؛

اسرائیل”، ـ فلسطین صلح« »مذاکرات جدید دور “دربارۀ تلویزیونکومله، مصاحبۀ
۲۰۱۰/۰۹/۲۴؛

مصاحبۀرادیودمکراسیشورایی،“دربارۀحملۀارتشاسرائیلبهکاروانکشتیهاکمک
بهمردممقاومفلسطیندرغزهوپیراموناوضاعسیاسیدرغزه”،۲۰۱۰/۰۷/۰۴؛

مصاحبۀتلویزیونکومله،“دربارۀاوضاعجاریفلسطین:اشغالگریومقاومتدربرابر
آن”،۲۰۱۰/۰۵/۲۷؛

مصاحبۀرادیودمکراسیشورایی،“دربارۀاوضاعکنونیفلسطین”،۲۰۱۰/۰۵/۰۶؛

آرش ایران”،مجله انتخاباتدهمریاستجمهوری بارۀ آرش،“در گفتوگویمجله
شماره۱۰۳،آگوست۲۰۰۹-مرداد۱۳۸۸؛

مصاحبۀرادیوبرابری،“دربارۀتهاجماسرائیلبهغزه”،رادیوبرابری،۲۰۰۹/۰۱/۰۹؛

مصاحبۀمجلهآرش،“انفجارعظیماجتماعیوسیاسی”مجلهآرششماره۱۰۲،ژانویه
۲۰۰۹-دی۱۳۸۷؛

مصاحبۀرادیودمکراسیشورایی،“دربارۀشصتمینسالتشکیلدولتاسرائیلوفاجعۀ
فلسطین”،۲۰۰۸/۰۴/۰۹؛

سال ۶۰ با رابطه در حقشناس تراب سخنان “متنکامل استرالیا، نو- صدای رادیو
مقاومتدرفلسطین”،۲۰۰۸/۰۴/۰۹؛

مصاحبۀرادیودمکراسیشورایی،“دربارۀمقاومتدرغزهونیزدربارۀدرگذشتژرژ
حبش”،۲۰۰۸/۰۲/۰۹؛

مصاحبۀرادیودمکراسیشورایی،“دربارۀکنفرانسآناپولیس”،۲۰۰۷/۱۲/۱۱؛

محمدرضا مشارکت )با اسالم”، مورد در پاپ سخنان بارۀ “در زمانهها و زمینهها



۸۳۸ازفیضیهتاپیکار

درویش(،۲۰۰۶/۰۹/۲۴؛

مصاحبۀرادیوصداینو-استرالیا،“دربارۀبحرانکنونیخاورمیانه”،۲۰۰۶/۰۷/۲۵؛

فلسطین”، انتخابات در حماس پیروزی  بارۀ پژواک-ونکوور،“در رادیو مصاحبۀ
۲۰۰۶/۰۳/۰۶؛

انداز”، الفتحوچشم انتخاباتفلسطین:حماس، بارۀ مصاحبۀرادیوهمبستگی،“در
۲۰۰۶/۰۳/۰۶؛

فلسطین”، در اخیر پالتاک(،“دربارۀتحوالت در اتحادسوسیالیستها)بحث سایت
۲۰۰۶/۰۳/۰۱؛

غزه”، نوار از اسرائیل نشینی عقب “دربارۀ ونکوور، پژواک- رادیو مصاحبۀ
۲۰۰۵/۰۸/۳۰؛

گفتوگویپرویزقلیچخانی،درمجلهآرششماره۹۲-۹۳،آگوست۲۰۰۵-شهریور،
مهر۱۳۸۴؛

فلسطین”، در انتخابات و عرفات جانشینی “دربارۀ فرانسه، بینالمللی رادیو مصاحبۀ
۲۰۰۴/۱۲/۱۰؛

جنبش بر آن تأثیر و عرفات یاسر درگذشت “دربارۀ پژواک-ونکوور، رادیو مصاحبۀ
مقاومتفلسطین”،۲۰۰۴/۱۱/۲۴؛

مصاحبۀرادیوبرابری،“پیراموننقشیاسرعرفاتدرجنبشفلسطین”،۲۰۰۴/۱۱/۱۲؛

مصاحبۀرادیوپژواک-ونکوور،“دربارۀاوضاعفلسطینواسرائیل”،۲۰۰۴/۰۹/۲۲؛

محسن نوشتۀ خلیج« فراز »بر کتاب انتشار بهانۀ “به قلیچخانی، پرویز گفتوگوی
نجاتحسینی”،مجلهآرششماره۷۹،نوامبر۲۰۰۱-آبان۱۳۸۰؛

بات.ح،مجلهآغازینوشماره۱۵،ژوئن۱۹۹۱- نو، پرسشوپاسِخمجلهآغازی
خرداد۱۳۷۰؛

مصاحبهباحسینروحانیوت.حقشناس،“تماسباخمینیدرنجف”،انتشاردرنشریۀ
پیکار)۱۹۸۰(۱۳۵۹،درسایتاندیشهوپیکار۲۰۱۱-۱۹۸۰/۰۹/۰۱؛



نمایۀنامها





ابتهاج،هوشنگ؛۱۸۱
ابراری،حسن؛۷۸۸،۴۵۹،۴۴۲،۳۷۸،۳۳۶

آبراهامیان،یرواند؛۴۱۶،۳۴۴
ابراهیمی،فاطمه،)مهرنوشقبادی(؛۵۸۵

ابراهیمیان،طاهرا؛۶۰۹
،۶۹۹ ،۴۲۸ ،۴۰۴ ،۱۶۳ ،۱۱ مهدی؛ ابریشمچی،

۸۲۵
ابنخلدون؛۱۲۴

ابنزیاد،کمیل؛۳۶۶،۱۸۸
ابنسینا؛۳۶۶،۱۷۴

ابواسماعیل)مستعار(؛۲۲۰
ابوالخیر،خیری؛۲۸۳-۲۸۲

ابوایاد،صالحخلف؛۲۸۹،۲۷۱،۲۷۰،۲۶۸،۲۳۱
الوزیر؛۳۳۹،۲۷۹،۲۷۳،۲۶۹-۲۶۸، خلیل ابوجهاد،
،۵۶۳-۵۶۲ ،۵۲۲ ،۵۰۱-۴۹۹ ،۳۷۲ ،۳۴۱

۸۲۵،۸۱۸،۷۰۸
ابوجمال،مومیا؛۸۳۶،۸۳۵،۸۲۶

ابوشرار،ماجد؛۲۹۱
ابوطارق،سلیمانالشرفا)معروفبهابوطارق(؛۵۰۱-۴۹۹
ابوعدنان،قیسعبدالکریم،)معروفبهابوعدنان(؛۳۳۹،

۵۲۳
ابوعمرو،زیاد؛۸۲۹

ابونضال،صبریالبنا،)معروفبهابونضال(؛۲۷۲،۷-
۵۱۶،۳۷۷،۳۷۰،۲۷۹

آتشی،منوچهر؛۶۹۹،۱۹۳
احسن،احمد،)حاج(؛۶۰

احمد،محمد؛۴۸۶
احمد،احمد؛۳۲۷

احمدزاده،طاهر؛۱۲۱،۱۱۴،۱۱۰،۷۰

احمدزاده،مجید؛۱۲۱
،۳۵۷ ،۳۴۰ ،۳۰۱ ،۱۲۱ ،۷۴ مسعود؛ احمدزاده،

۴۵۰،۴۰۶-۴۰۵،۳۸۳،۳۶۳،۳۶۱
احمدی،محمود؛۱۶۳

احمدی،افخم؛۶۲۲-۶۲۱
احمدی،عبدالرحیم؛۱۲۴

احمدی،اشرف؛۵۸۴
احمدیاسکویی،مرضیه؛۵۸۵

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

،۳۱۸ ،۳۱۵ ،۳۱۰ ،۳۰۹ ،۱۶۵ ،۱۰ بهرام؛ آرام،
،۴۴۹ ،۴۱۴ ،۴۱۳ ،۳۸۵ ،۳۳۶-۳۳۳ ،۳۲۷

۷۲۱،۵۴۵-۵۴۴،۴۶۷،۴۵۶،۴۵۵،۴۵۲
ارانی،تقی؛۷۶۵،۷۲۵،۴۶۹،۳۹۴،۱۷۰،۱۰۲

ارانی،ایران؛۷۲۵
اردالن،یوسف؛۶۰۶-۶۰۵
اردالن،فرهاد؛۶۹۳-۶۹۲

ارسطو؛۱۷۴،۷۲
آرش)مستعار(؛۶۹۴
ارشیدات،شفیق؛۳۴۰
ارفعزاده،مهرداد؛۸۶

ارملی،شوقی؛۳۷۴،۳۷۱
آریانا،بهرام؛۱۹۶
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اریبون،دیدیه؛۸۳۶
آریانپور،امیرحسین؛۷۳۷،۱۶۹،۱۲۰،۸۰،۶۷

آرینپور،آذر؛۱۶۹
آزرم،نعمت؛۱۲۵،۸۷

ُازگان،عمار؛۱۹۸،۱۳۲-۱۳۱
آزوالی،آریال؛۸۲۷
ازهاری؛۵۷۳-۵۷۲

اسپیر،آرنو؛۸۳۵
استالین؛۷۱۰،۵۷۵،۴۶۲،۳۷

اسد،حافظ؛۸۲۲
اسدآبادی،جمالالدین؛۴۲۲

اسداللهی،سیدمحمد؛۳۲
اسکندری،ایرج؛۷۶۵،۷۰۱

اسکندری،پروانه؛۸۶
اسالمی،شیخعباسعلی؛۱۰۸

اسالمیندوشن،محمدعلی؛۷۷۳،۱۵۷
آسلمایر،ژان؛۸۲۷

اسماعیلخانیان،مسعود؛۴۱۹-۴۱۸
اسماعیلزاده،هادی؛۶۲۵

اسماعیلزاده،نصرالله؛۳۰۳،۲۴۴،۲۴۳،۱۷۸
َاشتر،مالک؛۱۷۲،۱۵۸

آشتیانی،جاللالدین،)مهندس(؛۸۰۸،۶۷
اشراقی،میرزامحمدتقی؛۵۸،۴۱

اشرف،حمید؛۵۱۰،۴۶۷،۴۶۰،۴۵۹،۴۰۶-۴۰۵،
،۵۳۸-۵۳۷

اشرفزادهکرمانی،منیژه؛۵۸۵،۵۸۴
اشرفی،محمدعلی؛۶۵۱

آشکار،ژیلبر؛۸۳۱،۸۲۸،۸۲۵
آشوری،داریوش؛۲۰۹،۱۹۴،۱۲۲
آشوری،شیخحبیبالله؛۱۱۴،۱۰۰

اصفهانی،سیدابولحسن،)آیتالله(؛۲۳۳،۱۸۶،۵۶
اصالنی،غالمرضا؛۱۱۷

اعتمادیعیدگاهی،کاظم،)حسینملک(؛۶۴۶
افتخاری،منیژه؛۵۸۵-۵۸۴،۳۲۷

افتخاری،مهدی؛۳۲۷
افراخته)شاعر،تلخیص(؛۸۴
افراخته،وحید؛۵۶۲،۴۴۰

،۴۹۶ ،۴۸۴ ،۴۵۹ ،۴۵۴ ،۱۷۸ ،۳۴ رفعت؛ افراز،
۷۸۹،۷۸۷،۵۸۵-۵۸۴،۵۲۹

افراز،محبوبه؛۵۵۵،۵۲۹،۴۹۶،۴۸۴،۴۵۴،۳۴،
۷۹۱،۷۸۸-۷۸۷،۵۸۴
افشار،ایرج؛۷۲۱،۱۹۴،۱۲۵

افکاری،جهانگیر؛۷۸۰،۱۷۰،۱۱۸

افالطون؛۱۷۴
آقاموسیآیتاللهزاده؛۲۳۳

آقاموسیسید،)فرزندسیدابوالحسناصفهانی(؛۱۸۶
آقازمانی،عباس،)ابوشریف(؛۴۲۱،۳۲۶

اقبال،منوچهر،)دکتر(؛۷۶۶،۹۴
اکبریآهنگران،محمد؛۴۴۲

االتاسی،نورالدین؛۲۶۸
آلاحمد،جالل؛۱۵۲،۱۴۹،۱۲۲،۱۲۰،۱۰۱،۸۱،

۷۰۸،۴۰۷،۲۰۹،۱۹۴
آالدپوش،مجتبی؛۴۴۲

آالدپوش،مرتضی؛۶۹۲،۶۳۷،۶۲۲،۶۲۱،۱۶۳
آالدپوش،سرور؛۵۸۴
البصری،محمد؛۴۹۹
البکر،حسن؛۴۲۱
التل،وصفی؛۲۷۱

آلتوسر،لوئی؛۷۴۵،۷۰۷،۶۸۶
الجر،خلیل؛۱۴۹

الجزایری،)معروفبهاحمد(؛۲۶۷،۲۴۱
الحاج،عزیز؛۱۴۳

الحسن،خالد،)ابوسعید(؛۲۷۳،۲۴۸-۲۴۷
الحسن،هانی؛۶۵۱،۲۴۷

الحسن،بالل؛۲۴۸
الدباغ،مصطفی؛۵۲۳،۳۳۹

السیاب،بدرشاکر؛۱۴۳
الشرفا،سلیمان،)ابوطارق(؛۵۰۱،۴۹۹

الشمالی،فؤاد؛۲۹۱
العطا،هاشم؛۱۴۳
افشین،بهروز؛۸۲۰
القاسم،سمیع؛۲۸۸

القاضی،عبدالعزیز؛۷۹۰،۴۸۵
الُکبیسی)کویسی(،باسل؛۴۸۶،۲۹۱

آلنده،آندرسپاسکال؛۵۱۷،۵۱۵
آلنده،سالوادور؛۵۱۷،۵۱۵

الهمشری،محمود؛۲۹۱،۲۱۵
الوزان،شفیق؛۲۷۸

آلونی،شوالمیت؛۸۳۳
الیمانی،احمد،)ابوماهر(؛۵۲۳،۳۳۹

امامحسن)عسکری(؛۵۱
امامحسن)فرزندعلی(؛۳۶۶

،۳۶۵ ،۳۴۶ ،۱۹۳ ،۱۸۰ ،۱۷۲ ،۹۱ حسین؛ امام
۵۷۹،۴۵۱،۴۲۲،۳۹۶

آموزگار،جمشید؛۵۵۴
امیری،منوچهر؛۱۶۹



نمایۀنامها   ۸۴۳

امین،سمیر؛۸۳۴-۸۳۳،۸۲۸،۸۲۵،۷۲۷،۷۱۵،۷۱۳
امینالدوله؛۶۳۰

امینی،فاطمه؛۵۸۴
امینی،علی،)دکتر(؛۶۳۰،۲۰۸،۱۴۶،۱۱۵،۸۸

امینی،نصرتالله؛۳۹۹،۱۱۷
انتظاری،حسام؛۹۷،۹۴

انتظام،عبدالله؛۱۶۸
آندروپف؛۶۹۲

انصاریاندلسی،هشام؛۷۲
انصاری،سرتیپ؛۳۷

انصاری،مرتضی،)شیخ(؛۴۲۲،۵۶
انصاری،ناصر؛۱۲۳

اوپارین،الکساندر؛۴۳۸،۴۰۹،۱۲۴
،۲۹۴-۲۹۲ ،۲۸۲ ،۲۲۶ ،۱۷۸ ،۳۴ ابراهیم؛ آوخ،

۴۳۴،۴۱۴،۳۳۸،۳۰۴،۲۹۹
آونری،یوری؛۸۳۳،۸۳۱،۸۲۸،۸۲۷

ایاد،ابوعلی؛۲۷۰
ایپکچی،حمید،)حمیدکوچولو(؛۷۸۱،۴۰۱

آیت،حسن؛۱۶۰
آیت،غزال؛۵۸۵

آیتاللهی،علیاکبر؛۵۶
آیتاللهی،سیدحسین؛۷۵۴

آیتاللهی،سیدعبدالعلی،)آیتالله(؛۱۰۸
آیتاللهی،سیدعلیاصغر؛۳۵

آیتی،محمدابراهیم،)دکتر(؛۱۱۳
آیتی،عبدالمحمد؛۱۴۹

ایرانی،محمد؛ن.ک.به:حقشناس،تراب
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
بارت،بنیامین؛۸۲۷
باراک،ایهود؛۲۳۶

،۸۴ ،۶۷ ،۳۳ ،۲۶ ،۵  )مهندس(؛ مهدی، بازرگان،
،۱۱۳-۱۱۱ ،۱۰۵-۱۰۳ ،۹۴-۹۱ ،۸۹-۸۸
،۱۳۹ ،۱۳۷-۱۳۶ ،۱۲۸-۱۲۷ ،۱۱۹-۱۱۷
-۱۶۰ ،۱۵۶ ،۱۵۲-۱۴۸ ،۱۴۶-۱۴۵ ،۱۴۲
-۱۹۴،۱۸۵،۱۷۵،۱۷۰،۱۶۶،۱۶۴،۱۶۱
،۳۹۲ ،۳۸۳ ،۳۷۹ ،۳۶۳ ،۳۵۱ ،۳۴۵ ،۱۹۶
،۴۲۲ ،۴۱۶ ،۴۰۹ ،۴۰۲-۴۰۰ ،۳۹۸-۳۹۷

-۶۱۷،۶۱۲،۶۰۱،۵۹۴،۵۷۵،۵۲۱،۴۵۱
،۷۶۶-۷۶۵ ،۶۴۲ ،۶۴۰ ،۶۳۳ ،۶۳۰ ،۶۱۹

۸۲۳،۷۸۴-۷۶۹
،۴۲۹ ،۳۴۰ ،۲۸۲ ،۱۷۸ هایده؛ حوری، بازرگان،

۵۸۶،۵۸۴،۴۹۶-۴۹۵،۴۸۳
بازرگان،منصور؛۴۲۹،۴۰۶،۲۹۷-۲۹۶،۱۸۷،۵،

۵۸۵،۴۵۱،۴۳۴
بازرگان،پوران؛۲۹۷،۱۷۸،۱۳،۱۱،۹،۷،۵،۱،
،۳۵۳ ،۳۴۴ ،۳۳۷ ،۳۳۴ ،۳۱۷ ،۳۰۶-۳۰۵
،۴۹۶ ،۴۵۱-۴۴۹ ،۴۴۱-۴۴۰ ،۴۲۹ ،۳۸۴
،۷۲۵ ،۷۲۱ ،۶۶۳ ،۵۹۲ ،۵۸۵-۵۸۴ ،۵۵۵

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
بانوکاظمی،)مادرسپهری(؛۳۴۴

باوین،حیم؛۸۳۰
باهنر،محمدجواد؛۳۴۵،۱۶۳،۱۲۳،۱۲۱،۹۹،۶۷

بخارایی،محمد؛۱۴۷
تیمور؛۲۷۶-۲۷۵،۲۳۶،۲۳۴-۲۳۲،۴۱، بختیار،

۸۰۶،۲۷۸
بختیار،شاپور؛۷۷۶،۶۸۵،۶۱۸-۶۱۷،۵۷۴،۵۷۲،۸۸

بختیاری،سرداراسعد؛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
بدیو،آلن؛۸۲۷

براهنی،رضا؛۷۰۸،۱۹۴،۱۲۵
برشت،برتولت؛۵۴۷،۴۴۵،۱۲۵

برغوتی،مروان؛۸۳۳
برغوثی،مصطفی؛۸۳۲
برلیان،سیاگزار؛۸۶

برنادوت،کنتفولکه؛۲۷۱
برنهایم،نیکول؛۸۳۲

بروتون،آندره؛۷۰۳،۶۸۹



۸۴۴ازفیضیهتاپیکار

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

بلریشار،میشل؛۸۲۸،۸۲۶
بلوخ،ارنست؛۷۴۵،۶۸۶

بنبرکه،مهدی؛۴۹۹
بنبال،احمد؛۱۳۲

بنجلون،طاهر؛۸۳۶
بنسعید،دانیل؛۸۲۷،۸۱۹،۲۸۷

بنو،ایو؛۸۳۵،۸۲۵
بنیصدر،ابوالحسن؛۳۵۱،۳۴۸،۲۹۸،۲۰۹،۸۹،۸۶،
،۶۳۸ ،۶۰۶ ،۳۸۴ ،۳۵۷-۳۵۶ ،۳۵۴-۳۵۳

۷۷۸،۶۸۶،۶۵۵،۶۵۴،۶۴۹،۶۳۹
بنیطرفی،هاشم؛۱۲۴

بنیهاشمی؛۳۴
بهآذین،م.ا؛۳۹۸،۱۲۲،۸۰

بهار،ملکالشعرای؛۱۴۳،۸۴،۲۲
بهار،مهدی؛۱۶۹،۱۲۴

بهارمست،احمد،)تیمسار(؛۱۰۳
بهائی،شیخ؛۵۷

بهبهانی،سیدمحمد،)آیتالله،فرزندبهبهانیدورۀمشروطه(؛
۱۰۸،۱۰۶

بهبهانی،سیدعبدالله؛۱۳۹
بهبهانی،سیدجعفر؛۹۸

بهپور،علی؛۲۴۲،۲۴۰،۲۳۹،۲۳۷،۲۳۱
بهرامی،محمدتقی؛۱۶۹

بهرنگی،صمد؛۴۰۷،۱۹۴،۱۲۷،۱۲۳،۱۱۷،۸۱
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

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

پایدار،ناصر؛۷۲۹،۵۷۰
پرایس،هارولد؛۳۲۳،۳۲۰،۸

پرتو،شین؛۱۶۹
پرهام،باقر؛۸۲۲،۸۰۷،۸۰۵-۸۰۴،۸۰۳،۷۱۰،۳۰۹

پرورش،علیاکبر؛۱۶۰
پروین،)مستعار(؛۴۹۶

ِپری،گابریل؛۸۲۹
پطروشفسکی،ایلیا.پ.؛۱۶۹،۱۲۴-۱۲۳

پالنک،ماکس؛۴۰۹
پلدروا،ژوزه؛۸۲۶
پمپیدو،ژرژ؛۲۹۱

پناهیان،محمود؛۲۷۸-۲۷۶،۲۳۳
پهلوان،عباس؛۱۹۴

پهلوی،اشرف،)خواهرشاه(؛۳۰۱
پهلوی،محمدرضا)شاه(؛۶۰۵

پهلوی،شهرام؛۳۰۲،۳۰۱
،۸۴ ،۶۵-۶۴ ،۵۷-۵۶ ،۲۲-۲۱ رضاشاه؛ پهلوی،
-۷۵۱،۶۱۶،۶۰۵،۳۶۱،۳۲۳،۱۳۸،۱۲۶

۷۷۵،۷۵۷،۷۵۵،۷۵۲
پورکریم،مسعود،)حمیدناتور(؛۵۸۳،۵۵۴

پورهرمزان،محمد؛۸۰۶
پورهمایون،علیاصغر؛۱۶۹،۱۶۲

پالسچی،هژیر؛
پلنوگاره،ماری؛۸۳۰

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



نمایۀنامها   ۸۴۵

ت.کلر،مایکل؛۱۷۰
تاجمیرریاحی،حسین؛۲۱۳

تادئی،فردریک؛۸۲۷
تایر،)ژنرال(؛۱۹۸،۱۷۰

تختی،غالمرضا؛۴۰۷،۳۶۶،۱۹۴،۱۲۳،۸۱
ترابی،ایرج؛۶۵۳

ترسال،رابرت؛۱۷۱
ترنر،َجک؛۴۶۷

،۵۵۷ ،۱۲۲ )تروتسکیسم،تروتسکیستی(؛ تروتسکی،
۷۱۴،۶۶۲

ترویه،فلیسیتاس؛۷۲۴
تریوله،الزا؛۷۰۳،۶۸۹

تشید،علیرضا؛۳۰۳،۱۶۳
تشید،علیمحمد؛۱۶۳

تفضلی،احمد،)دکتر(؛۸۰۴
تفضلی،محمود؛۱۴۲

تعیم،مونا؛۸۳۳
تقیزاده،سیدحسن؛۷۶۷،۳۵۱،۱۱۶،۱۱۲،۳۳

تقیزاده،عبدالصمد؛۳۵۷
تکسیه،ژک؛۷۱۵

تکمیلهمایون،ناصر؛۲۰۹
تنک،هانری؛۸۲۸

تمدن،محمدحسین؛۳۳
تمدن،ُ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،معروفبهتیبین(؛۳۵۴
تیزابی،هوشنگ؛۱۲۴

تیفتکچی،فاطمه؛۵۸۵،۵۸۳
تیمورزاده،نصرت؛۷۳۱،۷۱۹
کیس،میکیس؛۸۱۷ تئودورآ

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،

۵۵۸،۴۶۷،۴۲۸،۴۰۶-۴۰۵،۴۰۲،۳۹۹
جزنی،منیر؛۱۲۴

جعفری،شعبان،)شعبونبیمخ(؛۳۲۲
جعفریبرازجانی،محمدمهدی؛۲۱۲،۱۵۱،۲۱۲،۱۰۳

جعفریتبریزی،محمدتقی؛۱۰۱
جاللالعظم،صادق؛۸۲۴،۷۱۹

جاللیزاده،ناهید؛۳۱۷
جلود،عبدالسالم؛۶۱۵،۵۲۰،۵۱۸،۵۰۵-۵۰۴

جلیلیافشار،احمد؛۴۶۷
جلیلیکهنهشهری،غالم؛۶۷۶

جمالزاده،محمدعلی؛۶۴
جنبالط،ولید؛۲۹۰

جنبالط،کمال؛۳۷۴،۳۷۱
جنگلی،میرزاکوچکخان؛۳۰۹

جوانخوشدل،مصطفی؛۴۶۷،۳۷۰،۳۲۷،۳۱۷
جواهری،محمدمهدی؛۱۴۳

جودة،نوار؛۸۳۵
جودةالسحار،عبدالحمید؛۱۶۹

جوهری،ناصر؛۵۶۳،۴۵۰،۳۲۷
جیاپ،ژنرال؛۳۵۴،۱۷۰

جیگارهای،مسعود،)جلیل(؛۶۶۵،۶۵۸،۶۲۷
جیمسون،فردیک؛۷۳۰،۷۱۳

جئورگودی،استال؛۸۳۶
چخوف،آنتوان؛۱۲۵،۱۱۸

چرخی،حاجی؛۳۴
،۲۹۸ ،۲۱۳ ،۱۸۶ ،۱۲۸ ،۱۰۴ مصطفی؛ چمران،

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
حاجرضایی،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،)تاجرآهن(؛۵۴۱
حاذقی،ابوالفضل؛۳۵،۳۳
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حافظ؛۷۴۵،۳۷۸،۱۸۴،۱۲۸،۱۱۰،۵۶،۵۰،۴۱،۲۸
حامد-سرتوک)مستعار(؛۶۸۸
حائرییزدی،مهدی،)دکتر(؛۷۳

حائرییزدی،شیخعبدالکریم،)آیتالله(؛۱۱۳،۵۷
حبش،ژرژ؛۸۳۷،۸۱۹،۷۰۸،۵۲۳،۳۳۹،۲۳۸

حبیبی،حسن؛۹۷
حجازی،محمد؛۶۴

حجازی،سیدعبدالرضا؛۷۷۷،۹۸
حجت،آیتالله؛۵۶

حجتیکرمانی،علی؛۲۶۶،۹۶،۹۲،۶۶
حجتیکرمانی،محمد؛۲۶۶

حجتیکرمانی،محمدجواد؛۴۰۱،۳۲۶
حجری،عباس؛۳۹۷
حربی،محمد؛۸۳۲

حرمتیپور،محمد؛۵۳۸،۵۱۰،۵۰۹،۴۸۵،۳۷۸
حسین،صدام؛۶۴۳،۶۱۶،۴۶۳،۳۷۷،۲۶۵،۲۳۲،

۶۴۴
حسینعلیخانی،رضا؛۶۱۲

حسینیبهشتی،سیدمحمد؛۶۱۴،۱۱۱،۹۲،۷۳،۶۷،۵۴
حسینیشیرازی،سیدنورالدین؛۳۶

حضرتعباس؛۱۶۱
حقانی،زینالعابدین،)تقیروزبه،زینال(؛۳۱۴،۱۶۳
حقشناس،سیدابراهیم،)عمویتراب(؛۵۶،۳۰،۲۲

حقشناس،عباس؛۲۷
حقشناس،سیداحمد؛۷۵۵

حقشناس،علیمحمد؛۷۶۱،۴۰،۳۸
حقشناس،کاظم؛۳۴

سعید مستعار:محمدعلی، نامهای )با تراب حقشناس،
ایرانی، محمد رشیدی، سعید رهنما، سعید رهرو،
حیدرایروانی(؛۶۶۳،۴۵۴،۱۸۸،۱۷۴،۱۷۲،
،۸۱۹ ،۸۱۸ ،۸۱۷ ،۸۱۵ ،۸۱۳ ،۷۴۷ ،۷۰۸
،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،حسینمنصور؛۷۴۵
حلبی،محمود،)شیخ(؛۱۶۰،۴۱

حلیمی،ژیزل؛۸۳۱،۱۳۱
حمده،عبدالقادر؛۷۸۵،۱۳۲

حمیدی،پروانه؛۷۱۹
شیرازی،مهدی،)دکتر(؛۸۰

حنیفنژاد،محمد؛۱۴۵،۱۳۶،۱۱۲،۹۲-۹۰،۸،۵،

-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
،۴۰۱ ،۳۹۵-۳۹۴ ،۳۸۵ ،۳۸۳ ،۳۶۹ ،۳۶۱
،۷۸۲ ،۷۷۹ ،۴۵۲ ،۴۳۰ ،۴۱۷ ،۴۱۳-۴۱۰

۷۸۳
حواتمه،نایف؛۵۲۷،۵۲۳،۳۳۹،۲۶۸

حیاتی،محمد؛۳۴۱،۳۰۴،۱۶۳
حیدر،حبیب؛۸۳۰

حیدرزاده،مهری،)شهال-زهره(؛۶۳۷،۶۲۴،۵۴۶
خاتمی،محمد؛۸۲۲

خالد)اسممستعار(؛۸۲۴،۸۱۹،۱۷۴
خالدالحسن،ابوسعید؛۲۷۳،۲۴۸-۲۴۷

خالدالنشاشیبی،سعید؛۲۸۲،۲۳۰
خالصی،شیخمحمد؛۹۰،۷۴

خامرییاخامرهای،عبدالله؛۴۸۲
خامنهای،سیدمحمد،)برادرعلیخامنهای(؛۷۳

خامنهای،سیدعلی؛۸۰۱،۷۳،۳۵
-۲۱۹ ،۲۱۷-۲۱۵ ،۶ ارژنگ؛ فتحالله خامنهای،
،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

خرازی،کمال؛۱۶۳
خراسانی،محمدکاظم؛۵۷

خرسند،پرویز؛۱۶۹
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،
،۹۵،۸۲،۷۴،۷۱-۶۹،۶۷،۶۵،۶۳،۶۰-۵۷
،۱۲۱ ،۱۱۶-۱۱۵ ،۱۱۳-۱۰۵ ،۱۰۱-۹۷
،۱۶۰ ،۱۴۸-۱۴۷ ،۱۳۹ ،۱۳۵ ،۱۲۸ ،۱۲۳
،۲۳۴-۲۳۳ ،۲۱۲ ،۱۹۵ ،۱۹۳ ،۱۷۷ ،۱۷۲
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-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
،۶۴۳ ،۶۳۸-۶۳۶ ،۶۳۳ ،۶۳۰ ،۶۱۸-۶۱۷
-۷۷۴ ،۷۷۱ ،۷۵۵-۷۵۴ ،۷۱۸ ،۶۵۴ ،۶۴۸
۸۳۹،۸۰۰،۷۹۶،۷۹۲-۷۹۱،۷۷۹،۷۷۷

خمینی،سیدمصطفی؛۲۳۳
خمینی،احمد؛۱۲۸

ُخنجی،محمدعلی؛۹۳
خواجهزارع،عفت؛۵۸۵،۳۶۲

خواجهنوری،ابراهیم؛۲۰۰،۱۶۹،۱۵۶
خوارزمشاه،محمد،)سلطان(؛۵۶

خوانساری،محمدتقی،)آیتالله(؛۱۳۹،۱۱۱،۱۰۸،۵۶
خوری،الیاس؛،۸۲۶

خوشرو،حسین؛۲۸۲،۲۷۷،۲۶۶،۲۴۲،۲۲۶
خویی،)آیتالله(؛۷۱

خوئی،اسماعیل؛۱۲۵،۱۲۲
خیابانی،موسی؛۲۶۵،۲۴۲،۲۲۸،۲۶۶،۱۷۵،۲۲۶،

۶۲۸،۴۲۴،۲۹۲،۲۸۲
خیام؛۷۴۰

خیرمل،کمال؛۲۹۱
داروین،چارلز؛۴۳۸،۱۷۲،۱۲۴،۸۰،۶۶،۶۵

دانش،لیال؛۶۶۲
دانشور،سیمین؛۲۰۹،۱۲۲

دانیالی،مسعود؛۶۵۱
دبره،رژی؛۸۳۵

دبیری،پرویز؛۱۶۸
درخشان،آذر؛۸۱۸،۷۳۹،۷۳۱،۶۰۴،۱۳

درخشش،محمد؛۸۷
دروس،علیاصغر؛۱۶۵

درویش،محمدرضا؛۸۳۸
،۷۳۹ ،۷۰۸ ،۲۹۰-۲۸۸ ،۱۶ محمود؛ درویش،

۸۳۵-۸۳۳،۸۳۱،۸۲۹-۸۲۴،۷۴۴،۸۱۷
درویشپور،مهرداد،)اصغر(؛۶۶۹،۶۶۲،۶۵۸،۵۳۷

درویشیان،علیاشرف؛۱۶۷،۱۲۷
دریدا،ژاک؛۸۳۵،۸۳۲،۸۳۱،۸۲۶،۷۱۴،۲۸۷
دستغیب،سیدعبدالحسین،)آیتالله(؛۶۵۱،۷۰،۳۷

دنهوند،کریس؛۸۲۸
دوترون،ژاک؛۸۲۹

دشتی،علی؛۶۴
،۲۷۴ ،۲۶۷-۲۶۶ ،۲۳۴ ،۹۹ سیدمحمود؛ دعایی،

۵۲۲،۳۶۹-۳۶۸،۳۴۹-۳۴۸
دلفانی،اللهمراد؛۴۰۶،۲۹۸-۲۹۶،۲۸۶

دهقانی،اشرف؛۵۸۵،۵۱۱-۵۱۰،۴۵۰،۳۱۷
دهقانی،)آقایدهقانی،آموزگاردبستان(؛۴۰

دوانی،علی؛۸۰۵،۶۶
دوبووار،سیمون؛۷۲۵،۱۳۱

دوبیر،پاتریس؛۸۳۲
دوزدوزانی؛۳۲۶

دوکاسترو،خوزوئه؛۱۲۴
دوگل،ژنرال؛۱۴۱
دومینیل،ژرار؛۸۳۱

دولتآبادی،محمود؛۱۶۷
دولو،عالمیر؛۳۲۲

دومبر،دومینیک؛۸۳۵
دومون،رنه؛۸۳۱

دونویی،ِلُکنت؛۱۶۸
دیکنز،چارلز؛۷۴۵
دیگنز،جان؛۸۳۰
ذبیح،سپهر؛۷۰۶

ذوالنوار،کاظم؛۳۱۵
راجرز،ویلیام؛۲۳۶-۲۳۵

رادمنش،احمد،)بهرام(؛۶۸۲
رادمنش،رضا؛۲۳۳-۲۳۲

رادنیا،عباس؛۹۳
رادی،اکبر؛۱۲۶،۱۲۵

راسپوتین؛۸۲۲
راشد،حسینعلی)شیخ(؛۱۶۱،۸۰،۴۰،۳۸

راینس،خوزه؛۸۲۶
راهی،حسن؛۱۷۸

راوندی،مرتضی؛۱۲۴
ُربیععلی،سالم؛۴۹۸-۴۹۷،۴۹۱،۴۸۵،۴۸۲

ربیعی،جواد؛۳۱۵
رجایی،محمدعلی؛۷۹۲،۳۴۸،۸۹

رجوی،مسعود؛۲۳۱،۲۲۴،۱۹۵،۱۷۲،۱۰۴،۱۱،
،۳۴۷ ،۳۰۸ ،۲۹۷ ،۲۷۸ ،۲۶۷ ،۲۴۸ ،۲۳۷
-۴۱۹ ،۴۱۵ ،۴۱۳-۴۱۲ ،۳۹۱ ،۳۶۵ ،۳۴۹
،۵۱۴ ،۴۷۵ ،۴۳۴ ،۴۳۲-۴۳۰ ،۴۲۸ ،۴۲۰
،۶۹۹ ،۶۸۶ ،۶۸۱ ،۶۵۴ ،۶۲۶ ،۵۹۱ ،۵۲۵

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
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رحیمزاده،ارژنگ؛۶۸۸،۶۶۷،۶۵۹،۶۴۶،۶۳۴
رحیمی،عزیزالله،)سرهنگ(؛۷۸۲،۱۱۷،۱۰۳

رحیمی،مصطفی؛۱۲۵
رزق،جورجینا؛۲۹۰

رزمآرا،حاجعلی،)سرلشکر(؛۶۹
رشدی،سلمان؛۸۰۴،۷۴۳،۷۱۹،۷۱۸،۷۰۸،۱۲،

۸۳۴،۸۲۴
رشیدی،سعید؛ن.ک.به:حقشناس،تراب

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
،۴۰۴ ،۳۸۱-۳۸۰ ،۳۷۵ ،۳۵۳ ،۳۴۶ ،۳۴۳
،۴۴۶ ،۴۴۰ ،۴۲۹ ،۴۲۱ ،۴۱۹ ،۴۱۳ ،۴۰۷

۷۲۱،۵۴۱،۵۳۸،۵۳۳
رضایی،صدیقه؛۵۸۵-۵۸۴،۳۰۹

رضایی،مهدی؛۴۱۲،۳۸۰،۳۳۷،۳۲۹،۳۰۹،۱۶۲
رضایی،فاطمه؛۵۸۵

رضایی،احمد؛۳۱۳،۳۱۰-۳۰۸،۳۰۶-۳۰۵،۸-۷،
،۳۵۲ ،۳۴۰ ،۳۳۷ ،۳۳۳ ،۳۲۰-۳۱۸ ،۳۱۶

۵۳۳،۴۲۰،۳۶۳،۳۵۶
رضایی،اسماعیل؛۱۱۶
رضوانیان،مژگان؛۶۵۳

رفیع،قائممقامالمک؛۱۱۶،۵۴
رقابی،حیدر؛۸۱

رهرو،سعید؛ن.ک.به:حقشناس،تراب
رهنما،سعید؛ن.ک.به:حقشناس،تراب

رهنما،مصطفی؛۴۰
روبریو،مادلن؛۸۳۱

-۲۱۴ ،۱۷۷ ،۱۷۲ ،۸ )سهراب(؛ حسین، روحانی،
،۲۷۷ ،۲۶۶-۲۶۵ ،۲۴۸ ،۲۴۶-۲۴۵ ،۲۱۵
،۳۶۸-۳۶۷ ،۳۶۵-۳۶۳ ،۳۵۰ ،۳۴۰ ،۳۰۰
،۴۵۶ ،۴۴۹ ،۳۸۴-۳۸۳ ،۳۸۱-۳۸۰ ،۳۷۱
،۵۷۱ ،۵۵۰ ،۵۴۳ ،۵۰۴ ،۴۶۲ ،۴۵۹-۴۵۸
،۶۶۱ ،۶۵۸ ،۶۴۶ ،۶۳۰ ،۵۹۱ ،۵۷۷-۵۷۶

۸۳۸،۸۱۸،۶۸۸،۶۷۰،۶۶۷-۶۶۵
رودگریان،میهن؛۸۱۷

روَدنسون،ماکسیم؛۸۳۲،۸۳۱،۷۰۱
روزبه،رضا؛۱۶۳

روزبه،خسرو؛۴۲۴
روغنی،منصور؛۶۲۵،۵۵۵،۳۶۲

روغنی،کریم؛۵۷۰،۵۵۵
روالن،رومن؛۱۲۴
رولو،اریک؛۸۳۵

رونو،اگو؛۸۳۵،۸۲۹
رئیسی،یارضارئیسطوسی؛۳۵۲،۳۵۱

زرندی،عباس؛۷۲۹،۷۲۸
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
زین،هوارد؛۸۲۷،۸۲۶،۸۲۴،۸۱۹

زیگلر،ژان؛۸۳۶
ژاله)مستعار(؛۴۹۶
ساجدین،صمد؛۵۸۵

سادات،انور؛۴۲۰،۱۴۳،
ساداتدربندی،محمدصادق؛۲۹۶،۲۸۲،۲۵۹،۲۴۶

سارتر،ژانپل؛۸۷۰،۴۰۴،۱۷۰،۱۳۱،۱۱۸
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
ساعی،کریم؛۶۵۷،۵۵۵،۵۲۴،۳۶۲

ساند،شلومو؛۸۲۶
سامی،کاظم؛۷۷۸،۱۳۶،۸۹

ساول،جرج؛۱۶۲
سبحانیتبریزی،جعفر؛۹۶،۷۵،۶۶

سپاسیآشتیانی،علیرضا؛۳۲۷-۳۲۵،۳۰۵،۳۰۰،۱۰-۸،
،۴۶۴-۴۶۱ ،۴۵۸-۴۵۶ ،۴۳۵ ،۴۳۳ ،۴۲۱
،۵۵۱ ،۵۴۶ ،۵۱۰ ،۵۰۷-۵۰۶ ،۴۹۴ ،۴۸۵
،۵۸۳ ،۵۷۴ ،۵۷۱-۵۷۰ ،۵۶۷-۵۶۴ ،۵۵۴
-۶۵۷ ،۶۵۵ ،۶۴۱ ،۶۳۷ ،۶۲۲ ،۶۰۷ ،۵۹۸
۸۱۸،۷۸۹،۶۹۰،۶۷۶-۶۷۵،۶۶۶،۶۶۴،۶۵۸

سپهری،سهراب؛۷۳۵،۱۲۵
سپهری،فرهاد؛۷۹۰

)مهندس(؛۱۵۱،۱۰۳،۹۴،۸۸، عزتالله، سحابی،
۴۳۴،۴۲۹،۳۹۸،۳۶۳،۳۲۰

،۹۴-۹۲ ،۸۹-۸۸ ،۸۳ )دکتر(؛ یدالله، سحابی،



نمایۀنامها   ۸۴۹

۷۸۰،۷۷۳،۷۷۰،۱۵۱،۱۰۳
سرحدیزاده؛۳۲۶

سرکوزی،نیکال؛۸۲۷
سرمدی،عزیز؛۴۶۷
سرمدی،شهزاد؛۷۱۸

سروش،عبدلکریم)دباغ(؛۱۶۳،۷۳
سزر،امه؛۱۳۱

سعادتی،محمدرضا؛۶۲۳
،۲۷۵ ،۱۸۹ ،۱۸۰ ،۸۰ ،۷۰ ،۴۱ ، ،۲۸ سعدی؛

۸۰۸،۷۳۶،۶۶۶
سعید،ادوارد؛۸۳۱،۸۲۰،۲۰۷

سعیدبنتیمور،سلطان؛۴۸۷
سعیدی،فاطمه،)مادرشایگان(؛۳۴۴

سعیدی،سیدغالمرضا؛۶۷
سعیدی؛)آیتالله(؛۴۰۲
سعیدیسیرجانی؛۸۰۴

سقاط،غالم؛۶۵۰
سگال،آبراهام؛۸۳۲

سگال،النا؛۱۲۴
سالسی،هایله؛۴۹۷،۴۹۶
سالم،صائب؛۳۷۲-۳۷۱

سالمتیان،احمد؛۸۶
-۲۳۰ سرخ(؛ شاهزادۀ )ابوحسن، علیحسن، سالمه،
،۲۸۱ ،۲۷۹ ،۲۷۱-۲۷۰ ،۲۳۹-۲۳۷ ،۲۳۱

۵۲۲،۲۹۵،۲۹۰-۲۸۹،۲۸۳
سلطانپور،سعید؛۸۰۴،۶۵۶،۶۲۳،۱۲۶-۱۲۵

سلیمی،فرهاد؛۷۳۱
سلیمیجهرمی،علیاکبر؛۷۹۲

سماره،عبدالکریم؛۸۲۷
سماواتی،ناصر؛۳۰۴-۳۰۳،۱۷۸

سمسار،مهدی،)دکتر(؛۱۶۹
سنجابی،کریم،)دکتر(؛۷۷۶،۷۶۸،۸۸،۸۴

سهروردی؛۱۷۴
سورکی،عباس؛۴۶۷
سوئیزی،پل؛۸۳۶

سیامک،عزتالله،)سرهنگ(؛۸۱
سیاهکاله،حسین،)کاظم(؛۵۴۵

سیپل،سیلوان؛۸۳۳،۸۲۹
،۲۴۱ ،۲۴۲ ،۲۳۱ ،۱۷۹ سیدجلیل؛ سیداحمدیان،
،۳۳۸ ،۳۰۴ ،۲۹۹ ،۲۹۲ ،۲۸۲ ،۲۷۶ ،۲۵۱

۶۳۷،۴۱۴
سیدیکاشانی،محمد؛۲۹۱،۲۸۲،۲۴۱،۲۳۱،۱۷۸،

۴۱۹،۳۰۲

سیفیان،)مهندس(؛۴۰۱،۳۲۶
سیکس،تئودور؛۸۳۵
شاتله،فرانسوا؛۸۳۴

شادمانی،معصومه،)مادرکبیری(؛۳۱۷
شارون،آریل؛۸۳۶

شاکری،خسرو؛۷۰۶،۱۰۲
شامخی،تقی؛۳۵۶-۳۵۵،۳۴۰

،۲۸۲ ،۲۴۲ ،۲۲۸-۲۲۶ ،۸ ،۶ محمود؛ شامخی،
،۳۴۱-۳۴۰ ،۳۳۸ ،۳۳۳ ،۳۱۷ ،۳۱۵ ،۲۹۹
،۴۸۰،۴۲۰،۴۱۴،۳۷۹،۳۷۵،۳۷۰-۳۶۹

،۱۹۳ ،۱۸۴ ،۱۸۰ ،۱۲۵ ،۱۲۱ ،۸۷ احمد؛ شاملو،
۸۲۱

شاهرودی،)آیتالله(؛۳۶۸
شاهوران،بهرام؛۶۵۰

شایگان،داریوش؛۷۷۱،۶۴
شائوچی،لیو؛۱۷۰

شباهنگ،سهراب؛۷۳۰
شحاتی،احمد؛۵۰۸-۵۰۷
شرعی،شیخمحمدعلی؛۷۲

شرعیدارابی،غالمحسین،)شیخ(؛۶۱
شرفالدین،سیدعبدالحسین؛۵۶

شریعتسنگلجی،محمدحسن؛۴۲۲،۱۶۱
شریعتمداری،بشرا؛۷۵۴

،۵۸ ،۵۴ )آیتالله(؛ سیدمحمدکاظم، شریعتمداری،
،۱۰۸-۱۰۷ ،۹۹ ،۹۶ ،۷۰ ،۶۷-۶۶ ،۶۱

۳۱۹-۳۱۸،۳۱۶،۱۲۳،۱۱۴،۱۱۱-۱۱۰
شریعتمداری،سیدحسن؛۳۷

علی؛۱۷۰-۱۶۸،۱۴۹،۱۳۹،۱۱۰،۸۱، شریعتی،
۷۷۸،۷۷۳،۴۳۰،۴۲۲،۳۷۹،۲۱۳

محمدتقی؛۱۴۹،۱۳۹-۱۳۸،۱۱۴،۱۱۰، شریعتی،
۴۲۲،۱۶۶

شریفامامی،جعفر؛۵۷۳،۳۴۶
شریفزاده،اسماعیل؛۱۲۰

شریفزادهشیرازی،جمال؛۴۰۱،۳۲۷
،۳۸۲ ،۳۲۷ ،۳۰۷ ،۱۸۴ ،۹ مجید؛ شریفواقفی،
،۵۵۴ ،۵۰۹ ،۴۷۴ ،۴۶۴ ،۴۵۴ ،۴۴۲-۴۳۸

۸۱۷،۶۲۳،۵۶۳
شریفیان،سیدحسن؛۳۰

ِشسون،کلود؛۶۸۶
ِشعار،یوسف؛۱۳۸
ِشعار،جعفر؛۱۳۸

شعاعیان،مصطفی؛۴۱۰،۳۵۷،۳۱۶،۳۰۹،۸۸،۸،
۵۳۳،۴۲۰



۸۵۰ازفیضیهتاپیکار

شعراوی،هدی؛۱۴۴
شعالل،آیت،)دکتر(؛۱۴۱،۱۳۱

شفر،ُپل؛۴۷۶
شفیعیکدکنی؛۷۸۷،۷۲۰،۱۲۶-۱۲۵،۷۳

،۲۷۷-۲۷۶ ،۲۶۶ ،۲۴۲ ،۲۲۶ کاظم؛ شفیعیها،
۴۸۳،۴۱۰،۳۰۴،۲۸۲

هما)مستعار(؛۶۹۵،۶۸۷،۶۸۴،۶۸۲،۶۷۹-۶۷۷
شفیق،شهرام؛۳۳۸،۳۰۳-۳۰۰،۲۸۶

شفیق،احمد؛۱۴۳
شکسپیر؛۱۲۵
شکیبنیا؛۲۵۹

شلتوت،محمود،)شیخ(؛۵۴
شمسآبادی،رضا؛۱۰۴
شمعون،کامیل؛۲۰۲

شمیل،شبلی؛۶۶
شهال،نهله،۸۲۸

شهرام،محمدتقی؛۳۹۱،۳۲۹-۳۲۸،۳۱۷،۲۲۷،۹،
۸۱۸،۶۲۷،۵۵۴،۴۴۶،۴۳۸

شهرهکانادا)مستعار(؛۷۴۳
شهری،)مهندس(؛۳۲۶

شهریاری،عباس؛۲۹۷،۲۳۲
شوانگلی،ژانگ؛۱۷۲
شوقی،عباس؛۱۲۴
شولوخوف؛۱۲۴

شیبانی،حماد؛۷۹۰،۶۲۳،۵۱۳،۵۱۱-۵۱۰
شیبانی،عباس؛۳۹۸،۱۰۳،۸۹،۸۶

شیبانی،بونصر؛۷۷۸،۸۹
،۳۴۹ ،۳۰۸ ،۲۹۸-۲۹۷ ،۱۶۳ ،۸ ناصر؛ صادق،

۴۱۵،۴۱۳،۴۰۶،۳۹۶،۳۶۱-۳۶۰
صادق،محمد؛۱۶۳

صادقلندن)مستعار(؛۷۴۳
صادقپور،اکرم؛۵۸۵،۵۸۳

صالح،اللهیار؛۷۷۷،۴۰۲-۴۰۱،۱۳۶،۸۴-۸۳
صالحی،سیمین؛۳۳۵
صباح،حسن؛۱۷۳

صباغیان،هاشم؛۱۰۵،۸۶
صبری،افشین؛۸۱۸

صدر،موسی؛۵۲۰،۲۹۹،۱۸۶،۹۶،۵۶،۳۵
صدر،)آیتالله(؛۵۹،۵۶

صدر،حسن،)وکیل(؛۱۵۲،۱۳۱
صدر،سیدرضا؛۷۷۶،۶۵،۵۹

صدر،محمد؛۲۹۹
صدیقی،غالمحسین،)دکتر(؛۹۷،۹۳،۸۸،۸۴

صفا،فرهاد؛۴۷۴،۴۴۲
صفارهرندی،رضا؛۱۴۷

صفاریآشتیانی،محمد؛۲۸۰،۲۱۳
صفاییفراهانی،علیاکبر،)ابوعباس(؛۲۸۰،۲۱۳

صفت)مستعار(؛۶۹۵
صمدی،محمدعلی،)مهدی(؛۶۶۰

صمدی،محمود؛۶۵۱
صمدیهلباف،مرتضی؛۴۳۸،۹

صناعی،محمود،)دکتر(؛۱۶۹،۹۱،۷۹
ضرابی؛۱۸۶

ضیاءالحق،محمد؛۸۳۰
ضیاءظریفی،حسن؛۴۶۷

طالبانی،جالل؛۵۱۴،۲۱۳
طالبیمقدم،داوود،)اسد(؛۵۵۴

طالقانی،سیدمحمود،)آیتالله(؛۸۸،۶۳،۵۴،۴۱،۵،
-۱۳۸،۱۲۷،۱۱۱،۱۰۸،۱۰۳،۹۵-۹۲،۸۹
-۱۷۵ ،۱۷۰ ،۱۵۴ ،۱۵۱ ،۱۴۱-۱۴۰ ،۱۳۹
،۳۰۶ ،۲۶۶ ،۲۰۹-۲۰۸ ،۱۹۶-۱۹۵ ،۱۷۶
-۶۱۲،۶۰۶،۴۶۶،۴۱۶،۳۶۳،۳۴۵،۳۴۳
،۷۷۴-۷۷۳ ،۷۷۱-۷۷۰ ،۷۶۹-۷۶۸ ،۶۱۵

۸۰۸،۷۸۳-۷۸۲،۷۷۸-۷۷۶
،۵۱۸ ،۴۹۸ ،۴۹۶ ،۴۸۵ ،۴۵۵ مجتبی؛ طالقانی،

۶۱۳،۵۶۸،۵۵۹،۵۵۴،۵۲۹
طاهباز،سیروس؛۱۹۴،۱۲۵،۱۲۳

طاهری،سعید،)سرتیپ(؛۵۰۳،۴۲۱،۴۰۴،۳۲۶،۳۲۴
طاهری،یوسف،)مهندس(؛۸۹

،۷۰ ،۶۴ ،۵۸ )عالمه(؛ سیدمحمدحسین، طباطبایی،
۷۷۶،۱۳۹-۱۳۸،۱۱۱

طباطبایی،صادق؛۳۵۴-۳۵۳،۳۵
طباطباییبروجردی،سیدحسین،)آیتالله(؛۵۹،۵۴

طباطباییقمی،سیدحسن،)آیتالله(؛۱۱۱،۹۵
طبرسینوری،اسماعیل؛۶۶
طرابلسی،فواز؛۴۸،۳۷۰

طریقتمنفرد،محسن،)محمود(؛۵۴۵
طهماسبی،خلیل؛۶۹

طوفان،جالل؛۳۲،۲۷
طیب،حاجرضایی؛۱۳۷،۱۱۶

عابدالجابری،محمد؛۸۳۴
،۵۸۳ ،۵۵۴ ،۵۴۶ )کاوه-عسگر(؛ قاسم، عابدینی،

۷۰۰،۶۶۴،۶۳۷،۶۲۴
عادل)اسممستعار(؛۵۵۴

عادل)عراقی(؛۱۴۴
عارف)مستعار(؛۸۲۳،۷۰۵،۷۰۴



نمایۀنامها   ۸۵۱

عارفی،بهروز؛۷۴۳
عالمزاده،محمدرضا؛۳۲۷

عالمزاده،محمدعلی،)مهدی(؛۵۷۰،۵۴۶،۳۲۷،۳۲۵
عاملی،بهاءالدین،)شیخ(؛۵۶

عباس،محمود،)ابومازن(؛۲۷۵،۲۷۱
عباس،فرحت؛۹۱

عباسی،محمدباقر؛۴۲۱،۳۲۷،۸
عبدالکریم،احمد؛۲۱۱

عبدالله،سمیر؛۸۲۶
عبداللهزاده،محمدقاسم،)سالک(؛۵۴۵

عبداللهشیرازی،شرفالدین؛۳۸۳
عبداللهصالح،علی؛۴۹۵

،۲۱۳ ،۲۱۰ ،۲۰۲ ،۱۶۹ ،۱۴۳ جمال؛ عبدالناصر،
۴۸۵،۲۳۶-۲۳۴

غالی،پطروس؛۸۳۵
عبُده،محمد؛۴۲۲
عدنانی،حسن؛۴۲
عدوان،کمال؛۲۳۶

عراجی،زینالدین؛۳۷۵،۳۷۴
،۲۶۸ ،۲۱۵ ،۲۰۸ ،۷ )ابوعمار(؛ یاسر، عرفات،
،۳۷۱ ،۳۴۷ ،۲۸۹ ،۲۷۹ ،۲۷۳ ،۲۷۱ ،۲۶۹

۸۳۸،۸۳۳،۶۴۱،۵۱۷،۵۱۶
عزاوی،خلیل؛۳۷۸
عزتشاهی؛۳۲۷

عزتیکمرهای،حسین؛۵۶۸،۳۲۹-۳۲۸
ِعزری،مئیر؛۲۰۸

عزیزی،حسن؛۴۰۱،۳۲۶
عسکری،)معلم(؛۴۰

عسگریزاده،محمود؛۴۱۱-۴۱۰،۳۲۳،۳۱۸،۱۷۲،۸
عسگراوالدی،حبیبالله؛۱۴۷

عشقی؛۸۴
عطایی،رحیم؛۷۷۰

علم،اسدالله؛۱۱۵،۹۴،۶۷،۳۳
علمیه،اسماعیل،)سرهنگ(؛۷۷۲،۱۰۳

علی)رضا(ترک)مستعار(؛۲۸۲
علیاکبرخان،میرزا،)دهخدا(؛۲۷

عمویی،محمدعلی؛۳۹۷
عنایت،محمود؛۱۹۴،۱۲۵

عنایت،حمید؛۴۲۳
عوده،محمدداود)ابوداود(؛۲۷۰

غرضی،محمد؛۷۹۲
غفاری،علیاکبر،)سرهنگ(؛۷۷۲،۱۰۳

غفاری،ابوذر،)معروفبهابوذر(؛۱۶۹،۱۱۴

غفاری،)آیتالله(؛۴۰۲
غفوری،علی؛۷۷۸،۹۸

غیوران،مهدی؛۳۵۶،۳۳۵،۳۱۰
فاتحیزدی،محمدصادق؛۴۴۴

فاخوری،حنا؛۱۴۹
فارابی؛۱۷۴

فارسی،جالل؛۵۰۵،۵۰۱،۱۲۱،۱۰۵
فاروق،ملک؛۲۰۲
فاضل،جواد؛۴۱

،۱۸۴ ،۱۷۷ ،۱۱ -راشد(؛ )سامی محسن، فاضل،
،۴۵۰-۴۴۹ ،۳۸۵-۳۸۴ ،۳۳۶ ،۳۰۷ ،۲۸۷
،۵۶۵ ،۵۵۵ ،۵۴۰ ،۵۲۹ ،۵۲۱ ،۴۵۶-۴۵۳

۶۹۸،۶۵۶،۶۲۳،۵۹۲،۵۶۸
فاطیخانم؛۳۵۴-۳۵۳

فانون،فرانتس؛۱۷۰،۱۳۱
فتحی)مستعار(؛۵۷۳،۵۵۴

فخررازی،)امام(؛۵۶
فرتوکزاده،فاطمه؛۵۸۵-۵۸۴

فرجادراد،فرشیده؛۴۷۳،۴۷۰،۴۶۹،۴۶۷
،۱۹۴-۱۹۳ ،۱۸۰ ،۱۲۷ ،۱۲۵ ،۱۲۱ فروغ؛ فرخزاد،

۸۲۰،۷۰۳
فرخنده،علیمحمد،)کشتگر(؛۳۴

فرخی؛۸۴
فرس،ژانویه؛۷۲۵

فرسیو،ضیاالدین،)سرلشکر(؛۵۰۳،۴۰۴،۲۹۹
فرنزی،توماس؛۸۳۵

فرهاد،احمد،)دکتر(؛۱۰۲-۱۰۱،۹۲
فرخزاد،فروغ؛۸۲۰
فروغی،احمد؛۳۲

فروهر،داریوش؛۸۰۵،۲۰۹،۸۶
فروید؛۳۴۵

ففر،جان؛۱۶۹،۱۲۴
فقیری،امین؛۱۶۷،۱۲۷

فالطوری،جواد؛۸۹
فلسفی،محمدتقی؛۱۰۸
فهمیده،حسین؛۴۳۱

فهمی،منصور؛۸۳۲،۸۲۵
فوکو،میشل؛۸۲۶،۷۴۳،۵۷۸

فویرباخ،لودویک؛۸۲۶
فونداخ،هانس؛۳۷۹

فیروزآبادی،حاجسیدرضا،)آیتالله(؛۷۷۰،۱۳۹
،۵۲۹ ،۴۳۵ ،۴۰۳ )مهدی(؛ مسعود، فیروزکوهی،

۵۷۲،۵۷۰،۵۵۴



۸۵۲ازفیضیهتاپیکار

فیروزیان،مهدی؛۷۸۱،۱۷۸،۱۰۴
فیسک،رابرت؛۸۳۳،۸۲۹

قابوس،سلطان؛۸۰۰،۴۸۷،۴۸۲،۴۸۰
قاسم،عبدالکریم؛۲۰۲،۱۴۳،۵۴

قاسمی،احمد؛۱۷۰
قاضی،محمد؛۱۷۱،۱۲۴

قاضیطباطبایی،سیدمحمدعلی،)آیتالله(؛۳۱۹
قائدی،مجید؛۶۶۲

،۵۵۴ ،۵۴۷-۵۴۵ مرکزی(؛ )احمد جواد، قائدی،
۶۶۲،۵۷۳-۵۷۰،۵۶۳-۵۶۲،۵۵۶

قائمپناه،حسن؛۱۲۴
قائنی،مهدی؛۶۵
قبانی،نزار؛۸۲۹

قجرعضدانلو،نرگس؛۵۸۵،۵۸۳
قدوسی،علی؛۶۲۸

قدومی،فاروق،)ابواللطف(؛۷۰۶،۵۲۷
قدیمی،بهرام؛۸۳۰،۸۱۸،۷۳۱،۷۲۴،۷۲۳،۷۱۷

قذافی،معمر؛۵۲۰،۵۱۸-۵۱۵،۵۰۵،۵۰۲،۵۰۰-۴۹۹
قرنی،محمدولی،)سرلشکر(؛۱۱۲-۱۱۱،۷۰

قرهباغی،)سرلشکر(؛۷۸۱،۶۱۸
قطب،سید؛۶۷

،۳۴۱-۳۴۰ ،۲۹۸ ،۲۱۳ ،۱۰۴ صادق؛ قطبزاده،
،۵۰۵-۵۰۱ ،۳۸۴ ،۳۵۶-۳۵۴ ،۳۵۲-۳۵۰

۷۸۱،۶۲۸،۵۲۲
قلمداران،حیدرعلی؛۷۴

قلیچخانی،پرویز؛۸۳۸،۷۰۸،۷۰۷،۱۹۵
قناتآبادی،شمسالدین؛۱۳۷

قنادزاده،محمدتقی؛۱۱۱
قنبری،شهرام؛۷۰۶

قندی،محمود،)مهندس(؛۱۶۳
کاپوچی،هیالریون،)اسقف(؛۶۲۳،۵۱۳،۱۳۶

کاِرل،آلکسیس،)دکتر(؛۱۶۸
کاسترو،فیدل؛۴۹۹،۱۶۸،۱۶۵

کاسمینسکی،یوگنی؛۱۲۳
کاشانی،سیدابوالقاسم؛۱۳۹

،۸۹ ،۸۶ ،۷۳ ،۶۹ ،۵۶ ،۳۴ )آیتالله(؛ کاشانی،
۱۳۷،۱۲۱،۱۱۴

کاشفالغطا،محمدحسین؛۳۸
کاظمزادهایرانشهر،حسین؛۴۱

کاظمی،ایرج؛۳۴۴
کاظمی،فرخ؛۳۴۴
کاظمی،فرهاد؛۳۴۴
کاظمی،فرشاد؛۳۴۴

کاظمی،باقر؛۸۳
کافکا؛۷۴۰

کافی،عبدالحسین،)دکتر(؛۸۰۸،۶۷۰
کاالندر،نیکال؛۸۲۸

کالِون؛۷۶۷
کامیلو،تورز؛۳۹۳،۱۳۹
کاوههلند)مستعار(؛۷۴۳

کائوتسکی؛۵۲۸
کبیری،حسن؛۳۱۷

کتیرایی،مصطفی،)مهندس(؛۸۹
کرباسچیان،علیاصغر؛۱۶۳

کربالیی،حیدر،)کلیدر(؛۲۸
کریستن،الیویه؛۸۳۴

کریمخانزند؛۴۰
کسرایی،سیاوش؛۱۲۳،،۲۷۲،۱۴۴

کسروی،احمد؛۴۴۹،۳۴۲،۱۷۱،۱۶۱،۶۹،۲۳
کشاورز،کریم؛۱۶۹،۱۲۴-۱۲۳

کشاورز،غالم؛۶۹۳،۶۹۲،۶۹۱،۶۱۰
کشاورزصدر،هوشنگ؛۷۷۷،۷۰۹،۸۶

کشاورزصدر،محمدعلی؛۸۴
کشکویی،ایرج؛۱۲۰

کالنتری،محمد)پیروز(؛۷۸۵،۱۳۲
کالنتری،مشعوف؛۴۶۷
کالهدوز،هادی؛۱۶۳
کالین،نائومی؛۷۲۶
َکلُهر،کیهان؛۸۱۷
َکلُهر،مهدی؛۳۴۶

کمرهای،میرزاخلیل؛۵۴،۴۰
ِکِندی،)رئیسجمهورآمریکا(؛۷۷۰،۸۶،۸۳
کنفانی،غسان؛۸۲۵،۸۲۳،۵۲۳،۳۳۹،۲۳۸

کواکبی،عبدالرحمان؛۴۲۲
کوچکخان،میرزا؛۷۵۱،۴۲۰،۳۰۹

کوربن،هانری؛۱۷۳،۶۴
کورن،هانری؛۸۲۷
کورتینا،یان؛۱۳۹
کوشا،خلیل؛۱۳۲
کولون،میشل؛۸۲۶

کویسی،باسل)الُکبیسی(؛۴۸۶،۲۹۱
کیسینجر؛۴۶۶

کیله،سالمه؛۸۲۶،۸۱۸
گابون،گئورگی،)کشیش(؛۱۳۹

گارسیامارکز،گابریل؛۸۳۶
گاندی؛۷۸۰،۱۵۲-۱۵۱



نمایۀنامها   ۸۵۳

گراس،ژان؛۶۹۹
گرتسن؛۶۹۷-۶۹۶
ِگَرن،دانیل؛۴۹۹
گرینبرگ،لِو؛۸۳۴

گلپایگانی،)آیتالله(؛۱۱۴-۱۱۳،۱۱۱،۶۱
گلزادهغفوری،علی؛۱۶۳

گلنراقی،حسن؛۸۱
گنابادی،محمدپروین؛۱۲۴
گودرزی،خیبرخان؛۱۴۶

گورتز،آندره؛۷۰۸
گورسل،ندیم؛۸۳۳

گورکی،ماکسیم؛۶۸۹،۱۷۱
گیورگیو،کنستانویرژیل؛۱۷۱

البیکا،ژرژ؛۸۳۶،۸۲۵
الجوردی،اسدالله؛۷۸۱،۱۰۴،۸۳

الرتگی،ژان؛۱۷۰
الری،سیدعبدالحسین؛۷۵۱،۲۲

الری،سیدعلیاصغر؛۷۵۲
الفیت،ژان؛۱۷۱

الکوست،ایو؛۱۶۹
الگویه،آرلت؛۸۳۶

المارتین؛۱۳۲
المارک؛۱۷۲
الهوتی؛۸۴

الهوریپاکستانی،محمداقبال؛۶۷
َلبیکا،ُژرژ؛۷۳۰

لسکی،هارولد؛۷۹
لمبتون،آنی؛۱۶۹

،۳۹۵ ،۳۷۹-۳۷۸ ،۳۶۶ ،۳۴۲ ،۳۰۹ ،۱۷۰ لنین؛
،۶۳۰ ،۶۲۱ ،۶۱۶ ،۵۷۹ ،۵۷۰ ،۵۵۷ ،۴۲۰

۷۸۳،۶۹۹-۶۹۷،۶۹۶،۶۸۶،۶۴۶،۶۴۱
لوبار،استفانی؛۸۳۰
لوبون،گوستاو؛۳۴۵

لوتر؛۷۶۷
لوسوردو،دمینیکو؛۷،۷۱۵

لوفور،کلود؛۸۳۳
لوکاره،جان؛۸۲۸

لوکلرک،پاسکال؛۷۴۶
لوگزامبورگ،روزا؛۸۳۱،۷۲۵

لومومبا،پاتریس؛۱۷۰
لووی،گیدئون؛۸۲۹،۸۲۷

لووی،میکائیل؛۸۳۶،۸۳۴،۸۲۷،۵۲۹،۲۸۷
لیبکنشت،کارل؛۸۳۱

،۱۷۴ ،۱۷۰ ،۱۶۲ ،۶۵ ،۴۱ ،۱۲ مارکس،کارل؛
-۷۱۳،۷۰۴،۶۴۶،۵۵۷،۴۳۷،۳۹۵،۱۹۶
،۸۰۵ ،۸۰۳ ،۷۳۰-۷۲۹ ،۷۲۵-۷۲۴ ،۷۱۷

۸۳۶،۸۳۵،۸۲۴،۸۲۲،۸۲۰،۸۱۲،۸۰۷
مارکوس،)معاونفرماندهشورشی(؛۸۳۱،۸۲۴،۷۲۴

ماریام،هایله؛۴۹۸-۴۹۷
مازندرانی،ابراهیم؛۷۸۳-۷۸۲-۱۹۵

ماسالی،حسن؛۵۰۳-۵۰۲،۴۸۵،۳۷۸-۳۷۷،۳۴۷
ماسپرو،فرانسوا؛۱۶۸
مالکحسین؛۶۴۶

ماندار،استفان؛۸۳۱
ماندل،ارنست؛۸۳۵
ماندال،نلسون؛۶۴۱
مایاکوفسکی؛۶۸۹

مائوتسهدون)مائوییسم،مائوییستی(؛۱۹۶،۱۷۰،۱۵۹،
۸۰۸،۷۸۳،۴۹۱،۴۰۱،۳۷۹،۲۵۱،۱۹۸

مبشری،محمدعلی،)سرهنگ(؛۸۱
مبشری،اسدالله؛۱۷۳
متحدین،محبوبه؛۵۸۴

مجتهدشبستری،محمد؛۵۴
َمجِدالنی،ُجبران؛۳۷۱

محجوب،محمدجعفر؛۷۰۶،۷۹
محسن،سعید؛۱۴۵-۱۴۴،۱۰۴-۱۰۳،۹۰،۸،۵،
،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
محصص،اردشیر؛۲۱۱

محققیالهیجی،محمد؛۵۴
محالتی،بهاالدین،)آیتالله(؛۳۶۴،۳۱۹،۱۱۱،۶۹

محمد،بهاالدین،)پدرمولوی(؛۵۶
محمدعلی؛ن.ک.به:حقشناس،تراب

محمدیانباجگیران،شهرام،)جواد(؛۶۶۲،۶۵۸،۵۸۳،
۶۶۹

محمودی،مظاهر،)بهرام(؛۶۶۴،۶۶۲،۵۵۴
محمودیان،عطاالله؛۳۰۶

مختوم؛۶۱۰
مدیرشانهچی،حاجمحمد؛۷۸۱،۱۵۳
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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

ِمسحال،سعید؛۲۲۰،۲۱۶
مسعود،محمد؛۴۴

مسعودی،علیاصغر،)تیمسار(؛۷۷۲،۱۰۳
ُمسِلم؛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
،۱۴۵،۱۳۶،۱۳۱،۱۲۱،۱۱۵،۱۰۳،۹۶،۹۴
-۷۶۸،۵۰۸،۴۵۱،۴۰۷،۴۰۲،۱۵۲،۱۴۸
،۸۰۶،۷۸۰،۷۷۷،۷۷۵،۷۷۲-۷۷۰،۷۶۹

مصدق،حمید؛۱۲۵
مصفا،مظاهر،)دکتر(؛۱۳۲

مصالنژاد،عزت؛۳۴
مطر،فؤاد؛۱۴۳

،۹۲-۹۱،۸۲ ،۶۴ ،۵۸ ،۵۳ ،۳۸ مرتضی؛ مطهری،
،۱۳۹ ،۱۲۳ ،۱۱۶ ،۱۱۳ ،۱۱۱ ،۱۰۰-۹۸
،۴۰۰ ،۳۶۳ ،۳۲۰ ،۲۳۳ ،۱۵۸ ،۱۵۳ ،۱۴۹

۸۰۸،۷۷۸،۵۹۹
مظاهری،عباس؛۳۲۶
مظفری،مهدی؛۲۰۸

معاضد،شیرین،)فضیلتکالم(؛۵۸۶
معاویه؛۴۳۱،۳۶۶

،۲۸۲ ،۲۲۴ ،۱۷۸ ،۳۴ )نبی(؛ عبدالنبی، معظمی،
۴۳۴،۴۲۹،۳۰۳،۲۹۳-۲۹۱

ُمعظمی،بهروز؛۷۰۹،۳۷۷
معینفرد،علیاکبر،)مهندس(؛۸۹

معینی،محمدرضا؛۷۱۷
معینی،سلیمان،)فایق(؛۱۲۰

معینی،عبدالله؛۱۲۰
ُمفتح،محمد؛۳۴۵،۱۶۳،۱۲۳

مفید،بیژن؛۱۲۵،۱۲۲

،۴۲۱ ،۳۶۲ ،۳۲۷-۳۲۶ ،۳۱۷ ،۸ محمد؛ مفیدی،
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
ملمان،یوسی؛۸۲۸
ملهلم،شائول؛۸۳۳
ممیز،مرتضی؛۲۱۱

مناع،میثم؛۸۳۶
منتسکیو؛۱۳۲

منتظرحقیقی،علیاصغر؛۱۶۳
منتظری،محمد؛۵۰۲-۵۰۱،۳۴۹،۳۴۵،۳۱۹،۷۱،

۵۶۰،۵۱۳
،۳۱۹ ،۱۲۷ ،۷۱ ،۶۳ )آیتالله(؛ حسین، منتظری،

۴۱۸،۳۶۳،۳۴۹
منزوی،محمدرضا،)ستوان(؛۲۳۴

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
مهرعلیان،آذر؛۶۵۳
مهری)مستعار(؛۵۵۵
مهشید)مستعار(؛۵۵۵
مودوی،لوران؛۸۳۵
مؤذن،احمد؛۶۵۱
موسولینی؛۴۹۶

موسویاردبیلی،عبداکریم؛۶۶
موسویبجنوردی،سیدمحمدکاظم؛۱۴۷

موسویزنجانی،سیدابوالفضل؛۱۱۱
مولوی؛۷۰۴،۸۰،۵۶،۲۸،۳

مولویعربشاهی،محمدعلی؛۳۲۶



نمایۀنامها   ۸۵۵

مومنی،باقر؛۱۲۳
مونتِسر،توماس؛۱۳۹

مونیوزرامیرز،گلوریا؛۸۱۸
میتران؛۶۸۵،۱۳۰

میثمی،لطفالله؛۱۷۸،۱۵۳،۱۱۷،۱۱۲،۱۰۳،۹۱،
۴۷۵،۴۳۴،۴۳۱،۳۹۹،۳۳۵،۲۲۲-۲۲۱

میخاییل.س.،ایوانف؛۱۲۴
میرزا،ایرج؛۴۵۲،۱۹۱

میرزاجعفرعالف،فاطمه؛۵۸۴
میرزاغفوری،حسن؛۱۶۳

میری،حسین،)محسن(؛۶۶۰،۶۵۸،۵۷۳
میشل،لوئیز؛۸۲۵

میل،جانستوارت؛۱۶۹،۷۹
میالنی،سیدمحمدهادی،)آیتالله(؛۹۵،۷۰

میالنی،محمد،)دکتر(؛۱۱۸،۱۱۷
مینویی،مجتبی؛۱۲۴
مینی،کاتری؛۸۳۳

میهندوست،علی؛۳۵۵،۳۴۹،۳۰۸،۱۸۲،۱۷۲،۸،
،۴۱۵،۴۱۴

میهندوست،زری؛۵۸۴،۴۱۴
ناتلخانلری،پرویز،)دکتر(؛۱۲۵،۷۹

نادرپور،نادر؛۱۲۲،۶۸
نادرشاه؛۴۰

نادری،فاضل،)شاکر(؛۶۶۲،۵۹۱،۵۸۱
ناصر)مستعار(؛۴۹۶

ناظرزادهکرمانی،)دکتر(؛۹۲پنامور،رحیم؛۱۷۱
نائینی،میرزای؛۱۳۹

نبوی،بهزاد؛۷۹۲،۴۲۳
،۲۸۲ ،۲۷۶ ،۲۴۲ ،۲۲۶ ،۷ محسن؛ نجاتحسینی،
،۳۷۳ ،۳۷۲ ،۳۷۱ ،۳۴۰ ،۲۹۴ ،۲۹۳ ،۲۸۷

۸۳۸،۷۸۸،۵۲۹،۴۵۴،۳۷۸،۳۷۵
نجاتی،غالمرضا؛۷۷۲،۷۷۰،۲۱۳،۱۷۰،۱۰۳

نجفیمرعشی؛۱۱۴،۱۱۱،۶۱
نزیه،حسن؛۷۷۰،۹۳

نسیمشمال؛۸۴
نظامیگنجوی؛۱۳۷

نظری،ابراهیم؛۶۲۲،۶۲۱
نفیسی،مجید،)احمد(؛۷۳۹،۶۸۷،۶۶۰،۶۵۸،۶۲۰

نفیسی،سعید؛۱۲۴،۸۰
نگری،تونی؛۸۳۴،۸۲۵

،۳۰۷ ،۱۷۹ مسعود(؛ )اکبر، محمدکوچک، نمازی،
،۵۸۱ ،۵۷۳ ،۵۷۱ ،۵۶۶-۵۵۴ ،۵۴۳-۵۴۲

۶۵۴،۶۴۰،۵۹۸،۵۸۳

ُنمیری،جعفر؛۱۴۳
نهاوندی،هوشنگ؛۱۶۹
نهرو،جواهرلعل؛۱۱۸

نوابصفوی،سیدمجتبی؛۶۹
نوذر؛۱۷۰

نوربخش،جواد؛۱۸۹-۱۸۷
نوروزی،حسین؛۱۷۱

نوری،حسین؛۶۶
نوری،فضلالله،)آیتالله(؛۶۹

نوشین،عبدالحسین؛۱۶۹
نوقانی؛۴۱
نیستانی؛۴۰

نیکاندام،منوچهر؛۶۵۱
نیکبینرودسری،عبدالرضا،)عبدی(؛۱۸۳،۹۰
نیکخواه،پرویز؛۷۸۱،۴۰۱،۳۹۹،۲۲۵،۱۰۴

نیکداوودی،حسن؛۴۰۲،۲۲۷
نیکسون؛۳۲۳،۱۹۳
و.ت.استیس؛۴۲۳

واحدی؛۶۱۰
واحدی،عبدالحسین؛۹۶،۵۸
واعظزادهخراسانی،محمد؛۹۶
واعظکاشفی،مالحسین؛۶۳

واالمنش،شهرام،)کمالخسروی(؛۷۱۱
وثوقی،ناصر؛۱۹۴

وثیقپورنخودبریز،هاشم؛۵۴۲،۳۱۵
وجدی،محمدفرید؛۶۶
وحید)مستعار(؛۵۵۵

وحیدی)مستعار(؛۴۹۶
ورشفسکی،میشل؛۸۳۰
وزیری،هوشنگ؛۱۲۲
ونهگم،رائول؛۸۲۸
وو،پیردو؛۱۷۰
ویل،نیکال؛۸۳۴

هابل،ژانت؛۸۳۴،۷۱۸
هاشمبیکلشکری،محمدعلی؛۸۳

،۸۱ ،۷۴ ،۶۷ ،۶۳-۶۲ علیاکبر؛ هاشمیرفسنجانی،
،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
هانیالحسن؛۶۵۱

هاوکینز،لوئیس؛۵۴۷،۴۴۶،۳۲۴،۳۲۱



۸۵۶ازفیضیهتاپیکار

هاوگ،ولفگانگ؛۸۳۴
هجز،کریس؛۸۲۸

هدایت،صادق؛۴۴۰،۱۶۷،۷۴،۶۴
هرهرا،ِرمی؛۸۳۳،۸۳۱-۸۲۹،۸۲۶،۸۲۵،۷۲۷

هس،امیره:۸۲۹،۸۲۸
ِهْلمز،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
هویدا،امیرعباس؛۱۶۷،۱۲۲

هیرمنپور،بیژن؛۷۱۸
یارشاطر،احسان؛۷۰۶،۱۲۵

یاسین،کاتب؛۱۲۷
یاکوب،ژوزف؛۸۲۹

یالتا،پل؛۸۳۶
یحیی)اسممستعار(؛۸۲۴،۸۱۹،۱۷۴

)ایوب(؛۵۵۴،۵۱۰،۴۸۵،۳۲۷، محمد، یزدانیان،
-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

یوسفالنجار،محمد،)ابویوسف(؛۲۳۶
یوشیج،نیما؛۷۴

یوُنس،الرائد،)سرگردیونس(؛۲۷۶
یونس،ابوالَحِبد؛۵۱۱

یونسی،ابراهیم؛۳۹۸








