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 ! توضیح نویسنده رد باره ااشتنر مجازی کتاب
 

توانست متن را  در این فاصله از نظرات اصالحی و انتقادی که می. در استکهلم سوئد منتشر شد ۴۰۰۲این کتاب نخست در سپتامبر 

یی جا به جاتاب یک فقط در بخش نخست ک. البته به ساختار کتاب دست نزدم. از دقت و صحت بیشتر برخوردار نماید استفاده کردم

در فصل مربوط به ارتباط با . افزودم «ترور بیژن جزنی و یاران» ها و مطالب تکمیلی انجام دادم و نیز مطالبی با عنوان در توالی فصل

در صفحات مختلف، مطالبی برای تدقیق و تکمیل و یا تصحیح . های حاکمیت، دوازه عنوان تازه زیر همین فصل اضافه کردم ارگان

همه . از لحاظ انشائی و روانی جمالت نیز در کتاب دست بردم. اشتباهات چاپی را رفع کردم. زودم و در بعضی موارد هم کاستماف

از آن بخش از انتقادات منتشر شده که به تدقیق و تصحیح . ها را با توضیحات بیشتر در بخش پایانی کتاب متمرکز کردم پانوشته

 . اشاره کردم  ها در مواردی نیز ایرادات ناواردی مطرح شد که در بخش پانویس. کرد استفاده کردم کتاب کمک می

ها، گفتگوهای تلفنی و یا حضوری انتشار چنین کتابی را مورد حمایت قرار  در اینجا از همه خوانندگانی که از طریق مقاالت، ایمیل

ها، به من یادآور شدند، صمیمانه  به ویژه فراموشی داده و برخی نکات را که به دلیل گذر زمان و عدم دسترسی به مدارک و

 . گزارم سپاس

 

سازی نهایی کتاب را بر عهده داشتند صمیمانه  فر که زحمت آماده در همین جا از همکاری دوست گرامی آقای شهرام فرزانه

 « .گزارم سپاس
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naghi.hamidian@gmail.com  

 

 



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

3 

 اهی آرزو سفر با بال
 نقی حمیدیان: نویسنده

 میالدی ۴۰۰۴یه فور: تاریخ نشر اینترنتی کتاب

 فر شهرام فرزانه: پردازی صفحه

  صفحه 252 تعداد صفحات

 وظفحق چاپ مح



–

4

:
9.......................................................................................................................................................گزاريسپاس
11.........................................................................................................................................................گفتارپیش

14...............................................................................................................................!روي آوري به فعالیت سیاسی
24........................................................................................................................................چگونگی تشکیل گروه

29........................................................................................................................در آمدیم« گروه»ما نیز به عضویت 
31.........................................................................................................................................اهداف و مواضع گروه

34.......................................................................................................................ات اقتصادي و اجتماعی گروهتحقیق
37........................................................................................................ها در گروهتأثیر رویدادهاي انقالبی سایر کشور

40............................................................................................................................تقویت روحیه شورشی در گروه
44............................................................................................................................نگاهی به شرایط اجتماعی کشور

46.................................................................................................................................تغییرات فرهنگی و واکنش ما
49.............................................................................................................هاي سنتیطتغییرات فرهنگی و واکنش محی

52..............................................................................................................................................روشنفکران و خلق
56........................................................................................................................تأثیر تحوالت اوضاع کشور بر گروه

58..................................................................................................................ترین راه رسیدن به هدفکوتاه« راههبی»
64..............................................................................................................«مبارزه مسلحانه هم استراتژي، هم تاکتیک»

69.....................................................................................................................................اولین عمل مسلحانه گروه
75..................................................................................................................................هاي گروهگیرياولین دست

80....................................................................................................................................................شبی در تهران
83...........................................................................................................................................پایان ماجرا در تهران

85..........................................................................................................................................دنباله ماجرا در ساري
87...............................................................................................................................برقراري تماس با گروه جنگل

89..................................................................................................................صفائی فراهانیمالقات عباس مفتاحی با 
91.................................................................................................................زاده و حمید اشرفمالقات مسعود احمد

93.....................................................................................................انتقال احمد فرهودي به جنگل، اولین گام وحدت



–

5

95.........................................................................................................، حمله مسلحانه به پاسگاه سیاهکل49بهمن 19
100.................................................................................................................................بازداشت ما توسط ساواك

101..................................................................................................................................................کاظم سالحی
103..............................................................................................................................................................اوین

104...........................................................................................................................آزادي از زندان، تماس با عباس
109......................................................................................هاي فدائی خلقچریک) سازمان(وحدت دو گروه، تأسیس 

111....................................................................................................................................دستگیري عباس مفتاحی
116..................................................................................................................................!دستگیري و محکومیت ما

119..........................................................................................................................................دادگاه نظامی ارتش
128..................................................................................................................»دادگاه دوم«دادگاه تجدید نظر ارتش 

131...................................................................................................دفاعیه اسداله مفتاحی در دادگاه تجدید نظر ارتش
144...............................................................................................................................)تهران(فلکه موقت شهربانی 

145....................................................................................................................................زندان قصر، زندگی تازه
149..............................................................................................................................................وضعیت زندانیان

156......................................................................................................................................................بیژن جزنی
161......................................................................................................................................زندان وکیل آباد مشهد

165...................................................................................................................................................کمون بزرگ
168............................................................................................................................................پرهیز از چپ روي

171...................................................................................................................................................روابط درونی
174....................................................................................................................................!ترور بیژن جزنی و یاران

176.....................................................................................................................مناسبات نیروهاي درون زندان مشهد
179..................................................................................................................................................انتقال به تهران
181...........................................................................................................................................قصرانفرادي زندان 

186.......................................................................................................................................................بخش دوم
186...........................................................................................................................................................انقالب

190.........................................................................................................................................شرایط قبل از انقالب
192.............................................................................................................................................بنیادگرائی مذهبی



–

6

197...............................................................................................................................استبداد و رادیکالیسم انقالبی
199..........................................................................................................................گراهان ملیخوااستبداد و آزادي

204.............................................................................................................................عوامل ذهنی و فرهنگی جامعه
210....................................................................................................گري ایدئولوژیکیانحرافات، اشتباهات و افراطی

218..........................................................................................................................روحانیون، انقالب و اعتماد ملت
225.............................................................................................................................انقالب و اصالح طلبی سیاسی

230........................................................................................................................آزادي از زندان و تماس با سازمان
234......................................................................................................................ستاد سازمان در دانشکده فنی تهران

236.....................................................................................................اي از مسایل درونی و شرایط رهبري سازمانپاره
243.................................................................................................................سازمان و اوضاع بعد از پیروزي انقالب

249.........................................................................................................................................ها و برخورد مااعدام
250.................................................................................................................................رفراندوم جمهوري اسالمی

252...............................................................................................................رابطه سازمان با دولت و حاکمیت جدید
254......................................................................................................اوضاع نظري سازمان و ارزیابی حاکمیت جدید

257.........................................................................................................................پایگاه اجتماعی و طبقاتی سازمان
260.................................................................................................................................)مازندران(مأموریت شمال 

262..............................................................................................................................................................گنبد
266.............................................................................................................تشکیل ستاد، محتواي سیاسی و جایگاه آن

270....................................................................................................................................ستاد و واکنش حاکمیت
272.....................................................................................................................هاي تشنج و خشونت در منطقهزمینه

277...................................................................................................................................سازمان در ترکمن صحرا
280...............................................................................................................................هاموضوع خلع سالح پاسگاه

283......................................................................................................)58زدهم فروردین ششم تا سی(جنگ اول گنبد 
287............................................................................................................................................................توماج

289...........................................................................................................................................ورود هیئت سازمان
292........................................................................................................................................ش بستالش براي آت

295......................................................................................................................................آمدهاي جنگ گنبدپی



–

7

298..................................................................................................................ترین مسایل سازمان قبل از انقالبمهم
303...........................................................................................................................عضوگیري ویژه و پیامدهاي آن

308..............................................................................................................................................چریک و انقالب
311......................................................................................................................اولین انشعاب سازمان بعد از انقالب

318...................................................................................بعد از انقالب» مرکزیت«مسایل رهبري سازمان، انتخاب اولین 
324................................................................................................................!هاي بعد از انقالباوضاع سیاسی در ماه

327...................................................................................................................................!پیدایش اقلیت و اکثریت
331.................................................................................................شکاف نظري اقلیت و اکثریت در مرکزیت سازمان

336...........................................................................................................................مواضع سیاسی اکثریت و اقلیت
340.................................................................................................................)!پلنوم وسیع(58تشکیل کنفرانس مهر 

346..................................................................................اشغال سفارت آمریکا، اولین شکاف سیاسی در رهبري سازمان
350.........................................................................................................................................سازمان و حزب توده

356...............................................................................................................................................جنگ دوم گنبد
360.........................................................................................................."وحدت حوزه و دانشگاه"!انقالب فرهنگی

364..................................................................................................................................................انشعاب اقلیت
366.............................................................................................................................سازمان و جنگ ایران و عراق

369...................................................................................................................................تحویل سالح به حکومت
371.......................................................................................................................برخی مسایل درون رهبري سازمان

380......................................................................................................!!، اخراج؟ یا انشعابی دیگر»اکثریت«جناح چپ 
383.....................................................................................................................یالت حزبی سازمانگیري تشکشکل

388...........................................................................................................................................قیام مجاهدین خلق
394............................................................................................................................................سلطه سیاه وحشت

396....................................................................................................................هاي حاکمیتباره ارتباط با ارگاندر 
411..........................................................................................!؛ مساله مرکزي همه جریانات سیاسی بود«قدرت سیاسی»

413...................................................................................................................................ها؟موقعیت و مواضع نیرو
416..............................................................................................................مبانی و سیاست حزب توده ایران چه بود؟

420..........................................................................................................؟!جمهوري اسالمی« شکوفائی»معناي واقعی 



–

8

422.......................................................................................................................................!تناقض سیاست حزب
425....................................................................................................!روش سیاسی رفرمیستی حزب و سازمان اکثریت

426.................................................................................................................!دموکراسی، حقوق بشر، سکوالریسم و
428...............................................................................................................!حاکمیت اسالمی، نتیجه بالفصل انقالب

431.................................................................................................................!تسلط انحصاري افراطیون در حاکمیت
441.....................................................................................................................................است درست چه بود؟سی

445..................................................................................................................!دو برداشت متفاوت از سیاست سازمان
447..................................................................................................................................!؟...موضوع اتهام خیانت و

453.............................................................................................................................نزدیکی سازمان به حزب توده
457.................................................................................................................................هاايتلقیات فدائیان از توده

464.................................................................................................................................................سفر به شوروي
466...................................................................................................روابط نیروهاي انقالبی غیر حکومتی بعد از انقالب

472...................................................................................60آذر سال 16تحمیل انشعاب علی کشتگر و هیبت معینی در 
477............................................................................................................................العاده کمیته مرکزيجلسه فوق

479.................................................................................................................................................در راه وحدت
481...................................................................................................................طبقه کارگر ایران» نوینطراز«سازمان 

483.................................................................................................تشکیالت کمیته مرکزي و انتخاب دبیر اول سازمان
485.............................................................................................................................روابط رهبري سازمان و حزب

490.......................................................................................................................................................:تنوشپی
506......................................................................................................................................................گفتار آخر

508................................................................................................................................................هاآرشیو عکس



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

9 

 گزاری سپاس
 

بیشتر . تمام را برحسب مورد، در اختیار تعدادی از دوستان مختلف گذاشتم های حتا نا ها و یا فصل در پروسه نوشتن کتاب بخش

های آموزنده و پرس و  های ضروری، تذکرات انشائی و مضمونی و یا با راهنمائی ارائه نظرات اصالحی، تدقیقی، یادآوریها با  آن

جا دارد در همین جا از همه این یاران به خصوص . جوهای تشویق کننده مرا برای ادامه کار و به پایان رساندن آن یاری رساندند

مجید عبدالرحیم  -بهزاد کریمی -یوسف کُر  -تاجی طالبی -( پسرعمویم)مد حمیدیان اح -حمید حمیدبیگی -اسفندیار کریمی

که به طریق  در ضمن از همه یارانی. صمیمانه سپاسگزاری کنم... و دیگر دوستان -فردوس جمشیدی رودباری -مهدی فتاپور -پور

شده و تذکرات به جا، به من کمک رساندند نیز  های تلفنی و یا گفتگوهای مستقیم در یادآوری مسایل و یا نکات فراموش تماس

از دوستان گرامی ترکمن، که طی چند جلسه گفتگو در اتاق اختصاصی اینترنتی پال تاک و در دیدارهای حضوری و . سپاسگزارم

ون های تلفنی بخشی از مسایل فراموش شده مربوط به چگونگی تشکیل و فعالیت ستاد شوراهای ترکمن صحرا و کان یا تماس

امیدوارم بخش مربوط به ترکمن صحرا نقطه . کنم سیاسی و فرهنگی خلق ترکمن را زنده کردند، در همین جا صمیمانه تشکر می

از ادیت اولیه انشائی و . های هم میهنان ترکمن ما باشد بندی تجارب سیاسی و به روز کردن خواسته شروع مناسبی برای جمع

باید تشکر فراوان اینجا  در. پیگیر اسفندیار کریمی و حمید حمید بیگی به ویژه سپاسگزارم های ها و راهنمائی مضمونی و تشویق

 . چنین از همسرم ناهید قاجار که مشوق اصلی و پیگیر من در به سرانجام رساندن کتاب بوده است ابراز کنم خود را هم
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 : این کتاب را به

 شان؛  نظر از هر گرایش فکری یا سیاسی بارزان راه آزادی دیروز و امروز صرفی م همه

  یاران از دست رفته؛   به همه 

 : ام شدنی به ویژه به یاران فراموش نا 

 احمد فرهودی  

 عباس مفتاحی 

 و

  اسداله مفتاحی 

    !کنم تقدیم می 
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 گفتار  شیپ
  

این وضعیت بتدریج تبدیل . ای روبرو شدم های جامعه، در درون خود با جدال و کشمکش فزاینده تیعدال در جوانی در برخورد با بی

در این حال و هوا بودم که به پذیرش افکار و . نهایت ترک آن شد  اعتنایی و در  به جدال بر سر حفظ یک زندگی متعارف و یا بی

با این . از آن پس، راه و برنامه دیگری در پیش گرفتم. ع خود قرار دادشعا ام را به تمامی تحت عقایدی روی آوردم که مسیر زندگی

گذشت در  اما هرچه که زمان می. های بسیاری گذشتم های مختلفی را طی کردم و از فراز و نشیب حال و هوای فکری، گذرگاه

سر انجام تصمیم . زیستم بحران فکری میمدت درازی در شرایط . یافتم هایم نشانی نمی اندازی دور نیز از تحقق بخشی از آرزو چشم

ای سحرآمیز  ای که به مانند جامه آن بینش و اندیشه. ام چیره شوم گرفتم از فعالیت تشکیالتی فاصله بگیرم تا بتوانم برتناقضات درونی

تن آن شبح که تمام روح در پروسه بیرون رف. رفت همراه با شور و شوق جوانی بر تن کرده بودم، به راحتی از تن و جانم بیرون نمی

دیوی را به نیروی شور و احساس . های بیرونی و درونی سختی را از سرگذراندم ها و کشمکش و جانم را تسخیر کرده بود، رنج

فرساتری را متحمل  های جان اما به هرحال، در شیشه کردم، اما برای بیرون آوردن آن باید سختی ام، نه به راحتی،  انسانی و اجتماعی

 . شدم یم

لنینیستی  -و ایدئولوژی مارکسیستی  بینی جهان ام را با سال از بهترین ایام زندگی ۴۸، یعنی بیش از ۰۴۱۱تا سال  ۰۴۲۰از اواسط دهه 

های به  گرچه پیچ و خم. ام را در چهارچوب مجاز آن گنجانیده بودم همه رفتارهای زندگی فردی سیاسی و اجتماعی. گذراندم

همان    ئی در متنجا به جاها به باور من، تنها  طی این مسیر طوالنی زندگی سیاسی و انقالبی گذراندم، اما همه آن ظاهر متفاوتی را

 . همان خانواده اساساً واحد بوده است   همان محدوده و در   ایدئولوژی و در

تشکیالتی  -عباس مفتاحی، به فعالیت سیاسی به اتفاق احمد فرهودی و رحیم کریمیان در کنار ۲۱تا اواسط سال  ۰۴۲۱از پائیز سال 

در . روی آوردم از این تاریخ به همراهی گروه به افکار و نظریات مبارزه مسلحانه چریک شهری . مخفی مارکسیستی مشغول بودم

اری مردم به ی ۸۷سال و اندی در سوم آذر  ۷اما بعد از . قبل از مخفی شدن، بازداشت و به ده سال زندان محکوم شدم ۸۰سال 

های سیاسی و تشکیالتی با  در تمام انشعاب. ی فدائی خلق پیوستمها چریکبالفاصله به سازمان . انقالبی ایران، از زندان آزاد شدم

ثباتی سیاسی، کورسوکنان در جستجوی  در یکی دو سه سال بعد از انقالب، خسته از بی. بودم( اکثریت)ایران خلق  فدائیان سازمان

و برنامه سیاسی استوار، مشی سیاسی حزب توده و کم و بیش نظریات اعتقادی این حزب را به همراهی سازمان،  یافتن یک مشی

بعد از بازداشت رهبران حزب، سازمان ما نیز . گوی چراهای خود یافتم و به اصطالح در راه وحدت با این حزب قرار گرفتم پاسخ
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طبق تصمیم رهبری قرار بود بعد از مدت کوتاه شش ماهه به کشور . مهاجرت کردمبه فکر چاره افتاد و در پی آن به اتحاد شوروی 

 . سر بردم بهآنجا  سال و نه ماه در ۱برگردم، اما بر خالف میل خود به مدت 

. ای صرف مبارزه و فعالیت سیاسی و سازمانی کردم تمام انرژی و نیروی خود را به صورت حرفه ۱۵تا اواخر سال  ۲۰از اواخر دهه 

این کشور را ترک کرده به سوئد پناهنده  باالخره . در طول اقامتم در شوروی سابق، بتدریج در بحران عمیق ایدئولوژیکی فرو رفتم

از اواسط سال . جامه عقیدتی یا آن شبح عجیب را باالخره از تن و جان خود بیرون کنم در این هنگام بود که توانستم آن. شدم

همان شخصیت و مواضع روحی و    های تشکیالتی، به و در واقع انصراف از فعالیت( اکثریت)خلق  فدائیان مانبا استعفاء از ساز ۰۴۱۱

این باور رسیدم  من به . کردم که جای من در میان نیروهای ملی و دموکرات است در این زمان احساس می. احساسی اولیه بازگشتم

. ق انسانی و مصالح ملی، پیشرفت عمیق و پایدار در جامعه تحقق نخواهد یافتکه بدون دموکراسی و آزادی و نیز عدم رعایت حقو

کم  های طوالنی در عمل و حتا در نظر به اصل اساسی دمکراسی و آزادی پشت کرده ویا آن را بسیار دست من طی تمام این سال

بعد از یک سال جدایی از . دم داشتبرای من موضوع عدالت اجتماعی وتعصبات تشکیالتی بر هر اصل دیگری تق. گرفته بودم

ترین ایام  ترین و تلخ شیرین گری عقیدتی و عملی که با آن  سازمان، رسوبات این سفر طوالنی را از خود زدودم و در نتیجه از انقالبی

 . ام را گذرانده بودم، وداع گفتم زندگی

. ین کار البته هرچه بیشتر از هر نوع تفکر ایدئولوژیکی فاصله گرفتمدر ا. از آن زمان به بعد، کوشیدم افکار و نظراتم را از نو بنا کنم

ام  مثبت مبارزه سیاسی و سازمانی ترین ارثیه  ها که مهم ها و ناکامی با اتکاء به خود و حفظ روحیه تسلیم ناپذیری در مقابل سختی

آمیز، مورد سنجش و ارزیابی  گونه شیفتگی تعصب بود، کوشیدم همه مسایل سیاسی را با عقل و تجربه و مطالعه مستقل و بدون هیچ

 . قرار دهم

این تجربه که حاصل سالیان به نسبت طوالنی . ای که من از سر گذراندم، تنها به تعداد معدودی اختصاص ندارد به گمانم تجربه

به نظر من، همه کسانی که قدم . پس باید این تجربه را با همه در میان گذاشت. های فردی و جمعی است، متعلق به همه است فعالیت

نظر از اینکه  ای که داشته و یا دارند، و حتا صرف نظر از هر ایدئولوژی کشی گذاشتند، صرف در راه مبارزه با ظلم و استبداد و بهره

فشرده از زندگی  من با مروری. هایی هستند  در موقعیت پیروزی سیاسی یا شکست و انهدام قرار گرفته باشند، محتاج به چنین بازبینی

من هم معتقدم . ام، کوشیدم به نحوی عینی و تجربی سیر این سفر طوالنی و بازگشت آن را در وجوه عمده به قلم آورم سیاسی

ها  کنیم که دیگر ایدئولوژی می ما در دورانی زندگی. های بسته و بنیاد گرایانه، به سر رسیده است هاست که عصر ایدئولوژی مدت

 . ح و تبیین همه وجوه تغییر و تحول جهان پیچیده کنونی نیستندقادر به توضی

اما به جرأت . ترین وجوه آن باشند ها شاید در تحلیل نهایی قادر به ارائه درکی نسبی از تحول جهان آن هم در عمومی بینی جهان

ی تنوع و پلورالیسم، همزیستی  ، زمانهزمانه. وار به سر رسیده است و فرمولآمیز  تعصب های بسته، توان گفت عصر ایدئولوژی می

های متفاوت و تالش متحد و پیگیر در راه براندازی استبداد، فقر و  ها و فرهنگ مسالمت آمیز و متمدنانه افکار و آگاهی
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 ها که عمر خود را وقف مبارزه سیاسی از منظر تعصب مسلکی و لذا همه آن. ای آزاد و دموکراتیک است ماندگی در جامعه عقب

ام، به نحوی و یا به  توانند وجود خود را در آنچه که من از سر گذرانده اند، می کرده( کند ای فرق نمی هر ایدئولوژی)ایدئولوژیکی 

  . شکلی بازیابند

  

  (عبداهلل)نقی حمیدیان  
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 ! روی آوری هب فعالیت سیاسی

ها آیینه  در واقع آن. العاده انسانی و مطلوب بودند های سوسیالیستی فوق راستی آرمان به. کنم آغاز میاینجا  ؟ از!رویا و خیال

آری . آرزوهای دیرینه بشری برای دستیابی به برابری، برادری و زندگی فردی و اجتماعی به دور از ظلم و عقب ماندگی بودند

 . اند یزی داشتهچنین آرزویی، شیرین و انسانی است و به همین دلیل همواره برایم گیرایی هیجان انگ

گرایی و خدمت به جامعه و محرومان کشورم و سراسر جهان قادر به  ذهن خام جوانم تا سالیان متمادی از شدت شور و شوق جمع

فداکاری، به خصوص آسان و ارزان از خود گذشتن جزیی از . زیستم نشد ای که در آن می همان جامعه   های دیدن پیچیدگی واقعیت

هایم اشغال کرد که دیگر جایی برای زندگی عادی باقی  این امر چنان فضائی در ذهن و رؤیا. ام شده بود لیشخصیت ذهنی و عم

چون مستأجری موقتی در  در واقع در اوج جوانی، هم. ها گذشت ام با نگرانی ناشی از تحقق آن رویا تمام دوران جوانی. گذاشت نمی

 . زیستم این دنیا، می

. این امر در سنین جوانی کم و بیش در همه وجود دارد. ام سرشار از شوق و عواطف نوع دوستی بودند ماعیها و آرزوهای اجت رویا

کاری،  عالوه بر این ما در عالم ورزش. های بعد نیز چنین بود برای ما، من و رحیم کریمیان بهترین دوست دوره دبیرستان و سال

تری برای جذب  به همین دلیل در ما زمینه و کشش قوی. ی قرار داشتیمتحت تأثیر شخصیت واالی جهان پهلوان غالمرضا تخت

رحیم و من بعد از سیکل اول دبیرستان پهلوی ساری، . نوع و رعایت فروتنی به وجود آمده بود اقدامات جمع گرایانه و خدمت به هم

. ز دبیرستان شریف ساری به دبیرستان ما آمداز کالس دهم عباس مفتاحی ا. در رشته ریاضی همین دبیرستان، به تحصیل ادامه دادیم

های ما  کالسی در سال آخر همین دوره، احمد فرهودی نیز به جمع هم. ما در سه سال سیکل دوم با هم در یک کالس بودیم

وزی های دانش آم در دبیرستان مروی تهران مشغول تحصیل بود اما به دلیل شرکت در فعالیت  احمد یک سال پیش از این. پیوست

کالس  میان هم. همان کالس را بگذراند   لذا مجبور شد دوباره به ساری برگشته یک سال دیگر. جبهه ملی دوم، نتوانست قبول شود

بودیم از این رو  من و رحیم از قبل با هم دوست صمیمی. شدن، فاصله زیادی وجود دارد بودن تا دوست و دوست صمیمی

. هایی داشتیم  کالس بوده دوستی تر احمد از قبل هم برادر کوچکاکبر  علی با. یافت گسترش می های ما با دیگران نیز با هم دوستی

او با شخصیت . البته بیشتر افراد کالس با او رابطه داشتند. اما در اواخر سال، کم کم احمد به ما و ما نیز به احمد نزدیک شدیم

او همواره به دنبال کسانی بود . کرد مختلف آشنا شده و دوستی برقرار میهای  اش، خیلی زود با افراد دارای روحیه دوست داشتنی

ما با . رفته شکل گرفت سان دوستی من و رحیم با احمد رفته  بدین. ها باز کند گوی سیاسی و یا اجتماعی را با آن و که بتواند درِ گفت

ی جستن از فعالیت سیاسی در محیط سرد و ساکت وجود کنار بودن و دوری جستن از نقطه نظرات سیاسی احمد و در واقع دور
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انگیز احمد و گرایشات سیاسی او قرار  وری، نوع دوستی و میهن دوستی شگفت تحت تأثیر شخصیت و سخن شهرستانیمان، بتدریج 

ا سه نفر به بعد از دیپلم بتدریج م. بخشید مان را بیش از پیش نیرو می دوستی با احمد روحیات و عواطف بشر دوستانه. گرفتیم

 . صورت سه یار جدایی ناپذیر در آمدیم

ما به باشگاه ورزشی پیروز به . های آخر دبیرستان به ورزش کشتی نیز روی آوردیم من و رحیم اهل ورزش بودیم، به ویژه در سال

ترین  برجسته. نی داشتیمکاران، دوستان گوناگو در بین ورزش. کردیم ای چند بار تمرین می هفته. فتیم ر مدیریت آقای عمادی می

دو برادر دیگرش نیز به همین ورزش . کیلو شده بود ۸۷ها قهرمان کشور در وزن  همان سال   ها آقای محمد شعبانی بود که در آن

ن هما   ها قبل با ای روستایی نزدیک شهر بودند که از مدت از خانواده. اشتغال داشتند مراد و محمد به کار سلمانی . مشغول بودند

ما هربار . متری باشگاه قرار داشت شان در چند ده  مغازه. کردند سادگی و حجب و حیای مرسوم روستایی خود در شهر زندگی می

های مختلفی سر و کار دارند،  ها در رابطه با شغلشان با مشتری به طور کلی سلمانی. زدیم رفتیم به مغازه نیز سر می که به تمرین می

 . غازه از دوستان ورزشی و یا روستاییان حومه شهر و غیره بودندولی بیشتر مشتریان م

کرد و هرچند  ساده زندگی می. او انسانی دوست داشتنی، متواضع و دارای روحیه ورزشی بود. تر بود محمد از ما چند سال بزرگ

ای  رسید در زندگی دچار کمبود ویژه دنبال شغل مناسبی بود و در اداره راه آهن ساری کاری دست و پا کرده بود، اما به نظر نمی

محمد و برادرانش . اش، افراد بسیاری را پیرامون خود جمع کرده بود متین و توانائی ورزشی کاراکتربا محبت و صمیمیت و . باشد

شتند که آنان محفل قرائت قرآن هم دا. مقید به رعایت آداب مذهبی مانند نماز و روزه و حتا اصالح نکردن صورت و غیره بودند

کوشید ما را که از نظر اخالقی جوانان جمع و جوری بودیم با نرمش و مدارا به  محمد می. بار در آن شرکت کردیم من و رحیم یک

 . اما محیط تقریباً بسته قرائت قرآن بدون هیچ جاذبه خاصی، کششی در ما ایجاد نکرد. طرف تفکر دینی جلب نماید

هایی مانند کارگر ساختمانی، در و پنجره سازی، سبزی فروشی میدان،  ا برخورد داشتیم، شغله اغلب کشتی گیرانی که ما با آن

اما محیط . ای هم مانند ما محصل بودند عده. گی تاکسی، شاگردی مغازه و چند نفر کارمند دون پایه و معلمی مدرسه داشتند رانند

ین دوستان، علیرغم تجربه اندک اجتماعی ما، ارتباط نزدیکی با تقریباً بسته قرائت قرآن و به طورکلی مناسبات جمعی مذهبی ا

های  همان صفا و سادگی و محدودیت   کوشیدند آن محافل حداکثر می. روندهای جاری زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه نداشت

دست کم برای من چنین از این رو ضمن عالقه و احترامی که برای محمد قایل بودیم، . زندگی و عادات دیرینه را حفظ کنند

دانم که محفل مذهبی این دوستان به کار مبارزه با بهائیان مشغول بوده یا خیر اما یکبار  البته من نمی. محیطی، گیرایی چندانی نداشت

 واقع در چند کیلومتری شهر ساری برای بحث و »مافور جک« صحبت از آمدن مبلغ مذهبی با سواد از مشهد شده بود که به روستای

 . گونه بار نوع دوستی و خدمت به مردم نداشت این مسایل برای ما هیچ. جدل رفته است

رفتیم، با  ما به سینما می. های بسیاری هم داشت های زیاد، تفاوت نظر از شباهت ما با این دوستان صرف کاراکتراما بر عکس، تیپ و 

هر سال مثل بقیه جوانان در ماه محرم . خواندیم نماز مرتبی نمی. عادت به مسجد رفتن نداشتیم. دوستان متفاوت سروکار داشتیم
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در ماه رمضان چند روزی، پراکنده آن هم . کردیم های عزاداری البته با حال و هوای جوانیمان کم و بیش شرکت می همراه دسته

از این رو بتدریج از این محیط . گرفتیم و خالصه با مذهب به خصوص با تفکر مسلکی آن دمساز نبودیم اغلب بدون نماز، روزه می

تا اینکه یک روز در پشت . مان بریده نشد اما رابطه. هایمان نبود، فاصله گرفتیم ها و کنجکاوی وجه ارضاء کننده خواست که به هیچ

ما را به خود  نظر »از تراشیدن ریش معذوریم« کرد، تابلوئی با عبارت شیشه مغازه سلمانی که حاال دیگر آقا مراد آن را اداره می

 . جلب کرد

 

در مجامع مذهبی . ، در تهران، مشهد، قم و چند شهر دیگر، مردم دست به شورش و قیام زدند۰۴۲۴در آستانه امتحان نهائی خرداد 

محیط . هایی شده بودیم مذهبی، متوجه واکنش -ساری اگر چه حرکت محسوسی روی نداد، اما ما از طریق همین دوستان ورزشی

ما در . تر از آن بود که اعتراضات پنهانی به حرکت بیرونی و یا به تظاهراتی تبدیل شود تر و خموش شهر ساری بسیار سرداجتماعی 

اما در رابطه با احمد فرهودی بتدریج وارد فضای دیگری . ای گرایش معینی در مورد اوضاع سیاسی نداشتیم چنین محیط بسته

اش را در آغاز از پدرش آقای  او گرایشات سیاسی. گذاشت ر ما تأثیر ژرفی باقی میاحساسات سیاسی و اجتماعی احمد ب. شدیم

 -تر احمد که آن زمان دانشجوی پزشکی دانشگاه مشهد بود، گرایشات سیاسی محمود، برادر بزرگ. علی فرهودی گرفته بود

که در توان داشت به هرکس آنجا  زی بود که تااو نمونه یک انسان مبار. او انسانی پرشور و بسیار دوست داشتنی بود. مذهبی داشت

آمد، میان این دو برادر گفتگوهای  در آن زمان هر وقت که به ساری می. رساند از آشنایان به نحوی از انحاء کمک و یاری می

اما . آنان داشتم های من کشش زیادی برای شنیدن حرف. یافت افتاد که اغلب با بگو مگوهای تندی پایان می داری به راه می دنباله

ای را با من در  ها محمود نکته در یکی از آن. موقعیت مناسب نبود و تنها دوبار در گفتگوهای آنان به صورت شنونده حضور داشتم

وی رو به من کرده و گفت هر اندازه آگاهی به میان مردم برود اثر خود را خواهد داشت و . میان گذاشت که هرگز از یادم نرفت

شود، اما آیا اثر آن از بین  آب حوض رنگی نمیگرچه  اگر یک قطره مرکب را در حوض بزرگی بچکانیم،: ن پرسیدسپس از م

البته معما همین آگاهی و چگونگی بردن آن به . رود؟ در پی این استدالل از من خواست که در جهت آگاهی مردم قدم برداریم می

 . من فقط متوجه ضرورتی شده بودم که محمود بر آن تأکید کرد. معلوم نبودخود این مسئله برای من اصالً . میان مردم بود

با مادرش که به شدت سنتی و مذهبی بود، . احمد آدمی مذهبی نبود. زد یکی از اختالفات جدی میان دو برادر حول مذهب دور می

این مسئله که به هرحال . و جدایی همراه بوددر واقع روابط میان احمد و مادرش همواره با قهر . گونه سلوک و سازشی نداشت هیچ

برادرش محمود اگر چه . شد، بر کسی از خانواده و دوستان پوشیده نبود های سنتی جزو اسرار خانوادگی محسوب می در محیط

سی دوست با گرایشات سیا در حقیقت او یک فرد مذهبی متعارف، انسان دوست و میهن. مذهبی بود، اما افراطی و متعصب نبود

 . از این روی همواره مورد توجه و احترام اطرافیان و از جمله من بود. جبهه ملی بود

او دارای . ضمن به جا آوردن آداب ضروری دین به قول مشهور مسجدی هم نبود. وجه آدم متعصبی نبود پدر احمد به هیچ

عالقه داشت که به گمانم تا پایان عمر آن را حفظ گرایشات سیاسی جبهه ملی بود و به ویژه به زنده یاد دکتر محمد مصدق بسیار
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در حل و فصل مشکالت فرزندانش از هیچ کمکی دریغ . او مرکز ثقل خانواده و مورد اتکاء و احترام همه فرزندان خود بود. کرد

احمد رابطه . دکر اش هیچ کوتاهی نمی داشت و در کمک و یاری به دیگران نیز در حد توانائی او شخصیت محترمی . ورزید نمی

شخصیت محمود و احمد در حقیقت بسیار شبیه پدر بود پدری که به لحاظ رفتار و برقراری رابطه با . بسیار خوبی با پدر داشت

شاید به این دلیل بود که در خانواده پر اوالد فرهودی نظرات و گرایشات سیاسی و . فرزندان متعددش واقعاً دموکرات و نمونه بود

 . ی جریان داشتفکری گوناگون

تا دو سه سال بعد از اتمام دبیرستان، ما در باره همه چیز و همه مسایل از زاویه تفکر جبهه ملی، و پیر در زنجیر شاه، دکتر محمد 

اما در جو خفقان . دادیم مصدق و علل شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت از طریق نقطه نظرات احمد فرهودی، واکنش نشان می

. گری و اعتراض خشم آلود در ما رو به فزونی نهاد ز رفرم ارضی شاه و سرکوب تمام مخالفین سیاسی، روحیه انقالبیهای بعد ا سال

اما عباس مفتاحی شاگرد . اعتنائی و حتا تحقیر برخورد کردیم ما نسبت به ادامه تحصیل با نوعی بی. ما به دانشگاه راه پیدا نکردیم

های درسی  از کتاب. کرد او همواره مطالعه می. شجوی دانشکده فنی رشته معدن دانشگاه تهران شدبعد از دیپلم، دان. اول کالس بود

ها، با  کالسی به طور تصادفی در پشت بام منزل یکی از هم( ۴۱در تابستان سال )او در پانزده سالگی . گرفته تا هرکتاب دیگری

همان زمان، شیفته عقاید    از. رکس، انگلس و لنین آشنا شده بودهای گذشته حزب توده و برخی آثار ما ها و نشریات سال کتاب

درست  ۲۴در تابستان سال. های مطمئن تأثیر بگذارد کالسی کوشید بر دوستان و هم مارکسیستی شد و در شرایط خفقان پلیسی می

ای سیاسی مانند پخش نشریات و ه خرداد، عباس در جریان امتحان کنکور سراسری در تهران، به فعالیت ۰۸بعد از شورش و قیام 

 . کرد های به اصطالح بودار مطرح می طی دو سه سال در هر دیدار تصادفی میان ما، عباس محتاطانه حرف. پرداخت غیره می

اما گرایشی نشان . های اولیه داشت احمد با مارکسیسم آشنائی. روابط عباس مفتاحی و احمد فرهودی دوستانه و بیشتر سیاسی بود

. عالقمندی سیاسی احمد، کماکان به دکتر مصدق و جبهه ملی بود. تمایل داشتعلنی  نیمه او بیشتر به کار اجتماعی علنی و. داد نمی

اش دوستان گوناگونی از هر سن و صنفی، از روحانی پیش نماز مسجد گرفته تا کارگر و دانشجو،  احمد با چهره محبوب اجتماعی

انگیزی در برخورد  شگفت  او توانائی. کرد مارکسیسم او را محدود و مقید می. و روستایی داشت دار، شهری محصل، کارمند، مغازه

گرایشات مردمی احمد در محیط خفقان فزاینده محمد رضاشاهی روز بروز . ها داشت وجذب مردم و برقراری روابط عمیق با آن

 . شد تر می تر و در عین حال رادیکال عمیق

عباس برای . زد های آن دور می و احمد بیشتر پیرامون جنبش ملی شدن صنعت نفت، اشتباهات و ناتوانی های سیاسی عباس گفتگو

های سیاسی  کوشید آگاهی به عبارت دیگر عباس می. کرد بایست تفکر طبقاتی مارکسیستی را در او تقویت می  جذب احمد می

مردمی احمد را برای  -بایست ناکارآمدی گرایشات ملی  کار میبرای این . احمد را به سوی پذیرش اندیشه مارکسیستی سوق دهد

اقتصادی و سیاسی جامعه به خصوص در رابطه با شرایط دیکتاتوری فزاینده شاه به ثبوت  -های اجتماعی عدالتی حل معضالت و بی

ها حزب توده به  در آن سال .کرد در عین حال عباس با انتقاد از حزب توده با حرارت از مارکسیسم انقالبی دفاع می. برساند
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عباس به . کرد وجه مطرح نبود چرا که حزب پروسه تجزیه و انشعاب را در خارج بدون حضور ملموس در داخل کشور طی می هیچ

احمد هم به . لنینیستی را برای احمد به ثبوت برساند -کوشید ضرورت دارا بودن ایدئولوژی انقالبی مارکسیستی طور پیگیر می

با رشد گرایشات رادیکال در احمد و نیز ما، شور و شوق بیشتری برای شروع فعالیت جدی و . داد ندان دم به تله نمیاصطالح چ

 . شد دار در ما تقویت  ادامه

ما نیز به دلیل تیزهوشی و شخصیت واالی انسانی و . به طرف تفکر مارکسیستی جلب کند  کوشید نظر من و رحیم را نیز عباس می

از این رو دیری نپائید که در ما گرایش و کشش . گذاشتیم اش، به او احترام می نانه و دانش عمومی و سیاسی و نظریرفتار فروت

ما نیز به دکتر . رحیم و من در واقع دارای گرایش سیاسی خاصی نبودیم. بیشتری در برقراری پیوند دوستی با عباس تقویت شد

ها را به دست  آگاهی ما اندک بود و در آن دوران تنها از طریق احمد این آگاهی مصدق به طورکلی عالقه داشتیم اما شناخت و

ها و  این دوره به نوبه خود، ما را از ورای زندگی شهری، با درد. بعد از دیپلم، ما سه نفر به خدمت سپاهی دانش رفتیم. آوردیم می

های عینی رشد  بدینسان زمینه. به طور مستقیم آشنا کرد وطنان روستاییمان های وحشتناک زندگی هم ها و عقب ماندگی محرومیت

پیش و پس از پایان . رنج زحمتکشان شهری و روستایی به طور جدی در ما تقویت شد کشان دست کینه و نفرت از ظالمان و بهره

ن الفیت، آثار برتولد های ماکسیم گورکی، جک لندن، ژا هایی با محتوای اجتماعی و طبقاتی نظیر رمان دوره سپاهی دانش، کتاب

ایران، برخی از آثار کسروی، کتاب سیاست موازنه  هایی اجتماعی مارکسیستی، مطالعاتی در مورد تاریخ مشروطه برشت، کتاب

های مربوط به جبهه ملی، نامه مصطفی شعاعیان به دکتر مصدق و غیره را البته به طور پنهانی  منفی کی استوان، برخی نوشته

کشان شهری و روستائی و مطالعه کتاب و رمان همراه با  آور زحمت نابراین با تأثیر پذیری شدید از محیط کار رنجب. خواندیم می

های پراکنده سرخیابان با دوستان مورد اعتماد از یک سو روحیات و عواطف نوع دوستی و همدردی و احساس مسئولیت در  گفتگو

گرانه ما شدت  همان نسبت روحیه و گرایشات رادیکالی و شورش   وی دیگر بهشد و از س قبال جامعه و کشور در ما تقویت می

وار نسبت  های عینی و احساسی و عاطفی شیفته لنینیستی، زمینه -بدینسان پیش از آشنائی مستقیم با متون اصلی مارکسیستی. یافت می

 . داد ا به سوی پذیرش تمام عیار مارکسیسم سوق میکردیم به نحو ناگزیری ما ر آن روندی که ما طی می. شد به آن در ما آماده 

احمد هم به نوبه . کردیم ها را از طریق احمد دریافت می خواندیم، از طریق تصادفی و بخش بیشتر آن هایی که می بخشی ازکتاب

به نام کمال  دانشجوی مان را از دوست های مخفی مورد مطالعه بخشی از کتاب. کرد خود از برخی از دوستان متعدد خود دریافت می

او نیز یکی از دوستان متعدد احمد . او انسان خوبی بود و در باره امور سیاسی و موضوعات نظری گفتگوهایی با ما داشت. گرفتیم می

نوشت برای مطالعه و بحث در جلسه بعدی  هایی راکه در حضور ما می کرد و دست نوشته بود که برای مدت چند ماه با ما کار می

. کردیم مان را از عباس نیز پنهان می بنا به توصیه او ما رابطه. گرفت هایمان نیز مخفیانه صورت می دیدار و مالقات. سپرد ما میبه 

چندی بعد که ما پیوندهای بیشتری با عباس برقرار کردیم، فهمیدیم که عباس و کمال نیز با هم روابط . ما با کمال ادامه نیافت  رابطه

گویا عباس و کمال . شد رسیده بود، متعلق به عباس بود که دست به دست می هایی که به دست ما  بسیاری از کتاب .سیاسی داشتند
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رسید، اما نقطه نظرات وی بیشتر به احمد و یا احمد به وی  اگر چه کمال هم مارکسیست به نظر می. نقطه نظرهای واحدی نداشتند

 . های سیاسی نیافتیم ها نیز هیچ ردپائی از او در فعالیت ا بعدحت. ما دیگر کمال را ندیدیم. نزدیکی داشت

 

ای ما سه  در دوره آموزشی چند ماهه وزارت دارائی در تهران، منزل اجاره. هر سه نفر به استخدام اداره دارائی در آمدیم ۲۸در سال 

ما هر سه نفر در اداره دارائی ساری مشغول به  بعد از پایان دوره،. نفر، مرکز آمد و شد دوستان گوناگون سیاسی و غیرسیاسی بود

در سال اول استخدام، با تمام انرژی و عالقه کار . من در بخش حسابداری بودم و رحیم و احمد در بخش مالیاتی. کار شدیم

وکراسی فرتوت و محیط کار و بور. در این زمان به طور جدی به اصالح امور از طریق کار منظم و شرافمندانه معتقد بودیم. کردیم 

ما هرکدام ناگزیر با مقامات اداری درگیر شده و به اصطالح . ساخت های پنهان و آشکار، ما را بتدریج جری  رشوه خواری

احمد نیز با پیشکار دارائی . به همین دلیل بعد از یک سال مرا به شهر نکا تبعید کردند. های بدی برای خود به وجود آوردیم پرونده

اما . نهایت احمد را به بهشهر تبعید کردند  در . ای که داشت، کار را به آمدن بازرس از مرکز کشاند شد و با سرسختی استان درگیر

 . پیشکار دارایی را هم چندی بعد عوض کردند

و اجتماعی  به لحاظ فرهنگی. کردیم هایمان زندگی می چنان در میان خانواده هر یک از ما با وجود داشتن شغل و در آمد مستقل هم

کردیم  یا باید ازدواج می. هم در شهر کوچکی چون ساری، جدا و مستقل شدن از خانواده متداول نبود و عادات و اخالق سنتی، آن

وجه برایمان قابل قبول  این هر دو به هیچ. کردیم بایست با خانه مشاجره و قهر می یافتیم و یا می تا جواز زندگی مستقل و جداگانه می

ای یک اتاق تکی اجاره کرد اما مدت کوتاهی نگذشت که توسط مادر و خواهرش این برنامه به هم  بار رحیم به بهانه یک. نبود

با . جداگانه زندگی کند( ساری)همان شهر    توانست از منزل جدا و در تنها احمد بود که به دلیل اختالف شدید با مادرش . خورد

دار نبودیم، چرا که از سوی پدر و مادر و یا دیگر اعضای خانواده تحت فشارهای مختلفی قرار بودن در خانه از استقالل عمل برخور

شد اما نفس کتاب خواندن محیط اطرافمان را نگران  تر می های دید و تفکرمان وسیع با مطالعات سیاسی و اجتماعی افق. داشتیم

. گی من ایراد داشت او به مطالعه و کتاب خوانی همیشه. لف بودهای غیر مذهبی مخا پدرم به طور کلی با خواندن کتاب. ساخت می

البته موقعی که سپاهی دانش بودم، یکبار قرآن را با ترجمه . بخوانم خواست به جای کتاب خواندن، قرآن  ای می هر وقت به بهانه

چرا که این نوع برخورد با کتاب برایم . دمعنا بو فهمیدم برایم بی که چیزی از آن نمی خواندن متن عربی قرآن. فارسی خوانده بودم

اهلل سعادت که  رود که در یکی از مجالس منبر آیت یادم نمی. های اجتماعی و علمی بیشتر جنبه خرافی داشت تا رفع کنجکاوی

ها و سگ  خرمقدس« :گفته او چنین بود. داد روحانی واال مقام شهر بود شنیدم که او دو دسته از مردم را مورد مالمت قرار می

 . شد، خیلی خوشم آمد های آن در زندگی و جامعه دیده می من از این عبارت کوتاه که نمونه. »ها متجدد

ها گذشته بود که  دیگر آن زمان. گرفتیم هایمان فاصله می ها و توقعات سنتی خانواده هر چه که بود، ما دیگر از دایره نفوذ خواسته

او که تنها در . کردم اش عمل می کرد و منهم چند نوبتی به خواسته ماز خواندن تشویق میپدرم مرا با وعده پول توجیبی به ن

توانست به روحیات نوجوانی ما در شرایط زمانی و مکانی متفاوت با دوره کودکی خود،  زیست، نمی چهارچوب تجربه سنتی می
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این طوری که تو ! تر است یم نماز جماعت که صوابش زیادگفت بیا برو به همین دلیل بعد از چند روز می. بینانه برخورد کند واقع

آخر من نوجوان سیزده چهارده ساله به جای بازی . کردم رها می   من هم در مقابل از بیخ و بن نماز را. ندارد »!صواب« خوانی نماز می

آور دعا خوانی مذهبی، با آن دنیای  کسالت رفتم در صف نماز و محیط  هایم، باید می و تفریح و مشغولیات دیگر با هم سن و سال

تنها اثر ماندگاری که از پدرم داشتم مربوط به زمانی بود که من هنوز سیزده ! کردم؟ اش کدام دانش را تحصیل می محدود و مسدود

رانسه و همین مسئله موجب شد که انگلستان و ف. کانال سوئز توسط دولت انقالبی مصر ملی شد ۰۱۸۱در سال . سال بیشتر نداشتم

من نیز با شیفتگی و . کرد پدرم همواره اخبار جنگ را دنبال می. اسرائیل به مصر هجوم برده و جنگی را به این کشور تحمیل نمایند

همان زمان کینه شدیدی به ویژه نسبت به اسرائیل و    از. کردم دارانه، اخبار را از رادیوی ایران دنبال می احساسات شدید جانب

های این چنینی در ذهن و روحیه  کینه. های من نیز چنین بود به گمانم برای بسیاری از هم سن و سال. ذهنم نقش بست انگلستان در

 . دواند آدم ریشه می

سوادی از توان و ظرفیت بهتری برای تطبیق با شرایط زمان و مکان برخوردار  برخالف روش قدیمی سنتی پدرم، مادرم در عین بی

چون  ها و غیره به شدت ناراحت بود و همواره زیر گوش من هم ها و گوش دادن به رادیو و نیز از مطالعه کتاببا این وصف ا. بود

با . کنم کرد که من در راه دیگری سیر می او حس می. داد کرد و هیچ فرصتی را از دست نمی پایان از ازدواج صحبت می وردی بی

ای شنیده بود، از طرز زندگی و روش من و  ید و زندان اعضاء و هواداران تودهای که از شکست حزب توده و در بدری، تبع تجربه

یک از برادران و خواهرانم توصیه نکرد که نماز بخوانند، روزه  اما او هرگز نه تنها به من بلکه به هیچ. دوستانم به شدت واهمه داشت

چندین ساعت وقت خود را به خواندن انواع نماز و دعا صرف  که پدرم هر روزه قدر همان   در خانواده ما. بگیرند و یا دعا کنند

ها  دید که ما با اینکه گرایش مذهبی نداریم و در برخورد با دختران و زنان مثل مذهبی او می. کرد، برای هفت پشت ما کافی بود می

توانست  شد و نمی زند، گیج می سر نمیاندازیم اما در عین حال هیچ خالفی هم از ما  ها پائین نمی سرمان را از ترس سست شدن پا

رویم، لذا تنها  دید که ما نه به دنبال جمع کردن پول و ثروت هستیم و نه به راه هرزگی می او می. این معادله را درک بکند

 . ها مقایسه کند ها و سرنوشت آن ای توانست ما را با توده می
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 -در همین ایام بود که مارکسیست. خواهیم و چه باید بکنیم دانستیم چه می یهنوز نم. ای نبودیم ما هنوز دارای اندیشه شکل گرفته

فکری و نظریمان از  ءخالآشنائی ما با مارکسیسم و پذیرش آن زیر تأثیر شخصیت عباس مفتاحی از یک سو و . لنینیست شدیم

چه « و »کجا باید آغاز کرد؟« و کتاب از ما با دریافت جزوه. این انتخاب در واقع یک انتخاب آزاد نبود. سوی دیگر صورت گرفت

کاری خاص که از الزامات و  والدیمیر ایلیچ لنین، هرچند ناقص آن هم در فرصتی بسیار کوتاه و سفارشات مخفی »باید کرد؟

یستی ما قبالً کتاب اصول مقدماتی فلسفه مارکس. های مارکسیستی را پذیرفتیم ضروریات امنیتی آن زمان بود، نظریات و تئوری

مباحث این دو کتاب برایمان کامالً تازگی . نوشته ژرژ پولیتسر و کتاب اصول علم اقتصاد مارکسیستی را هم مطالعه کرده بودیم

ها گذشته ما از  این از همه . داشته و بسیار جالب و مستدل بود

چند سال پیش تا این زمان بدون اینکه بدانیم، گام به گام به 

ما از سوی عباس . لو آمده بودیمسوی پذیرش مارکسیسم ج

ما . شدیم، بدون اینکه خود بدانیم این سو هدایت می مفتاحی به 

کار با متمایلین به مبارزه . در واقع سمپاتیزان عباس بودیم

بایست   سیاسی و اجتماعی، دارای قواعد و مراحلی بود که می

 مدرسه، البته بدون اطالع خود او، طیپله پله همانند شاگرد 

های اول با مارکسیسم روبرو  همان سال   اگر در. شد می

هرچند به دلیل . شدیم، امکان نپذیرفتن بسیار زیاد بود می

شرایط دیکتاتوری و غیر قانونی بودن کتاب و نشریات 

مارکسیستی، هر مبارزی به خصوص مبارزان جوان را بیشتر 

شنائی با این نحوه آ. کرد ها می کنجکاو و تشنه و عالقمند به آن

یک نظریه سیاسی در شرایط فقدان آزادی در ایران، استثناء 

ها بعد کسان بسیاری را دیدم که کم و بیش با همین  سال. نبود

ها، انتقال  در آن سال. شرایط به مارکسیسم گرویده بودند

های سیاسی و اجتماعی، توسط افراد مطمئن یا دوستان  آگاهی

همه کسانی . کردند گرفت که در عمل خالء فکری ذهن عالقمندان ساده و متعارف را پر می صمیمی و مورد اعتمادی صورت می

های مهم و  کردند که حکومت آنان را از دست یابی به آگاهی که به این شکل به مارکسیسم روی آوردند به نوعی احساس می

به . ها دسترسی پیدا کند که به این نوع آگاهیداد  این در حالی بود که هرکس به خود حق می. ضروری محروم نگاه داشته است

با . توسط حاکمیت به نحو خشنی لگد کوب شده است »دانستن« اش برای شد که حق و شایستگی عبارت دیگر هرکس متوجه می
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ه جدی، بدون نقد و مباحث. گزیر سیاسی ــ ایدئولوژیک بودیم توان گفت که ما همگی قربانی یک پذیرش نا توجه به این شرایط می

بدون مقایسه نظریات و مکاتب مختلف و بدون دارا بودن یک محیط حداقل امن و آزاد و منابع الزم برای مطالعه آزاد فکری و 

این نحوه پذیرش مارکسیسم در حقیقت یک انتخاب صرفاً سیاسی و عاطفی بود و نه انتخاب آزادانه یک ایدئولوژی ! سیاسی

 . آغاز سرشار از ایمان و اعتقاد و تعصب بودهمان    به همین دلیل از! سیاسی

تر شد و شوق  هایمان منظم دیدار ۲۸در سال . نظری ما با عباس مفتاحی با شتاب بیشتری عمق پیدا کرد -بدین ترتیب پیوند سیاسی

مخفی با صندوق مالی و  زاده، محفلی به ابتکار عباس ما سه نفر و فرد دیگری به نام محمدرضا ملک. فعالیت در ما بیشتر و بیشتر شد

بعد از مدتی به دلیل بروز اختالفاتی بین ما سه نفر با محمد رضا، فعالیت مشترک ما متوقف . تقسیم کارهای مقدماتی تشکیل دادیم

کردیم،  علت آن بود که گمان می. این امر موجب اُفت موقتی در ادامه فعالیت ما شد. شد و چندی بعد به جدایی از وی انجامید

از آن . اما بعد از مدتی دوباره روابطمان با عباس بهبود یافت. دانست اس آن طورکه باید و شاید، ما را در این اختالف محق نمیعب

 . پس ما سه نفر جداگانه و به طور پنهانی و عمیق، با عباس به فعالیت ادامه دادیم

ری بود که نیاز به ایدئولوژی و داشتن یک پایگاه فکری ها که ما به مارکسیسم گرویدیم، شرایط حاکم بر کشور طو در آن سال

در آن زمان داشتن عقیده سیاسی معین به فرد مبارز نیرو و استحکام . شد سیاسی مطمئن برای فعالین سیاسی بیش از پیش احساس می

ر عین حال با شرایط زمان جویانه و با منطق قوی و استداللی که د ایدئولوژی به ظاهر نو با محتوایی ستیزه. بخشید خاصی می

به فرد مبارز، توانائی   ایدئولوژیک -تجهیز به هرنوع تفکر سیاسی. سازگاری داشته باشد، از جذابیت و گیرایی خاصی برخوردار بود

 این امر به ویژه در شرایط نبود یک. کرد گیری تقویت و کانالیزه می اش را به طور چشم بخشید و انرژی و اراده گیری می چشم

توانست به طور مستقیم جایگزین آن شده و به نوبه خود منبع و پایه حرکت و از خود گذشتگی و  جنبش اجتماعی ملموس می

های دیگری بود که به شخصیت، توانایی  هایی تابع مکانیسم  با این همه، امر انتقال چنین آگاهی. کاری در سطوح مختلف گردد ادامه

نظر از کسانی که خود با انگیزه و وسوسه درونی ناشی از شرایط سخت  صرف. بستگی بسیار داشتو روحیه حاملین و دارندگان آن 

هایی، به طور مشخص  یابی به چنین آگاهی کار و نامالیمات زندگی، شوری در سر داشته و خواهان آگاهی سیاسی بودند، دست

ای به لحاظ  این امر در جامعه. تقال آن را بر عهده داشتندوابسته به کیفیت و شخصیت و رزمندگی فرد و یا افرادی بود که کار ان

 . ای ناگزیر تبدیل شده بود شد، در عمل به قاعده تر می های آن برای تنفس سیاسی بسته سیاسی بسته که روزنه

جربه کوتاه ای در واقع دو گام به پیش و یک گام به پس و با طی یک ت ما پس از سه چهار سال بحث و مطالعه و تعمق با شیوه

در محیط کارمان، دیگر بدان اندازه از تشنگی سیاسی و فکری رسیده ( ای شورشی و ناشیانه البته به شیوه)طلبانه  های اصالح فعالیت

چنین روندی بدون رابطه با عباس مفتاحی که نقشی . بودیم که نیاز به داشتن سیستم و بینش فکری را با تمام وجود احساس کنیم

 . توانست به عمل در آید دهی فکری و رهبری ما داشت، نمی در سمت تعیین کننده
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ای که از پی آن برای  توانستیم در راه وظیفه لنینیسم، بدون کار متشکل و سازمان یافته ما نمی -پس از جذب و پذیرش مارکسیسم 

شدیم که در عمل با حرکات  کی تبدیل میبدون تشکل ما بتدریج به یک نیروی در خودِ ایدئولوژی. خود قایل بودیم قدمی برداریم

ماندیم و یا به  نهایت پس از مدتی سر جایمان به حالت ذخیره می  زده و در  و اقدامات انفرادی به برخی اعتراضات ممکن دست

مان و با تشخیص  هاما، ما بعد از پذیرش مارکسیسم بر اساس میل و عالق. دادیم رها کرده و به راه زندگیمان ادامه می   را طورکلی آن

    .عباس بتدریج وارد در مناسبات سازمان یافته شدیم

 



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

24 

تشکیل گروه
 چگونگی 

 : ها در سلول زندان انفرادی اوین، از زبان خود عباس مفتاحی شنیدم به شرح زیر است جریان تشکیل گروه آن طور که بعد

یان، دانشجومحیط دانشگاه و خوابگاه . شود ای روبرو می عباس بعد از ورود به دانشگاه، با محیط باز و گسترده ۲۴در سال 

در واقع در آن . ای برای او بود سابقه های جمعی و غیره در مقایسه با فضای ساکت و مرده شهر ساری، امکانات بی کوهنوردی

های  توانست محیط اه دیگر نمیش. نظر از برخی استثناء، بسیار زیاد بود ها صرف های دبیرستانی با دانشگاه ها فاصله میان محیط سال

های  ها، محیط دبیرستان ها بر عکسِ دانشگاه. سی باز داردسیا  -های علمی و جستجوگری فکری دانشگاهی را به طورکلی از پویائی

 همواره در خط مقدم ایستادگی و جو شکنی( ها و نیز بعد)فعال و واجد شرایطی بودند که در طول تاریخ تأسیس آن تا آن زمان 

آنجا  تا. فکر روی آورد عباس در چنین محیطی بالفاصله به فعالیت سیاسی و برقراری روابط تازه و یافتن دوستان هم. اند قرار داشته

در همین روند بود . و نیمه مخفی دست نزدعلنی  نیمه های سیاسی علنی و یا حتا فعالیت –که به خاطر دارم وی چندان به کار صنفی

   این دو در. این آشنائی با واسطه دوست مشترکی بنام علی طلوع صورت گرفت. با امیر پرویز پویان آشنا شد ۲۲یا  ۲۴که در سال 

دیدار اول به دیدارهای بعدی و باالخره به دوستی عمیق فکری سیاسی . دیگر را درک کردند همان مالقات اولیه خیلی سریع یک

 . آشنائی با من مارکسیست بود گفت پویان قبل از عباس می. میان آن دو انجامید

عالوه بر این، شرط . العاده بود های فوق ها و آزمایش ها، کسب اعتماد و اطمینان افراد به یکدیگر، نیازمند احتیاط در آن سال

کنجکاوی و پرسش اضافی و یا کسب خبر و . خبر بماند کرد که هر فرد آگاهانه از ارتباطات دیگران بی کاری حکم می مخفی

گیری روابط منظم  این وضعیت به مراتب موجب کندی بیشتر در شکل. شد الع از وضعیت دیگران مانع از پیشرفت روابط میاط

در این . شد تر سیاسی نمی فکری، موجب وارد شدن در مناسبات پیچیده در عین حال صرف هم. شد فکر می تشکیالتی میان افراد هم

های  ند شناخت گرایشات مختلف فرد نسبت به همه امور مهم زندگی، دلبستگیمان. های دیگری الزم بود عرصه شناسائی

مانند پول و ثروت و جنس مخالف و به طور کلی در همه   گی، حدود گرایشات فردگرایانه، میزان دل کندن از عالئق ویژه خانواده

های  ر آشنائی با پویان انگار ما همه گامگفت که د عباس می. هایی به زمان نیاز داشت چنین شناخت. های مهم مبارزاتی عرصه

پویان در . به هر حال دوستی ژرفی میان این دو برقرار شد. همان دیدار اول گذراندیم   ها را در شناسایی دشوار در آن سال

 . دوستی وی با صمد نیز شبیه دوستی عباس و پویان بود. های محافل ادبی با صمد بهرنگی آشنا شده بود فعالیت

وی روابط خود را با دوستان . ای با فعالین مختلف داشت های سیاسی اجتماعی و قلمی روابط گسترده ن به واسطه فعالیتپویا

 ۰۲ -۰۸در سنین ( کانون نشر حقایق دینی)های محافل مذهبی  در آن روابط که مربوط به دوره فعالیت. مشهدی حفظ کرده بود



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

22 

اگر چه پویان تغییر عقیده فکری داده بود، اما مناسبات صمیمانه میان این دو . هم بودند زاده مانند مسعود احمد سالگی بود دوستانی

بر . های عاطفی بستر و زمینه اصلی برای تأثیر پذیری یا تأثیر گذاری فکری و نظری متقابل بود طبعاً دوستی. کماکان ادامه داشت

های  کوشید مسعود را به سوی اندیشه بود، امیر پرویز پویان میها که عنصر مبارزه جوئی شرط استمرار آن  این دوستی زمینه 

 . مارکسیستی جلب کند

او به سادگی و بدون استدالالت قانع کننده نظرات قبلی . مسعود آدم فکور و ژرف اندیشی بود: گفت عباس در مورد مسعود می

لنینیستی را تقریباً همانند پویان  -های مارکسیستی یمسعود در واقع به جز جنبه فلسفی، سایر اجزاء تئور. گفت خود را ترک نمی

به هرحال قرار شد که وی برای . جالب اینکه بعد از تشکیل گروه، مسعود با حفظ همین مسئله در گروه فعالیت داشت. قبول داشت

. ا خودش ترجمه کندر »لودویک فوئر باخ و پایان فلسفه کالسیک آلمان« مطالعات نهائی، کتاب فلسفی فردریش انگلس به نام

های بعد یعنی در سالهای  این کتاب عاقبت مسئله نظری فلسفی خود را آن هم در سال گفت که مسعود در جریان ترجمه  عباس می

 . گذاشتند »فردریش« از این رو نام مستعار مسعود را. حل کرد ۲۷ -۲۵

ن دادن امکانات ارتباطی در تهران، مشهد و تبریز و مازندران پایه از طریق سازما ۲۱به گفته عباس، گروه را پویان و او در اوایل سال 

اما وی پس از حل مسئله فلسفی خود به سرعت جایگاه مناسب . مسعود در تشکیل گروه نقش مستقیمی نداشت. گذاری کردند

گفت او در نوشتن  مسعود میهای  عباس در مورد توانائی. او در کنار عباس و پویان در مرکزیت گروه قرار گرفت. خویش را یافت

گفت اگر  می. داد گیری، اراده عمل و وسعت هوش و استعدادش را مورد تحسین قرار می قدرت تصمیم. دست بود بسیار چیره

( رشته دانشگاهی مسعود)توانست در رشته ریاضیات  داشت و می  آورد آتیه درخشانی در زمینه علمی مسعود به مبارزه روی نمی

  .دانشمند شود

در دانشگاه مشهد، دوستان دیگری نظیر بهمن آژنگ، غالمرضا گلوی، حمید توکلی، سعید آرین، مهدی سوالونی و دیگران فعال 

مجموعه روابط سیاسی پویان در مشهد به صورت یک شبکه تشکیالتی . ها با پویان روابط فکری تنگاتنگی داشتند آن. بودند

 . شد این شاخه از طریق پویان به گروه وصل می. در آمد »گروه« ک شاخه تشکیالتینهایت به صورت ی  دهی شد و در  سازمان

ترش که دانشجوی پزشکی دانشگاه تبریز بود، با محافل مارکسیستی  از سوی دیگر عباس از طریق اسداله مفتاحی برادر کوچک

او دو بار در دبستان و دبیرستان دو کالس را . سته بودالعاده برج اسد نیز از نظر هوش و استعداد فوق. ئی تبریز در ارتباط بوددانشجو

دانستیم که او هم مانند عباس  کاری، نمی ما با اسد آشنائی مستقیم نداشتیم و به دلیل رعایت پنهان. در یک سال طی کرده بود

یاسی در شهر بابل رابطه عباس در عین حال با دوستانی چون چنگیز قبادی و اطرافیان وی و برخی از فعالین س. کند فعالیت می

 . در شهر ساری نیز با ما سه نفر و برخی دیگر در سطوح متفاوتی رابطه داشت. داشت

ها، شبکه به نسبت متشکل پیرامون صمد بهرنگی در تبریز   یکی از آن. بعد از تشکیل گروه، تالش برای گسترش امکانات ادامه یافت

روابط پویان و . مرگ صمد ضربه سختی برای عباس و پویان بود. انه ارس غرق شدصمد بهرنگی در رودخ ۲۷در شهریور سال . بود
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، شخصیت و کاراکتراش، تنها از  صمد به دوستان و رفقای نزدیک. صمد نیز کامالً شبیه دیگر روابط حساس میان این مبارزین بود

ا تعاریفی که از زبان صمد شنیده بودند، ندیده به دوستان صمد ب. قدرت فکری پویان بدون ارائه هیچ نشانی معینی صحبت کرده بود

این امر در موقعیتی رخ داد که عباس و پویان بعد . به هنگام صمد این رابطه را از دو سوی قطع کرد اما مرگ نا. وی عالقمند شدند

به همین دلیل . بودند ها تدارک و فراهم کردن مقدمات و تشکیل گروه زیر زمینی مورد نظر خود، به گسترش آن مشغول از سال

او به شدت از مرگ . پس از واقعه مرگ صمد با عباس دیداری داشتیم ۲۷همان سال    ما در. چشم امیدشان به صمد و دوستانش بود

 . صمد ناراحت بود

انه صمد شنا بلد نبود و به همین خاطر در رودخ: وی در مورد چگونگی غرق صمد گفت! هنگامی به چه مرگ نا: گفت عباس می

تنها همراه و ( حمزه فراحتی)همان زمان به ما گفت که دوستی از دوستان بسیار نزدیک صمد که افسر ارتش بوده    او در. غرق شد

او حتا گفته بود این افسر از شدت ناراحتی به قصد خودکشی با قند شکن به سر خود . سفر صمد در کنار رودخانه ارس بود هم

رتش بودن و هنگام غرق شدن تنها همراه صمد بودن، برای ذهن مشکوک و بدبینانه نسبت به کارنامه سیاه با این حال، افسر ا. کوبید

ها، هیچ اقدامی برای زدودن  ساواک در آن زمان و بعد. کرد ها متبادر می ساواک شاه، به طور اتوماتیک دخالت ساواک را در ذهن

چرا که با وجود . برد در رود ارس بیش از همه سود می »کردن صمد بهرنگی شایعه خفه« ساواک از. این اتهام از خود نشان نداد

کشید تا درس عبرتی  چنین شایعاتی قدرت و تسلط خود را بر هر نوع فعالیت سیاسی و حتا بر جان و زندگی مخالفان خود به رخ می

 [ ۰. ]برای رهروان راه آزادی باشد

اما عباس در . خبر بودیم چرا که از مسایل تشکیالتی میان رفقا با صمد بی. س نبودیمدر آن زمان ما متوجه همه جوانب ناراحتی عبا

های  های فولکلوریک و قصه آوری قصه های شخصیتی صمد، از پیگیری و توانائی او، از کار فرهنگی مبتکرانه، از جمع گی باره ویژه

اش در میان روستاییان  داد و از روابط گسترده رار میپر محتوایش که به زبان کودکان مطالب مهم اجتماعی را مورد توجه ق

های مختلف به خصوص از ماهی سیاه کوچولوی  آذربایجان و دوستان و مبارزان و شاگردانش که در اطراف وی بودند و از قصه

گفته خودش او  کردم که خود او با صمد از نزدیک آشناست، اما این طور نبود به من در آن زمان گمان می. کرد صمد صحبت می

 . با صمد به طور مستقیم روابط سیاسی نداشت

یان دانشجواسد مفتاحی که بیشتر در بر گیرنده  -یک بخش از طریق عباس. شاخه تبریز گروه، شامل دو بخش جداگانه بود 

ه دوستان و محافل متعدد بخش دیگر شامل شبک. دانشگاه تبریز و از آن طریق تعدادی از دوستان مقیم ارومیه و یا جاهای دیگر بود

با مرگ صمد ارتباط گروه با تشکیالت مرتبط با . شمار صمد بود ای از شاگردان و هم کاران و دوستاران بی مرتبط با صمد و عده

 . صمد نیز یکسره قطع شد

ن موضوع را به طور من ای. پیدا کردن رفقای صمد در تبریز و برقراری رابطه تشکیالتی گروه با آنان خود ماجرای جالبی دارد

ها و  ل او از درد د. من با هوشمند در زندان رابطه نزدیکی داشتم. مستقیم از زبان زنده یاد عباس هوشمند در زندان مشهد شنیدم
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باز داشت شد اما به دلیل رو نشدن  ۸۰او در سال . وی یکی از دوستان نزدیک امیر پرویز پویان بود. گفت هایش هم گاهی می گله

اش،  به واسطه سابقه سیاسی. برد او از بیماری آسم به شدت رنج می. سال زندان محکوم شد ۲اش تنها به  وابط تشکیالتیهمه ر

کرد که دیگر اعضای گروه  همان روحیات و الگوهائی پیروی می   اما او نیز با. دوستان زندانی در مشهد از وی توقع بیشتری داشتند

پور که از زندان مشهد آزاد شده بود، به سازمان  از طریق مصطفی حسن ۸۲آزادی از زندان در سال او بعد از . پرورش یافته بودند

ولی یکی دو ماه بعد از . ی هوشمند نیز قطع شد ، رابطه۸۸بعد از ضربات گسترده نیمه اول سال . ی فدائی خلق پیوستها چریک

پس از . آن بیماری لعنتی نیز همراهش بود. مانده در مشهد بردند می باقیاش با سازمان برقرار شد، او را به تنها خانه تی آنکه رابطه

در . برد بسته بسر می در تهران به همراه غزال آیتی در کنار خانواده مادر پنجه شاهی به طور چشم. مدتی او را به تهران منتقل کردند

از منزل  ن تهاجم، مادر پنجه شاهی همراه دخترش نسرین در جریان ای. این خانه مورد هجوم پلیس شهربانی قرار گرفت ۸۱بهار سال 

چنین سیمین پنجه شاهی در زد و خورد با مهاجمان کشته  اما غزال آیتی و عباس هوشمند و هم. گریخته و بعداً به سازمان پیوستند

 . شدند

 : نین استخاطرم مانده چ آنچه که به. هوشمند ماجرای تماس با دوستان صمد را با جزئیات تعریف کرد

دانستند که در اطراف  ها می آن. آورد ای به دست نمی اما نتیجه. زد گسترده دست می  گروه برای پیدا کردن دوستان صمد به تالش

، پویان به این فکر افتاد  در آخرین تالش. زدند ای متشکل شده بودند به همین دلیل به امید یافتن آنان به هر راهی دست  صمد عده

در عین حال نام کوچکی . کرد به جستجو بپردازد های صمد را چاپ یا پخش می ق کتاب فروشی در تبریز که گویا کتابکه از طری

به هرحال قرار شد . از یکی از دوستان صمد به یاد پویان مانده بود که گویا مستعار بود ولی در هیچ جا ردی از آن پیدا نکرده بود

ها با پاک  آن. رخ داد ۲۵یا اوائل  ۲۷این قضیه گویا در اواخر سال . ن بود به این سفر بروندترک زبا پویان به اتفاق هوشمند که 

به شکل گنگی چیزهائی . کنند مراجعه می( به گمانم نام آن شمس بود)فروشی  به کتاب. کردن هرگونه رد مشکوکی به راه افتادند

ها را  شود ولی بدون اینکه به روی خود بیاورد آن ها مشکوک می به آنکتاب فروش . آورند در باره صمد و آن نام مبهم، به زبان می

کتاب فروش . گویند که روزی دیگر خواهند آمد ها خداحافظی کرده و می آن. دهد دست به سر کرده و هیچ جواب مشخصی نمی

ناگزیر با اوباشان ساواک سرو کار  فروشی در رژیم آریا مهری، همیشه و به او به دلیل شغل بسیار حساس کتاب. رود به فکر فرو می

مانند بهروز  در اولین فرصت با دوستانی . ها ندیده بود زه، نشانی از آن رفتارو سر و وضع این دو جوان ریزه می اما در وجود. داشت

گر، در تماس با گویا بهروز و دیگران مانند علیرضا نابدل و مناف فلکی و برخی دی. کند دهقانی تماس گرفته ماجرا را تعریف می

 . دهند یکدیگر، موضوع را مورد بررسی قرار می

همان کسی آمده باشند که صمد بدون دادن    رسند که ممکن است اینان از سوی های مثبت و منفی به این نتیجه می بعد از گمانه زنی

ند که پویان را بیابند، اما در آن روزهای سیاه ها کوشیده بود ها نیز به نوبه خود بار آن. اش صحبت کرده بود گونه نشانی در باره هیچ

به صاحب . ارزد رسند که تماس با آنان به خطرش می این نتیجه می سرانجام به ! شد اعتماد کرد اختناق چگونه و به چه کسی می
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در منزل  همانعنوان منهایت قرار دیداری به   ها گرم بگیرد و در  فروشی گفتند در مراجعه بعدی آن دو جوان، بیشتر با آن کتاب

کردن آنان منطقی به نظر  همانپویان و هوشمند گفته بودند که از تهران آمدند لذا م. فروش یا یکی از دوستان وی بگذارد کتاب

اما به . گفت که ما خیلی نگران بودیم هوشمند می. به هرحال با مراجعه مجدد پویان و هوشمند همین برنامه پیاده شد. رسید می

به میزبان . شود که تیر به هدف خورده است و باالخره معلوم می... از هر دری. شود در منزل سرِ گفتگو باز می. ارزید یخطرش م

ولی هوشمند با دقت به مکالمات میزبان و دیگر دوستانی که وارد معرکه شده . دانند کدام آذری نمی خود گفته بودند که هیچ

 . ها به مقصود خود رسیدند آن. تر از پویان به حقیقت پی برد داد و طبعاً خیلی زود بودند، گوش می

 

به . ای برقرار کرده و در عمل خود به یک گروه سیاسی به نسبت بزرگ تبدیل شده بودند این دسته از مبارزین تبریز، شبکه گسترده

اری، گفتگوهایی در باره رابطه سیاسی و های بعدی، با رعایت پنهان ک دو طرف در تماس. خواستند پویان را بیابند همین دلیل می

رسند که شبکه  نهایت به این نتیجه می  در . ها بسیار به هم شبیه است دیدند که افکار و نظریات سیاسی آن. تشکیالتی انجام دادند

جا در  ، یکتشکیالت تبریز با حفظ مرکزیت خود که متشکل از بهروز دهقانی، علیرضا نابدل، مناف فلکی و کاظم سعادتی بود

  .مفتاحی ادغام گردند -گروه پویان

 

 

  

 

 
 عباس مفتاحی                      امیر پرویز پویان   ود احمد زادهمسع
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 رد آمدیم »گروه« هب عضویت ما نیز
عباس . به عضویت گروه در آمدیم »هسته تشکیالتی« پس از چندی که از تشکیل گروه گذشته بود ما سه نفر نیز به صورت یک

گی ما در رعایت  اش عبارت بود از عدم آماده هایش توضیحاتی داد که چکیده هنگام طرح موضوع عضویت ما، در مورد تردید

های ضروری و نیز داشتن شغل و شرایط الزم ازدواج و تمایل به روی آوری به زندگی که همواره  کاری انضباط تشکیالتی و مخفی

عباس . کاست می های ضروری مورد نظر عباس ها مواردی بود که از اطمینان این. گرفت هایمان مورد تأکید قرار می از سوی خانواده

دهی ورزیده و انسانی  او سازمان. سیاسی و فکریمان، همیشه از بشاشیت و بذله گوئی خاصی برخوردار بود  همان اوایل آشنائی   از

در سلول زندان اوین برایم نقل کرد که هرگز در هیچ قرار مالقاتی به جز فقط یک مورد آن هم به دلیل . بسیار با هوش و منظم بود

در هفته الاقل حدود ده پانزده قرار تشکیالتی  ۸۰گفت تا قبل از سال  می. درد شدید و به مدت ده دقیقه، تأخیر نداشته است دندان

 . اش داشت ها را در حافظه که مشخصات تمام آن. داد انجام می

 

البته بدون نام  »رد تئوری بقا« الههای کوتاهی در باره مسایل مختلف سیاسی و تشکیالتی، از جمله مق مقاله ۲۱درنیمه اول سال  

ها  همان زمان به صرف کنجکاوی از عباس پرسیدم که کدام یک از این مقاله   .نویسنده در درون گروه برای مطالعه اعضا پخش شد

لزومی دهی و امور تشکیالتی مطالبی نوشتم که اختصاص به مرکزیت دارد و  را او نوشته است؟ جواب داد که من در مورد سازمان

 . نویسد کنیم و یک نفر آن را می در عین حال اضافه کرد که ما در مرکزیت بحث و جمع بندی می. برای خواندن همه نیست 

های  ها و آرزوهای بلند خود، به لذت او در راه تحقق آرمان. و شخصیت او با شور و شیفتگی و جنگندگی آمیخته بود کاراکتر

وقفه  با اینکه به سیگار عالقه داشت و چند سال بی. اعتنا بود گرفت، بی بر سر راهش قرار میزندگی دور و بر خود و هرچه که 

. به آن لب نزد( تا بازداشت و زندان)باره آن را کنار گذاشته و دیگر  سیگار کشیده بود، ولی برای تقویت اراده و عزم خود به یک

ورزید و حاضر بود همه چیز خود را  انه به افکار و عقایدش عشق میصادق. ای قوی، عزمی استوار و هدفی روشن داشت او اراده

نوع دوستی و عشق به مبارزه در راه آزادی زحمتکشان از زیر ستم دیکتاتوری و استثمار، به حدی در وی قوی بود، . فدای آن کند

داشتی برای خود  نه چشم. ودوی آن طور زندگی کرد که خود خواسته ب. ها صرف آن کرد که همه وقت و انرژی خود را سال

او نمونه بارز انسانی بود که به اعتقاد سیاسی و ایدئولوژی انقالبی مارکسیستی ! اندیشید متصور بود و نه به مقام و جاه و جاللی می

 . خود تا پای جان بدون تردید و تزلزل وفادار ماند
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کار گروهی نیازمند انضباط سخت و تحمل و حوصله . جایی نبود ها، توقع بی توقع عباس از ما برای کار گروهی مخفی در آن سال

احمد متولد . در عین حال سن و سالِ کمی نداشتیم. ای با محیط خود داشتیم های شاغلی بودیم که روابط گسترده ما آدم. زیاد بود

به جز برخی از . تر بودند کوچکحتا پویان و مسعود از عباس یک سال . بود ۰۴۴۲و عباس متولد  ۰۴۴۴و من و رحیم متولد  ۰۴۴۰

فکرانه  های روشن ما هم در محیط. تر نبودند دار یک از ما سن اعضای گروه صمد بهرنگی و یک عضو گروه در بابل، شاید هیچ

ق قبل از عضویت در گروه آن طور که باید و شاید مطاب( به ویژه احمد)هر چه بود رعایت دیسیپلین تشکیالتی ما . دانشگاهی نبودیم

ها در  این انگیزه. ها به انگیزه بسیار قوی نیاز داشت تازه رعایت دیسیپلین در کارهای سیاسی مخفی در آن سال. نظر عباس نبود

ها و رنج طاقت فرسای کار و  توانست به وسیله کینه و نفرت ناشی از تنگنا شرایط نبود یک جنبش قوی سیاسی و اجتماعی، یا می

پیدا کند و یا با تجهیز باالئی از اعتقادات ایدئولوژیکی و رزمندگی سیاسی و اراده ناشی از ایمان به زحمت و ظلم مستقیم تجلی 

ما با اینکه با شور و شوق باالئی از تجارب عینی و ایمان برخوردار بودیم، اما در تحلیل . دست آید به! پذیر با دشمن نبرد سازش نا

کردیم، تا بدان حد انرژی و  یط اجتماعی غیر فعال ساکتی که ما در آن زندگی مینهائی، شرایط و اوضاع و احوال جامعه و مح

هایی در آن موقع برای ما مطرح  البته چنین ارزیابی. مان برای فعالیت سیاسی کانالیزه شود داد که تمام فضای ذهنی انگیزه به ما نمی

ها، کار  این افزون بر همه . کرد های گوناگون بر ما اثر می حرکتی مردم شهر و دهات و سر در الک خود داشتن به شکل بی. نبود

های ویژه آن هم در شرایط سلطه ساواک بر جامعه، خود نیازمند تمرین و آموزش عملی بود و  گیری تشکیالتی با انضباط و سخت

عتماد باالیی که عباس از نظر این امر با توجه به وجود اطمینان و ا. توانست بعد از عضویت ما در گروه تکمیل گردد بتدریج می

  .توانست بتدریج حل گردد و در عمل نیز چنین شد امنیتی به ما داشت به هرحال می
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ف و مواضع گروه  اهدا
همان آغاز فعالیت    به همین دلیل از. لنینیسم و شناخت جامعه تشکیل شد -گروه با هدف عاجل آموزش تئوری عام مارکسیسم 

در گروه همه گونه نوشته و متن مارکسیستی از آثار مارکس، انگلس لنین، . کرد گیری نظری پرهیز می خود از هرگونه جهت

ما . شد های انقالبی آمریکای التین و غیره مطالعه می های مارکسیستی و چپ مائوتسه تنگ حزب کمونیست شوروی و چین تا نوشته

س در گروه نسبت به مواضع شوروی و حزب کمونیست آن نظر انتقادی وار به مارکسیسم و سپ آوری شیفته همان ابتدای روی   از

ما حزب توده را حزبی اپورتونیستی و غیر انقالبی . گذشت انتقاد ما از شوروی در آغاز از کانال انتقاد از حزب توده می. داشتیم

خصی خود را بر مصالح و منافع خلق و شناخیتم که نفع ش به لحاظ اخالقی رهبران حزب توده را ناصادق و ترسو می. دانستیم می

همان زمان نگاه حزب توده به جهان و جامعه را نگاهی مبتنی برتضاد و رقابت    در. طبقه کارگر و حزب خود ترجیح داده بودند

شت بر این نظر بودیم که حزب توده سرنو. دانستیم ها می شوروی و آمریکا و در واقع تابعی از مواضع و سیاست جهانی شوروی

های اتحاد  رهبری طبقه کارگر ایران، بلکه در بیرون و در پرتو برتری تحول سیاسی اجتماعی مردم ایران را نه در درون جامعه به

را از  ۰۴۴۴مرداد  ۴۵کارنامه حزب تا کودتای خائنانه دربار در . بیند اش امپریالیسم آمریکا می شوروی در مقیاس جهانی بر حریف

 . دادیم قاد قرار میاین زاویه مورد انت

رادیو مسکو برایمان . دادیم را به شدت مورد اعتراض قرار می حاد شوروی در نزدیکی به رژیم شاهدر عین حال ما سیاست دولت ات

ما به رادیو پیک ایران متعلق به حزب توده . شنیدیم ای نداشت چرا که به طور کلی از آن چیزی انتقادی در مورد ایران نمی جاذبه

دادن به رادیوهائی نظیر  برقرار کرده بود غیر از گوش»شاهنشاه آریامهر « زده سیاسی که در آن وادی یخ. دادیم و بیش گوش میکم 

راه دیگری برای سیر کردن عطشمان برای ... های مارکسیستی و ها و مطالعه مخفیانه کتاب بی سی و مانند آن پیک ایران و پکن و بی

آنجا  ها در رقابت و انتقاد به اتحاد شوروی پر بود و از که باروت چینیآنجا  از سوی دیگر از. یدرس کسب آگاهی به نظر نمی

های مائوتسه  رسید، ما به رادیوی پکن مرتب گوش داده و برخی مطالب آن به ویژه کتاب گری به گوش می همواره ندای انقالبی

 . کردیم را ضبط و پیاده می تنگ 

های چینی که مشغول انقالب فرهنگی پرولتری خود بودند،  ها به کمک منابع کمونیست ا از شورویانتقادات نظری گسترده م

در واقع منبع تغذیه فکری ایدئولوژیکیمان در مورد انحرافات شوروی عالوه بر استناد به آثار مارکس و لنین، . گرفت صورت می

دانستیم و معتقد  دوره خروشچف را کنارگذاشتنِ لنینیسم می اصالحات. داد آثار مائوتسه تنگ و حزب کمونیست چین تشکیل می
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ما همانند . رحمی و اشتباهات بسیار، در ساختن اتحاد شوروی نقشی تعیین کننده داشته است بودیم استالین با وجود خشونت و بی

 . نامیدیم می »رویزیونیسم خروشچفی« ها اصالحات دوره خروشچف را چینی

گرفت که  هائی مایه می ایدئولوژیک سیاسی ما نسبت به اتحاد شوروی بیشتر از مطالعه کتب و مقاالت و ترجمهزمینه انتقاد رادیکال 

 ۴۵های پیش از کودتای  این منابع مربوط به دوره فعالیت حزب توده در سال. داد منبع مستقیم و اولیه مطالعاتی گروه را تشکیل می

این منابع به طور مستقیم در چهار چوب مواضع و . ها پنهان مانده بودند یا زیر زمین خانهها  بود که در برخی پشت بام ۴۴مرداد سال 

ترین این منابع عبارت بودند از تاریخ مختصر حزب کمونیست اتحاد شوروی  مهم. ها و نظریات لنین و استالین قرار داشتند متد

کتیک و تاریخی و مسأله ملی نوشته استالین، بیشتر کتب و آثار و ، مسایل لنینیسم، ماتریالیسم دیال(نوشته شده در دوره استالین)

هایی از کاپیتال مارکس و  مقاالت لنین و نیز برخی آثار مائوتسه تنگ و حزب کمونیست چین، مانیفست حزب کمونیست، بخش

سازمان انقالبی حزب توده،  های پیشین حزب توده، های فلسفی پلخانف و غیره و نیز نوشته بیشتر آثار مارکس و انگلس و نوشته

 . ها وجود داشت طوفان و غیره در حدی که امکان به دست آوردن آن

شدند اما اتحاد شوروی  ها نسل جدید انقالبیون چپ به لحاظ نظری، سیاسی و ایدئولوژیکی بیشتر با این متون تغذیه می در آن سال 

های جدید داخلی و  سیاست. نامید ها را انحرافی و استالینیستی می آن خود از آن مواضع فاصله گرفته و( و به تبع آن حزب توده)

های همه جانبه با رژیم استبدادی شاه به طور  جهانی اتحاد شوروی و به ویژه در پیش گرفتن سیاست نزدیکی فزاینده و همکاری

ه این نتیجه رسانده بود که رهبران جدید این وضعیت ما را ب. گذاشت آیندی در اذهان انقالبیون باقی می مستقیم تأثیرات ناخوش

در این میان انشعاب بزرگی در . اند ای لنینیستی عدول کرده و راه انحرافی در پیش گرفته اتحاد شوروی از اصول و مبانی پایه

حزب کمونیست چین با برافراشتن پرچم مخالفت آشکار با رهبری اتحاد . صفوف جنبش جهانی کمونیستی صورت گرفت

هم زمان با ایجاد انقالب فرهنگی در چین و تبلیغ و تشویق به شورش و . ، با حرارت به دفاع از لنینیسم و استالینیسم برخاستشوروی

انقالب در کشورهای مختلف و تقابل سیاسی و ایدئولوژیکی با آمریکا و غرب، بر نارضائی و مخالفت و حتا تقابل با اتحاد شوروی 

ای که در گروه ما نسبت به استالین و مائوتسه تنگ  های اتحاد شوروی و آن سمپاتی مخالفت و رد سیاست بنابر این .به مراتب افزود

سیاسی و شرایط تغییرات و تحوالت و تشتت و دو دستگی در صفوف  -ثیر مجموعه عوامل آموزشی و نظریأوجود داشت تحت ت

 . کرد شد میها شکل گرفته و ر احزاب کمونیست جهان بود که گروه در آن سال

  

ما هرگز نظریات مائوتسه . ها قرار نگرفتیم های چینی با این همه در برخورد با مسایل کشورمان، ما به طور مشخص زیر تأثیر تئوری

ما نظرات و . ها از طریق دهات را قبول نداشتیم های روستایی و محاصره شهر ها رفتن و ایجاد پایگاه تنگ در مورد به روستا

های گسترده  ها گرایش قوی نظری و عملی در پیروی از نظریات مائوتسه تنگ در بخش در آن سال. ی متفاوتی داشتیمها ارزیابی

هایی چون نیمه مستعمره و نیمه فئودال  ها با تحلیل طی چند سال تعدادی از گروه. یان و محافل و گروهای چپ وجود داشتدانشجو

ما ایران را یک کشور نیمه . طالح قصد داشتند نسخه چینی انقالب را در ایران پیاده کننددانستن ایران، از خارج کشور آمده و به اص
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معتقد بودیم که بورژوازی . دانستیم های کشورهای استعمارِنو می بلکه یکی از حلقه. شناختیم مستعمره و نیمه فئودال نمی

گروه با . داران امروزی تبدیل شدند سرمایه یروزی به های د بوروکراتیک و کمپرادور بر کشور مسلط بوده و بخش بیشتر ارباب

تر  کشی شدید دانست، اما آن را به دلیل بهره اینکه تغییرات ناشی از اصالحات ارضی را یک واقعیت عینی غیر قابل انکار می

 . کرد کارگران و زحمتکشان و اختناق سیاسی همه جانبه رژیم شاه، به شدت محکوم می

های ذهنی نیز به چشم  داوری اولیه گروه بود که با مشاهده مستقیم اوضاع جامعه حتا با پیش  ای از شناخت فشردههای  ها نمونه این

مشی سیاسی و استراتژی و . مان را به درستی بشناسیم در واکنش به مواضع حزب توده ما معتقد بودیم باید جامعه. آمدند می

همان    لذا گروه از. مان تعیین کنیم جهانی بلکه با تحلیل مشخص از اوضاع جامعهمان را نه بر اساس تضادهای عمده  های تاکتیک

به لحاظ رسمی . آغاز متوجه کمبود اساسی خود یعنی عدم شناخت درست اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه بود

 .تبلیغات و مصالح رژیم بود، باور داشتیمنه آمار درستی دردسترس بود و نه ما به آمارهای حکومتی که به شدت آلوده به 
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 تحقیقات اقتصادی و اجتماعی گروه
همان آغاز    عباس مفتاحی از. کرد رهبری گروه اعضاء را به تحقیق و بررسی مستقیم اوضاع محل سکونت یا زادگاه خود تشویق می

 . رهنگی روستاهای منطقه ساری را آغاز کنیمفعالیت تشکیالتیمان، از ما خواست که شناسائی شرایط اقتصادی اجتماعی و ف

. برای کمک و راهنمائی، متنی از منطقه دشتیاری چاه بهار که توسط یکی از اعضاء و یا هواداران گروه تهیه شده بود برای ما خواند

شمار احمد فرهودی  دوستان بیی شکار و دیدار دوستی از  ما نیز با ایده گرفتن از آن، بعد از فراغت از کار با موتورسیکلت به بهانه

 . زدیم به یکی از روستاهای اطراف ساری سر می

های عبدالرضا و محمودرضا، هر یک هزاران  آباد و نیز منطقه دیگری به نام شاه آباد، دو برادر شاه به نام های سواحل فرح در نزدیکی

ها با وسایل  این زمین. زوری و پولی از چنگشان در آورده بودندهای مختلف  های زراعی روستاییان را به بهانه بهترین زمین هکتار از 

های راه  زیر چشمان پر حسرت اما ترسان روستاییان دهات مجاور، ماشین آالت و امکانات اداره. شدند برداری می مکانیزه بهره

در کنار  »سِمِسکَنده« روستای در. گرفت سازی، کشاورزی، دفع آفات نباتی و غیره در خدمت منافع شخصی این آقایان قرار می

ها  از این شرکت. زراعی با مشارکت دهقانان تازه خرده مالک شده و حتا کم زمین تأسیس شده بود شهر ساری یک شرکت سهامی 

 . خیز دیگر ایران نیز ایجاد شده بودند در برخی مناطق حاصل

به تهیه ( بیشتر به دلیل عدم توانائی در تحلیل و نوشتن)وتاهی های پنهانی ما طی مدت نه چندان ک حاصل یادداشت ۲۷در اواخر سال 

یک مقاله تاحدی مفصل تحلیلی از شرایط اقتصادی و اجتماعی روستاهای اطراف ساری و مقاله دیگری مربوط به بررسی شرکت 

تا چه حدودی تحقیقات دانستیم که نتیجه کار و به خصوص کیفیت آن چیست و  ما نمی. زراعی سمسکنده ساری انجامید سهامی 

هایش به ما  ها و تشویق او با راهنمائی. گرفتیم البته از عباس در جریان کار کمک می! کند ما، منظور عباس و گروه را برآورده می

ا، بینی م برخالف پیش. اش رفتیم به هرحال پس از مدتی عباس به ساری آمد و مانند همیشه به طور پنهانی به منزل. رسانید یاری می

های اقتصادی و اجتماعیمان که آن همه انرژی  ای از پژوهش واقعیت این بود که ما نتایج تازه. عباس از نتیجه کار بسیار راضی بود

های عینی  بلکه در حقیقت فاکت. های اولیه و غیر مدون قبلیمان به دست نیاوردیم ها و جمع بندی برایش گذاشتیم، متفاوت با تحلیل

 [ ۴. ]هایمان جمع آورده بودیم ایط اقتصای و اجتماعی اطراف ساری برای تحلیلای از شر گسترده

ها  در آن سال. زدیم های مارکسیستی به تحقیقات روستایی دست می باید تأکید کنم که ما تنها در چهار چوب دیدگاهاینجا  در

ها  ما در آن بررسی. ا مورد مطالعه قرار دهیماطراف شهر ساری ر داری در روستاهای  کوشیدیم چگونگی رشد و گسترش سرمایه می

گی  های اصلی و عمده آن، حدود و ویژه تضادهای طبقاتی و قطب. داری را بشناسیم گی رشد سرمایه تالش کردیم خصلت و ویژه
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آن تحقیقات  ما در. ها را روشن نماییم های طبقاتی که در کشور جریان داشت، میزان ژرفا، شدت و آشتی ناپذیری آن ئیجا به جا

داری ایران  از نظر ما سرمایه. شدیم های سرکوب آن مواجه می های دولتی به ویژه ارگان همه جا با نقش و عمل کرد دستگاه

ها  این بررسی روشن است که. داد گی اصلی آن را نیز سرکوب و استبداد خشن تشکیل می ویژه. بوروکراتیک و وابسته به غرب بود

با وجود سایه . گرفت های وسیع خلق صورت می دارانه به سود قطب کار و زحمت، یعنی کارگران و توده باز موضعی کامالً جان

گیری سیاسی، تحقیقات و مطالعات ما از شرایط اقتصادی و اجتماعی محیط اطراف ساری، به میزان زیادی  سنگین این جهت

 . بینانه و عینی و گسترده بود غرضانه، واقع بی

ما از . اجتماعی جدید در اطراف ساری، مواد و مصالح کافی در اختیارمان قرار داده بود -شتابان مناسبات اقتصادی گیر و رشد چشم

توانستیم به کارمان  تری می برخوردار بودیم و در نتیجه به نحو موثر( جمع سه نفره ما)امکان گفتگو و بررسی و نقد و انتقاد جمعی 

روی کاغذ  راحتی نتایج کار را به توانستیم به هیچ تجربه و دیدی از کار تحقیقی نداشتیم و یا نمی هر چند در شروع کار)ادامه دهیم 

 [ ۴!(. ]بیاوریم

های  های ما به صورت جمع بندی ای از تحلیل چندی بعد بخش قابل مالحظه. ای یافت زمان در گروه بازتاب گسترده نوشته ما در آن

زمان، ما همه ابعاد زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ملی و بین الملی را در بعد  با این حال در آن. کل گروه در آمد

ازجامعه، مادام که در چهار چوب آن   از این رو، ما، حتا با بررسی و تحقیقات مستقیم. تفکر تاریخی طبقاتی خالصه کرده بودیم

و بیشتر از آن . ذهنی روندهائی که در کشور جریان داشت پی ببریم توانستیم به عمق محتوای عینی و بینش و تفکر قرار داشتیم نمی

 . ها و نیازهای سیاسی کشور دست یابیم گیری درست و متناسب با واقعیت توانستیم به نتیجه نمی

های دست  حلیلتر مقاالت و ت تر یا دیر زود کمی . جریان داشت  به موازات فعالیت تحقیقاتی ما، در سایر واحدهای گروه همین برنامه

با توجه به امکانات ما، عباس پیشنهاد کرد که ترتیبی بدهیم که این . نوشته در باره اوضاع اقتصادی و اجتماعی، به دست ما رسید

گفت  او همواره می. تر تایپ شوند کرد، هرچه زود هایی که رد پلیسی ایجاد می ها و نوشته ها و دیگر متون و ترجمه دست نوشته

در پی آن احمد از منزل پدرش جدا شد و یک خانه دربست . شود ها سندی برای ساواک محسوب می ن دست خطهریک از ای

ها،  ما در آن منزل که خانه امن ما بود هر سه نفر به طور شبانه روزی به مدت یک سال و نیم بخش بیشتر دست نوشته. اجاره کرد

ما گاهی برخی از مقاالت نشریه درون گروهی را نیز تایپ . تایپ کردیم ها و مقاالت گروه را های خطی کتاب ها و نسخه ترجمه

 . کردیم می

 

رهبری گروه . نوشته رژی دبره در گروه مطالعه شده بود »انقالب در انقالب« در اوائل مقاالتی از آمریکای التین از جمله کتاب

لذا این دسته مقاالت، جدی گرفته نشده و از دور مطالعه  .محتویات این کتاب را مغایر با نظریات مارکسیستی ارزیابی کرده بود

گروه از تاریخ مبارزات نسل قبلی خود مطالعه جدی . انداز موجودیت خود تصویر روشنی نداشت گروه نسبت به چشم. خارج شدند

تبلیغاتی حزب توده قرار در مورد عقاید و نظریات خلیل ملکی، در عمل تحت تأثیر ارثیه شوم کارزار . و یا آشنائی الزم نداشت
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های حزب  شاید نخوانده و ندانسته در گرداب قضاوت. گونه اهمیت و ارزشی برای نظریات ملکی قائل نبود از این روی هیچ. داشت

 گری شدید گروه، در واقع بستر و زمینه اصلی نادیده های تاریخی، روحیه و موضع انقالبی جدای از این پیش داوری. توده افتاده بود

نیروی « مواضع اصالح طلبی و به طور کلی مشی رفرمیستی. نهایت گذشتن از کنار او بود  گرفتن اصول و نظریات خلیل ملکی و در 

 . کرد خلیل ملکی، گروه را به کلی از جذب و حتا کسب تجارب آن نیز دور »سوم 

این حزب حتا  وده وجود خارجی ندارد چرا کهها قبل از تشکیل گروه معتقد بودند که حزب ت در مورد حزب توده، رفقا مدت

از این رو یکی از اهداف مشخص گروه تشکیل حزب طبقه کارگر ایران از طریق . کاریکاتوری از حزب کمونیست هم نیست

ود، گیری از همه امکانات خ با این حال گروه در زمینه شناخت جامعه با وجود بهره. های مشابه بود نزدیکی و وحدت با دیگر گروه

مانند خراسان، مازندران، آذربایجان، همدان و استان مرکزی و برخی  گروه تنها توانست در مناطقی. از توان گسترده برخوردار نبود

هایی  پس از تهیه نوشته ما، که در بخش. ها و تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انجام دهد صورتی نمونه وار تحلیل نقاط دیگر آن هم به

اما بتدریج در گروه یک نوع احساس . بود، عباس از ما خواست که بار دیگر برای گسترش این نوشته کار کنیم هنوز نیمه کاره

  .خستگی و یا ابهام پدید آمد که ادامهِ کارهای تحقیقات اقتصادی و اجتماعی گروه را در سایه قرار داد

 

 



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

33 

داهی انقالبی ساری کشور  اه رد گروه  تأثیر رویدا
های دانشگاهی به حسب ضرورت به شکل دست به دست کردن برخی مقاالت تحلیلی درون  گروه تنها در محیط ها، در آن سال

گروه که . شد این امر رفته رفته مایه سوآل و تردید . زد گیر سیاسی دست نمی به جز آن به هیچ عمل چشم. کرد گروهی را پخش می

ینیسم و شناخت جامعه تعیین کرده بود، پس از گذشتِ دو سه سال، از لن -های عام مارکسیسم هدف عاجل خود را آموزش تئوری

کرد به لحاظ شناخت جامعه به نتایج ضروری رسیده و لذا بیش از این نباید به سطح یک گروه پژوهشی تنزل  یک سو احساس می

های  ونه پراتیک اجتماعی و فعالیتگ لنینیستی که با هیچ –کند، و از سوی دیگر آموزش تئوریک و مطالعه متون و آثار مارکسیستی

عملی  توانست گروه را به ورطه بی این وضعیت نیز بتدریح می. دانست ها می سیاسی همراه نبود را مغایر با روح آن آموزش -تبلیغی

 . آور سوق دهد کسالت

افزون بر چنین مسایلی، گروه . کرد  ها در بین اعضاء گروه و پیش از همه در میان مسئوالن آن رشد و دل شوره  سان این وسوسه بدین

های مختلف در کشور جریان داشت، با فشار و اختناق فزاینده روبرو بود و از سوی دیگر تحت  از یک سو با تحوالتی که در زمینه

ه بیشتر نیروهای سیاسی چپ ایران ک ۲۰در نیمه دوم دهه . های مختلف در گوشه و کنار جهان قرار داشت ها و کشمکش تأثیر تالطم

چند سال بیشتر از . کردند ای برخورد می های منطقه و جهان با حساسیت فزاینده یان بودند، نسبت به کنش و واکنشدانشجوشامل 

وسوسه تکرار پیروزی انقالب کوبا در میان نیروهای جوان و . گذشت رهبری فیدل کاسترو و یارانش نمی پیروزی انقالب کوبا به

خصوص ارنستو چه گوارا انقالبی نامدار با ترک پست و مقام وزارتی کوبا، با گروه کوچکی از  به. چپ ایرانی کم نبود

دستگیری و قتل او در بازداشتگاه، به طورکلی گرایش روی آوری به . ی بولیوی در صدد تکرار پیروزی کوبا بر آمده بودها چریک

 . ها افزود و اراده آن های چپ را تضعیف نکرد و حتا بر عزم های انقالبی گروه فعالیت

چنان ادامه داشت و مقاومت مردم دلیر ویتنام در برابر تجاوز آمریکا و به ستوه آوردن ارتش آن در جنوب ویتنام  جنگ ویتنام هم

وزی انقالب رهائی بخش الجزایر به پیر. انگیخت ویژه در جوامع استعماری و استبدادی، انرژی و امید فزاینده برمی درسراسر جهان به

جنبش مردم محروم و دربدر شده فلسطین، قبل از . پژواک این پیروزی در میان جوانان آن زمان میهنمان گسترده بود. رسیده بود

های مختلف چریکی فلسطینی و سازمان آزادی بخش فلسطین، وارد فاز  ، با پیدایش گروه۱۷جنگ اعراب و اسرائیل در سال 

هایی به مبارزان ایرانی با افکار و عقاید  بازتاب چنین فعالیت. گرفت گیری متعددی صورت  گانو گرو  هواپیماربائی. جدیدی گردید

های مذهبی ایران شدت  های چپ و رادیکال های فلسطینی بر گروه ها و سازمان تأثیر مبارزات گروه. بخشید مختلف نیرو و امید می

. ترک کردند های آموزش چریکی، کشور را به طور پنهانی  و دیدن دوره ها ای برای مبارزه در کنار فلسطینی که عده یافت به طوری
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یان و مبارزان چپ، به همین قصد در صدد ترک کشور بودند که به چنگ ساواک گرفتار شدند دانشجوعده زیادی از  ۲۵در سال 

 . مشهور شدند »گروه فلسطین« و به همین دلیل به

ت چریکی شهری در کشورهای اروگوئه، برزیل، آرژانتین و برخی کشورهای دیگر گوارا و گسترش مبارزا زمان با مرگ چه هم

همراه  »انقالب فرهنگی« .داری به مبارزه مسلحانه جلب شد آمریکای التین، توجه روزافزون جوانان شیفته نبرد با ظلم و ستم سرمایه

ترین کشور  ترین و فقیر اتحاد با آلبانی این کوچک ترین کشور جهان، در با ادعای رهبری مارکسیستی جهان در چین این پرجمعیت

انشعاب در احزاب کمونیستی و از . ای در بسیاری از احزاب کمونیست و چپ باقی گذاشت کمونیستی جهان، تاثیرات گسترده

ا در برخی های مائوئیستی حت جریان. جمله حزب توده تحت تأثیر مستقیم اختالفات ایدئولوژیکی چین و شوروی به وقوع پیوست

ای به قطب دیگر جهان  ، گرایش تازه۲۰یان چپ مارکسیستی ایران در دههدانشجودر میان . کشورهای اروپائی نیز به وجود آمدند

وجود آمدند که برخی با ترک دانشگاه و رفتن به روستا در تالَش تقلید  های مائوئیستی به محافل و گروه. کمونیستی پدیدار شد

یافت  های متنوع مبارزاتی در کشورهای دیگر که به طور مستقیم و مستمر در کشور بازتاب می پدیده. رآمددندنسخه چینی انقالب ب

 . گذاشت به طورکلی بر گروه ما تأثیرات مبارزاتی ژرفی باقی می

ر به خود جلب آمیز انقالب کوبا، توجه گروه ما را بیشت در میان مجموعه تحوالت مبارزاتی در کشورهای دیگر، تجربه موفقیت

های  های روشنفکری در جوامع مختلف که دیکتاتوری ای ازمبارزان برخاسته از محیط در پی این تجربه، بخش فزاینده. کرد می

کوشش برای یافتن . های تازه و غیر سنتی مبارزه، روی آوردند ها و شیوه تابیدند، به جستجوی راه نظامی و فردی و غیره را بر نمی

ها قرار گرفت و این هم  مبارزه برای درهم شکستن دیکتاتوری و کسب قدرت سیاسی، بتدریج در سرلوحه تالش »بُرمیان« های راه

ها با دو گرایش بلوک اتحاد شوروی از یک سو و حزب  مستلزم رهایی از سنگینی بار نظری مارکسیسم رسمی بود که در آن سال

نظریات این دو . کرد ا نیز سنگینی این دو گرایش را بر خود حس میگروه م. شدند کمونیست چین از سوی دیگر شناخته می

های زحمتکش جامعه  گرایش بلوک شوروی، بر جنبش خود انگیخته کارگران و توده. گرایش، مبتنی بر دو شرایط متفاوت بود

ت پراکنده کارگران و گشت مبارزا متکی بود که حزب پیشرو کارگری با برقراری پیوندهای نزدیک با این مبارزات قادر می

از نظر گروه چنین . زحمتکشان را به سوی قیام و انقالب و کسب قدرت سیاسی و ایجاد حاکمیت سوسیالیستی رهنمون سازد

گرایش حزب کمونیست چین مبتنی بر تجربه صرف انقالب چین و برای کشورهای نیمه . شرایطی در کشورمان وجود نداشت

شد که در کشورمان با اصالحات ارضی و سایر تغییرات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی،  میمستعمره و نیمه فئودال تجویز 

شرایط سیاسی و اجتماعی کوبای پیش از . اما تجربه کوبا مدل متفاوتی از هر دو نسخه و هر دو شرایط بود. محلی از اعراب نداشت

یافته گروه کوچکی از  جا، انقالب با حرکت مسلحانه و سازمان آناما در . انقالب با شرایط کشورمان کم و بیش مشابهت داشت

به . گیری برخوردار بود ای چشم این کشور نه نیمه مستعمره بود و نه از جنبش کارگری و توده. ها آغاز گشت انقالبیون در کوهستان

موفق شدند قدرت سیاسی در کوبا را به شیوه ابتکاری جدیدی را بکار گرفتند و ( نه حزب کارگری)این ترتیب پیشروان انقالبی 
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های شناخته شده  هر چه که بود، تجربه انقالب کوبا با اینکه با فرمول. دست آورند و پس از آن حزب کمونیست را تشکیل دهند

بت به ، نس »اول حزب طبقه کارگر بعد قیام و انقالب« گروه ضمن حفظ باور خود به اصل. خوانی نداشت، مورد توجه گروه بود هم

با این همه، گروه، هنوز تا متقاعد شدن و . داد تر مبارزه به طور کلی حساسیت و عالقمندی فزاینده نشان می ها و اشکال جدید شیوه

  .داشت  ویژه تدوین دالیل تئوریک آن، به زمان بیشتری نیاز یافتن به نتیجه نوین مبارزاتی و به  دست
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 تقویت روحیه شورشی رد گروه
. ضای گروه بسیار جوان و اغلب دانشجو و برخی افسر وظیفه بودند به جز احمد و رحیم و من، افراد شاغل بسیار اندک بودنداع

بندی نسبت به وظائف و تعهدات تشکیالتی، آنچه که ما از نزدیک در روش و  شور و شوق مبارزاتی توأم با نوعی تعصب و پای

که در بین ما سه نفر و نیز میان ما و عباس و گروه   های برادرانه بات صمیمانه و عالقمندیدیدیم، آن مناس منش عباس به روشنی می

استبداد سیاسی فزاینده مناسبات درونی . آید وجود داشت، به نظر من نمونه و سمبل کل مناسبات درون گروهی به حساب می

ها و قراردادهای اصولی مبتنی برمبانی نظری،  تر از نرم ا بسیار باالتر و حت ها را عاطفی تر و پیوند هایی مانند گروه ما را فشرده گروه

 . ساخت سیاسی و تشکیالتی می

بود، در شرایطی که شاه و دربار با سرکوب همه مخالفین  »دیوار موش دارد و موش گوش دارد« در شرایطی که همه جا صحبت از

تر  فکر نیز بسته های هم های درونی گروه انتقاد مستقیم را بسته بود، محیطهای اعتراض و  حتا مخالفین قانونی و اصالح طلب، همه راه

مانند اعتماد و اطمینان و  بود، معیارهائی تر از هر اصل و مقرراتی که باید مبنای انسجام درونی گروه می باال. شد تر می و در هم تنیده

 . شدند تر می رجستهبرجسته و ب... رادمردی و از خود گذشتگی و استقامت و رازداری و

بایست از پیش، خود را برای ایستادن در برابر چنین خطرات و   فعالیت سیاسی خطر دستگیری و زندان داشت لذا هرکس می

کاری سخت و پنهان سازی تمامی اقدامات به ویژه روابط تشکیالتی و هویت فعاالن و  مخفی. کرد شناخته، آماده می های نا  ناراحتی

کاوی که به افزایش  در چنان فضائی هرگونه کنج. گران ساواک بود گیری در مقابله با شکنجه های اصلی پیش از ابزار مبارزان، یکی

 . شد کاری شمرده می انضباطی و زیر پا گذاشتن اصول پنهان شد، دست کم بی اطالعات فرد منجر می

نسبه  ها امکان به های دانشگاه های دانشگاهی و کوی حیطتنها در م. ها روابط تشکیالتی بیشتر به صورت زنجیری بود درآن سال

های مختلف دانشجوئی به  تر از محفل  افراد تشکیالتی بیش. جمعی داد و ستد فکری آن هم با رعایت پنهان کاری وجود داشت

توانستند به   ند، تنها میهای گروهی برخوردار نبود اما کارکنان اداری مانند ما که از چنین محیط. کردند صورت پوشش استفاده می

در این زمینه نیز ما در تنگنا قرار داشتیم چرا که محیط راکد و محدود اجتماعی شهرمان . بپردازند تقویت روابط اجتماعی خود 

یی که جنبه اعتراض ها درگیریگزیر خود را از  ها، ما همیشه و به نا با توجه به این محدودیت. کرد شرایط را برای ما سخت می

داری  های مخفی به دلیل احساس مسئولیت سنگین در نگاه به طور کلی افراد وابسته به تشکیالت. کشیدیم سیاسی داشت، کنار می

تر از کسانی  تر و منفعل مراتب محتاط های اجتماعی و به ویژه اعتراضی، به  کاری، در فعالیت رازهای گروهی و رعایت جدی پنهان

 . زدند مواقع در برابر اوضاع به اعتراض آشکار دست میتنهائی در برخی  بود که به 
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کوشی و تسلیم نشدن در برابر نامالیمات و  ما پیش از آغاز فعالیت تشکیالتیمان، بتدریج در فکر افزایش روحیه ایستادگی و سخت

های قابل  حمل در برابر سختیبرای نمونه من برای باالبردن ت. بعد از عضویت در گروه، این روحیه بیشتر تقویت شد. غیره بودیم

کوشیدم توانم را در  می. تا جایی که بتوانم از تشک استفاده نکنم. گونه بالش و یا متکائی بخوابم بینی، برآن شدم که بدون هیچ پیش

به . نیمهای زندگی و اندیشه به خود را هرچه بیشتر از خود دور ک کردیم وسوسه ما تالش می. برابر گرسنگی و تشنگی باال ببرم

 : های زیر توجه کنید نمونه

او طبع شعر . وار پیش رفت این دلباختگی بتدریج تا حد یک عشق دیوانه. ، احمد به دختر جوانی کشش عاشقانه پیدا کرد۲۸در سال 

ختر هیچ ویژه د به. قضیه عشق احمد برای ما دردسر شده بود. سرود های سیاسی شعرهای پر احساسی می هم داشت و گاهی در زمینه

اما این ماجرا هیچ . کردم من با او با نرمش و مدارا برخورد می. داد تر از آن هیچ کششی به احمد نشان نمی زمینه سیاسی نداشت و بد

 . راه حلی نداشت با این وصف یکی دو سال ادامه یافت و البته به دشواری از شدت آن کاسته شد

اش که البته هنوز شکل مشخصی هم به خود نگرفته بود، خود را از این  و مبارزاتیهای سیاسی  احمد در اندیشه دستیابی به هدف

عباس نسبت به . هر چند که هرگز از قلبش بیرون نرفت. ترین حالت جوانی، رفته رفته کنار کشید ترین و عاطفی  ترین، ظریف ژرف

داشتیم و از سوی ما کسی در جریان ماجرا قرار  اهما عاشق شدن احمد را به جز عباس از همه مخفی نگ. این موضوع مسئله داشت

  . نگرفت

 : مورد دیگر

تازه هوا . عباس و رحیم و من بعد از کوه نوردی در ارتفاعات توچال در میدان تجریش منتظر اتوبوس بودیم ۲۱در پائیز سال 

مردم که بیشتر دختران و پسران جوان بودند به هایمان تکیه زدیم و به رفت و آمد  خسته در گوشه پیاده رو به کوله. تاریک شده بود

گویا طرز نگاهم به عابران طوری بود که نظر عباس را جلب کرد و یا او مستمسکی یافت تا ما را محک . نگریستیم طور عادی می

پیش خود گمان کردم . من یکه خوردم »ها چیست؟ نظرت نسبت به این دختر! نقی« :به ناگهان پرسید. ای به ما بیاموزد بزند و یا نکته

ها ما به ظاهر  البته در آن سال. که شاید نگاه من به دختران نگاهی خریدارانه و غیر معمول بوده که مورد این پرسش قرار گرفتم

، کردیم، به امر ازدواج حتا با اینکه هیچ کار غیر عادی نمی. ای نداشتیم خود، به نفع شخصی و گردآوری پول و یا مال و منال توجه

. گذاشتیم تر وا می های دور در برابر فشار این و آن، موضوع را همیشه به سال. کردیم تحقیر برخورد میحتا  اعتنائی و با یک نوع بی

به هرحال در برابر پرسش عباس، . سیاسیمان شدت یافته بود های  ویژه در حال و هوای شیفتگی فزاینده به آرمان این روحیات، به

اما عباس به سمبل ما . آمد، صحبت کردن در باره آن مشکلی نبود ر چنین گفتگویی بدون وجود عباس پیش میاگ. گیر شدم غافل

گذراند، تمام  های آخر دانشگاه را می او با اینکه سال. رفتار و کردار، عقاید و نظریات او برای ما مالک و معیار بود. تبدیل شده بود

رو، نه تنها به  از این. کار گرفته بود ها و افکار سیاسی و عقیدتی و تشکیالتی به مانهوش و توان و کارآیی خود را در راه آر
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داد که هیچ؛ بلکه به روشنی به ستیز با هرچه که اندک سدی در راه  ها و سود شخصی خود میدان نمی تمایالت، دلبستگی

 . خاست آورد، برمی هایش پدید می آرمان

ها چیز خاصی نیست  نظر من به این دختر« گیر شدنم بود، با عبارتی دوپهلو گفتم اشی از غافلدر پاسخ عباس با درنگی کوتاه که ن

او بدون درنگ رویش را به طرف  »!کنم ها نگاه می برد، من هم به آن های زیبا لذت می طوری که انسان از نگاه کردن به گل همان

من از هر چه که سد . ها نگاه کنم گاه دوست ندارم به این هیچ!! تنفرمها م من از این« :دخترانی که در حال رفتن بودند کرد و گفت

من . ها، میان ما برقرار شد ها و ماشین سکوت سنگینی با آن همه سر و صداهای آدم »!ها و عقایدمان باشد متنفرم راه هدف

در عین حال از عمق شیفتگی و . مبه همین دلیل در درون خود، احساس شرم کرد. داشت چنین برخوردی را از عباس نداشتم چشم

که در  نفرت واقعی از دختران معصومی  »دختران« نفرت او از. البته عباس تظاهر نکرده بود. گی او یکسره شرمنده شدم شوریده

 . خیابان در تردد بودند نبود

کشی قرار  ش علیه دیکتاتوری و بهرها ای بود که سر راه مبارزه ابراز تنفر او به طورکلی در رابطه با هر سد و دو دلی و وسوسه

بند و  خواست به من و رحیم نشان بدهد که یک انقالبی کمونیست در راه آرمان و عقایدش تا چه اندازه باید پای او می. گرفت می

 [ ۲]. خواهانه خود فدا کرد ترین آرزوهای برابری اش را به پای واال و او به معنای واقعی کلمه جان شیفته. وفادار باشد

 

از سوی . سالگی گذاشته بودیم ۴۷و احمد به  ۴۸من و رحیم پا به . پاسخ مانده بود چنان بی موضوع ازدواج در میان ما هم

هایمان  خودداری ما در مورد ازدواج، برای خانواده. سن و کار مناسبی هم داشتیم. هایمان همواره زیر فشار بودیم خانواده

گری و گفتگوهای تند سیاسی که گهگاه در محیط خانوادگی راجع به شاه و درباریان  از پرخاشویژه  ها به آن. آور بود شگفت

از زندگی غیر عادی و . افتادند از رادیو گوش دادن و کتاب خواندن همیشگیمان به هراس می. شدند گرفت، هراسان می صورت می

های ما به زن و  اعتنائی اصطالح شیک، از بی های روشن و به باسخوان با جوانان هم سن و سالمان، از خودداری ما در پوشیدن ل ناهم

دوستی تا حد زیان دیدن در کمک به  ، از نوع»چوخ بختیاری« های رواج روحیه به قول صمد بهرنگی ازدواج و زندگی در آن سال

 . سخت بیمناک بودند... دیگران و

من تا این زمان مسئله ازدواج را امری . سه نفر گفتگویی در گرفتبرای آخرین بار در مورد ازدواج میان ما  ۲۷در اوایل سال 

چه که هوسبازی  به بیان دیگر آن. کردم اما روابط دختر و پسر را که در بین جوانان رواج یافته بود، نکوهش می. دانستم نادرست نمی

من به حساب رد هوسبازی و برآوردن تمایالت  حتا برخورد عباس در مورد دختران را. کردیم چون و چرا رد می شد را بی نامیده می

ام  چنان مطرح بود که اگر دختری بیابم که در مسیر فکری و تمایالت سیاسی و عقیدتی برای من این مساله هم. شهوانی گذاشته بودم

چنین فردی نیز . کردم می یعنی در واقع در آن زمان با دید خاص اعتقادی و سیاسی به مسئله ازدواج برخورد. باشد، با او ازدواج کنم

ما چنین جمع بندی کردیم . گیری نهائی رسیدیم به هرحال ما در پایان این گفتگو، به یک نتیجه. در محیط ما وجود خارجی نداشت

و نهایت از گذرگاه مبارزه انقالبی   کشانده و در ( کردیم را تحقیر می که آن)که ازدواج، خواهی نخواهی ما را به زندگی معمولی 
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البته در گروه . این ترتیب ما دیگر هرگونه شک و دودلی را از خود دور کردیم به . های سیاسی و سازمانی دور خواهد کرد فعالیت

 . اگر هم بود من از آن آگاهی ندارم. در این زمینه هرگز گفتگویی صورت نگرفته بود

چوب یک مناسبات صمیمانه و همدلی وهم نظری و در چهار . کاری نداشت های راه به طورکلی گسترش این روحیات جنبه

وجه در ارتباط با افکار  رشد چنین روحیاتی به هیچ. های پنهانی تنگاتنگ، واگیری این روحیات امری اجتناب ناپذیر بود فعالیت

انقالبی و  -این روحیات جزیی از بینش ایدئولوژیکی سیاسی. گری که یکی دو سال بعد به آن رسیدیم نبود چریکی و فدائی

ما در حقیقت برای زدودن تصویر تسلیم طلبی و فرار سران حزب توده در میان . آمیزمان بود محصول مستقیم سیستم فکری تعصب

ما . کردیم روانه حزب از شوروی و غیره آماده می مردم، خود را به مثابه آلترناتیوی برای زدودن مواضع و انحرافات دنباله

ها و نامالیمات دمساز کنیم به طوری که هنگام بازداشت احتمالی بتوانیم زیر فشار و  بیشتر با سختی کوشیدیم خود را هرچه می

کردیم، با این  های بیرونی دنبال می ما در آن زمان مبارزه را هر چند بدون پراتیک سیاسی و فعالیت. شکنجه، جانانه ایستادگی کنیم

. گذاشتیم ما در واقع دوره آمادگی را پشت سر می! دانستیم ه کاری؟ هنوز نمیچه وقت و چ. حال منتظر رسیدن زمان عمل بودیم

ی  جای تشکیل حزب طبقه کارگر، به زود شویم، به کردم که به این شیوه و طرز فکری که مجهز می خود من در این زمان گمان نمی

های قدرت حاکم، به  بری سیاسی موجود و ویژگیبرا شرایط عینی و ذهنی جامعه، نا. به نقطه قیام در برابر رژیم خواهیم رسید

 . کرد وجه چنین گمانی برای ما ایجاد نمی هیچ

های جاری در کشور را مورد  گروه، در زمینه شناخت جامعه با تحقیقات هرچند محدود ولی مستقیم و عینی خود، دگرگونی

   .ارزیابی قرار داد
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گاهی هب شرایط اجتماعی کشور  ن
مبارزه « این تغییرات در کتاب. ساختار سیاسی اجتماعی و اقتصادی ایران در حال دگرگونی بود ۲۰که در دهه  واقعیت این است

ها با  هر چند این دگرگونی. زاده از دید و تحلیل گروه، بازتاب یافته است نوشته مسعود احمد »یکمسلحانه، هم استراتژی هم تاکت

شد، اما به هرحال در پایین و در میان توده  افع صاحبان قدرت و ثروت، از باال انجام میای دیکتاتوری و با حفظ و پاسداری من شیوه

های بنیادی اقتصادی و اجتماعی  جامعه ایران نیاز به دگرگونی. ها مورد استقبال قرارگرفته بود پای شهر های تازه دهقانان و الیه

تا آغاز  ۴۴مرداد  ۴۵بعد از کودتای . ت را به تعویق انداختشاه که دکتر مصدق را به زنجیر کشیده بود این تحوال. داشت

ساخت   های زیر بنایی در زمینه گذاری سرمایه های مالی آمریکا و نیاز جامعه، اقدام به  اصالحات ارضی، رژیم با فشار و کمک

اما . ها و غیره نمود ها، دانشگاه لههای تازه و بنادر و اسک ای، ایجاد بانک رسانی، تأسیسات جدید کارخانه ها، برق ها، جاده سد

کار را به ... ها و بوروکراسی فرسوده و گسترش فزاینده فساد و حیف و میل بودجه در راستای سود شخصی درباریان و پیرامون آن

 [ ۸. ]شد ۰۴۴۱های جبهه ملی دوم در سال  ای کشاند که منجر به پیدایش فضای نیمه بازسیاسی و فعالیت بست تازه بن

وجود آمده نشان داد که نیاز تاریخی ملت ایران به آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی که از انقالب مشروطه تا   های به شوارید

داری موقعیت و  اما شاه برای نگاه. چنان در دستور روز زندگی سیاسی و اجتماعی ایران قرار دارد آن زمان بر آورده نشده، هم

آمد، در شرایطی که کشور به دلیل سرکوب کودتایی نیروهای سیاسی با خالء  آمریکا وارد می سلطنت خود و فشاری که از سوی

ها  چهره شهر. گیری انجامید و چشم  تغییرات تدریجی پیشبن به دگرگونی گسترده. سیاسی روبرو بود، ابتکار عمل را به دست گرفت

در چارچوب نوسازی اداری، . یافتند ها با شتاب گسترش  شهر .ئی مکانی جمعیت به نحو محسوسی بیشتر شدجا به جا. دگرگون شد

ها  این. های دولتی و به طور کلی دستگاه بوروکراسی، شهربانی، ژاندارمری، ارتش و نیروی هوائی و دریائی بازسازی شدند سازمان

ها و  ساختمان سازی. ها شدند سازمانهم خوردن چهره این  ها به کار و به ها و شهر رها شده از روستا   همه موجب جذب نیروی کار

گیری  ها و دهات بطرز چشم های جاده سازی در کشور و ارتباط میان شهر شبکه. ها در سراسر کشور رواج یافت شهرک سازی

رفتن گروه گروه از جوانان . ها گشوده شد های دهات بروی شهر با اجرای مراحل اصالحات ارضی دروازه. گسترش پیدا کردند

کردهای منفی، در مجموع موجب رشد با سوادی در  نام سپاه دانش، ترویج و بهداشت سوای عمل  به روستاهای کشور به دیپلمه

 . ها و کم و بیش رشد نوسازی و آبادی و اثرات تدریجی فرهنگ زندگی بهتر در دهات گردید روستا

های  ی رادیوئی در کنار شبکه سراسری و به سپس شبکههای استان های برق رسانی و راه اندازی شبکه درعین حال با گسترش شبکه

های علمی،  های جدید، دگرگونی در زمینه ها و موسسات فرهنگی و هنری مشابه و دانشکده تلویزیونی در کشور و افزایش سینما
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ش، مرضیه، پروین، های دلک خوانی بتدریج موسیقی پاپ جای خود را در میان موسیقی سنتی و ترانه. فرهنگی و هنری پدیدار گشت

های جوانان و دیگر موسسات مشابه فرهنگی و  کاخ. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تشکیل شد. الهه و پوران باز کرد

اما مدرنیته وارداتی، . شوند ها، موسسات نوینی بودند که همانند هر جامعه درحال رشد، بناگزیر ایجاد می این همه . هنری دائر گردید

های جامعه و مردم، به طور یک جانبه به ویژه بدون هر گونه نقد و حق  ها و دامنه آمادگی توجه به فرهنگ و مراعات تواناییبدون 

این روند بیش از پیش مایه . یافت رفته غربی، گسترش می هم به شتاب و تقلید لجام گسیخته از کشورهای پیش ابراز نظر، آن

در عین حال روند . گستراند چنان سایه شوم خود را بر کشور می ستبداد فردی شاه نیز هما. های سنتی بود های محیط بیگانگی

های اقتصادی،  ها به دگرگونی کشور در همه زمینه. گرفت تحوالت جاری در کشور، به طورکلی مورد استقبال گسترده مردم قرار 

های اجتماعی، از سالیان گذشته  ها در همه زمینه وآوریتشنگی عمومی نسبت به ن. فرهنگی، هنری و اجتماعی و سیاسی نیاز داشت

در پاسخ به این ضرورت بود که جامعه ایران به طور گسترده و همه جانبه با شتابی سرسام آور در راستای . وجود داشت

گیری از  اصلهف. ها، فارسی حرف زدن به صورت مد روز در آمد در تمام شهر. رفت های تجددخواهانه و نوسازی پیش می دگرگونی

ها، جامعه به طور کلی از شرایط لخت و بسته قبلی بیرون آمد به طوری که  با پیشروی این روند. ها، بیش از پیش سرعت گرفت سنت

تحت تأثیر تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و . راه باز گشت به شرایط اقتصادی و اجتماعی ارباب رعیتی به کلی بسته شد

تر با وجود  اجتماعی مدرن -جامعه و کشور در جهت مناسبات اقتصادی. تر شد تر و ارگانیزه زندگی شهری پیچیدهاداری، سازمان 

 . کرد های بوروکراتیک خاص آن، سیر می هنجاری نا

ه ویژه در میان سیاسیون و مبارزان سنتی چه مذهبی و چ کرد به ها نیز عمل می ها و چندگانگی اما در درون جامعه ایستادگی

  .شد تر می ها ژرف مارکسیستی، بیگانگی

  



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

44 

 تغییرات فرهنگی و واکنش ما
یی در سلیقه زندگی، استراحت و تفریح و مسافرت مردم جریان جا به جا. خورد تغییر در سبک زندگی مردم در همه جا به چشم می

سایه تبلیغات فرد پرستانه شاهی موجب بد  ییرات زیرِاین تغ. نگریستند ی میاما انقالبیون چپ به تغییرات رفتاری مردم با بدبین. داشت

در آن زمان، ما به اهداف و صداقت شاه و رژیم او و اقداماتی که از هر سوی به نام . گمانی شدید همه منتقدین سیاسی رژیم بود

 . گرفت، بسیار بد گمان بودیم وی انجام می

که وابستگان به خانواده مشهور  های عظیمی لی جامعه و چپاول و حیف و میگمان به رژیم در رابطه با فقر و عقب ماند نفرت و کینه

ما این تحوالت را . شد گردانی بیشتر ما از تغییرات فرهنگی در جامعه می دادند، مایه روی در کشور صورت می »هزار فامیل« به

که بخشی از این تغییر و تحوالت کامالً  نحال آ. دانستیم ها می زدگی و وابستگی به امپریالیست یکسره سطحی و ناشی از غرب

ریشه و سطحی  بی  ها توخالی، تقلیدی و وارداتی و از رفتار ضروری و اجتناب ناپذیر و نیاز جامعه بودند ولی بخش دیگری از آن

های گوناگون  به پدیده اما نگاه ما. دادیم بود که ما این تغییرات را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می طبیعی این . شد ناشی می

ما با چنین طرز برخوردی به طور . داری بود زندگی اجتماعی جزیی از نگاه و بینش منفی سیاسیمان نسبت به استبداد و نظام سرمایه

ز ما با الحام ا. زدیم ها دست نمی یعنی ما به تجزیه و بررسی موشکافانه روند. توانستیم مسایل را از یکدیگر جدا کنیم کلی نمی

 . کردیم مان برخورد می طبقاتی با جامعه -ایدئولوژی و اصول و مبانی مارکسیستی تنها در چهارچوب بینش تاریخی

رشد موسیقی پاپ در ایران . های فرهنگی جامعه، همین بینش کلی حاکم بود زمینه در برخورد با موسیقی و هنر و به طورکلی تمامی 

با ظهور گوگوش، فرهاد، داریوش، ابی و  ۲۰انه خوانی آغاز شده بود، در اواخر دهه که با ورود ویگن به صحنه موسیقی و تر

پذیرش . کردیم اما ما در حال و هوای دیگری سیر می. دیگران در صحنه موسیقی و آواز ایران ناگهان جهش بزرگی به جلو کرد

ها کنار کشیده و چندی  به همین دلیل خود را از آن. تیمدانس انقالبی می ها را غیر مسئوالنه و خالف تعهدات سیاسی و این نوع شادی

سیاسی و  ها گوش داده باشیم، همه را یکسره غیر ما بدون اینکه به درستی به آن. شمردیم ارزش  ، بی»مبتذل« بعد همه را با کلمه

شعرهای   محتوای! سرگرمند کشان شهر و ده سیاسی کردن کارگران و زحمت مشغولیاتی ارزیابی کردیم که شب و روز به کار غیر

تر از همه اینکه مردم از  بد. دانستیم آور می روانه و زیان ها در جامعه را کج تولید و پخش آن. ارزش بود ها برایمان بی بسیاری از ترانه

این رو رژیم را در از . کرد این امر ما را بیشتر ناراحت و خشمگین می. کردند هایی به شکل باور نکردنی استقبال می چنین فرآورده

 . دانستیم کار و مسئول می تبلیغ و گسترش آن، گناه
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کردن و بیداری   ها متوجه شدم که من در آن زمان به طور کلی همه گستره فرهنگ، هنر و موسیقی را تنها در بستر محدود آگاه بعد

ها با وجدان راحت و شوق  یا بتهون و مشابه آنما به سنفونی کروغلو، شهرزاد، شور امیراف و . های مردم خالصه کرده بودم توده

های محلی آذری، لری،  ها موسیقی سنتی به قول معروف سنگین و متین، به خصوص موسیقی و ترانه ما بعد. دادیم کامل گوش می

پیش از هر  کنه درک و شناختمان از هنر و موسیقی. کردی و گیلکی و مازندرانی را آن هم با نوعی ممیزی سیاسی، دوست داشتیم

کرد که  داری به مخالفت با تمامی ادبیات و هنر و موسیقی سرایت می دشمنی ما با نظام سیاسی و مناسبات سرمایه. چیز، سیاسی بود

چرا که با نوآوری در هنر و ادبیات و . ها پیش رو نبودیم در حقیقت ما تا اندازه زیادی در این زمینه. دانستیم مظاهر فرهنگی رژیم می

به همین دالئل شاید بهتر باشد بگویم که ما . کردیم یقی و غیره با دیدی کامالً سیاسی و ابزاری و محافظه کارانه برخورد میموس

که از رادیو و تلویزیون پخش  را ها و آوازهائی ما آهنگ. گرفتیم های رزمی اشتباه می موسیقی و ترانه و آواز را با سرود و سنفونی

زیرا ما . کردیم های شاد و یا با محتوای عاشقانه و لطیف خودداری می از گوش دادن به موسیقی و ترانه. ستیمدان شد انحرافی می می

 . کرده بودیم زندگی را به خاطر اهداف انسانی و اجتماعی و انقالبیمان، بر خود حرام   و زیبائی  شادی

. کردیم در حقیقت ما خود را برای مرگ و نیستی آماده می .گری انقالبی بود زندگی فرهنگیمان به طور کلی تابع روحیات شورش

ها،  های سرگرم کننده تلویزیونی و همانند این های معمولی، سریال طبیعی هم بود که ما به شعرهای عاشقانه، مجالت گوناگون، فیلم

م زندگی نزد ما به کلی دگرگون کردیم که درک و مفهو در واقع ما در روندی سیر می. ها دوری گزینیم اعتنا بوده و از آن بی

ها و اصول نظام و مناسبات تولیدی و تضاد آشتی  های سیاسیمان را از تئوری ما مفاهیم زندگی و تکالیف و وظائف و رسالت. شد می

ها و به طورکلی از مفروضات ایدئولویژیکیمان آن هم همراه با تعصب بیرون  گرائی ناپذیر طبقاتی و جبر تاریخی و آرمان

های معینی  توانستیم در دایره آیند بودند، به هرحال می ها برای ما مطلوب و خوش این ایده حتا اگر فرض کنیم که . کشیدیم یم

هایی که سری در  خواستیم در مورد همه انسان انگیز را می ها و معیارهای شگفت اما متأسفانه این روحیات، مالک. تحمل کنیم

ر تحلیل نهائی برای حاکم کردن بر کل کشور و مناسبات سیاسی اقتصادی و فرهنگی آن در حال سیاست داشتند، تعمیم دهیم و د

 . خیز برداشتن بودیم

تر و  های هنری مانند شعر موسیقی، ادبیات، فیلم و تأ هایی بود که ما نسبت به هر هنرمندی که در یکی از عرصه بر پایه چنین دیدگاه

زاویه موضع و موقعیت آنان به مبارزه و کیفیت مخالفت با رژیم شاه، به قضاوت و ارزیابی نقاشی و غیره دستی داشت تنها از 

. نسبت به اوضاع سیاسی مالک و معیار ارزش گزاری هنرش بود( هر هنرمندی و در هر سطحی)در واقع موضع هنرمند . نشستیم می

ها و به طور کلی از جامعه فرهنگی کشور چنین توقعی  اهها ما در عمل از هنرمندان کشورمان و کلیه استادان دانشگ در آن سال

های هنری و فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و علمی را  با این بینش و دیدگاه به معنای واقعی کلمه مرز میان رشته. داشتیم

ندانی که خدای نکرده ادعای چنین بود تا چه رسد به هنرم داشت ما از یک هنرمند ساده این حتا چشم. ریختیم یکسره در هم می
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با این روحیه ! کشید شمردن هنرمند، استاد دانشگاه، نویسنده وشاعر و غیره می گاه کار به پست سیاسی بودن داشتند در چنین مواقعی

 . توانست در زیر سایه بلند مواضع سیاسی جائی برای خود باز کند داشتیم تنها می ما هر اندازه که بهره هنری می

های زندگی اجتماعی به  یعنی در تمامی عرصه. کردیم طورکلی در چهار چوب بینش انتخاب مکتب علیه تخصص سیر میما به 

و حتا قهرمانان ورزشیمان را نیز از این زاویه ... تر استاد دانشگاه، شاعر، نویسنده، کارگردان سینما و تأ. شدیم چنین وضعی دچار 

این روحیات به موازات تغییرات . ای نزدیک شدیم آغاز مبارزه چریک شهری به چنین روحیههای پیش از  ما در سال!! سنجیدیم می

چندی بعد که مبارزه چریک شهری را آغاز کردیم، . ای درما شدت پیدا کرد زده زیر بنائی و روبنائی جامعه، به طور فزاینده شتاب

  [۱. ]راطی در میان ما در آمدای مسلط و در برخی موارد به صورت اف الاقل برای مدتی به روحیه
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 اهی سنتی تغییرات فرهنگی و واکنش محیط
ها به ویژه از پذیرش فرهنگی  سنتی تر. کردند های سنتی این تغییرات را با بدگمانی و بدبینی و سر سختی تمام تحمل می محیط

کرد،  حاکم که صدای هر مخالفی را خفه می آنان به خصوص به دلیل سلطه استبداد. زدند تحوالت جاری به طور جدی سر باز می

در شرایط حاکمیت استبداد سیاسی، هر نوع . قادر نبودند نظرات و عقاید خود را از راه مسالمت آمیز و علنی به جامعه برسانند

که هر  این شرایط موجب شد. شد می فعالیت سیاسی آشکار و جدی سرکوب و یا الاقل بسیار محدود و به پستوی جامعه رانده 

گرایانه که هدفی جز بازگشت به مدینه فاضله  های ارتجاعی و واپس شورش و طغیانی در برابر استبداد، حتا از جانب صاحبان اندیشه

حکومت استبدادی همین که صداهای این . قرون وسطائی خود نداشتند در عمل از نوعی حرمت و مشروعیت برخوردار شوند

ها اعتبار و ارزش  خود به آن شد، خود به  ها قائل نمی آمیز آن ی حتا برای ابراز وجود مسالمتکرد و هیچ حق چنینی را خفه می

سیاسی، همه   یافت، اما در اولین طوفان دور از تعرض می  استبداد برای یک دوره خود را درامان و بهگرچه  .بخشید  سیاسی می

در همه حال، . شدند صحنه شده و چه بسا به نیروی بزرگی تبدیل می مخالفان و از جمله مخالفان با گرایشات ارتجاعی نیز وارد

های سیاسی از جمله افکار و  محکومیت و بازداشتن صرف سیاسی مخالفان، در عمل جامعه را از شناخت صحیح و آزادانه اندیشه

رخورد آزاد آراء و عقاید گوناگون های مختلف سیاسی و اجتماعی مورد نقد و ب وقتی اندیشه. داشت گرایانه باز می تمایالت واپس

های وسیع مردم خواهند بود که در هنگام تحوالت، نتوانند اهداف و  قرار نگیرند، معلوم است که بازنده اصلی این معادله شوم توده

 ! های واقعی مدعیان گوناگون را در میدان سیاست تشخیص دهند برنامه

های سنتی نیز شدت  یانه و اعتراضات خشماگین در صفوف بخشی از مذهبیگرا با افزایش فشارهای سیاسی، تمایالت خشونت

ایمانی و  ای به تقابل و تحریم و طرد مظاهر فرهنگ جدید، که آن را یکسره غربی، بیگانه و مروج بی آنان به طور فزاینده. گرفت

در . شدند در تهران دچار آتش سوزی می ها گاهی برخی از سینما. زدند دانستند، به شیوه خاص خودشان، دست می ناموسی می بی

رفتیم، سینمائی به نام حافظ یا سعدی، دچار  کنان می های تهران صحبت بار که به اتفاق عباس مفتاحی در خیابان یک ۲۱اوائل سال 

ماهای دیگری های گذشته سین عباس گفت در هفته. نگریستیم خاسته بود می هوا بر کنجکاوانه به دود غلیظی که به. آتش سوزی شد

ها نمایش داده  هایی هستند که در این سینما ها مخالف فیلم آن. هاست هم دچار آتش سوزی شدند و سپس افزود کار مذهبی

ای که در محافل  کردم به دلیل ارتباطات گسترده می در آن زمان گمان. دانم که وی چه گواه و مدرکی داشت البته من نمی! شود می

 . آورد چنینی را به صورت شایعه به دست می خبرهای اینو روابط سیاسی دارد 
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پس از انقالب نامشان به )شد  اسفند محدود می ۴۲درهمین سال یک روز درتهران در خیابان شاهرضا که به دو میدان فوزیه و 

در این . تولد امام زمان بود زمان با ها هم آن روز. کردم ، عبور می(خیابان انقالب و میدان امام حسین و میدان انقالب تغییر یافت

در . ای بزرگ و درازی عبارت تبریکی به مناسبت این روز نوشته شده بود که نظرم را جلب کرد خیابان برروی یک تابلوی پارچه

کرد  کرد به طوری که انسان در وهله اول گمان می ای خودنمائی می با حروف درشت بطرز برجسته »اعلیحضرت« آن نوشته، کلمه

های مذهبی و درباری و دستوری به شاه  ها همیشه پیام تبریک به مناسبت در آن سال. ط به تبریک به شاه است اما این طور نبودمربو

از القاب اختصاصی  »اعلیحضرت« خورد چرا که کلمه اما جالب این بود که در این تابلو نوعی دهن کجی به چشم می. شد داده می

آویختن این شعار خود به خود به این معنا بود که کسانی با . کلمه برای امام زمان به کار رفته بوددرتابلوی مزبور این . شاه بود

 . بالفاصله به یاد دوستان مذهبی سابقمان در شهر ساری افتادم. باکی پرخاشگرانه، خواستند انزجار خود را به شاه نشان دهند بی

های مغازه در روز روشن، نظرم را جلب  روشنائی چراغ. ای احوال پرسی رفتمیک روز به سلمانی آقای مراد شعبانی بر ۲۱در سال 

متوجه شدم او به . ؟ کمی خجالت کشیدم!خرداد است ۰۸دانی امروز سالگرد  اند؟ گفت مگر نمی ها چرا روشن پرسیدم چراغ. کرد

ها تا آن  البته آن. کرد، تعجب کردم پرده موضع خود را آشکار از اینکه کمی بی. عمد خواست موضع سیاسی خود را نشان دهد

. گرفتند شدند و یا شاید به دلیل عدم اعتماد به ما و یا اینکه خودی نبودیم، جانب احتیاط را می زمان به طور صریح وارد سیاست نمی

ینی دارند اما با ما در میان اهلل خم آیت ولی در آن روز احساس کردم که آقا مراد و بقیه به نوعی فعالیت پنهانی در رابطه با پیروی از 

این موضوع در آن زمان باعث شد که نسبت به واقعه پانزده . در جواب با لحنی پوزش خواهانه گفتم حواسم نبود. گذارند نمی

 . در ذهنم تأملی داشته باشم ۲۴خرداد 

شاه و آمریکا و اسرائیل و مخالفت آشکار با خمینی به دلیل ضدیت و در افتادن با   هللا من نسبت به آیت( ۲۰اواسط دهه )در آن زمان 

من در دوره . ای سمپاتی داشتم اما مخالفت او با آزادی زنان و اصالحات ارضی برایم غیر قابل قبول بود کاپیتوالسیون، تا اندازه

د وضعیت زنان نودشت گنبد قابوس، از نزدیک شاهدر کوهسارهای می »مالشی« سپاهی دانش با زندگی در روستای کوچکی به نام

های خود را از اربابشان آقای  به روشنی شاهد بودم که در آن ده و دیگر روستاهای پیرامون با اینکه روستاییان زمین. روستایی بودم

آوری  ساله خریده بودند، یعنی دیگر ارباب یا مباشری باالی سرشان نبود، زنان در چه موقعیت ذلت ۴۰محمد رضا پهلوی به اقساط 

ها، کارگر بدون مزد شوهران در مزرعه و خانه، وسیله تولید نسل و  ها، کلفت خانه آنان مادر و نگهدارنده بچه! کردند میزندگی 

شد با  آخر چگونه می!! نه سوادی، نه حق و حقوقی، نه عزت و احترامی و نه شخصیت مستقلی. بستر شبانه همسران خود بودند هم

بردند، مخالفت کرد؟ با  وطنمان که این چنین در چنبره جهل و ستم چند گانه به سر می ش همهای میلیونی زحمتک آزادی این توده

هرچند که . شدند ها در زندگی روستاییان که من از نزدیک شاهد آن بودم، توده دهقانان وارد زندگی جدیدی می حذف ارباب

وجه دلیلی برای بازگشت به گذشته سیاه سلطه اربابان  هیچ ای برای آینده وجود نداشت، اما این به اندازی روشن و تضمین شده چشم
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این مسئله به طور عینی  مارکسیستی را پذیرفته بودم ولی نسبت به  بینی جهان ها و تئوریگرچه  من در آن زمان. ها نبود و یا حفظ آن

 . کردم ها و تجربه مستقیم خود موضوع را حالجی می با فاکت

  

استبدادی رژیم شاه، فضای سیاسی حاکم بر کشور و جامعه، نه تنها با تغییرات پر شتاب کشور هماهنگ  به دلیل ماهیت و عمل کرد

دربار و در رأس آن شخص شاه بیش از هر زمان دیگری در امور حکومتی . کرد نبود بلکه درست در جهت خالف آن سیر می

ها  طی ده. شاه همه قدرت را در اختیار خود گرفت. نده بودسالیان متمادی از سلطنت مشروطه جز نامی باقی نما. کرد دخالت می

زیستی دو روند متناقض توسعه  تداوم هم. به یک رکن ثابت حکومتی تبدیل شده بود »مشروطه کٌشی« ها، سال سلطنت پهلوی

نیازی متکبرانه شاه از  یبه ویژه با افزایش سریع در آمد نفت و ب. پذیر نبود اقتصادی اجتماعی و انسداد خشن سیاسی، دیگر امکان

ها و نیازهای فوری جامعه، چنان اعوجاجی در حیات سیاسی، اجتماعی و  تمکین به قواعد کشورداری و عدم پاسخ به نارضائی

اقتصادی و فرهنگی کشور پدید آورد که نه تنها شاه را به همراه خانواده پهلوی سرنگون ساخت بلکه کل رژیم پادشاهی را در 

  .کرد کشور متالشی
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 روشنفکران و خلق
تاریخی کشور و جامعه، تنها با بسنده کردن به تحلیل  -ها، گروه ما، بدون شناخت عمیق از روندهای عینی و نیازهای ملی در آن سال

گیری خاص سیاسی  لنینیستی، به نتیجه -مارکسیستی بینی جهان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی موجود و سنجش آن با تئوری و

طبقاتی، بیش از پیش از  -گروه با تجهیز بیشتر به تئوری مارکسیستی و غرق شدن در بینش و تفکر تاریخی. اتی دست زدمبارز

تعمیق بینش طبقاتی و تقدم دادن به . گوئی به نیازهای تاریخی ملت و مردم، دور شد دست یافتن به یک برنامه ملی در راه پاسخ

همه جانبه مقوله آزادی و دموکراسی به تحقق چنین عدالتی و یکسره همه را در گرو حل اجتماعی و تابع کردن  -عدالت اقتصادی

بدین ترتیب گروه از درک توان و ظرفیت و امکانات واقعی . مسئله قدرت سیاسی قراردادن، گروه را به کلی به راهی دیگر کشاند

 . شد خود رفته رفته، دور می

ی از هر گرایش و تفسیری، همگی در مورد مسئله کلیدی قدرت سیاسی، در وضعیت ها و دستجات مارکسیستی انقالب همه گروه

واقعیت این بود که ما هر مشکل و درد سیاسی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جامعه را در گرو تغییر حاکمیت . ای قرار داشتند مشابه

اقع آن را کلید رمز عقب ماندگی و مشکالت ریز و دادیم و در و و ایجاد یک دولت انقالبی جدید و آن هم توسط خودمان قرار می

از این رو روند متناقضی که در جامعه و کشور جریان داشت از سوی ما با خواست تغییر اساسی رژیم شاه . دانستیم درشت جامعه می

 . شد و ایجاد یک حاکمیت انقالبی خلقی، پاسخ داده می

 زیر زمینی گروهی قرار داشتند و حتا بخش بزرگی از کسانی که در شرایط  های همه کسانی که در شرایط پر تب و تاب فعالیت

های وسیع مردم متمایز و در واقع در دو حالت متفاوت و  های دانشگاهی بودند، در عمل از توده تر محیط های تا حدودی باز فعالیت

فعالین انقالبی و قشرهای روشنفکری و دانشجوئی  های محدود آن شور و شوقی که در دایره. بردند دیگر به سر می حتا متضاد با یک

ها در شرایط به اصطالح تمکین و رضا  توده. های وسیع جامعه وجود نداشت وجه در حیات اجتماعی و در الیه گذشت به هیچ می

ی کم و بیش های دهقانی یا اعتصابات کارگر به طریق اولی از شورش. زدند قرار داشتند و به حرکات اعتراضی محسوس دست نمی

 . دامنه دار، خبری نبود

از جهتی دیگر، ما برای . شد چه که جنبه در خود داشت روز به روز به نقطه امید و اتکاء ما تبدیل می اما با این وجود، در نظر ما آن

را به فال  ، آندیدیم ای در هر جائی که اندک تحرکی می با چنین روحیه. کش صبر و شکیبائی نداشتیم های زحمت فعال شدن توده

 از این رو گروه به طور اراده گرایانه به نظریه. گیر نبود های گوناگون خلق چندان چشم حرکات اعتراضی بخش. گرفتیم نیک می

 . های وسیع مردم روی آورد توده »فعال کردن«
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سیاسی و اختناق  یکی سرکوب: شد از نظر گروه مجموعه شرایط رکود و تمکین در جامعه به دو عامل عمده محدود می

کش و خودداری از طرح مطالبات و  های زحمت سیستماتیک رژیم که نتیجه مستقیم آن ایجاد ترس و وحشت دایمی در میان توده

البته گروه . ها بود اشکال مبارزات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مسالمت آمیز توده ها و دیگری از کار افتادگی تمامی  نارضائی

ظیفه انقالبی و رسالتی که برای رهبری و پیشاهنگی طبقه کارگر و جنبش رهائی بخش مردم قائل بود، با تأکید نسبت به انجام و

نیروی دشمن خود را مطلق و ... کارگران« گوید که امیر پرویز پویان در کتاب رد تئوری بقاء می.!. داد بیشتری مورد توجه قرار می

با طرح این حکم، توجه گروه به نقشی که پیشاهنگان انقالبی در . »پندارند نیز مطلق می ز سلطه دشمنناتوانی خود را برای رهائی ا

 . ها قائل بودند بیش از پیش متمرکز شد گشائی مبارزه توده راه

دانستیم که در  ما نیز از نظر تئوریک می. ها در همه جا، تجارب زیادی برای فعالیت در میان کارگران اندوخته بودند کمونیست

کشان حتا از آغاز با مشارکت  دهی مبارزات طبقاتی و انقالبی کارگران و زحمت ستگاه فکری مارکسیستی بسیج و سازماند

ها، جنبش واقعاً  دهی و ارتقاء سطح مبارزاتی توده به سخن دیگر بستر و زمینه اصلی سازمان. هایی از خود آنان همراه است الیه

و )توان آگاهی سیاسی  در چنین جنبشی که خصلت خود به خودی دارد، می. هاست نده آنموجود مطالباتی و اعتراضی اما پراک

ما به لحاظ تئوریک به این مسایل واقف بودیم اما مشکل اصلی نبود چنین شرایطی در کشور بود . را به میان آنان برد( سوسیالیستی

 . ها خوانده بودیم که ما در کتاب

اصالحات ارضی و سایر تغییرات زیر بنائی و روبنائی در جامعه و با افزایش درآمدهای ارزی ناشی واقعیت این بود که رژیم شاه با 

شکی نیست که حمایت دایمی غرب به . از باال رفتن قیمت نفت، توانست به رونق و رشد اقتصادی و اجتماعی محسوسی دست یابد

ن به خصوص با موقعیتی که کشورمان در مرزهای جنوبی اتحاد ویژه آمریکا از رژیم شاه و تقویت نظامی و امنیتی و غیره از آ

گیری از دسترنج ملت و منابع ملی مردم  ای به این رژیم با بهره شوروی سابق برخوردار بود، و واگذار کردن نقش سرکوب منطقه

های مردم در  ها، رکود و تمکین توده این اما با همه . رساند همه و همه به تقویت و تثبیت این رژیم به طور مستقیم یاری می... ایران و

های انقالب، و سرکوب همه مخالفان و منتقدین گوناگون تنها ناشی از ترس و  تا نزدیکی ۲۴خرداد  ۰۸های پس ازشورش  سال

های شدید  ئیکاری و نارضا ی فزاینده فقر، بی و زمینه  ها به دلیل نداشتن انگیزه های وسیع مردم در شهر توده. وحشت و شکنجه نبود

های  اختناق رژیم البته مانع از بروز نارضائی. اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، عمالً سر گرم امور و مشغولیات روزمره زندگی بودند

ها کشور به واقع دوره رونق اقتصادی و ایجاد  اما مسئله اصلی این بود که در آن سال. شد ترکارگران و زحمتکشان می کم اهمیت

تر، برای بیکاران و همه کسانی که به بازار  های پیش در این وضعیت، به ویژه در قیاس با سال. گذراند امکانات تازه را میمؤسسات و 

به همین دلیل شاه نسبت به . حتا کشور با کمبود نیروی کار ماهر روبرو بود. شد شدند، همواره کار ایجاد می کار روانه می

  . اعتنا ماند و استبداد فردی خود را به عرش رساند یهای توسعه سیاسی به کلی ب خواسته
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( اش باهمه اعوجاج)باید در نظر داشت که روند تناقضی که استبداد شاهی از یک سو و رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 

 . رسید بست می این تناقض دیر یا زود به بن. نهایت ادامه یابد  توانست تا بی کرد نمی از سوی دیگر طی می

این وضعیت در مراحلی از موجودیت خود . توانست برای مدتی دراز با چنین تناقضات عمیقی به حیاتش ادامه دهد جامعه ایران نمی

و یا با سائیده شدن مستمر ( که شد)شد  یا دچار انفجار و آشوب و ویرانی و انقالب می. به طورکلی دو آلترناتیو بیشتر نداشت

تداوم رژیم شاه با آن . شد ، به ناگزیر به باز شدن فضای سیاسی کشور منجر می(و یا هر نهاد دیکتاتوری)استبداد فردی شاه 

گونه تغییر جدی و در پیش گرفتن فضای حتا نیمه باز سیاسی ادامه  توانست بدون هیچ مختصاتی که در اواخر عمر خود داشت نمی

 چنانی خود رسید، دو حزب فرمایشی بست موجودیت آن های بن به نقطه اما محمدرضا شاه، با نخوت و تکبر، هنگامی که. یابد

 را منحل کرد و به جای ایجاد فضای باز سیاسی، درست برعکس یک حزب فرمایشی به اصطالح فراگیر »ایران نوین« و »مردم«

استبداد چند صباحی دیگر . کناری افکند شاه با این اقدام خود پرده اختناق و استبداد خود را یکباره به. را به وجود آورد »رستاخیز«

اما دیگر دیر شده و . تنها با خیزش و جنبش انقالبی مردم ایران بود که سرانجام شاه پیام انقالب را به گوش خود شنید. دوام آورد

 . کار از کار گذشته بود

ها تا اواخر حکومت شاه هنوز  دهتو. های انقالبی یا اصالحی است های وسیع مردم، موضوع و عامل دگرگونی واکنش توده

گذشت تا به مرحله پختگی  هایی چند باید می هنوز سال. به قول معروف میوه هنوز نرسیده بود. توانستند وضعیت را تحمل کنند می

قرار  همان زندگی و وفور مشغولیات گوناگون، در وضعیت عدم تحمل   اما آنگاه که همین مردم با وجود فرو رفتن بیشتر در. برسد

 ! طور که دیدیم، نشد توانست جلودارشان شود و همان گری نمی گرفتند، هیچ سرکوب

ساخت و از  تری فراهم می های مردم امکانات بهتر و تازه تناقض حاکم بر جامعه محمدرضا شاهی از یک سو برای زندگی توده

این البته به آن معنا . کرد های سیاسی کشور ایجاد می نسوی دیگر اختناق سیاسی مستقیمی را علیه محافل، مجامع و احزاب و سازما

اجتماعی مردم، این وضعیت به شدت وجود  -در عرصه زندگی اقتصادی. ها این اختناق وجود نداشت نیست که در میان توده

 . داشت

د غریبه در میان کارگران هر گونه رفت و آمد افرا. بری حاکم بود دهی و فرمان های نظامی فرمان در همه کارخانجات بزرگ شیوه

به . شد تر دهقانان بالفاصله با سر نیزه ژاندارم روبرو می ها و اعتراضات کم و بیش جدی نارضائی. زیر نظر ساواک قرار داشت

یون ویژه مبارزان و انقالب های کشور به مانند دانشگاه فکری  های روشن هرحال تحکیم و تثبیت اسبتداد سیاسی شاه، بیش از همه محیط

 . نهایت تعرضی کشاند  هایی نظیر گروه ما را به واکنش دفاعی و در  متشکل در گروه

اما از نبود جنبش و اعتراضات خود انگیخته . ما از نظر آشنائی و مطالعات تئوری مارکسیستی در واقع کم و کسر جدی نداشتیم

ابع انرژی و اخذ نیروی حیاتی برای مبارزه علیه رژیم نه در نتیجه من. های مردم به شدت در تنگنا بودیم های مختلف توده بخش

با آن . شد گیری از مبانی ایدئولوژیکی و منافع روشنفکریمان تأمین می ها بلکه با اتکاء و بهره مبارزه بالفعل و پتانسیل عملی توده
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قع در شرایط خاصی از تحوالت و تغییرات ما در وا. چون ماهی در بیرون از آب بودیم سطح از توقع و انتظاراتی که داشتیم، ما هم

قرار گرفته بودیم که گرایش به تمرد و شورش، به طور مستمر بر عنصر حرکت بر مبنای واقعیات سیاسی اجتماعی و به ویژه درک 

امعه و با این شرایط و با این روحیات، ما از درک نیازهای تاریخی ج. گرفت و فهم توازن قوای سیاسی حاکم بر کشور پیشی می

های زیربنائی و روبنائی نیاز مبرم به ساختار قدرت  اینکه قبل از هر چیز کشور برای رشد و تحوالت هماهنگ و موزون در عرصه

آن . ما به نوبه خود قربانی استبداد محمدرضا شاهی بودیم. تر شدیم تر و بیگانه سیاسی مستقل و دموکراتیک پارلمانی داشت، دور

ما به لحاظ تئوریکی و مبانی مارکسیستی حتا . کرد، واکنش متناقضی در ما برانگیخت ور حکومت میتناقضی که در کل کش

ی شهری در برخی از کشورهای آمریکای ها چریکهای  تجربه پیروزی سریع انقالب کوبا و تالش. لنینیستی دچار تناقض شدیم

از نظر برخورد با شرایط عینی و عدم آمادگی آشکار کارگران  ما. کرد گرانه ما را تشدید می التین، بیش از هر چیز وسوسه شورش

کشان و نیز درک درست نیاز مبرم جامعه به یک ساختار قدرت سیاسی مستقل و مبتنی بر دموکراسی پارلمانی، به مسیری  و زحمت

   .دیگر ره سپردیم
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 تأثیر تحوالت اوضاع کشور رب گروه
، میداندر یک . شاه در دو میدان مختلف توسط دو گروه اجتماعی متفاوت جریان داشت ها، مبارزه سیاسی با رژیم درآن سال

های علمیه و بازار به حرکت و  گاه در حوزه خمینی بودند که گه  اهلل بخشی از بازاریان مذهبی سنتی زیر رهبری روحانیون پیرو آیت

ای دست به  بودند که به هر بهانه... تهران، تبریز و مشهد وهای  یان دانشگاهدانشجوزدند و در میدان دیگر  اعتراضاتی دست می

های کشور  دار در برابر دیکتاتوری شاه در دانشگاه در واقع ایستادگی پیوسته و ادامه. زدند اعتراض و ایستادگی در مقابل رژیم می

نافرمانی خود را از وضعیت سیاسی و  های مختلف، نارضائی و ترین شرایط خفقان به شیوه یان ایرانی در بددانشجو. جریان داشت

کرد، تمایالت اصالح طلبانه  تر شدن سیر می چنان در جهت بسته در آن فضای بسته سیاسی که هم. دادند نبود آزادی، نشان می

ز های جبهه ملی و رهبران نهضت آزادی به ج طلبان با پرنسیبی مانند شخصیت شد به طوری که اصالح  پیوسته به عقب رانده می

 . ای دیگری نداشتند نشینی چاره زندان یا خانه

 

های گسترده  نامید، گرچه تحوالت و دگرگونی می »انقالب سفید« با اصالحات ارضی و به طور کلی همه آن تغییراتی که شاه آن را

سی باز و بازتری بایست فضای سیا  آمد و به تناسب آن می در زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اداری کشور به وجود می

های سیاسی و تشکل مستقل صنفی واجتماعی،  شد، اما متأسفانه در زمینه زندگی سیاسی و آزادی بیان و قلم و فعالیت حاکم می

این تناقض آشکار در زندگی سیاسی و اجتماعی ایران، به طورکلی روی . روندی وارونه حاکم شد... احزاب و انتخابات مجلس و

بر بستر این تأثیرات متقابل . گذاشت ای به جای  های چپ مارکسیستی و مذهبی، تأثیرات ویژه حافل و گروهنیروهای سیاسی و م

المللی، گروه ما در درون در گیر بحث و بازبینی و تردید نسبت به آنچه که در آغاز در پیش گرفته بود،  عینی و ذهنی، ملی و بین

 . مدهایی در گروه به وجود آ ها و ابهام سوآل. شد

لنینیسم را بیاموزیم؟ با کسب حداقل شناخت از جامعه، گروه با چه  -پرسش این بود که تا کی و تا چه اندازه باید مارکسیسم

طور واقعی  های همانند و گام گذاشتن در راه تشکیل حزب طبقه کارگر، به  وظائفی روبرو خواهد شد؟ در روند نزدیکی با گروه

های بیرونی خود را آغاز خواهد  گروه از چه زمان و با چه اندازه از آمادگی فکری سیاسی، فعالیتچه چشم اندازی وجود دارد؟ 

و تاکتیکی را در   آنان، گروه باید چه استراتژی گریزی سیاستهای وسیع خلق و  کرد؟ در برخورد با مسئله یاس و سرخوردگی توده

. شد های مارکسیستی مطرح می های فعالیت گروه ترین عرصه ین و بنیادیتر ای هایی در پایه پیش بگیرد؟ در گروه، ابهام و سوآل

سوآل مرکزی این بود که وظیفه انقالبیون کمونیست چیست؟ آیا باید به انتظار شرایط مساعد بنشینند تا در یک موقعیت مناسب، 

های دیگری متوسل شد؟  ن و باید به راهتوا دست به تشکیل حزب راستین طبقه کارگر بزنند؟ و یا اینکه برای تشکیل این حزب می
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گر اوضاع  چنان دست روی دست گذاشت و نظاره آیا در رابطه با ادعاهای شاه و تثبیت اوضاع و جزیره ثبات بودن ایران باید هم

کارگر و  چنان دگرگون شده که دست زدن به آن، تنها بعد از تشکیل حزب طبقه بود؟ آیا زمینه شروع مبارزه مسلحانه در کشور آن

 در اوج جنبش کارگری، امکان پذیر است؟ 

چنان در پی ایجاد  ها آغاز کند و یا هم آیا باید مبارزه مسلحانه را در روستا: گروه در جریان رشد خود بر سر این دو راهی رسید

یی جا به جادید که  واسطه می یاما به طور ب. دانست حزب طبقه کارگر باشد؟ گروه به طور اصولی مبارزه مسلحانه را امری ناگزیر می

گیرد، از یک سو به نقش کمی و  هایی که با انجام اصالحات ارضی در ساختار اقتصادی و طبقاتی جامعه صورت می و دگرگونی

 .گردد ها نیز بیش از پیش محدود می شود و از سوی دیگر زمینه آغاز مبارزه مسلحانه در روستا ناگزیر کیفی طبقه کارگر افزوده می

های مارکسیستی  های گروه تر شده و کار در میان آنان در صدر همه کوشش در چنین وضعیتی فعالیت در میان کارگران برجسته

 . گذشت اما، این مسایل چندان ساده در گروه نمی. گیرد قرار می

کننده به این نتیجه رسید که باید بار  سرانجام برای یافتن پاسخ قانع. ها شد ها و پیچیدگی گروه با شتابی فزاینده در گیر این پرسش

رژی « نوشته »انقالب در انقالب« با این اندیشه، کتاب. ای مورد برسی قرار دهد دیگر تجربه پیروزی انقالب کوبا را البته با نگاه تازه

 . ای آغاز گشت بدین سان در گروه کنکاش تازه. ، از نو در برنامه مطالعاتی قرار گرفت»دبره

. گرفت کاری کامل، انجام می ها با پنهان ت که مطالعه و گفتگوهای مربوط به آن، همگی در محیط خفقان سیاه آن سالباید دانس

در این زمان همواره . گری انقالبی رهبری و اعضای گروه قرار داشت ها، زیر تأثیر روحیات ژرف شورش گمان این کنکاش بی

هایی همانند  شکستن سد و مانع فعالیت انقالبی گروه ای برای درهم  آمد بود تا شیوه تازهکارهایی تازه و کار ها، در پی یافتن راه ذهن

در این میان گروه بتدریج متناسب با شوق و ذوق انقالبی . ای نیاز داشت های ویژه هائی به پاسخ چنین پرسش. گروه ما، به دست آید

های غیرعادی اما گویا و  وجود در نقاط دیگر جهان، به پاسخهای م های خود و زیر تأثیرات کنش و واکنش و دانش و آگاهی

  .ترین راه رسیدن به هدف، برگزید راهه را به جای کوتاه در این مسیر بود که سرانجام گروه بی. روشن رسید
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 رتین راه رسیدن هب هدف کواته »راهه بی«

 »رد تئوری بقاء«
تا آن زمان مقاالتی که جزو نشریه درون گروهی بود، به . ون گروه جریان یافتهای داغی در در ، بحث۲۱و  ۲۵های  در میانه سال

 مقاله. همه مقاالت در آن زمان به دلیل امنیتی فاقد نام نویسنده بودند. کردیم ها را نیز ما تایپ می برخی از آن. رسید دست ما می

ای از غالمرضا گلوی از  مقاله. ه صورت مستقل چاپ و منتشرشدکه بعد از انقالب ب( نوشته علیرضا نابدل) »آذربایجان و مسئله ملی«

این مقاله در نوع خود تازگی داشت و به همین دلیل از . اعضای شاخه مشهد که موضوع آن نقد نظرات دکتر علی شریعتی بود

کتر علی شریعتی در بین او گفت در دانشگاه مشهد گرایشات مذهبی به طرفداری از د. را جویا شدیم عباس مفتاحی علت نوشتن آن

زن « نام این مقاله احتماالً. دانشجویان رواج پیدا کرده و یکی از دوستان خواست برخورد اسالم با زن را در نظرات وی به نقد بکشد

ای گروه  هنوشته یکی از رفقا نیز آمده بود که در مجموع به مواضع ضد حزب تود »۴تیر « و »۰تیر « دو مقاله با عنوان. بود »در اسالم

در آن زمان این مقاله به نظر ما محتوای استداللی چندان قوی نداشت اما نسبت به چگونگی حرکت گروه . کرد انتقاداتی وارد می

ای در نقد سیاست همزیستی مسالمت آمیز اتحاد شوروی به خصوص  مقاله. برخی نکات و سواالت قابل تأمل ایجاد کرده بود

های چیفتن انگلیسی و هواپیماهای  محتوای این مقاله به طنز، همزیستی گازهای روسی و تانک. دم نماندهدرمورد ایران که نامش بیا

 (. زاده بود مقاله احتماالً نوشته مسعود احمد)داد  فانتوم آمریکائی را به عنوان محتوای اصلی این سیاست مورد انتقاد قرار می

اش را  شغال چکسلواکی توسط ارتش سرخ اتحاد شوروی بود که نویسندهای در نقد نظرات مصطفی رحیمی در مورد ا مقاله

شناختیم که رژیم برای گمراه کردن  را نشریاتی مجاز می... ها ما نشریاتی نظیر جهان نو، فردوسی، نگین و در آن سال. شناسم نمی

کسانی مانند مصطفی رحیمی را که از دیدگاه  به همین دلیل. ها اجازه انتشار داده است عالقمندان راستین انقالب وکمونیسم به آن

همه مطالبی که با اصالحات اتحاد شوروی . دادیم کردند مورد انتقاد و سرزنش قرار می چپ در نشریات مجاز با مسایل برخورد می

. شدند ی میشد از نظر ما تجدید نظرطلبانه و عدول از اصول تلق طلبی برخورد می از دوره خروشچف به بعد، از زاویه اصالح

شناختیم و  رسمیت نمی های مستقل را به ما این نوع چپ. مصطفی رحیمی نیز از موضع چپ لیبرال و مستقل با مسایل برخورد داشت

 . نامیدیم مواضع آنان را از زاویه رادیکالیسم انقالبی، اپورتونیسم و رویزیونیسم می
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نوشته امیرپرویز پویان به دست ما  »!از امپریالیسم، ترسان از انقالب خشمگین« مقاله جدی و کمی مفصل به نام ۲۵در اواخرسال  

دو مقوله انقالب و رفرم در این مقاله مورد بررسی قرار . کشید احمد را همانند عنوان آن به نقد می این مقاله مواضع جالل آل. رسید

مقاله در عین حال ضمن بر . ورزید ایران تأکید می گرفته و طی انتقاد گزنده به مواضع رفرمیستی آل احمد، برضرورت انقالب در

روح کلی مقاله بر این نظریه استوار . گرفت گینانه آل احمد علیه امپریالیسم، ترس وی از انقالب را به سخره می شمردن مواضع خشم

هایی که از انقالب  لیستضدامپریابود که برای رهائی از سلطه امپریالیسم بر کشورمان هیچ راهی جز انقالب وجود ندارد همه 

ه تضاد با امپریالیسم و بها، در میان طیف مبارزان و فعاالن چپ، روز به روز جن در آن سال. هراسند راه به جائی نخواهند برد می

د به همین دلیل، نق. یافت سیاسی گسترش می -های فعالیت فکری شده و در عمل به همه عرصه  برجسته امپریالیستی ضدگری  انقالبی

طلبی، متمرکز شده بود و گرایشات واپس روانه در نظریات وی،  گزیدن وی از انقالب  احمد نیز علیه رفرمیسم و دوری جالل آل

 . کرد این مقاله در عین حال توانائی قلمی نویسنده را به خوبی در ذهن خواننده منعکس می. مورد نقادی قرار نگرفت

کوشید از رشد گرایشات  رسد گروه می به نظر می. های دانشگاهی پخش شد محیط همان زمان در برخی از   این مقاله در

طور که در صفحات پیشین  همان)محتوا نبود  های دانشجوئی به سهم خود جلوگیری نماید امری که چندان بی طلبانه در محیط اصالح

یانی بود که گرایشات چپ دانشجورد، یکی از آن ک سیاسی می -که برای مدتی با ما کار فکری »کمال« اشاره کردم دوست اولیه ما

به هرحال مقاله پویان که از نثری شیوا و ادبی برخوردار بود، در تقویت رادیکالیسم سیاسی خوانندگان خود (. ملی لیبرال داشت

 . تأثیر محسوسی داشت

سط اعضای گروه نوشته شده بودند مورد تحقیقات اقتصادی و اجتماعی از نقاط مختلف کشور که تو ها و مقاالت مربوط به  جزوه

 . گرفت مطالعه سایر اعضای گروه قرار می

 

رژی دبره،  »انقالب در انقالب « در پی گفتگوهای داغی که در مورد مشی و برنامه گروه به راه افتاد و در جریان بازخوانی کتاب

ش به عمل و تکیه به آن به تنها معیار درستی هر حرف بتدریج گرای. ای در گروه به وجود آمد گرایشات عملی و جنب و جوش تازه

برخی مقاالت کوتاه دست نوشته، به مسایلی مانند تبلیغ مسلحانه و یا دفاع از خود مسلحانه اختصاص داشتند که . شد و ادعائی تبدیل 

آمد  های کوچکی می ت نوشتهدر زمینه تشکیالتی نیز دس. کردند شوق کاربست سالح در مبارزه سیاسی را در خواننده تقویت می

های سیاسی متشکل از حداقل سه  ای ساختار تشکیالتی گروه را مورد نقد قرار داده و شکل سازمانی هسته که در آن روابط زنجیره

تا این . شد این پیشنهادات در متن گفتگوهای مربوط به پاسخ دهی به وظائف عملی گروه، مطرح می. کرد نفر عضو را مطرح می

های مردم جدا از وجه رادیکالیسم  ها هرگز برای گروه مسئله کار فرهنگی و ارتقاء سطح فکری و دانش سیاسی توده و بعدزمان 

 . انقالبی، مطرح نشد

خواستیم با برقراری تماس با کارگران به انتقال  همان آغاز می   های انقالبی زیرزمینی با هر درجه و میزان رشدی، از ما و دیگر گروه

آخر را   انقالبی، ما در واقع حرف -با این دید و درک از وظیفه سیاسی. بپردازیم »طبقه کارگر« های سیاسی و سازمان دادن یآگاه
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های سیاسی را آن هم با حد  کوشیدیم آگاهی به بیان دیگر، در همه جا می. های اول بزنیم همان قدم   خواستیم اراده گرایانه در می

گروه، با چنین توقع و . کش جامعه منتقل نمائیم های اجتماعی به خصوص زحمت ها و گروه نقالبی به میان الیهباالئی از رادیکالیسم ا

رهبری گروه ما از کارنامه فرهنگی درخشان صمد بهرنگی به خوبی . شد های اولیه با سد ساواک روبرو می همان قدم   انتظاری، در

ها  ای خلق و منتشر سازد آثاری که در متن غالب آن ه چهل توانست آثار برجستههای سیاه ده سال همانصمد درست در. واقف بود

است که در واقع زمینه ساز و کارپایه یا  »ماهی سیاه کوچولو« ترین کتاب صمد برجسته. زند ای موج می رادیکالیسمی هرچند استعاره

با این . ر رسمی چندین بار در کشور چاپ و توزیع شداین کتاب به طو. ترسیم کننده ایده فرهنگی مشی چریکی فداییان خلق است

هایی مانند پویان، علیرضا نابدل، بهروز دهقاتی و برخی دیگر  های ادبی و هنری شخصیت همه، گروه ما از بار فرهنگی و توانائی

های  با آغاز فعالیت. نمود گرفت که هیچ، بلکه بر عکس تمامی انرژی و توان قلمی آنان را صرف رادیکالیسم سیاسی می ای نمی بهره

ها و افکار انقالبی و رادیکالیسم  برد ایده تشکیالتی زیرزمینی، توان و ظرفیت ادبی و فرهنگی هر مبارزی در عمل در خدمت پیش

این توان از کارنامه ادبی و فرهنگی معدودی از رفقای وارد در  به همین دلیل نمی. گرفت ها قرار می سیاسی تشکیالت مرتبط با آن

 . گیرانه قلم زده باشند، سخن جدی گفت عرصه که به طور آزادانه و چشم

اعضای گروه، در هر جا که بودند، . آمد ای نیز موفقیت قابل لمسی به دست نمی های اجتماعی و برقراری پیوند توده در زمینه فعالیت

هر یک از اعضاء از جمله . فردی برقرار کنند کشان شهر و روستا، دست کم روابط و دوستی کوشیدند با کارگران و زحمت می

ای جدی و پایدار  های کارگری با کارگران رابطه شدیم در محیط اما موفق نمی. ای با مردم داشتیم هسته سه نفره ما، روابط گسترده

 . برقرار کنیم

کسی را به لحاظ سیاسی و عملی جذب های فکری نتوانستیم  سازی های اصالحی اولیه و زمینه خود ما در محیط کارمان با فعالیت

ها و در محافل و مجامع  بعضی از اعضای گروه در شاخه تبریز با شغل معلمی و امکاناتی به نسبت گسترده اجتماعی در روستا. کنیم

( یسیاس -و یا صنفی)به جز اعضای دانشجوی گروه که امکان کار جمعی صنفی و نیمه سیاسی . روشنفکری، حضور و نفوذ داشتند

. های کارگری نداشتند های جمعی و به طور مشخص با محیط گونه امکان موثر و پایدار با محیط داشتند، سایرین در واقع هیچ

به ویژه در کارخانجات و . رژیم نیز بیش از حد بر امور تسلط یافته بود. های مردم از فعالیت سیاسی گریزان و هراسان بودند توده

 . نیتی، پنهان و حتا آشکار، بسیار فعال بود و هر حرکت و رفت و آمد مشکوک را زیر نظر داشتهای کارگری، بخش ام محیط

 

تر از خود، برخوردار  های سیاسی اجتماعی نسل گذشته و حتا مبارزان کمی مسن اعضای گروه جوان بودند و از تجربه فعالیت

یا ضربه ساواک، گروه را از کسب تجربه فردی و اجتماعی  گیری از رخنه و کاری برای پیش رعایت شدید قواعد پنهان. نبودند

های  های صنفی و سیاسی بخش باید در نظر داشت که تولد گروه در شرایطی صورت گرفت که فعالیت. داشت جدی، باز می

ی صورت مبارزاتی که به طور خود به خود. دیگر کسی در این امور فعال نبود. مختلف مردم، به طور جدی سرکوب شده بودند

بازتاب این وضعیت در . شدند در نتیجه در البالی امور روزمره گم می. مستمر بودند یافته و نا گرفت، معموالً فردی و غیر سازمان می
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دهی و به ویژه ضروری و غیر قابل اجتناب بودن وجود یا ایجاد نهادهای صنفی  کم گرفتن هرگونه بهره گروه، بتدریج موجب دست

 . این برداشت نومیدانه در طراحی استراتژی سیاسی گروه تأثیر مهمی داشت. های مردم شد در مبارزات تودهسیاسی  -و صنفی

های بیرونی نزده بود و  زمان دست به فعالیت جدا از موانع فعالیت فردی اعضا، گروه به مثابه یک تشکل انقالبی زیرزمینی تا آن

اش بالفاصله برای  انقالبی کاراکترم اولین اقدام و فعالیت بیرونی، موجودیت گروه با روشن بود که با انجا. گزیر هیچ نامی نداشت نا

ای  گروه تا این زمان هیچ اعالمیه و بیانیه. گرفت رژیم مشخص شده و در نتیجه مورد تعقیب ساواک و خطر متالشی شدن قرار می

از . و مواضع سیاسی، چیزی جز اعالم جنگ به رژیم نبود در واقع صدور اعالمیه سیاسی با چنین مختصات نظری. صادر نکرده بود

اما شرایط محاط بر گروه، مانع از طرح . با این حال مساله نام گروه در ذهن اعضا مطرح بود. این رو گروه به فکر چنین اقدامی نبود

 . جدی آن بود

ای با قلمی شیوا، زیر  ، مقاله دست نوشته(۲۱سال  در بهار)میانه گفتگوهای شتابنده درونی و سیر پر تحول فکری و نظری در گروه 

کردیم اما  عملی می تا آن زمان ما حزب توده را متهم به بی. ، به دست ما رسید»ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء« عنوان

این شکل از بقاء، . ده بودیمتحرکی کامل سیاسی ناشی شده باشد چیزی نشنی عملی و بی ادعاهایی مبنی بر بقاء و موجودیتی که از بی

بود که چندین ( با نام اختصاری ساکا) »سازمان انقالبی کارگران ایران« مربوط به موجودیت یک گروه زیرزمینی مارکسیستی به نام

 . داد سال به زندگی بدون فعالیت بیرونی ادامه می

جلسات  ،اعضاء این گروه. در درون خود مشغول بودها به مطالعه و آموزش مارکسیسم  سازمانی کمونیستی بود که سال »ساکا«

کوشیدند خود را هرچه بیشتر از  بدینسان می. کردند ها برگزار می تشکیالتی خود را با محمل روابط دوستی و فامیلی در مهمانی

ه صورت یک خط این طرز موجودیت سازمانی بتدریج ب. چشم ساواک پنهان سازند تا از دستبرد و متالشی شدن در امان بمانند

روز « مشی سیاسی و عملی در شرایط اختناق فزاینده رژیم در آمد به طوری که تبدیل به تنها شق حفظ موجودیت تشکیالتی برای

 . شد »!!موعود

وع مقاله رد تئوری بقاء در واقع این ن. گویا یکی از رفقای گروه یا پویان خود با یکی از اعضای این سازمان روابط و آشنائی داشت

های رایج در آن زمان را  موجودیت یک سازمان کمونیستی را به نقد کشیده و به بهانه آن گرایشات مشابه و ابهامات و بن بست

از یک سوی و  »ضعف مطلق« ها را تحت نام گریزی توده این مقاله، پراکندگی و سیاست. داد مورد تجزیه و تحلیل قرار می

چنین گرچه  .رژیم از سوی دیگر مورد بررسی قرار داد »قدرت مطلق « کومت را تحت ناممالحظه و سیستماتیک ح سرکوبگری بی

شناختی داشت و از توضیح علل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تاریخی و غیره،  تحلیلی در هر دو وجه آن جنبه ذهنی و روان

تازی  ها و یکه تحرکی توده که در بطن شرایط بی( ما مانند)های زیرزمینی  گفتگویی جدی در میان نیست، اما از دید فعالین گروه

در آن زمان ما . بردند، پر کشش و به میزان زیادی برانگیزاننده بود گرانه به سر می رژیم، در شور و شوق هیجانات شورش

ازن قوای سیاسی به کوشیدیم در یک شرایط تو خواستیم راهی برای تبلیغ و ترویج مرام و موضع خود بیابیم، یعنی در واقع می می



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

42 

ما در این مقاله راه . های حداکثر و انقالبی پیدا کنیم برابر، تنها با عزم و اراده انقالبی و ایدئولوژیکی خود، راهی برای فعالیت کلی نا

سیار یافتیم که به شرط رزمندگی و فداکاری و به قول معروف با اگر و مگرهای ب و نقشه عملی برای تشکیل حزب طبقه کارگر می

 هایی مانند گروه ما، تنها با در پیش گرفتن مبارزه مسلحانه یا اعمال بر پایه پیشنهادات این مقاله، گروه. توانست به تحقق برسد می

رژیم را از سوی دیگر بشکنند و در  »قدر قدرتی مطلق« ها را از یک سوی و توده »ضعف مطلق« توانستند ترس و می »قدرت انقالبی«

های مبارزان  در آن زمان بازداشت. وانع و فاصله میان روشنفکران انقالبی و خلق را بتدریج از میان بردارنداستمرار آن م

های  به همین دلیل توده. گرفت ها و محافل زیرزمینی توسط ساواک، به صورت مخفیانه انجام می شدن بسیاری از گروه ومتالشی

ها و محافل مبارز از تجربه فعالیت و علل ضربات  تر اینکه بسیاری از گروه دند و بدش مردم حتا از بازداشت مبارزان نیز با خبر نمی

 . ماندند خبر می دیگران، بی

ترین عامل  برای از کارانداختن شکار پنهانی انقالبیون را مؤثر »دفاع از خود مسلحانه« مقاله رد تئوری بقاء، مبارزه و به ویژه

در حقیقت این مقاله، برای برهم زدن وضعیت  ».برای اینکه باقی بمانیم مجبوریم تعرض کنیم« :گوید مقاله در پایان می. دانست می

 . دانست موجود، قهر انقالبی را پاسخی ضرور و گریز ناپذیر در مقابل قهر ضد انقالبی رژیم می

عوت به واکنشی مقاومت جویانه به د. طوری که از نامش پیداست، معنا و مفهوم روشنی داشت همان »دفاع از خود مسلحانه« موضوع

خواست  شورشی علیه مأموران سرکوب سیاسی رژیمی بود که هر کاری که دلشان می. کمک اسلحه در برابر مأموران ساواک بود

 کرد با مفهوم تبلیغ مسلحانه که پویان مطرح می »مطلقی« اما مبارزه مسلحانه برای درهم شکستن آن دو. کردند با مخالفین خود می

 کردیم با اما به هر حال ما در این زمان گمان می. در این مقاله، این مسایل به شکلِ روشنی مورد بررسی قرار نگرفتند. کرد تداخل می

شوند  ها شکسته شده و انرژی اعتراضی آنان بتدریج آزاد و در پی آن نیروهای انقالبی کمونیستی قادر می ترس توده »تبلیغ مسلحانه«

کردیم که در  چنین گمان می ما هم. کشان ببرند اسی و طبقاتی را میان مبارزات اقتصادی واجتماعی پراکنده زحمتهای سی آگاهی

یابند یک دیگر را بشناسند و با هم رابطه  های پراکنده پیشاهنگان انقالبی خلق، به طور واقعی امکان می ها و گروه این پروسه، دسته

های واقعی وحدت و یگانگی را هموار و سرانجام حزب  گی عملی و مبارزاتی دست بزنند تا زمینهکاری و هماهن برقرار کنند و به هم

 . انقالبی طبقه کارگر ایران را تشکیل دهند

 

جنب و جوش بارزی ایجاد کرد و روحیات شورشی گروه را در راه آرزوهای . این مقاله تکان جدی به همه فعالین گروه وارد آورد

های نظری و استداللی، به سالحی علیه مخالفین و همه کسانی که  مقاله مزبور از جنبه. گیری باال برد به شکل چشم اش بلند پروازانه

ها، موضوع تشکیل حزب طبقه کارگر به  در آن سال. کردند تبدیل شد مقاومت مسلحانه و به طورکلی دست بردن به سالح را رد می

های  در خارج کشور، گفتگو. شد مطرح می »پیک ایران« رار داشت که از طریق رادیوطورمستقیم در تقابل با ادعای حزب توده ق

. مفصلی میان سازمان انقالبی حزب توده و دیگر گرایشات منتقد و مخالف آن پیرامون مساله احیاء حزب یا ایجاد آن جریان داشت

در عین حال گروه ما معتقد بود . یا برایش مطرح نبودشناخت و طبعاً مساله اح گروه ما حزب توده ایران را حزب طبقه کارگر نمی
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و معتقد بود که چنین حزبی تنها با رشد و به . که حزب طبقه کارگر ایران باید تشکیل شود آن هم نه در خارج بلکه در داخل کشور

در رابطه با این مسایل بود که . تواند تشکیل شود های انقالبی زیرزمینی در پیکارهای مستقیم سیاسی با رژیم، می هم پیوستن گروه

  .در اصل طرحی عملی برای دستیابی به این هدف بود »رد تئوری بقاء« مقاله
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 »مبارزه مسلحاهن هم استراژتی، هم اتکتیک«
مقاله رد تئوری بقاء که برای اثبات ضرورت مبارزه مسلحانه با هدف تشکیل حزب طبقه کارگر نوشته شده بود، گفتگوهای گروه  

در روزهای نخست . تری که به مشی مبارزه مسلحانه منجر شد، باز کرد های بیشتر و ژرف به پایان نرساند بلکه راه را برای گفنگو را

نوشته مسعود  »مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک« جزوه بلند تایپ شده. ، عباس مفتاحی به ساری آمد۲۱شهریور سال 

های روحی و روانی ما طوری  کمبود وقت و به ویژه زمینه. این نوشته را به اتفاق و با عجله خواندیم ما. زاده را با خود داشت احمد

گیری نهائی این جزوه به کلی  اما موضوع و به ویژه نتیجه. گذاشت بود که فرصتی برای تفکر و گفتگوی جدی و عمیق به جا نمی

ترین آن موضوع درجه دوم شدن تشکیل حزب طبقه کارگر  که مرکزی کشید های گروه می ها و برنامه خط سیاهی بر تمامی طرح

رفتیم و لذا تفکر  گرائی پیش می هر چند که ما از نظر روحی و عاطفی همانند ماشین بدون ترمز در سرازیری شور و شوق عمل. بود

های سیاسی و  تابناک و توفنده اندیشهدر این هنگام از یک سوی سیر ش! توانست راه به جائی ببرد و تعمق ما به احتمال زیاد نمی

تر بنشینند، اما از سوی دیگر  تر و عقالئی گذاشت که به بحث و بررسی عمیق تئوریک گروه جای درنگی برای اعضاء باقی نمی

ه تنها از مناسبات و پیوندهای عاطفی سیاسی که میان ما سه نفر با عباس وجود داشت به ویژه شرایط اتوریته پذیری ما از او و اینک

توانستیم راهکار  در واقع نمی( گیری جزوه بفرض داشتن نظرگاه متفاوت و یا حتا مخالف با نتیجه)طریق عباس با گروه پیوند داشتیم 

خود او با شوق و شوری آشکار از . به هرحال عباس این مقاله را به علت نداشتن نسخه اضافی با خود برد! دیگری در پیش بگیریم

او گفت حاال . کند گفت این نوشته یک استراتژی کامل است و کمبودهای جزوه رد تئوری بقاء را جبران می می. کرد میمقاله دفاع 

های انقالبی تنها در عمل و آن هم عمل مسلحانه  های دیگر مارکسیستی چه خواهند گفت؟ و تأکید کرد که امر وحدت گروه گروه

 . تواند ضمانت اجرائی داشته باشد است که می

 

کوشید به طورکلی در چهار  این نوشته می. ساخت نهایت راه را برای ایجاد حزب طبقه کارگر هموار می  جزوه رد تئوری بقا، در 

زاده مبازره مسلحانه را به  اما کتاب احمد. لنینیستی موانع تشکیل حزب طبقه کارگر را برطرف سازد -مارکسیستی بینی جهان چوب

. کرد که در انتهای آن کسب قدرت سیاسی و برقراری حاکمیت خلق قرار داشت مدت مطرح می صورت یک استراتژی دراز

تشکیل و یا ضرورت وجودی حزب طبقه کارگر برای تأمین رهبری یا هژمونی این طبقه بر کل جنبش خلق پیش از به دست آوردن 

مسایل مورد . ه بعد از کسب قدرت موکول شودتوانست ب این مهم حتا می. شد قدرت سیاسی، امری حتمی و الزامی تلقی نمی

اند و در آن ضمن بررسی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تاریخی و تشکیالتی و غیره، به توضیح  بررسی در کتاب احمدزاده مفصل

ای  یوهبه ش. کند های اقتصادی اجتماعی اعضای گروه را جمع بندی می این کتاب، کل پژوهش. پردازد ضرورت مبارزه مسلحانه می
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لنین و نظریات وی در باره بردن آگاهی سوسیالیستی به درون طبقه کارگر و مقایسه آن با  »چه باید کرد؟« تطبیقی از مسایل کتاب

شرایط ایران، در مورد آمادگی شرایط عینی انقالب، از انقالب چین و نظریات مائو تسه تنگ در باره مرحله انقالب، از حزب توده 

شور، از اصالحات ارضی و سایر تغییرات در کشور، از نفوذ امپریالیسم پیش و پس از اصالحات ارضی و مسئله و تاریخ معاصر ک

ها و تضاد کار و سرمایه و  وابستگی ارگانیک اقتصاد و طبقه حاکمه به عنوان بورژوازی بوروکراتیک و کمپرادور، از وضعیت تضاد

ها در منطقه و امکان پیش افتادن نیروهای  وط به رهبری جنبش و کوتاهی کمونیستخلق و امپریالیسم در سطح جهانی، از مسایل مرب

کمونیستی باید خطر کند و سالح انتقاد را  »نوین« و ضد رژیم شاه و اینکه سرانجام جنبش امپریالیستی ضدئی درجنبش بورژوا خرده

رژی دبره درباره  »انقالب در انقالب« یز به بررسی کتاببخش بزرگی از کتاب ن. کند به انتقاد سالح تبدیل نماید و غیره صحبت می

زاده به مسایل  به طورکلی احمد. ژوئیه در شهر اختصاص دارد ۴۱تجربه انقالب کوبا، تئوری کانون چریکی و نقش جنبش

 . آید پردازد که تشکیل حزب طبقه کارگر تنها یکی از اجزاء آن به حساب می ای می گوناگون و گسترده

گونه تغییری در شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه با چند ماه فاصله میان این  شد، هیچ که نظرات پویان و احمدزاده تدوین می هنگامی

ها و قدرت مطلق حکومت فرموله شده  چه که به هرحال توسط پویان به عنوان ضعف مطلق توده آن. دو کتاب به وجود نیامده بود

ای  به همین دلیل تغییر صرفاً مربوط به محتوای فکر و اندیشه و روحیه شورشی. ی نشده بودوجه دستخوش هیچ تغییر بود، به هیچ

های نظری مندرج در  بر چنین زمینه و گرایشات ذهنی و عملی یک رشته فرمول. شد تر می ها قبل عمیق و عمیق است که از مدت

مارکس و  »هجدهم برومر لوئی بناپارت« ارکسیستی مانندهای دل بخواه و ابتکاری از آثار کالسیک م کتاب رژی دبره و برداشت

سازی از تجربه انقالب کوبا و مبارزه مسلحانه شهری در آمریکای التین یک مجموعه به هم پیوسته نظری  آثار لنین و نوعی همسان

 . تدوین شد که چاشنی شروع مبارزه مسلحانه هم در استراتژی و هم در تاکتیک گردید

گروه  »قیام« و »خروج« های ه پراتیک گام به گام تغییر و تحوالت روحی، فکری و رفتاری و آماده شدن زمینهآنچه که در بار

وسعت . های مارکسیستی دیگر نیز جریان داشت همین وضعیت در میان محافل و گروه. توضیح دادم تنها به گروه ما محدود نبود

محافل . مبارزان جوان آن نسل به هیج وجه محدود به طیف فکری خاصی نبودشناسانه در میان  گستره این روحیه و دگرگونی روان

ها و بیان خاص خود طی  های مارکسیستی البته با توجیه ای همانند گروه ها مجاهدین خلق نیز پروسه مبارز مذهبی و در رأس آن

دهندگان  رسد که به عنوان مثال ادامه به نتایجی می زاده آمده پویان و احمد  اینکه گروه ما با آن نقطه نظراتی که در کتاب. کردند می

هایی رسیده  نژاد و دیگران به طور جداگانه و با تفاوت پور و حمید اشرف و اسکندر صادقی گروه جزنی با رهبری غفور حسن

 . شناسانه دارد بودند، خود جای درنگ و پژوهش جامعه

های گوناگون، با شور و  ی سال با گرایشات فکری متفاوت است که از راهموضوع شامل نخبگان اثر گذار نسلی از جوانان بیست س

دان از  فکر، از هنرمند تا شاعر و نویسنده تا موسیقی در این طغیان، از همه رقم روشن. دارند مانند سر به شورش برمی شوقی بی

بندند یا به  با نام به اشکال مختلف دل به این حرکت می نام و حتا بی... تر و سینما، از آواز خوان تا ورزشکار و سینماگر تا بازیگر تأ
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این موضوع . کنند سوزانند و یا از ته دل پیروزی آن را آرزو می سرایند و به ماندگاری آن دل می پیوندند، یا برایش شعر می آن می

دوره را به خود مشغول داشته و تا مانده از آن  همان نسل به ویژه همه دست اندرکاران باقی   مهمی است که دست کم ذهن افراد

وجه به مانند بخشی از شورش و  سزاور یادآوری است که شورش این نسل به هیچ. جانبه بدان داده نشده است کنون نیز پاسخی همه

 هر چند همواره خود را بخشی از. کش شهری نبود های زحمت های بزرگ اجتماعی مانند کارگران، دهقانان یا توده طغیان گروه

این شورش، در واقع حرکت سازمان یافته بخشی از روشنفکران . کرد ای یا خلقی معرفی می پیشگامان جنبش کارگری یا توده

ها  های نزدیک به آن یان، بخشی از بازاریان والیهدانشجوها، توسط  شورشی بود که بیشتر در اجتماعات روشنفکری مانند دانشگاه

این . توان به طورکلی رد پای طبقه یا طبقات اجتماعی را در شروع و یا ادامه آن پیدا کرد این نمیبنا بر . شد پشتیبانی و تغذیه می

 . کند تر می های مختلف برجسته های آن باشد، ضرورت بررسی آن را از جنبه مسئله که شاید یکی از ویژگی

گی اصلی آن عبارت  ویژه. خاصی قرار گرفته بود گمان من در دهه چهل، جامعه ما در ملتقای تحوالت فرهنگی سیاسی و تاریخی به

. تر زندگی اجتماعی تر و مدرن بود از گذار پرشتاب از شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی سنتی جامعه به شرایط جدید

ستبداد سیاسی و رهبری سابقه ا آور ساخته بود، حفظ و حتا تشدید بی فریب، عمیقاً رنج این گذار را با وجود نماهای دل چه که  آن

 . فردی بر کشور بود

به روی کار آمده بود،  ۴۴مرداد سال  ۴۵به نظر عموم مخالفان چپ مارکسیستی و مذهبی، محمد رضاشاه که با کودتای امپریالیستی 

از . دید یکا، میبقا و استحکام خود را در گرو تحکیم استبداد فردی و برقراری مناسبات تنگاتنگ با کشورهای غربی به ویژه آمر

ترین و حساسترین جوانان کشور،  ترین، جسور ترین، مبتکر ترین، باهوش ترین، شوریده این رو رژیم شاه برای نسلی از بهترین، سالم

این حالت . های ایدئولوژیکی متفاوت، به کلی مشروعیت و اعتبار و معنویت سیاسی و اخالقی خود را از دست داد با نظرگاه

گان آن و یا نتایجی که در پی داشتند، با درجه  طورکلی شورش و قیام علیه آن نظام را جدا از نوع اندیشه و تفکر دارندهمتناقض، به 

در آن زمان، از نظر روحی و بینشی، همه نیروهای انقالبی، در وضعیتی . باالیی از حقانیت و اعتبار و مشروعیت برخوردار ساخته بود

 [ ۷. ]گذاشت ها باقی می های مشابه در جهان، تاثیرات گسترده و ژرفی بر آن دیدهها و پ قرارداشتند که روند

. رسیدند طی دو سه دهه پس از جنگ دوم جهانی، بیشترکشورهای مستعمراتی، با مبارزات رهایی بخش مسلحانه به استقالل 

با وجود شکاف بزرگ در بلوک . گرفتندها مخالفت با غرب به ویژه آمریکا و نزدیکی با اتحاد شوروی را در پیش  بیشترآن

ها و نیروهای  جنبش. کشورهای سوسیالیستی، اتحاد شوروی، پشتیبان و کمک کننده اصلی کشورهای تازه استقالل یافته بود

ی ما ها، به طور کلی مایه دلگرمی و تشویق و تقویتِ امیدها این واقعیت. ای، در همه جای جهان سر بر آوردند ضدامپریالیستی تازه

انقالب کوبا تنها با . پیروزی انقالب الجزایر به ویژه کوبا، توجه بسیاری از انقالبیون را به خود جلب کرده بود. بودند »آینده« به

آنان توانستند در مدت کوتاهی، با . های دور دست آغاز شده بود شسته در کوهستان های دست ازجان  تعداد معدودی از پارتیزان

ی ها چریکهای پایانی دهه چهل شمسی، عملیات مسلحانه  در سال. مردم دیکتاتوری حاکم را سرنگون سازندهای  بسیج توده
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. های مختلف، بر فکر و روحیه ما اثر تشویق کننده داشتند گیری ها و گروگان فلسطینی و ماجراهای پر سروصدای هواپیماربایی

های سیاسی خود را پیش  با ربودن هواپیماهای مسافری، خواسته های فلسطینی و برخی دیگر در کشورهای مختلف، حتا گروه

در برخی ازکشورهای آمریکای التین . نگریستند کشیده به آن به مانند شیوه و ابزار تبلیغ مواضع و رسیدن به هدف خود می

موج ربودن سفیر و یا . زدند گیری و همانند آن، دست می زنی و گروگان های چریک شهری برآمد کرده و به عملیات بانک جنبش

های آمریکا و عملیات دیگر در برخی از کشورهای آمریکای التین، در میان جوانان و دانشجویان ناراضی،  خانه وابستگان به سفارت

ی کارهایی تازه برا این دسته عملیات، بر ذهن و روح و روان بسیاری از جوانان آن نسل، به مانند راه. انگیزی داشتند بازتاب شوق

ای از مبارزان و روشنفکران  ها بخش قابل مالحظه در آن سال. کرد داری جلوه می آغاز نبرد با استبداد و طرفداران نظام سرمایه

ها و روحیاتی این چنینی، در  چیره شدن امید. یافته علیه رژیم را آغاز کرد توان شورش سازمان کشورمان به این نتیجه رسیدند که می

چه که در آن  آن. ها، شورش گسترده روشنفکران و مبارزان آن نسل را پدید آورد ط داخلی و جهانی در آن سالمیان مجموعه شرای

های گوناگون، فرصت با ارزش و  گان اندیشه گذشت، بتدریج در چشم همه دارنده دوره پر تالطم گذار در کشور و جهان می

این بود که همه نیروهای انقالبی با شتاب به یک مسابقه اعالم نشده . گرفت  رهکرد که تا دیر نشده باید از آن به بهایی جلوه می گران

 . داری، کشیده شدند علیه دیکتاتوری شاه و نظام سرمایه

های پایانی دهه چهل، باید توجه داشت که نسلی از  های شخصیتی و شرایط روحی و اخالقی مبارزان در سال گی در رابطه با ویژه

گیری شخصیتی و کاراکتری کودکی و نوجوانی خود را به طور کلی در دهه  روی آورده بودند، دوران شکل جوانان که به شورش

ای  سواد یا کم سواد، با روحیه صنعتی با جمعیتی دهقانی بی ای پیش آنان در جامعه. بیست و اوایل دهه سی شمسی گذرانده بودند

آرمانی با هر  -گیری روحیات نیمه سنتی وضعیت در واقع بستر و زمینه شکلاین . یافتند لَخت و عرفانی و مذهبی، نشو و نما می

ها و مراکز علمی و  های پیش و به ویژه پس از اصالحات ارضی، با گسترش دانشگاه اما با تغییر و دگرگونی. ای بود عقیده و اندیشه

لی دارندگان فکر و اندیشه، خواهی نخواهی حال و گان، روشنفکران و هنرمندان و به طورک آمورشی در میان دانشگاهیان، نویسنده

گیری از این شرایط، با سد اختناق سیاسی و دیکتاتوری فردی و فزاینده شاه و ساواک روبرو  بهره. ای گسترش یافت هوای تازه

ری احساسی تند روی های فک یابند با زمینه خواه که بیشتر در جامعه پیش صنعتی به وفور پرورش می های آرمان اما شخصیت. شد می

های بحث و انتقاد آزاد درمسایل سیاسی  رسی به محیط ها به جای داشتن کمترین فضای تنفس و امکانات دست و سیاه و سفید دیدن

 . های خشنی در مرزهای بسیار تنگی، محدود و محصور شده بودند و اجتماعی، با شیوه

های  روی شرایط استبداد محمدرضا شاهی، هم در عمل و هم در نظر، زیادههای عینی و ذهنی در  آمیزی این عوامل و زمینه درهم

گرا با و شور و کشش زیاد، از جویبارهای گوناگون پا به میدان مبارزه تند سیاسی  از یک سو نخبگان آرمان. خاصی درپی داشت

های تئوریک،  تا نوآورانه از نظریات و اندیشههای جسورانه و ح ها و ابتکارات و برداشت گذارند و از سوی دیگر با ارایه خالقیت می

نژاد، سعید محسن  محمد حنیف)و هم در جبهه نواندیشی مذهبی ( پویان، احمدزاده و سپس بیژن جزنی)هم در جبهه مارکسیستی 



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

45 

ذهنی و آمیزی عوامل عینی و  این درهم. کنند  ، عرض وجود می(سازمان مجاهدین و دکتر علی شریعتی گذاران بنیاناز ... و

توانست به وقوع نپیوندد  ها می همه این! شخصیتی در یک نسل، شاید بتواند توضیح دهنده زمینه شورش و طغیانی فراگیر باشد

همان آغازِ دهه چهل به سوی فضای باز سیاسی و آزادی و مشارکت احزاب در زندگی سیاسی کشور، متناسب با    کشور از چنانچه

وجود شرایط حتا اندک تعامل نقد و بررسی آزاد در جامعه و مشارکت آزادانه . کرد کت میتحوالت اقتصادی اجتماعی حر

های مردم در روندی که در کشور جریان یافته بود یعنی تکمیل توسعه اقتصادی اجتماعی با توسعه سیاسی و  نخبگان جامعه و توده

اقتصادی و فرهنگی بکاهد و هم  -یرانگر تغییرات اجتماعیتوانست از شتاب لجام گسیخته و و توزیع قدرت متناسب با آن، هم می

تنها در این صورت بود که . ای کارا جلوگیری نماید توانست از بروز خطاهای اساسی آنکه با استبداد فردی شاه رخ داد، به شیوه می

ها و  توانست محدود به محیط داد و کم و بیش می فکران، زمینه یا بهانه و یا حقانیت فراگیر خود را از دست می شورش روشن

 .وجهی همراه سازند ای باشد که قادر نبودند خود را با تحوالت جاری در هیچ  مانده های افراطی و یا واپس اندیشه
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  اولین عمل مسلحاهن گروه 

 »بانک ملی شعبه ونک«

توان مبارزه مسلحانه شهری را  و ابزاری میاز کجا و با چه شیوه . ای بود ی پیچیده خود مسئله ،مبارزه مسلحانه زدن به  دست

ای شناخت و دیدی روشن داشتند؟ تصور اولیه ما پیرامون حمله به  آغازکرد؟ چه کسی و یا چه کسانی از نقطه شروع چنین مبارزه

سخت، نظر  کاری البته عباس مفتاحی در مورد آغاز کار با توجه به رعایت اصول پنهان. زد یک بانک و ضبط موجودی آن دور می

های سه چهار نفره  دانم چه گامی در اجرای طرح ساختار تشکیالتی هسته از جنبه تشکیالتی، من نمی. روشنی با ما در میان نگذاشت

. چنان جریان داشت دهی جزیی از گفتگوهای حساس و بسیار مهمی بود که در گروه هم روشن است که مسایل سازمان. برداشته شد

پس از . توانست معنای واقعی پیدا کند دهی از پی آن می رسید و سازمان ها به طور مستقیم به تعیین وظائف می در حقیقت این گفتگو

زده نوشته مسعود احمدزاده، در دیدار کوتاه بعدی عباس گفت برای شروع عملیات مسلحانه باید تیمی متشکل از  خواندن شتاب

که بتوانند از پس عمل برآیند باید دست کم مدت چند هفته با هم  یم برای ایناعضای ت. افراد ورزیده و کار آزموده تشکیل شود

تنها در این . های ضرور برای انجام عمل سرگرم شوند سازی و شناسائی دیگر آشنا شده به آماده زندگی کنند تا به خلق و خوی یک

تیم که به شکل موقتی با هم کار کردند،  پس از عمل نیز اعضای این. تواند به پیروزی کامل برسد صورت است که عمل می

چه که عباس در آن زمان با ما در میان  آن. را شنیدم »تیم« بود که من کلمهبار  اولین این. توانند به محل تشکیالتی خود برگردند می

گونه فعالیتی به  که هیچ تا آن زمان گروه ما یک گروه سیاسی زیرزمینی بود. های تیمی بود گذاشته بود، در واقع آغاز تشکیل خانه

در عین حال برای پرهیز از رخنه پلیس سیاسی، ساختار تشکیالتی گروه به طورعمده زنجیری بود هر . نام و نشان انجام نداده بود

همان آغاز فعالیتمان در گروه به صورت یک هسته در ارتباط با عباس    از( رحیم کریمیان و احمد فرهودی و من)چند ما سه نفر 

 [ ۵. ]هایی عمومیت نداشتند ودیم اما چنین هستهب

های جدید مبارزه یعنی تبلیغ مسلحانه یا  ای به اشکال جدید سازمانی که متناسب با نوع وظائف و ضرورت گذر از ساختار زنجیره

. شناختی وجود نداشت و یاگونه پیشینه  ها هیچ خود مبارزه مسلحانه باشد نیز نیازمند آزمایش عملی بود چرا که از این نوع فعالیت

شتاب . های سه چهار نفره به لحاظ عملی و سرعت دگرگونی نظرات، فرصت اجرا یافته باشد کنم طرح ساختار هسته گمان نمی

دهی عمل انقالبی نیز مجالی برای کار جداگانه سازماندهی  سازی و سازمان تحوالت فکری و الجرم گام برداشتن به سوی آماده

دگرگونی . توانست اولین تیم عملیاتی خود را به طور موقت و موردی تشکیل دهد ۲۱گروه در اواخر شهریور . شتگذا باقی نمی
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دگرگونی ساختار تشکیالتی گروه در آستانه . ساختار تشکیالتی بعد از کسب تجربه تشکیل اولین تیم عملیاتی گروه آغاز گردید

نهایت پس از وحدت دو گروه ساختار   در . کیل چند خانه تیمی تکمیل گردیدوحدت با گروه حمید اشرف و صفائی فراهانی با تش

. به طور اساسی استقرار و پا بر جا ماند ۸۷های تیمی به عنوان استخوان بندی عمومی تشکیالت سازمان تا انقالب بهمن  شبکه خانه

  

در آن . کند تر ساری را برای رفتن به تهران ترک  دعباس برای تشکیل اولین تیم عملیاتی گروه گفت احمد فرهودی باید هر چه زو

های خاص  مندی برای رحیم و من مثل روز روشن بود که احمد با داشتن توان. ما پیام عباس را به احمد دادیم. نشست احمد نبود

اش  خانه. کار را داد احمد نیز که سرا پا شور و کشش بود، ترتیب. خود جزو نخستین نفرات برای عملیات چریکی گروه خواهد بود

من و رحیم تمامی . خواه خود در ذوب آهن اصفهان، ساری را ترک گفت از اداره استعفا کرد و به بهانه یافتن کارِ دل. را پس داد

های نازک در دوازده نسخه تایپ کرده و یک نسخه را  ها را در برگ هائی که بیش از یک سال و نیم، سه نفره آن ها و نوشته کتاب 

تایپ . داشته بودیم همراه با تایپ بزرگی بسته بندی کرده و در پشت بام مغازه کوچک پدر رحیم پنهان کردیم رای خود نگاهب

در همین زمان بر حسب اتفاق من و رحیم از طرف اداره دارائی برای یک دوره آموزش مالیاتی سه . دستی را به عباس بر گرداندیم

وجه  قرار بود که احمد به هیچ. های مخبرالدوله اجاره کردیم ک اتاق در طبقه دوم منزلی در نزدیکیما ی. ماهه به تهران اعزام شدیم

داد که ما گام در راه  همه چیز گواهی می. ای نبود چاره! خواست و هم ما هم او می! شد اما مگر می. این خانه رفت و آمد نکند به 

 . انستیم عباس را ببینیم اما عباس دیگر چندان وقت آزادی نداشتتو ما در تهران بهتر می. ایم بازگشتی گذاشته بی

قدرخراب بود که گاهی  عباس در سلول اوین گفت که وضع مالی آن. ترین مسئله همیشگی گروه مشکل مالی بود نخستین و مهم

. کرد های گروه کفایت نمی زینههمه یا دانشجو بودند و یا اندک درآمدی که داشتند برای ه. ها غذای کافی نداشتیم ها، هفته وقت

و اضافه کرد پویان چند بار گفته بود که رفقای ساری . کردیم های مالی هسته ساری سر می وی گفت که برای مدتی تنها با کمک

ن به گفتم که چرا در آن زما. ها خیلی ناراحت شدم من از شنیدن این حرف! هاست واقعاً گروه را زنده نگاه داشتند، گروه مدیون آن

اش اجازه  مناعت طبع. اما عباس ما را در جریان نگذاشته بود! توانستیم کمک کنیم دانستیم خیلی بیشتر می ما هیچ نگفتی؟ اگر می

رسد که حاال وقت عمل  به هر حال با توجه به این مشکل مالی، گروه به این نتیجه می. نداده بود که بیش از حد از ما کمک بخواهد

حانه، یا دفاع از خود مسلحانه و حتا خرید یک اسلحه کمری دست ساخت نیز عالوه بر خطرهای زیاد، به پول مبارزه مسل. است

ها جمع  یی که در این بانکها پولاین . های رژیم از بانک! توان پول به دست آورد؟ معلوم است از کجا می. هنگفتی نیاز دارد

باید مصادره شوند تا در راه رهائی زحمتکشان خرج  ها پولاین . کشور است اند حاصل غارت و استثمار کارگران و زحمتکشان شده

 . ها در آن موقع در بین ما مطرح بود ها و استدالل این نوع حرف! هزینه نبرد را نیز رژیم باید بپردازد. شوند

، احمد (مسئول و فرمانده تیم)حی های کاظم سال نخستین تیم عملیاتی گروه، شامل چهار تن از افراد ورزیده و چاالک گروه به نام

خاص خود به عنوان یک  کاراکتراین چهار تن هر یک با روحیه و . و احمد فرهودی بود( راننده ماهر ماشین)زیبرم، حمید توکلی 

این تیم تهیه  اولین مسئله. که به خاطرم مانده در نیمه دوم شهریور ماه تشکیل شدآنجا  این تیم تا. واحد عملیاتی آغاز به کار کردند
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ای بدلی و پول اندک صندوق  مرکزیت تصمیم گرفت که با شناسنامه. بدون آن امکان هیچ کاری وجود نداشت. یک ماشین بود

یابی پلیس  از دزدیدن ماشین به خاطر امکان رد. ها وجود داشت، خریداری شود گروه، یک ماشین پیکان که بیش از همه در خیابان

نامه بدلی از کجا و چگونه باید تهیه شود؟ احمد به ابتکار شخصی خود از پشت بام منزل پدرش ده پانزده اما شناس. خودداری شد

ها در اداره  پدر احمد پیش از بازنشستگی رئیس اداره ثبت احوال بهشهر بود و سال. های باطله را با خود آورده بود عدد از شناسنامه

ای  های ازکاراقتاده که مربوط به پانزده بیست سال پیش بود در گوشه ین نوع شناسنامهدر پشت بام خانه از ا. ساری کار کرده بود

اما مسئله اصلی ساختن . ها استفاده کرد توان از آن بینی کرد که می احمد از این امر با خبر بود و پیش. فراموش شده تلمبار شده بود

ما از طریق احمد که قرار بود تا . ای از این مسایل داشت ین سررشتهدر کل گروه کمتر هیچکسنه از مهر خبری بود و نه . مهر بود

چند . رساندیم های او کمک می که در امکان ما بود به برنامهآنجا  حد ممکن به دیدار ما نیاید با این مسایل هم زمان با خبر بودیم وتا

من چند ماده رنگ بر مانند کِلُر . یافتیم نمیهر چه فکر کردیم راهی . اندازی وجود نداشت روز صرف شناسنامه شد هیچ چشم

از مهر . چنان باقی ماند اما مشکل مهر هم. ها چندان مشکل نبود های شناسنامه کردن برخی از نوشته پاک. وآمونیاک خریدم

من . برد شد به مکانیسم ساختن آن پی از بررسی مهرهای معمولی هم نمی. شد فهمید های نزدیک مسجد شاه نیز چیزی نمی سازی

. تواند باشد ای چیزی جز کنده کاری روی یک تکه الستیک نمی در آن موقع به این نتیجه رسیدم که ساختن مهر بدون هیچ وسیله

از این رو، یک عدد الستیک سیاه رنگ مخصوص پاشنه کفش خریده و با کاغذ و کاربن، مهر شناسنامه خودم را بر روی آن نقش 

در مجموع بیش از بیست و . به کمک تیغ صورت تراشی معمولی، شروع به کار کردم. ای آن را دیده شد خط کردم که بسختی می

ها با  سرانجام مهری درست کردم که آن. اما من نومید نشدم. خندیدند احمد و رحیم هر دو به کارم می. چهار ساعت وقت گذاشتم

اما چیزی بهتر از این . های متعددی در خطوط وجود داشت یشهشد و ر الستیک خوب بریده نمی. کردند باوری به آن نگاه می نا

. کار را راه انداخت ،همین الستیک بسیار زمخت که در واقع سایه یک مهر بیشتر نبود. شد درآورد روی الستیک سفت و سیاه نمی

زه مسلحانه گروه ما با این حد از آری مبار. ها استفاده کردند همان مهر من بار   جالب اینکه عباس در سلول اوین گفت دوستان از

 . آمادگی تکنیکی و اجرایی شروع شد

های تهران، ماشین پیکانی با رنگ مناسب به مبلغ سیزده  او به اتفاق رحیم از یکی از بنگاهی. ای تنظیم شد با عکس احمد شناسنامه

تمامی . شناسائی بانک ملی ایران شعبه ونک پرداختنداعضای تیم با این ماشین به . خریدند( که همه پس انداز گروه بود)هزار تومان 

را  بعد از حدود دو هفته، بانک را مورد حمله قرار داده و موجودی آن. ها و غیره را مورد شناسائی قرار دادند ها و چراغ قرمز خیابان

به دلیل . صورت گرفت ۲۱ر سالاین اولین عمل مسلحانه گروه ماست که در دهم مه. کنند  می( به اصطالح آن زمان ما)مصادره 

نخست به مسایل مربوط به این . قدری به توضیح جزییات آن بپردازماینجا  برخی ماجراهای مربوط به این عمل خوب است که در

 . دهم کرد شرح می کنم و سپس مسایلی را که هم زمان رهبری گروه دنبال می عمل و نتایج آن اشاره می
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ما در آن موقع این شتاب زدگی را به حساب شور و شوق نخستین گام عملی گروه . شتاب همراه بودمصادره بانک ونک با عجله و 

ها به مسایلی مانند تغییر قیافه و استفاده از دستکش  آن. شدند از این رو برخی از مسایل چندان جدی گرفته نمی. گذاشتیم می

قرار . احمد نیز پنهانی در رفت و آمد بود. کردند وجه کافی نمیسازی تکنیکی به دلیل شتاب غیر معمول ت مخصوص و سایر آماده

ما تقریباً در تمام جزییات فعالیت تیم حتا . آورد پیش ما بود او از هر فرصتی که به دست می. بود که صاحب خانه، او را نبیند

یره البته بدون شناسائی افراد و بانک گذشت و از شور و شوق با هم بودن و غ ها و ماجراهای جالبی که میان خودشان می کاراکتر

. تهیه دست کش ویژه هم مشکل بود. بستند ها هیچ کوشش دقیقی در مورد استتار خود به کار نمی آن. مربوطه شرکت داشتیم

کی خریده من که در این زمینه پیگیر بودم، از مغازه نزدیک منزل، بیست عدد انگشتانه الستی. توان تهیه کرد دانستیم از کجا می نمی

اما حال و هوای روحی و . کردند بایست تمام مسایل را رعایت می به گمان من اعضای تیم برای شناخته نشدن می. به احمد دادم

تیم تنها یک اسلحه دست ساخت بدون خان که از یکی از قاچاقچیان در منطقه . داد شتاب کار به این مسایل چندان میدان نمی

احمد اهل شکار بود و با تفنگ شکاری و نگهداری از آن . داشت که در اختیارکاظم فرمانده تیم بود کردستان خریداری شده بود

گویا در یکی از نقاط خلوت . ای نکرده بودند اما به یقین همه اعضای تیم از اسلحه کمری تا آن زمان استفاده. آشنائی کامل داشت

 . چند تیر در کرده بودند همان اسلحه قراضه به عنوان تمرین   اطراف تهران با

تقسیم وظائف و به طور کلی برنامه عملیات تیم از آغاز تا پایان مانند جای پارک ماشین، طرز پراکنده شدن افراد، حضور دکتر در 

ه های علمی و فکری در به سرانجام رساندن این عمل ب تمام خالقیت. محل تعیین شده و غیره همگی به طور کامل در نظر گرفته شد

با . به جز کاظم که اسلحه کمری داشت بقیه هرکدام کاردی با خود داشتند. مصادره بانک با موفقیت کامل انجام شد. کارگرفته شد

احمد برای . تغییر مناسبی در قیافه افراد صورت نگرفت. کاری کمبودهایی داشت ها، عملیات در زمینه پنهان بینی وجود همه پیش

اما برای رد گم کردن، به تصمیم و . وجه کافی نبود سب زخم بر باالی چشمش چسبانده بود که به هیچاش تنها یک چ تغییر چهره

 . گونه شعار سیاسی در هنگام عمل داده نشود تا گروه از ردیابی بعدی پلیس سیاسی در امان باشد تأکید مرکزیت گروه، قرارشد هیچ

ر ماه بود در رابطه با دوره آموزشیمان در وزارت دارائی امتحانی داشتیم و به همان روز که دهم مه   .ما از روز عمل با خبر بودیم

کوشیدیم سناریوی مناسبی  ما به طور کلی می. های رحیم و من بود بینی این از پیش. دادیم نگری، خود را بیشتر نشان می دلیل آینده

حال مناسبی . عصر به منزل رفتیم. یل را در نظر بگیریماین مسا کرد که  تجربه زندگی حکم می. برای تمام مسایل داشته باشیم

. ای برخوردار بود موفقیت یا شکست از اهمیت تعیین کننده. این مسایل شوخی نبود. اش منتظر نتیجه کار بودیم همه. نداشتیم

اما با حالی . مد آمدسرانجام اح. توانست حرکت گروه و یا سیر و سفر آرزومندانه جدیدش را به کلی تحت تأثیر قرار دهد می

درنگ حالت  بی! شوک سختی دیده بود. هایی که با واقعه بسیار تلخی روبرو شده باشند مانند آدم! سخت عصبانی و نگران! پریشان

 . ما نیز سخت مشوش و کنجکاو شدیم. او به ما منتقل شد
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او بالفاصله . کست خوردید؟ این نخستین سوال ما بودچه شده؟ چه خبر شده؟ آیا ش. این حالت ندیده بودیم تا آن زمان احمد را به 

لوس و ننر یکی از رفقا را ( منظور کاظم فرمانده تیم)پرسیدیم پس چرا ناراحتی؟ گفت این فالن فالن شده ! گفت عمل ما موفق بود

 . به شدت خشمگین و عصبانی بود. و شروع به دشنام دادن کرد! کشت

اما موقعی که حدود چند صد متر از بانک فاصله . گفت همه چیز به خیر و خوبی گذشت. ریمبب مدتی گذشت تا به کنه ماجرا پی

های  کنار راننده نشسته و کیف اتومبیل، احمد خود در جلو. ای در داخل ماشین به گوش رسید ناگهان صدای شلیک گلوله ،گرفتیم

 . ق دیگری بدهدای معین پیاده شده و تحویل رفی پول را در اختیار داشت تا در نقطه

خواست طپانچه را از ضامن خارج کند، به علت لقی و کهنگی و یا  وقتی کاظم می. کاظم سالحی و زیبرم در پشت نشسته بودند

زد و به احتمال زیاد این رفیق کشته  گفت که خون زیادی فواره  او می. کند رود و به سر زیبرم اصابت می احتیاطی او تیری در می بی

حتا یکبار گفته بود که شما . او سخت خشمگین و عصبانی بود. تنها وی را دلداری دادیم. توانستیم بکنیم ا کاری نمیم! شده است

ما کاظم را که رفیقی بشاش و . من و رحیم سه سال پیش یک شب در منزل تک اتاقه عباس بودیم! شناسید هم این آدم لوس را می

ها برادرند و  تر کاظم را دیدیم بدون اینکه بفهمیم آن همان شب جواد سالحی برادر بزرگ   در. بسیار خوش برخورد بود دیده بودیم

بعد از کمی استراحت و خواب برای اجرای قرارش . به هرحال احمد حال و روحیه مناسبی نداشت! اند یا از کادرهای اصلی گروه

 !. اجرای عجیب نگرانما هم از موفقیت عمل خوشحال بودیم و هم از این م. خانه را ترک گفت

دکتر چنگیز )گفت رفیق کشته نشده، رفیق دکتری که برای احتیاط در نظر گرفته شده بود . شب احمد با خبر خوش برگشت همان

یکی دو روز بعد با عباس دیدار . رود که تا چند روز دیگر خوب خواهد شد ولی سرش کمی گیج می ،او را پانسمان کرد( قبادی

زده شمرده شد بیش از دویست  بار که شتاب با او در میان گذاشته پرسیدیم که مقدار پول چقدر است؟ گفت یک ماجرا را ،کردیم

 . و بیست هزار تومان بود که به کلی دور از انتظار همه بود

برخورد به سر  گلوله پس از. او گفت اسلحه کهنه بود و خان نداشت. عباس مفتاحی ماجرا را با شرح بیشتری با ما در میان گذاشت

او افزود به دلیل این حادثه حساب نشده، برنامه نتوانست به طور کامل اجرا . در نتیجه به استخوان آسیب نرسید. زیبرم، کمانه کرد

پزشک نیز زخم را پانسمان کرد و نفر آخر حمید توکلی ماشین را طبق برنامه در نقطه تعیین شده در تهران پارس پارک کرد . شود

توانست سر و وضع داخلی ماشین مانند پاک  که میآنجا  حمید تا. علت پاره شدن بندهای چادر نتوانست ماشین را بپوشاندولی به 

وی اضافه کرد که یکی از رفقا برای کسب خبر به نزدیکی پارک ماشین رفت . کردن خون روی تشک ماشین و غیره را مرتب کرد

س گفت که یکی دیگر از دوستان برای بررسی و آوردن ماشین به محل رفت اما با دو سه روز بعد عبا. و حالت غیر عادی ندید

ها، عباس  زنی با وجود این گمانه. گفت به علت نداشتن چادر بعید نیست دزدیده شده باشد او ! کمال تعجب ازماشین خبری نبود

با این ماجرا . تا اطالع بعدی همگی لغو شده است ها گفت که بعد از این ماجرا تمام گروه در حال آماده باش قرار گرفته و قرار
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هیچ . یابی پلیس به نظر ما بسیار ضعیف بود امکان رد. شد کرد اما غیر از صبر و انتظار کاری نمی. گروه کامالً دچار سرگیجه شد

   .ها، قضیه گم شدن ماشین بسیار جدی گرفته شد با همه این حرف. ی در ماشین وجود نداشتهیچکسردی از 
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 اهی گروه گیری  اولین دست
همان یکی دو هفته چند بانک مورد دستبرد قرار گرفته    در. حمله به بانک ملی شعبه ونک برای رژیم حساسیت زیادی برانگیخت

امات ترین مق لذا از باال. گاه شاه قرار داشت و یا بگوش وی رسیده بود های اقامت بودند، اما بانک ملی شعبه ونک گویا در نزدیکی

. به همین دلیل رئیس شهربانی استان مرکز با تمام قوا به تالش پرداخت. مملکت، به طور اکید خواستار دستگیری سارقین شده بودند

به دلیل اینکه دو سه روز ماشین بدون چادر در جلوی منازل مسکونی مانده بود و شاید به علت گزارش ساکنین محل، پلیس به 

در صندوق عقب ماشین وسائلی مانند کاپشن و . برد ظاهری آن مشکوک شده، ماشین را به شهربانی می به وضعیت. رسد ماشین می

کنند و همین امر موجب   های خون مشاهده می در صندلی پشت ماشین لکه. استکان و نعلبکی و فالسک و غیره وجود داشت

. تمال زیاد مورد استفاده سارقین بانک ونک قرار گرفته استشود که این ماشین به اح پلیس متوجه می. شود بازرسی کامل ماشین می

خبر از همه جا را  حاجی صاحب بنگاه، مرد باستانی کار بی. کنند  بنگاه معامالتی را پیدا می. شوند ها بال درنگ دست به کار می آن

حب شناسنامه مردی از اهالی روستاهای شود که صا با توجه به شماره شناسنامه خریدار، پلیس متوجه می. دهند تحت فشار قرار می

شود که صاحب شناسنامه یک روستایی جویای کار بود که حدود پانزده  معلوم می. برند حاجی را با خود به مشهد می. مشهد است

و متوجه کنند اما از سرو وضع ا  این مرد را پیدا می. سال پیش به ساری و در مزارع شاهپور عبدالرضا پهلوی برای کار رفته است

 . ها ساخته نیست شوند که از او این کار می

حاجی با . رسند های بیشتر به پدر احمد می گیری بعد از تحقیقات و پی. شوند شناسان پلیس متوجه اداره ثبت احوال ساری می کار

گوید یک فرزند من از  هم میپرسند که چند تا فرزند داری؟ او  از پدر می. گوید که آن مرد خیلی شبیه او است دیدن پدر احمد می

گوید خودش  حاجی به محض دیدن عکس می. خواهند عکس او را می. یک ماه پیش شهر را ترک کرده و به اصفهان رفته است

 ! است

به او که تمام عمرش را با . کنند  کند و با گفتن اینکه تو هم همدست دزدی پیر مرد محترم را تحقیر می پلیس شروع به فحاشی می

گوید دو نفر از دوستان نزدیک  آید و در مقام دفاع از خود می گذرانده و از احترام مردم برخوردار بود خیلی گران می نامی  خوش

به هرحال پلیس به سر نخ درستی ! کنند، اگر پسرم دزد است باید این دو دوستش هم دزد باشند  او اکنون در تهران زندگی می

شاید احمد به او به . کرد یی و ترک شغل احمد احساس خطر میجا به جاروحیه و نظرات احمد از پدر احمد با اطالع از . رسد می

او انتظار . پدر احمد با هجوم پلیس شهربانی کامالً گیج شده بود. ها ترک شغل ثابت کارِ نادری بود در آن سال. نوعی فهمانده بود

های جنائی سر و کار داشتند نه سیاسی، او را  هی که به طور کلی با پروندهساواک را داشت اما روبرو شدن با پاسبان و مأموران آگا
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کرد که با قصد سیاسی  گاه گمان نمی او هیچ. کرد احمد سارق بانک باشد در عین حال او هرگز گمان نمی. زده کرد سخت شگفت

از . ی بزند اما جانب احتیاط را گرفتکرد از شخصیت و عقاید مردمی احمد حرف او حتا سعی. ممکن است دست به چنین کاری زد

 . نداشت. پدر احمد آدرس ما را خواستند

رحیم و من بر اساس یک سناریوی حساب . به درخواست او به دیدارش رفتیم. یکی دو هفته قبل از این ماجرا، ما به ساری رفتیم

های ما  ا نیز با صراحت ولی با پوزش گفت که به حرفبه م. او البته باور نکرد. گاه ندیدیم شده فقط گفتیم احمد را جز یکبار هیچ

او به همین خاطر آدرس منزل ما را خواست به بهانه اینکه . کردیم ما هم با خجالت همراه با عذاب وجدان توجیه می! باور ندارد

در نزدیکی مخبرالدوله  شناسیم از دادن آدرس پرهیز کردیم ولی تلفن صاحب خانه را به او داده و فقط گفتیم که تهران را نمی

 ! کنیم زندگی می

پلیس او را با خود به تهران . گوید همان مخبرالدوله را می   پدر احمد که به شدت تحت فشار روحی واخالقی قرار گرفته بود

 . آورد می

های  احمد در نزدیکییکی دو هفته پیش از این رحیم برای . همه ماجرا بعد ازعمل سرقت بانک، رویهم رفته به ده روز هم نرسید

 . زد احمد گاهی به او نیز سر می. برادر احمد نیز در تهران سکونت داشت ،علی اکبر. سلسبیل یک اتاق تکی اجاره کرده بود

گفت . برگشت. رحیم رفت. خواهند صبح زود هنوز از رختخواب برنخاسته بودیم که صاحب خانه گفت که ما را پشت تلفن می

من حرف رحیم را ! تو برو احمد را خبر کن. روم او را به منزل بیاورم من خطری در جریان است من می پدر احمد است به نظر

اما رحیم حق داشت از پشت تلفن احساس کرد کسی به پدر احمد . پاچه شده جهت دست به نظرم رسید که رحیم بی. جدی نگرفتم

. آوری ته مانده وسائل رد دار در اتاق کردم م به آرامی شروع به جمعمن ه. رحیم رفت تا پدر احمد را بیاورد. کند چیزی دیکته می

انند الستیک و بطری چند تا کتاب از جمله غرب زدگی آل احمد و فصل نامه جهان نو و مهر جعلی و ته مانده وسائل مهر سازی م

. احمد هنوز خوابیده بود. احمد ترک کردمر و بعضی وسایل شک برانگیز را بسته بندی کرده خانه را به قصد دیدار لُآمونیاک و کُ

من او را تشویق . او شک داشت که به منزل برادرش برود. من ماجرا را برایش تعریف کردم و حتا گفتم که خطری در کار نیست

دند تا پدر و این دو بیشتر با هم رفیق بو. به پیرمرد خیلی دلبسته بود. خواست پدرش را ببیند او می. نیست!! کردم که برو و خطری

این آخرین دیدار ما بود و جدایی همیشگی که . سپس با هم خداحافظی کردیم. به هر حال من و او صبحانه را با هم خوردیم! پسر

  ! خیلی ساده گذشت

برگشتم پدر احمد . رفت کسی مرا از پشت سر صدا کرد در راهرویی که به زیر ساختمان می. به وزارت دارائی محل کالس رفتم

خیلی ناراحت شدم ... ایشان از اداره آگاهی هستند و بعد از یک احوالپرسی سرد، گفت که. شناس؟ در چند متری او ود و مردی ناب

دانستم چه پیش خواهد  نمی. اش صد در صد بود چون من او را به جایی فرستادم که خطر دستگیری. نه از بابت خودم بلکه احمد

وارد اتاق سالن مانندی شدیم که عده زیادی از افسران به انتظار ایستاده . هربانی کل کشور بردندمرا سوار ماشین کرده به ش. آمد
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گویا . کرد، تبریک گفتند همه به هم و به تیمسار رئیس شهربانی مرکز که به طور مستقیم عملیات دستگیری ما را هدایت می. بودند

جاست و کنار میز بیضی شکل بزرگی توسط دو سرهنگ  یم نیز آندر یک آن دیدم رح. سارق مسلحی را دستگیر کرده باشند

مغزم به سرعت مشغول مرور سناریوئی شد که در هر مورد من و . مرا بالدرنگ از اتاق خارج کردند. شهربانی تحت بازجوئی است

 . رحیم تنظیم کرده بودیم

بعد از چند ! شوم ها بر خواهم آمد یا دچار اشتباه می کردم که وضعیت بازجوئی چگونه است و آیا از عهده پرسش اش فکر می همه

بازجوی من . خالصه پانزده صفحه از من بازجوئی کردند. همان سین و جیم معروف بود   متد بازجوئی. همان اتاق بردند   لحظه مرا به

کرد که ریتم قدم به قدم  میآمد و ناگهان سوال نامناسبی مطرح  هر افسری که درجه باالتری داشت می. در واقع یک نفر نبود

در سرتاسر این بازجوئی دو سه ساعته . با این شیوه بازجوئی میدان و ابتکار بازجوئی به دست من افتاده بود. زد بازجوئی را به هم می

و من از روش همکاری و همکار بودن . دادیم اطالع از همه چیز جلوه می من و رحیم خود را بی. فقط یک تناقض کوچک داشتم

پدر آنجا  بعد ازبازجوئی مرا به راهرو بردند در. کردم اینکه ما هم کارمند دولت هستیم و باید به هم کمک کنیم و غیره استفاده می

همواره در . العاده جدی است و غمی بزرگ بر دلم نشست فهمیدم که مسئله فوق. بودندآنجا  احمد را دیدم دو برادر احمد نیز در

دیدم وهر همهمه و سر و  به کلی درمانده بودم هر حرکتی و هرآمد و رفتی که می. گاه فرستاده بودم او را به قتلمن . فکر احمد بودم

احتیاطی که منجر به بروز جزیی از این  هرگونه بی! آورند رسید که احمد را دارند کشان کشان می نظرم می شنیدم، به صدایی که می

پرسیدم چرا  ای حق به جانب، می با چهره. در وضع عجیبی گیر کرده بودم. کرد می ها را خراب آشوب درون من بود همه کار

 ! اید اینجا آورده جهت ما را بازداشت کرده و به بی

احمد بیرون بیاییم، احمد خواست تنها اسلحه گروه را که برای دفاع از خود در اختیارش گذاشته   خواستیم از خانه وقتی که ما می

این مساله !! برویاکبر  علی توانی به خانه تر می بدون اسلحه راحت! احتیاجی نیست: گفتم. ولی من مانع شدم. دارد بودند با خود بر

در این حال و خیال و کشمکش ذهنی با خود بودم . دیگر برایم عذاب وجدان سنگینی شده بود که مثل خوره به جان و روحم افتاد

ما را به هم دست بند زده و در اتاقی نیمه . او را به شدت شکنجه کرده بودند. آورند که یک مرتبه دیدم رحیم را کشان کشان می

از هر حرکت اضافی در صورت و لب . کردم من با کنجکاوی به رحیم نگاه می. تاریک که بیشتر حالت انباری داشت تنها گذاشتند

همان چهار چوب ریتم    در. نگریستم به او می من با نگرانی. او به شدت شکنجه شده بود. کردیم و چشم نیز خودداری می

خواستم  در واقع می!. این چه وضعی است! عجب بساطی است، چرا این طوری شدی: ام، با صدای بلند و معترضانه گفتم بازجوئی

همان    و در باره زد زیر گریه و با شدت و صدای بلند گریست رحیم برای فهماندن من یک. فضائی مناسب برای فهمیدن ایجاد کنم

 . دادیم ما حتا با اشاره چشم و ابرو نیز به هم عالمتی نمی. خیالم راحت شد. حال با نگاهش به من فهماند که چیزی نگفته است

کنند تا با لب خوانی و یا حداقل با حرکتی که دال  ها عالوه بر ضبط صوت، با دوربین، پنهانی ما را نگاه می رسید که آن به نظر می

بعد از نیم ساعت ما را به یک . شاید چنین نبود ولی ما به این جزییات توجه داشتیم. چیزی پنهان میان ما باشد دست یابند بروجود
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تیمسار رئیس . ای به صف ایستاده بودند در گوشه( برادران احمد)اکبر، حسن و سعید فرهودی . ای بزرگ بردند اتاق تا اندازه

من . دو سه نفر سرهنگ و سرگرد هم بودند. ایستاده بودآنجا  همان بانک بود نیز   گویا کارمندشهربانی مرکز هم بود و شخصی که 

سرتیپ خیلی دلش . کارمند بانک یک به یک ما را از نزدیک برانداز کرد. و رحیم را هم کنار برادران احمد به صف کردند

آن کارمند حسن را نشان داد و گفت که یکی از دزدان خیلی به خواست ما، به ویژه رحیم به عنوان دزد بانک شناسائی شویم اما  می

یکی دو ساعت . سپس همه ما را با یک سرگرد در اتاق تنها گذاشتند. به این ترتیب این آزمایش را از سر گذراندیم. او شبیه است

بود در یک فرصت مناسب به حسن کنار من روی صندلی نشسته . کردیم چنان از حرکت اضافی پرهیز می ما هم. طور گذشت همان

به هر شکلی بود جلوی . من از شنیدن این خبر تکانی خوردم حسن نیز متوجه این واکنش من شد! »احمد در رفت« :آهستگی گفت

ای که از قفس آزاد شده باشد  مثل پرنده. کشیدن را حس کردم در این موقع بود که معنای واقعی کلمه راحت نفس. خودم را گرفتم

 . همان اتاق بودیم   تا عصر در. ای که در آن افتاده بودیم کردم حاال تمام انرژی خودم را صرف حل و فصل این چاله. سبک شدم

ها احمد را با همه  آیا آن! مان صاحب خانه: کرد همان آغاز ذهنم را مشوش می   مساله مهم دیگری هم وجود داشت که از

در بازجوئی گفته بودیم که فقط حدود یک ماه پیش یک شب احمد را که به طور اتفاقی اند؟ ما  هایی که کرده بودیم دیده احتیاط

مان به احتمال  اما در خانه. همان حرفی که به پدر احمد هم گفته بودیم   درست. مان بردیم در خیابان دیده بودیم به اصرار به خانه

ا حتا برخی از وسائل شخصی احمد مانند پیراهن و جوراب و در منزل م. توانست سر نخی باشد زیاد چیزهائی وجود داشت که می

اند؟ مگر ممکن  توان تراشید؟ آیا هنوز به منزل نرفتنه ای می ها به بازرسی منزل بروند چه بهانه اگر آن. ها نیز وجود داشت مانند این

 پس چرا خبری نیست؟؟ ! است تا به حال نرفته باشند

ترین دلهره من  در واقع این بزرگ! ه امکانات و اختیارات تا این لحظه به بازرسی منزل نرفته باشندها با این هم شد که آن باورم نمی

هر بار که ما را به اتاق . ما را به اتاق دیگری بردند. اش برود خواست به خانه سرگرد مراقب ما می. همان اتاق بودیم   تا عصر در. بود

رفتیم به طوری که از اتاق تیمسار رئیس شهربانی مرکز به اتاق  تر می را یک پله پائینبردند از درجه و سطح حساسیت ماج بعدی می

این خود حسن قضیه بود، چرا که ما داشتیم از سوژه بسیار داغ اولیه، پله پله به یک بازداشتی . افسران پائین کارآگاهی رسیدیم

در این فاصله کاپشن فروشی را آوردند و ما را به اتفاق برخی از . طور منتظر و بالتکلیف نشسته بودیم همان. کردیم عادی تنزل می

کارآگاهان لباس شخصی که رفت و آمد داشتند در یک صف به نمایش گذاشتند تا صاحب کاپشنی را که در ماشین بود شناسائی 

 . دهبعد فالسک چای فروش را، بعد یکی دیگر را که بیادم نمان. بعد، لنگ ماشین فروش را آوردند! کند

کرد که دیشب یک لحظه چشم به هم نگذاشته و تمام شب منتظر بود تا  یک پاسبان لباس شخصی به شدت خواب آلود تعریف می

. گفتند که برایم خیلی تازگی داشت ها با خود می ها نیز آن از این حرف! شوئی شناسائی کند اش را وقت رفتن به دست بتواند سوژه

ها همه به فکر خودشان هستند و  کردم که آن گمان می. های رژیم تصور دیگری داشتم کار دستگاهمن تا آن موقع نسبت به طرز 

فروش و غیره  دیدم که چگونه و با چه سرعتی در شهر به این بزرگی، کاپشن به کارش ایمان و اعتقادی ندارد اما اآلن می هیچکس
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ای از کار کرد سیستم  های فعالیت شهربانی شناخت تازه سایر جنبه هایش و این پاسبان لباس شخصی با آن حرف. کنند  را پیدا می

روزی عباس گفته بود . شناختیم های گذشته در شهر ساری گدای یک پائی بود که ما او را مأمور ساواک می در سال. برایمان بود

ایی که برای اجرای وظیفه محوله دست به ه مقصودش این بود که در دستگاه، آدم. کند ها نیز استفاده می که ساواک از این نوع آدم

اما . رسید این موضوع در ذهنم بود ولی برایم جدی و باور کردنی به نظر نمی. نند وجود دارند ز کارهای سخت و ناراحت کننده می

 . کنند  ای می حاال به یاد حرف عباس افتاده بودم که چطور بعضی از مأموران رژیم همانند ما کار حرفه

همان ماشین و دست کاری روی    تنها گمانی که جنبه محوری داشت. دانستیم که پلیس چگونه به خانواده احمد رسید نمی هنوز ما

سر و وضع ظاهری ما نیز شباهتی با متهمین و . ها ازعلت بودن ما در اتاق با خبر نبودند به هرحال پاسبان. یک شناسنامه باطله بود

سرهنگ لباس شخصی به . دیگر شب شده بود. اند داشتند ی شبیه به متهمینی که به اشتباه گرفتار شدهلذا با ما رفتار. مجرمین نداشت

! کاری کنید و چه و چه نام دلخموش با زیرکی و تیزی خاصی که از بقیه متمایز بود آمد و با نرمش و مهربانی گفت که شما باید هم

از این . به دست آورند و در نتیجه دلیلی برای صدور حکم جلب ما نداشتند ها نتوانستند هیچ مدرکی برای متهم کردن ما گویا آن

دانستم  من که خیالم از احمد راحت شده بود و می. کردند اما به ما طور دیگری وانمود می. کاری وارد شدند رو از در دوستی و هم

کاری  ارد جلو افتاده گفتم که ما از اول همکه گروه او را قطعاً در جای امنی مخفی کرده و امکان دسترسی به او وجود ند

   !کنیم بفرمایید هر کمکی که از دستمان برآید مضایقه نمی. کردیم می
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 شبی رد تهران
خواستیم  وقتی که می. من و رحیم را به اتفاق دو افسر کارآگاه سوار یک ماشین جیپ روسی کردند. برادران احمد را آزاد کردند

آمد و آن دو افسر که یکی مسئول دیگری بود، از ماشین پیاده شده و چند لحظه بعد برگشتند در این حرکت کنیم کاری پیش 

ها  فاصله رحیم به آهستگی گفت که کلید اتاق تکی احمد در جیبش است فوری از او گرفته در جیب خودم گذاشتم تا درراه از ده

هایمان را  قدر در هم و برهم بودند که محتوای جیب ها آن یادم آمد آن بهدر این موقع بود که . سوراخ ماشین جیپ به بیرون بیندازم

با وجود عالقه زیاد به کشتی برای اولین و . مسابقه کشتی بود. ما را به استادیوم ورزشی در کنار پارک شهر بردند. بازرسی نکردند

که از  هنگامی . دو افسر عکس احمد را با خود داشتندآن . ام بود که از دیدن مسابقه کشتی منزجر شده بودم آخرین بار در زندگی

جالب . سرعت عکس او را تکثیر کرده بودند ها به  آن. آمدیم عکس احمد در دست دیگر مأموران هم بود در شهربانی بیرون می

به . و رفتار احمد بود های من همه خالف شکل راهنمائی. دادند که خیلی به احمد شباهت داشتند این بود که افرادی به من نشان می

حمیدیان ! حمیدیان جون« گفتند مرتب به من می. افسران خیلی با من دوست شده بودند. هرحال از استادیوم ورزشی بیرون آمدیم

گفتند اگر احمد  به من می. کردم هایشان را اجرا می با خیال راحت حرف! کنم ها را هدایت می من فهمیدم که خوب دارم آن! »جون

ها پی بردم که از مقامات بسیار باالئی قضیه  های آن از حرف!! تواند گیرت بیاید دار میوریم حتماً پست مهمی در حد استانر بیارا گی

چهار تن دزدی که فقط یکیشان را شناخته بودند اما او هم مثل آب به زمین فرو رفته . خیلی هم برایشان عجیب بود. شود دنبال می

شاید . دزدی مسلحانه بانک آن هم توسط احمد برایشان عجیب بود. احمد هیچ سابقه جرم جنائی نداشتجالب این بود که . بود

. های میان خود پشیمان شدند اگر چنین فکری هم کرده بودند شاید به خاطر رقابت! دانم نمی. خواستند به ساواک مراجعه کنند می

نوع کار شهربانی تعقیب . های سیاسی داشته باشد تواند زمینه کت میکرد که این حر در مخیله دستگاه پلیس شهربانی خطور نمی

اما به . ساواک هم نداشت. های سیاسی مخالف رژیم نداشتند شناختی از اقدامات نوظهور گروه ها هیچ آن. سیاسی بود مجرمین غیر 

 . ین سیاسی نبودهر حال به طور مستقیم به کار این دستگاه مربوط بود نه شهربانی که کارش تعقیب فعال

گروه نیز که خود شروع به عمل کرده بود . حتا ما هم نداشتیم. مردم هم نداشتند. ای در این باره نداشت تجربه هیچکسبه طورکلی 

. ای نداشت و در مرحله انتقال از یک شرایط عادی مخفی به فازی به کلی ناشناخته بود، از چگونگی آن دید و شناخت و هیچ تجربه

شد، ضمن اینکه مربوط به جامعه و فرهنگ و شرایط  های چریک شهری در آمریکای التین شنیده و خوانده می ه از فعالیتچه ک آن

توانست  توانست در گستره ذهنمان یاری برساند اما نمی گرفت و تنها می ای در حوزه ذهن جای می دیگری بود، به طور پایه

 . ای به حساب آید تجربه
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کمی ترسیدم چون . رفتند میآنجا  های نزدیک ایستگاه راه آهن بردند که اغلب مسافران مازندرانی به سافرخانهها ما را به م  آن

! ها آمده باشد مانده و به این مسافرخانه پناه  کردم نکند احمد بی پیش خود فکر می. رفتیم ها می این نوع مسافرخانه های پیش ما به  سال

ما را به . ای عاید نشد از این تالش هم نتیجه. دادند کردند و همه جا عکس احمد را نشان می ان نگاه میافسران به دفاترثبت نام مسافر

. زهای پر از غذا و مشروب نشسته بودندبزرگ کافه را پر کرده بود دور میجمعیت انبوهی که همه جای سالن . کافه شکوفه نو بردند

مهی از دود سیگار سالن را فرا . رسید های درهم و برهم به گوش می ا همهمه صحبتها همراه ب زهای مستانه از همه می صدای قهقهه

  . تر مشغول خواندن بودوی سن، خانم آوازه خوانی با ارکسر. گرفته بود

توانستند از پس آن برآیند، در هم مخلوط  های سالن هم نمی همهمه جمعیت با سر و صدای بلند موزیک با دود غلیظی که هواکش

رحیم را در ماشین تنها گذاشته . ساعت حدود دوازده شب بود. منتظر روبرو شدن با این همه جمعیت و هیاهو نبودم. بودندشده 

آنجا  آن دو کارآگاه هم،. ها را دید بزنم و به اصطالح احمد را پیدا کنم ز، آدمیان جمعیت فرستادند تا میز به میمرا به م. بودند

من در میان . کردند زدند ممکن است با احمد روبرو شوند اسلحه کمری خود را آماده می که حدس می آنان هر بار. ایستاده بودند

به طور سرسری از او سراغ احمد را گرفتم که . را که در گذشته کشتی گیر بود دیدم... شهری آشنا به نام احمد جمعیت یک هم

من که به ! چون عکسی در ذهنم نقش بست آن، مجموعه صحنه هم در یک. سرم را باال کردم. به زیر سن رسیدم. جواب منفی بود

! کنند؟  و شادی میخوانند  زنند و می چنین می این ها دیگر کیستند که کلی در حال و هوای دیگری بودم پیش خود گفتم این دیوانه

از شکوفه نو . جاهائی نرفته بودممن هرگز به چنین . کشیدم در واقع خجالت می. زی به میز دیگر برایم سخت بوددور زدن از می

ها که به  این نوع شادی. از دیدن این جمعیت و فضای سالن بعد از یک روز سخت و پر ماجرا، حسابی پژمرده بودم. بیرون آمدیم

 . یافت، در روح و روان افرادی مانند ما به هیچ وجه جایی نداشت گیری گسترش می نحو چشم

ها فقط  داد تصورات آن بردند به روشنی نشان می جاهائی که ما را می. به کلی در بیراهه هستندبرایم یقین شد که این دو افسر 

ها،  این تصور آن. کردند که حاال مشغول تفریح و عیاشی است ها احمد را دزد بانک تصور می آن. زند پیرامون دزدی بانک دور می

چنان به  من هم. به ماشین بر گشتیم. رساند ی به احمد را به صفر مییابی احتمال چون امکان دست. من بود! البته موجب خوشحالی

 ! عجب شانسی!! شود ردی گیر نیاورده باشند؟ حتماً سرسری گشتند چه بالیی سرش آمده؟ مگر می. کردم خانه فکر می

اگر او را . خوب نیستاین دوست من خیلی اذیت شده و حالش  به آن دو افسر گفتم که . مشغولی را داشت رحیم نیز همین دل 

 رحیم را دم درِمنزل از ماشین پیاده کردند و من به اتفاق آن دو به. پذیرفتند. توانیم کارمان را دنبال کنیم جایی بگذاریم بهتر می

لی و در طبقه در کنار سالن اص. بعد به کاباره مولن روژ رفتیم. تر رفتیم  به چند کاباره کوچک. ها ادامه دادیم احمد در کاباره »شکار«

های دیوار  ای از مردان و زنان دو به دو نجوا کنان دور میز و مبل های قرمز و بنفش و غیره عده دوم در یک سالن نیمه تاریک با نور

ه چرا که محیط ب. ها بزنند آمد سری به اینجا افسران گویا بدشان نمی. این منظره دیگر از تصوراتم به کلی دور بود. شده نشسته بودند

های شب مشغول  خالصه تا نیمه. است! های به اصطالح متشخص رسید جای آدم کلی در سطح متفاوتی آراسته شده بود و به نظر می
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باالخره . من در آن شب چهره دیگری از تهران دیدم که هرگز به اختیار خودم امکان دیدن آن را نداشتم. دیدار از این اماکن بودیم

 !غم بیایند تا کار را ادامه دهیمتصمیم گرفتند که فردا صبح ساعت ده به سرا. ، مرا هم به خانه رساندنددست خالی وفته وخسته و ک

با کمال تعجب . پلکان درست کنار در قرار داشت و اتاق ما در باال. ها خاموش بودند المپ. با کلید درب منزل را به آرامی بازکردم

همسرش نیز الی در . برق را روشن نکرد. و از من به صورت پچ پچ جویای ماجرا شدخانه از اتاقش بیرون آمد  دیدم خانم صاحب

فهمیدم که ما به طور کامل . خیالم راحت شد! پلیس به خانه آمد؟ گفت نه: زده از خانم پرسیدم درنگ و شتاب بی. اتاق ایستاده بود

!! ای است، امان از دست دوست ناباب این چه دوره زمانه! جان خانم: با صدای خفه گفتم. اما خطر هنوز رفع نشده بود. موفق شدیم

رفت به ظاهر و آمد؟ فهمیدم که از آمد  مان می های زاغی داشت و اغلب به خانه همان آقای بلند قد که چشم   او آهسته گفت آره

اما ما دست . گرفت اشت صورت میاش د ای که مستأجر درخانه این امر از سوی هر صاحب خانه. کامالً با خبر بودند ،مخفیانه احمد

به او توصیه !! ما که گفتیم به چاه افتادیم! درنگ گفتم مبادا این حرف را به کسی بگی تا این را از خانم شنیدم بی. کم گرفته بودیم

انیمان در های دبیرست کالسی این خانم خواهر یکی از هم! اطالعی بزنید تا دچار هیچ دردسری نشوید کردم که خودتان را به بی

حاال دیگر با خیال آسوده و آرامشی همراه با پیروزمندی . هایی با ما داشت  دردی عبدی بود و از این جهت هم( محمد؟)ساری به نام 

ها با این  از اینکه آن. بالفاصله به رختخواب رفتم. اما خواب کجا بود؟ برق را روشن نکردم. رحیم خوابیده بود. باال رفتم! و غرور

دم و دستگاه و امکانات و هیجانات برای دستگیری دزدان، این اتاق تکی ما را بازرسی نکرده و حتا هیچ تماسی با صاحب همه 

همان    به هرحال در. دادم اگر آدم مذهبی بودم این قضیه را حتماً به امدادهای غیبی نسبت می. مان نگرفته بودند متحیر مانده بودم خانه

دیگر  خواب، زیرگوش یک توانند میکروفون ضبط صدا در جائی کار گذارده باشند در رخت ها می ه آننیمه شب با این گمان ک

دانست احمد در چه وضعی  شاید تا این لحظه او نمی. از جمله فرار احمد را من به رحیم رساندم. مسایل ضرور را به هم رد کردیم

   .اشتندگذ »مراقب« رحیم گفت که در ساختمان روبرو برایمان. است
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 پایان ماجرا رد تهران
برد و برای تنها ماندن من در صحنه و جلوگیری از دوگانگی  چنان در وضعیت ناراحتی به سرمی رحیم هم. صبح زود، برخاستیم

ی منزل ما به برای خرید صبحانه از در منزل بیرون رفتم دیدم پنجره نیمه باز زیر زمین روبرو. زد احتمالی، خود را بیشتر به بیماری می

حدود ساعت ده آن دو افسر . رها کردند تا با تعقیب ما، به جاهای احتمالی برسند   ها ما را به هرحال آن. شکل مشکوکی بسته شد

یکیشان . نه برای یافتن احمد. به چند مغازه سر زدیم. ها به خیابان استامبول رفتیم با آن. صبح جمعه بود. ولی پشت در ماندند. آمدند

روز بعد به طورعادی به . به هرحال بدون اینکه کاری کرده باشیم مرا به منزل باز گرداندند. خواست برای همسرش کفش بخرد می

ها چای و  بار همانتمام مسیرهای پیشین خانه به اداره را تغییر دادیم چون ما با احمد در قهوه خانه سر را. کالس وزارت دارائی رفتیم

من و رحیم تصمیم گرفتیم . توانست شناسائی کند دادند به راحتی می چی نشان می عکس احمد را به قهوه اگر. غذا خورده بودیم

یکی دو روز اول تعقیب . رفتیم به سینما می. همه روزه بعد از آمدن از اداره در خانه نمانده در شهر به عنوان گردش حرکت کنیم

شد و دیگری ادامه  آمد و سپس گم می هر یک تا مسافت معینی با ما می. ندتعداد تعقیب کنندگان ما زیاد بود. محسوسی داشتیم

 . دادیم ها و در میان جمعیت انجام می های خودمان را در خیابان تمام صحبت. زدیم ما نیز خود را به نفهمی می. داد می

چند روز به همین . رساندیم ر به عباس میت بایستی تجارب مستقیم خودمان و علت لو رفتن احمد و بازداشتمان را هرچه زود  ما می

ها را به کلی خسته کرده  ها آن مان در بعد از ظهر العاده ما در واقع با تحرک فوق. از شدت تعقیب کاسته شده بود. منوال گذشت

طور مشکوکی یک روز رحیم گفت که یک کارگر ساختمانی به ! دیدیم ها در هر حرکتی رد پای پلیس را می ما در این روز. بودیم

بود که برای شناسائی وضعیت ( گویا کاظم یا جواد سالحی با تغییر قیافه)یکی از رفقا . این کارگر پلیس نبود. از او آدرسی پرسید

کردیم تا برای گروه امکان کنترل و چک  ما همیشه ازخیابان فردوسی در ساعت معینی عبور می. ما از سوی عباس فرستاده شده بود

  . شودکردن فراهم 

وقتی که از کنار ما . حالی از وجودم عبور کرد برقی از خوش. آید یک روز دیدیم عباس با لباسی شیک و کراوات از روبرو می

ما به این نتیجه رسیدیم که به دلیل شرایط تعقیب و نداشتن فرصت الزم، بهتر . گذشت بدون هیچ حرفی قرار مالقاتی به ما گفت می

رحیم به عنوان کسی که مورد شکنجه قرار گرفته و اذیت و آزار شدید دیده ماجرا را به صورت . بنویسیماست گزارش خودمان را 

. او حدود چهارده پانزده صفحه نوشت. توانست هیچ مدرکی به حساب آید نامه برای مادرش نوشت که در صورت لو رفتن نمی رنج

این برنامه بدون هیچ مشکلی به اجرا در . ر کشاورز و خیابان پهلوی بودقرار مالقات در توالت سینمائی در نزدیکی چهار راه بلوا

 . آمد
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شناخت  که اتاق تکی توسط رحیم اجاره شده بود بنگاهی تنها رحیم را میآنجا  از. ای احمد هنوز باقی مانده بود مشکل خانه کرایه

طور شده ترتیب قضیه را بدهد چون ممکن است مسئله عباس گفته بود رحیم هر . داد کس دیگری اتاق را تخلیه کند و اجازه نمی

های دوره  ما به این نتیجه رسیدیم که زمان مناسب برای حل این مسئله قبل ازظهر در یکی از تنفس. دارشده و او لو برود کش

شدند کار  ا خبر میاگر از غیبت رحیم ب. شرایط بسیار حساس بود. به همین ترتیب عمل کردیم. مان در وزارت دارائی است آموزشی

  .این ماجرا هم به خیر گذشت. رحیم رفت و مسئله را حل کرد و سر وقت برگشت. شد مان نقش برآب می تمام بود و همه تالش
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 دنباهل ماجرا رد ساری 
هرات و پیراهن جای بازرسی اتاق تکی ما در تهران، به منازلمان در ساری رفته در باره پول، طال و جوا مأموران شهربانی مرکز به

من از پیش در باغچه منزلمان مقدار . ها کند توانست چیزی نصیب آن ها نمی  روشن بود که این بازرسی. کردند خونی جستجو می

های تایپ شده و اسناد گروهی و  در منزل رحیم به غیر از نوشته. های رد دار را با کمک مادرم دفن کرده بودم زیادی از کتاب

. پلیس متوجه این قسمت نشد. منزل به مغازه راه داشت. در پشت بام مغازه پدرش جا سازی شده بود، چیزی نبودماشین تحریر که 

ناهید ! دهد که رحیم در بام مغازه چیزی پنهان کرده است زاده رحیم بود، به طور پنهانی اطالع می اش که خواهر پدر رحیم به نوه

این دو با . گذارد ساله بود موضوع را پنهانی با خواهر رحیم در میان می ۰۷ن دختری که در آن زما( ها رفیق مهرنوش بعد)قاجار 

کاری مادر رحیم، طی یک رشته عملیات پیچیده، آن بسته بزرگ را از پشت بام مغازه بدون اطالع پدر و کسان دیگر، خارج  هم

کنند اسلحه است،   ولی ماشین تحریر را که ابتدا گمان می سوزاند ها را می هایش تمام نوشته ناهید با کمک یکی از سمپات. کنند  می

البته تمام این عملیات . کنند  در چند کیلومتری ساری برده و به کمک روابط فامیلی مادر رحیم در جایی پنهان می »سورک« به ده

دادند، به  کشیک می( اصله نداشتکه چندان از هم ف)ها که در نزدیکی منزل رحیم و احمد فرهودی  زیر کنترل شبانه روزی پاسبان

با توجه به عدم مراجعه پلیس به منزل . ما چون در تهران بودیم از این مسایل هیچ اطالعی نداشتیم. گیرد ای انجام می طور ماهرانه

 . کردیم که چنین ماجرای حساسی در ساری رخ داده باشد تکی ما، گمان نمی

ها  او از سه سال پیش به صورت سمپات سیاسی فکری رحیم با مطالعه کتاب. در کل این ماجرا، ناهید وضعیت مشخصی داشت

های صمد  بود با توزیع قصهمیسر  هایش تا جائی که کالسی او خود در محیط دبیرستانی و در میان هم. آمد بتدریج به جلو می

های مشابه را با عالقه  و موسیقی »کوراوغلی« تر نوشتم ما پیش. کوشید دیگران را با خود همراه کند های سیاسی می بهرنگی و کتاب

درست هنگامی که پلیس به منزل آمد، صدای ! کردیم تا جائی که ممکن است به دیگران برسانیم دادیم و سعی می گوش می

با شک و تردید از خواهر رحیم پرسیدند این چه نوع موسیقی است؟ گفت ترکی . پلیس متوجه شد. موسیقی کوراوغلی بلند بود

دادن گفت که  او بعد از کمی گوش. از پدر رحیم که اصالً ترک زبان بود با تحکم خواستند ترجمه کند. داند است ولی نمی

در این . ما بعد از بازگشت به ساری، با بیشتر جزییات مسایلی که گذشت، مطلع شدیم!! کند اش را نوازش می چوپانی دارد با نی گله

ای در مورد گرایشات فکری و سیاسی ما  ترین سند و مدرک و حتا نشانه اند و نتوانست کوچکقسمت نیز پلیس به کلی ناکام م

 . دست آورد به
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تر، نه فقط به  تر و جدی احساس کردم او مصمم. اش، توجه مرا جلب کرد های فکری سیاسی شرکت ناهید در این ماجرا با زمینه

گرچه خواهر رحیم از . کاری تشکیالتی در این ماجرا شرکت کرده است دلیل فامیلی بلکه بیشتر به دلیل گرایش سیاسی و هم

شد و  تر می در عوض ناهید روز به روز فعال. داد فعالیت پنهانی رحیم و ما کم و بیش با خبر بود، اما هرگز تمایلی از خود نشان نمی

او در . ل بانک و غیره، بر شور و عزم وی افزودخود این عملیات و رو شدن مسای. کرد کاری می با شور و عالقه بیشتر با رحیم هم

اش بتدریج توجه مرا به خود  او با استعداد و ظرفیت ذهنی و توان سازماندهی. واقع به سطح یک رفیق تشکیالتی ارتقا پیدا کرده بود

ای نسبت به ناهید  احت کنندهشناخته و در عین حال نار تا تابستان سال بعد، در من احساس نا ۲۱در فاصله پائیز سال . کرد جلب می

 . شد تر می دیدم این حالت بیشتر و جدی اما هر وقت که او را می. شدم اوایل متوجه نمی. گیرد شکل می

کردم که با تصمیم  من فکر می. که به درک و برداشت من مربوط بود، با نفی آن، حل کرده بودیمآنجا  ما موضوع ازدواج را البته تا

اما مسایل انسانی و عاطفی حساسی مانند عشق را هرگز . ، موضوع برای همیشه حل شده است(، رحیم و مناحمد)سه نفره ما 

اما . این تناقض شدم ها دیدم خیلی زود متوجه  گی من وقتی ناهید را با این ویژه. هایی حل کرد توان با چنین دستورالعمل نمی

به گمان من در آن زمان، این ضعفی بود . تمکین کنم! »ضعف« رم به اینو اینکه من حق ندااش سرکوفت مستمر خودم بود  نتیجه

زاده خودم  زاده رحیم مانند خواهر زدم که خواهر گاهی به خود نهیب می. ام سبز شده است های سیاسی و انقالبی که در راه هدف

توان هیچ  ها ملکوتی، نمی مقدس و به قول قدیمیگفتم که این فکری است  به ذهنم راه یابد؟ اما با خود می! »بد« چرا باید فکر. است

ام نداشتم اما وظیفه و تعهدات انقالبی و عشق به خلق  من هیچ شکی به سالمت احساس درونی. بدی و سوء اخالقی در آن یافت

تر  ر و پر عظمتت عشق به خلق بسی واال! را از ذهن و جانم بزدایم »خیاالت« کرد این همانند احمد، عباس و رحیم به من حکم می

   ...تواند داشته باشد؟ اما دیگر عشق فردی چه جائی می. است
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  ربقراری تماس با گروه جنگل

در هر مقاله و در هر . باید توجه داشت که گفتگو پیرامون مسایل نظری و تعیین خط مشی سیاسی در درون گروه متوقف نشده بود

ها و  گزیر عمل کردن به همه حرف خواست و جسارت نیز شرط نا امت میعمل کردن شه. شد اشاره می »عمل« گفتگوئی به

. فهمید ای رسیده بود که حرف را عمل و عمل را حرف می گروه، به خصوص رهبری آن، به نقطه. شد گفتارهائی بود که مطرح می

رهبران و مدعیان دیده بودند، تنها با  وفائی و خلف وعده از به بیان دیگر برای حرف زدن با مردم، مردمی که به نظر ما همواره بی

این کار امکان پذیر . عمل خود بهترین کالم است پس تنها با این زبان باید با مردم تماس برقرار کرد. شد حرف زد زبان عمل می

زمان و  هموار کند؟ همتواند راه نفوذ به میان خلق را  هایی می گی اما عمل انقالبی چگونه و با چه ویژه. »عمل انقالبی« نیست مگر با

به موازات رشد این . گرائی به ملکه ذهن گروه تبدیل شد آمیز از عمل بود که عمل های اغراق ها و توصیف در بطن این ستایش

ترین آن، چیزی جز رشد  ترین و سنگین مهم. های الزم برای پرداخت هزینه سنگین آن به شدت تقویت شد روحیات، آمادگی

و هزینه آن شهادت ما در راه مبارزه مسلحانه ! کنیم »عمل« توانستیم ما تنها با اهداء جان خود می. گری نبود فدائیروحیه جان بازی و 

   . با رژیم بود

بایست   آوردند اما از لحاظ سیاسی نظری می گر چه اعضاء گروه با چنین شور و شوقی به مبارزه عملی یعنی مبارزه مسلحانه روی می

تجربه انقالب کوبا برای بسیاری از انقالبیون جهان از جمله . شد کننده نیز فراهم می های تئوریکی قانع ینه سازیدالئل کافی و زم

های  های سرکوبگر مرتبط با آن برای خنثی کردن این نوع کانون اما امپریالیسم آمریکا و رژیم. انقالبیون ایرانی جاذبه تکرار داشت

با  »سیا« شناسان نشان داد که کار »چه گوارا« شکست کانون چریکی در بولیوی و کشته شدن. ندشورشی کامالً هوشیار و آماده شد

های آمریکای التین هر کانون  در پی آن، حکومت. اند ایجاد کانون شورشی فیدل کاسترو و انقالب کوبا تجارب زیادی اندوخته

هایی در ذهن انقالبیونی نظیر گروه ما، خیلی ضعیف شده  انوناز این رو جاذبه ایجاد چنین ک. کردند شورشی را در نطفه خفه می

ها و  برخی از کادر. در این زمان، انقالبیون برخی از کشورهای آمریکای التین، عملیات چریک شهری را آغاز کرده بودند. بود

 . در برزیل به این راه کشیده شدند »کارلوس ماریگال« رهبران احزاب کمونیست سنتی مانند

در یک نوبت با پیشنهاد عباس . های شمال نیز گفتگوهایی درگرفته بود ایجاد کانون چریکی در جنگل گروه ما، نسبت به در  

. زمان آن حدود یکی دو ماه پیش از عمل بانک ونک بود. باوری در باره آینده چنین اقداماتی، گفتگو کردیم مفتاحی، با تردید و نا

احمد فرهودی به طور مشخص با این فکر و . در نوبت دیگری این موضوع تکرار شد. کرد می عباس در این مورد با تردید صحبت

های فرضی و امکان پذیر  ها بیشتر پیرامون جنبه این گفتگو البته . عباس نیز نظر مثبت و محکمی نداشت. برنامه به شدت مخالف بود
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این  ها متوجه شدم که  بعد. منظورش بیرون از گروه بود. ظری دارندها چنین ن گفت که برخی عباس می. زد بودن یا نبودن آن دور می

  .مسئله نه در گروه ما بلکه در رابطه با گروه جنگل و گفتگوهای میان دو گروه مطرح شده بود
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 مالاقت عباس مفتاحی با صفائی فرااهنی
اکبر صفائی فراهانی و صفاری آشتیانی به  ، علی۲۱پس از بازداشت بیژن جزنی و یاران و متالشی شدن گروه آنان در زمستان سال 

پور، حمید  غفور حسن)اما سه تن از بازماندگان گروه . فلسطین رفتند تا با تجربه اندوزی از مبارزات مسلحانه به کشور باز گردند

ها به گروه  شکیل دادند که بعدهمان مبنا ت   ای بر ، گروه تازه۲۷که شناخته نشده بودند، در پائیزسال ( نژاد اسکندر صادقی. اشرف

دهی یک جنبش  مانده و سازمان آوری رفقای باقی با هدف جمع ۲۵بار در تابستان سال  صفائی فراهانی یک. جنگل معروف شد

صفایی سپس برای آوردن مقداری وسایل . ای روبرو گردید وی برخالف انتظار با گروه آماده. ایران بازگشت مسلحانه روستایی به 

گروه به تدارکات مقدماتی برای ایجاد یک . ایران بازگشت به اتفاق صفاری آشتیانی به  ۲۱ی به فلسطین رفت و در بهار سال نظام

را مصادره و ( یا یکی دو بانک دیگر؟)در این راستا موجودی بانک ملی شعبه وزرا . های شمال پرداخت کانون چریکی در جنگل

، یک دسته شش نفری حرکت خود را در جنگل آغاز کردند تا پس از شناسائی ۲۱شهریور  ۰۸در تاریح . پول الزم را تهیه کردند

. پردازد این واحد طی چند ماه به شناسائی می. ها شروع کنند منطقه از نظر نظامی و جغرافیائی، عملیات مسلحانه خود را علیه پاسگاه

پور در یک ماجرای  اما با دستگیری غفور حسن. کند ده میبخش شهری گروه نیز تمامی شبکه ارتباطات و کمک رسانی را آما

گیری  ای نیز به موجودیت و سمت شود و تا اندازه اتفاقی که ربط مستقیمی به فعالیت گروه نداشت، ساواک به موضوع حساس می

 . برد گروه پی می

 

ها  از جمله آن. بقه دوستی وآشنائی فردی داشتنددیگر سا ها با یک ولی برخی از اعضاء آن. خبر بودند دو گروه از وجود یکدیگر بی

این مناسبات و ماجراهای بعدی همه به نقل از عباس  اطالعات مربوط به . رابطه دوستی عباس مفتاحی با ناصر سیف دلیل صفائی بود

 . مفتاحی در سلول انفرادی اوین است

بعداً در دانشگاه نیز، . ان زمان میان عباس و او آشنائی وجود داشتهم   از. تر بود ناصر در دبیرستان پهلوی ساری یک سال از ما جلو

های متشکل  های بعد، هر یک به طور جداگانه وارد فعالیت در سال. هر ازگاهی دیدارهایی عادی همراه با گفتگوهای سیاسی داشتند

گروه گفتگوهای مربوط به ضرورت مبارزه وقتی که در . گروهی زیرزمینی شدند، با این وجود دیدارهای نامرتب آنان ادامه داشت

. کند ها گسترش پیدا می بتدریج این گفتگو. گذارد مسلحانه به میان آمد، عباس در گفتگو با ناصر موضوع را کم و بیش در میان می

ان که غریبه نبوده و کند که بهتر است با یکی از دوست او روزی به عباس پیشنهاد می. تواند پا به پای عباس جلو برود ناصر دیگر نمی

 . با عباس آشنائی قدیمی هم دارد همین مسایل را مورد بحث قرار دهند
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آنان به دلیل . پویان و احمدزاده نیز در جریان این قضیه بودند. شود بدین ترتیب قرار مالقاتی میان عباس و دوست ناصر گذاشته می

را  نیروهای انقالبی مارکسیستی است و گروه نیز دیگر به لحاظ نظری آن اهمیت موضوع و اینکه مبارزه مسلحانه تنها معیار نزدیکی

ناصر، عباس را با توافق قبلی به طور . کنند پذیرفته و حتا شروع به تدارک آن کرده بود با اجرای این مالقات حساس موافقت می

فراهانی چند سال پیش . شود فائی فراهانی روبرو میصاکبر  علی در این خانه، عباس با کمال تعجب با. برد بسته به خانه امنی می چشم

اما اینک، پس از چند سال . دبیر هنرستان صنعتی شهر ساری بود و عباس نیز با وی آشنائی و رابطه سیاسی غیر منظمی داشت

 . شود خبری، آن هم با این شرایط به کلی متفاوت با فراهانی روبرو می بی

که فراهانی موضوع را ساده  نخست این . به نظر عباس دو علت وجود داشت. رسد ه نتیجه نمیمذاکرات این دو در تحلیل نهائی ب

اند و به کمک و یاری عباس و چند تن از  ها چند نفری هستند که دست به کار شده و مقدماتی فراهم کرده گفت آن می. گرفت می

کاری خیلی  گفت فراهانی به مسایل پنهان عباس می. کرد ل میالبته رعایت مسایل امنیتی نیز کار را مشک. دوستانش احتیاج دارند

کاری، جنبه مذاکره بین دو گروه  پیشنهاد صفائی برای هم. حساس بود و حتا سواالت وی نیز حاکی از رعایت امنیت خودش بود

کرد که وی  برخورد میهای دوره آشنائی دبیرستانی  گفت فراهانی با وی همانند سال عباس می. نداشت بلکه بیشتر شخصی بود

بعد از چندین سال که از آن زمان گذشته بود، عباس خود سازمانده اصلی گروهی مخفی و زیر زمینی بود که . محصل و او دبیر بود

توانست از  البته عباس نیز به دلیل پنهان کاری و دور اندیشی نمی. مرحله عمل انقالبی رسیده بود طی چند سال کوشش اکنون به 

 . گی گروه و امکانات و تدارکاتی که در جریان بود صحبت کندگسترد

این مبارزه از کجا باید آغاز شود و  زد که  علت دوم مربوط به ضرورت آغاز مبارزه مسلحانه نبود، بلکه پیرامون این موضوع دور می

گشت، با این  مسایلی عملی بر نمی گفتگو در این زمینه نظری بود و بهگرچه  به قول معروف کانون اصلی شروع مبارزه کجاست؟

پس از اینکه . ها، عباس معتقد بود که مبارزه مسلحانه باید از شهر آغاز شود نه از مناطق روستایی حال با توجه به رعایت پنهان کاری

ایجاد  ن دست به توا در شهر بزرگ میلیونی تهران و احتماالً چند شهر بزرگ دیگر، این شکل از مبارزه پا گرفته و تثبیت شد، می

زمینه دراز  ها بیشتر، منطقه کردستان مورد توجه بود که از یک پیش در آن سال. های شورشی در مناطق مناسب روستایی زد کانون

 . مدت مبارزات مسلحانه برخوردار بود

زاده  ن موضوع در کتاب مسعود احمدای البته . ها در تحلیل شرایط تقدم مبارزه مسلحانه در شهر یا روستا، به توافقی دست نیافتند آن

های  ها فعال بود و نقش مهمی در رساندن کمک ژوئیه که در شهر ۴۱در مورد بررسی کانون چریکی در کوبا با تأکید بر جنبش 

  .ی کوهستان برعهده داشت، مورد بحث قرار گرفته استها چریکمختلف تبلیغی، امدادی و تدارکاتی و انسانی به 
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 زاده و حمید اشرف ود احمدمالاقت مسع 
از این رو، . نتیجه مشخصی نداشت اما آغازگر برقراری روابط میان دو گروه گردیدگرچه  مالقات عباس مفتاحی و صفایی فراهانی

 . این نتیجه رسید که باید با صراحت بیشتری با آن دوستان در باره موقعیت و امکانات گروه صحبت کنند رهبری گروه، به 

های بعدی قرار شد از  درپی تماس. ، بسیار مهم و مثبت ارزیابی شد»دو گروه« ار از نظر ایجاد اعتماد و برقراری روابط میاناین دید

گویا در آن . روند این بار مسعود احمدزاده و حمید اشرف به مالقات هم می. ها ادامه دهند این گفتگو دو طرف دو تن دیگر به 

رسند که در این طرف عزم و  این نتیجه می ها نیز به  آن. گیرد صفایی فراهانی مورد توجه قرار میگروه نیز گفتگوهای مفتاحی و 

بین  ها چندان خوش اما صفائی فراهانی برای آغاز عملیات عجله داشت و به نتیجه این گفتگو. ای جدی برای مبارزه وجود دارد اراده

 ندر آن زمان کمتری. یابند دست می کاری و نزدیکی دو گروه مشترکی برای همبا این حال در دیدار دوم، دو طرف به نتایج . نبود

ساواک از مأموران کار . احتیاطی هنگام تماس میان مبارزین به ویژه تحت عنوان گروه و تشکل خطرات زیادی در برداشت بی

 . گرفت زیر زمینی بهره میهای  ای چون عباس شهریاری مشهور به مرد هزار چهره، برای به دام انداختن گروه کشته

ترین مرحله موجودیت هر گروه مخفی  ترین و در عین حال خطرناک بر قراری رابطه با یک گروه مخفی دیگر همواره ضعیف

العاده  جلب اعتماد و اطمینان متقابل، فوق. شد این نوع روابط عموماً با شک و احتیاط توأم با خطر برخورد می به . شد محسوب می

گروه ما در آن زمان معتقد بود که تنها در عمل و با پشتوانه . گرفت ها و معیارهایی مورد سنجش قرار می و با مالک مهم بود

این . در واقع برای جلب اعتماد متقابل ضمانتی الزم بود. توان با دیگران ارتباط برقرار کرد های عملی در مبارزه با رژیم می گام

 . اندیشید گروه ما نیز چنین می. بود »بیعمل انقال« ضمانت اجرایی همانا

عمل . انجام شد ۲۱های عباس مفتاحی با صفایی فراهانی و مسعود احمدزاده با حمید اشرف، احتماالً از اواخر تابستان سال  دیدار

در رابطه با شد، به احتمال زیاد  عجله و شتابی که در مورد بانک ونک دیده می. بانک ونک در دهم مهر ماه صورت گرفته بود

ها، موضوع عمل مسلحانه  رفت گفتگو تصمیم گرفته بود که به تناسب پیش  مرکزیت گروه. گفتگوهای مهم دو گروه قرار داشت

از آن سوی هم عمل . از این رو در مالقات دوم، احمدزاده موضوع را با حمید اشرف در میان گذاشت. تواند مطرح شود بانک می

عباس به عملیات بانک زنی دیگری که توسط گروه حمید اشرف انجام شده بود اشاره کرد ولی به . شد بانک ملی شعبه وزرا مطرح

که بعداً گروه حمید )کاری عملی دو گروه  ای برای نزدیکی و آغاز هم کننده به هر حال این دو مالقات، نقش تعیین. یادم نماند

های زیادی در این  دو گروه پیش از اینکه گام. داشته است( ی شدندگزار اشرف به گروه یک و گروه احمدزاده به گروه دو نام
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در پی عملیات سیاهکل و . شوند های عملی و حتا وحدت و ادغام تشکیالتی کشیده می کاری پروسه بردارند، به سرعت به هم

   .پذیرد ، وحدت تشکیالتی دو گروه به شکلی غیر عادی و بسیارسریع تحقق می۸۰آمدهای آن در بهار سال  پی
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 ااقتنل احمد فرهودی هب جنگل، اولین گام وحدت
احمد فرهودی پس از خداحافظی با من، برای دیدار پدرش که از ساری به تهران آمده بود رهسپار منزل . گردم کمی به عقب بر می

اکبر که مهندس و . ده شده بوداما وی نیز به اتفاق دو برادر دیگرش توسط پلیس به شهربانی مرکز بر. شود میاکبر  علی برادرش

شهربانی به او بد بین نبود او را به اتفاق یک . زد بایست برای برداشتن چیزی به منزل سرمی  اش می شاغل بود به دلیل کار اداری

جا  ن اکند که هم او سر کوچه با اشاره به آبرو در میان همسایگانش از مأمور مراقب خود خواهش می. فرستند پاسبان به منزل می

خود   در این فاصله ناگهان احمد را در نزدیکی خانه. رود سپس تنها به طرف آپارتمان خود می! بایستد تا چند دقیقه دیگر بر گردد

 . بیند می

شود و بدون اینکه نظرکسی را جلب کند  احمد متوجه خطر می. »!گیرند االن ترا می! احمد فرار کن« :گوید بدون معطلی می

زد، سر  وی برای تماس با گروه به جاهائی که حدس می. رود را ترک کرده برای برداشتن اسلحه کمری به خانه می درنگ محل بی

در این محل اغلب ما با عباس . رود های جنوب شهر واقع بود می ای که در یکی از خیابان خانه همان روز او به قهوه   غروب. کشد می

. ها دیگر رفته بودند مشتری. ماند اما از عباس خبری نبود تا شب منتظر می. ببیندآنجا  س را دراو امیدوار بود که عبا. دیدار داشتیم

خیزد  بر می. شود و یا به تصورش او یک ساواکی است که وی را زیر نظر گرفته است احمد به او مشکوک می. تنها مردی مانده بود

توجه شود آن را به صورت آماده شلیک در آورده و در جیب آورد به طوری که آن مرد م و اسلحه را از جیبش بیرون می

راننده . گیرد احمد جلوی یک تاکسی مسافردار را می. احمد نیز به دنبال او. پرد خانه بیرون می مرد وحشت زده از قهوه. گذارد می

جلوی تاکسی دیگری . شود ها، پیاده می بعد از عبور از چندین خیابان و دور زدن. راند می ،کند به دستور او به هر طرف که اشاره می

روز بعد گویا از طریق . رود اش می و سر آخر به خانه تکی. شود های تهران دور زده پیاده می گیرد و به همین ترتیب در خیابان را می

 . شود یکی از دوستان تیم بانک، به گروه وصل می

علت این بود . تمام وقت در خانه بود. توانست از خانه بیرون برود او نمی اما. کنند احمد را در خانه امنی نزد احمد زیبرم مخفی می

. کرد ها را جلب می با آن اندام درشت و بلندی که داشت خیلی زود نظر. که او حاضر نبود گریم کند و یا کاله گیس بر سر کند

ها هم دیگر را  لی اُخت شده بود انگار که سالاو با احمد زیبرم خی. دانست بازی می گفت گریم کردن را قرتی شوخی می عباس به 

در . حدود دو ماه احمد در تهران خانه نشین بود(. کنم های عباس در سلول اوین نقل می تمام این قسمت را من از گفته)شناختند  می

 . های اصولی دست یابند این فاصله دو گروه توانستند به توافق
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دانم که مسایل تقدم شروع  من نمی. گیر احمد را به گروه جنگل منتقل کنند م میکاری مشترک، مرکزیت تصمی برای آغاز هم

پیوستن احمد فرهودی به گروه . چه که انجام شد انتقال احمد به جنگل بود مبارزه مسلحانه شهر یا روستا چگونه حل شد، اما آن

 . شود های یک و دو محسوب می جنگل، نخستین اقدام عملی وحدت میان گروه

در کوه و )همان گفتگویی که عباس در ساری مطرح کرده بود با ایجاد کانون چریکی روستایی    مد چند ماه پیش از این، دراح

با این حال چند ماه . دانست وی چنین کاری را بدون حمایت مستقیم روستاییان، نشدنی و نادرست می. کامالً مخالف بود( جنگل

چنان  یاد دارم این است که احمد هم های عباس به چه که از صحبت آن. پیوندد روه جنگل میماه به گ بعد احتماالً در اواخر دی

. و همین طور هم شد. ها نظرت تغییر خواهد کرد اند و تو با دیدن آن گوید رفقا کارهایی انجام داده ولی عباس به او می. مخالف بود

کرد که  بینی می از این رو عباس پیش. ه سیاسی خوبی وجود داشتگفت که میان احمد و صفائی فراهانی در ساری رابط عباس می

 . نظر احمد با دیدن صفائی و تیم کوه عوض خواهد شد

آنجا  باورانه بعد از چند سال صفائی را در احمد نا. دهند به هرحال احمد را با احتیاط و محافظت کامل، تحویل تیم جنگل می

صفائی فرمانده تیم هم به دلیل مناسبات . گیرد به عنوان آخرین نفر در تیم جنگل جای می بدین ترتیب رفیق احمد فرهودی. بیند می

این انتصاب مورد انتقاد سایرین قرار . گزیند میان دو گروه و هم به دلیل شایستگی شخصی احمد او را به معاونت گروه بر می

احمد با دیدن صفائی فراهانی و . ان او را تأیید خواهید کردگوید چندی بعد خودت گیرد اما صفائی ضمن دفاع از تصمیم خود می می

ی  اش به زود ای مصمم و شایستگی دیگران در جنگل و تدارکاتی که تا آن زمان انجام شده بود، نظر موافق پیدا کرد و با روحیه

  . مورد تأیید همه اعضاء گروه قرارگرفت

دهد که مساله تقدم آغاز عملیات  له به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل نشان میفاصله بسیار کوتاه پیوستن احمد به گروه جنگل و حم

حمله به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل، در پی . شهر یا روستا، با آن سرعتی که در واقعیت رخ داد میان دو گروه حل نشده بود

، با تصمیم مستقیم و شتابزده صفائی دستگیری بسیاری از کادرهای ورزیده و در واقع متالشی شدن بخش شهری گروه حمید اشرف

  .فراهانی فرمانده تیم جنگل صورت گرفت
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گاه سیاهکل۹۱بهمن  ۹۱  ، حمله مسلحاهن هب پاس
این بار یک شب ما را در زیر زمین شهربانی . پلیس پس از ناکامی از یافتن رد پایی از احمد، دو هفته بعد، دو باره به سراغ ما آمد

. دوره کوتاه سه ماهه آموزش هنگام کار ما نیز به پایان رسید. ولی به جایی نرسیدند. داشتند گاه موقت، نگاه تمرکز در یک بازداش

یک . کردیم کاری، با عباس مفتاحی تماسی برقرار نمی در این فاصله به دلیل کنترل پلیس و رعایت پنهان. ما به ساری برگشتیم

در . ین بود که نگذاریم پلیس از جانب ما هیچ رد پایی از عباس و گروه به دست آوردکردیم و آن ا اصلی را ما همواره رعایت می

این خبر به صورت یک ! »حمله مسلحانه به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل« :کرد ها خبر عجیبی نظرمان را جلب  این زمان در روزنامه

کنجکاوی و حساسیت توأم با . ن زمان چاپ شده بودهای آ در برخی از روزنامه امنیتی مخصوص ساواک، -ای خبر کوتاه کلیشه

بنا بر این مطمئن . گیری ندارد گونه جهت ما، در این زمینه هیچ »گروه« دانستیم که ما تا آن زمان می. غروری در ما ایجاد شده بود

گونه  اما ما هیچ. آورده بود این امر خود به خود ما را به وجد. دیگری است  های ها و سازمان بودیم این عمل حاصل فعالیت گروه

چند روز بعد عباس . منتظر دیدار عباس شدیم. پلیس هنوز ما را زیر نظر داشت. دست آوردن اطالعات بیشتر نداشتیم امکانی برای به

 . پنهانی به سراغ ما آمد

فاق عباس مفتاحی به یک کافه در شبی بارانی، من و رحیم کریمیان پس از پاک کردن هرگونه رد پلیسی، با ماشین برادرم به ات

او گفت که کار گروه ما . موضوع حمله به سیاهکل را از عباس جویا شدیم. شاهی رفتیم »بافی گونی«کوچک مشروب فروشی در 

در برابر پرسش ما که احمد کجاست و آیا ممکن است او نیز در این . اما از توضیحات وی معلوم بود که از ماجرا خبر دارد. نیست

ها نیست و احتماالً تا دو سال دیگر نیز نخواهد  عباس گفت احمد در این نزدیکی. ات شرکت داشته باشد؟ جواب منفی دادعملی

عباس در باره حمله به پاسگاه تأکید کرد که رژیم قادر . با توضیح عباس ما گمان کردیم احمد را به خارج از کشور فرستادند. آمد

در این مورد عباس موضوع را جدی . اخبار منتشر شده گویا دو سه نفر بازداشت شده بودندطبق . یابد دست ها چریکنیست به 

 . گرفت نمی

که حمله توسط  یکی این: که به یاد دارم دو مورد بودآنجا  های عباس تا نتیجه صحبت. ما از توضیحات عباس خاطر جمع شدیم

ی ها چریکدوم اینکه رژیم قادر نیست . تدارکی نداشته است گروه ما صورت نگرفته و به طورکلی در این زمینه، گروه هیچ

اما این مورد از گفته عباس به تحقق . اند ها حتماً در محل باقی نمانده و به نقاط غیر قابل دسترس رفته آن. کوهستان را به چنگ آورد

. عقب نشستند اما از منطقه خارج نشدندبه ارتفاعات  ها چریکهای آن،  در پی حمله به پاسگاه و تصاحب موجودی اسلحه. نپیوست
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در نتیجه بعد از حداکثر دو هفته، دو تن در درگیری متقابل کشته . رژیم قوای امنیتی و ژاندارمری و حتا ارتش را به صحنه آورد

 . احمد نیز زخمی و دستگیر شد. شدند و بقیه که شش تن بیشتر نبودند دستگیر شدند

اهمیت منتشر شده بود، اما در  های آن زمان به صورت یک خبر فرعی و بی گاه سیاهکل در روزنامهبا وجود اینکه خبرحمله به پاس

ها و غیره  کوپتر ها و ایجاد محاصره نظامی در اطراف سیاهکل و الهیجان و ارسال نیرو به منطقه و پرواز هلی عمل رژیم با بستن جاده

گیری آخرین نفرات جنگل در چهارم اسفند تا روز اعدام سیزده تن  دست میان. همه مردم دور و نزدیک را کنجکاو و حساس کرد

 [. ۱]اسفند، تنها سه هفته فاصله وجود داشت  ۴۱در 

 
 .شدند( 1349اسفند  24)و بقیه توسط رژیم شاه  تیرباران ( 1342بهمن ماه )دو نفر در جنگل  گروه سیاهکل



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

93 

عی سیزده تن که در رابطه با حمله به پاسگاه سیاهکل صورت گرفت به حساسیت جم بسیاری ازمردم ایران با شنیدن خبر اعدام دسته

بخش وسیعی از . ها سکوت و ثبات ادعایی رژیم، بسیار غیر منتظره بود بازتاب آن در جامعه، بعد از مدت. بردند ماجرا پی

ه پاسگاه سیاهکل به راه افتاد، به وجد آمده و با ای که در پی حمله ب سابقه یان، در ارتباط با حوادث به کلی بیدانشجوفکران و  روشن

 . تابی به آینده چشم دوختند هیجان و بی

سابقه بود و آن را حماسه یا  پاسگاه ژاندامری سیاهکل، نزد بسیاری از روشنفکران انقالبی یک واقعه سیاسی بی حمله مسلحانه به 

یت نظامی این واقعه، در قیاس با عملیات نظامی متعارف در حکم هیچ این در حالی است که اهم. سیاهکل نامیدند »تاریخی« حماسه

ای  این حمله به یک هنگ و یا حتا گروهان ژاندارمری صورت نگرفته بود که در نفس خود از اهمیت نظامی قابل مالحظه. بود

با وجود این، اهمیت . ه نبودها چریک مسلح آزمود برای خلع سالح کردن پاسگاه کوچک سیاهکل، نیازی به ده. برخوردار باشد

همه جا سایه سیاه . تازی حکومت فردی خود بود در آن زمان، شاه در اوج یکه. دار بود سابقه و دامنه سیاسی و روانی این واقعه، بی

شاه همه . خاست هیچ صدا و ندایی از کسی برنمی. ساواک و قدر قدرتی یک حکومت خودکامه و متفرعن گسترده شده بود

ها  تلقی عمومی این بود که همه موش. را خفه و خاموش کرده بود »جبهه ملی« ن سیاسی و حتا مشروطه خواهان اصالح طلبمنتقدا

هرکس که به دور و . ماند گوش دارند و در خدمت دستگاه هستند و هر حرکت مشکوکی نیز از چشم مأموران ساواک پوشیده نمی

های جمعی پیشین سرکوب  تمامی مقاومت. دید رمق و حتا خاموش می عی را بیهای اعتراض جم نگریست همه کانون بر خود می

مقاومت مسلحانه نیروهای . ها در فارس گذشته بود و شورش مسلحانه قشقایی ۲۴خرداد  ۰۸چند سال از شورش خونین . شده بودند

دیگر هیچ حرکت محسوسی . شده بود کرد زیر رهبری مال آواره و برادران معینی در کردستان در اواسط دهه چهل نیز سرکوب

 »جزیره ثبات و آرامش« کرد ایران  وجود چنین وضعیتی بود که شاه ادعا می. حتا در نزدیکی مرزهای غربی کشور وجود نداشت

 . است

 با توجه به سکوت و خفقان حاکم و ادعای ثبات و آرامش، پاسگاه کوچک ژاندارمری در سیاهکل الهیجان مورد حمله مسلحانه

این پاسگاه نه در کنار مرزهای کشور قرارداشت که آن را به عوامل خارجی آن سوی مرز نسبت دهند و نه این منطقه . قرار گرفت

از این رو، نفس حمله مسلحانه به این پاسگاه، حکایت از آغاز . ی مسلحانه ضد حکومتی برخوردار بودها درگیریای در  از سابقه

ی کوچکی، نور امید را در  این بود که به مانند جرقه. کرد یافته علیه رژیم دیکتاتوری شاه می ننظامی سازما -یک حرکت سیاسی

اما در میان  ،گروه جنگل با حمله به سیاهکل متالشی شد. سحر به لرزه در آمد ها برای نزدیک شدن سپیده دل. پراکند های مشتاق  دل

 . آوردامیدهای زیادی پدید  نسل جوان و حساس کشور، شور و

ای به کلی تازه و حاد از مبارزه در  فکران پرشور سال پایانی دهه چهل، سرآغاز راه و شیوه ، برای مبارزان و روشن۲۱بهمن  ۰۱واقعه 

شاه و   این روز عمالً به نقطه امیدی برای پایان یکه تازی و قدرقدرتی. راهی که تا یکی دو نسل قبل از آن سابقه نداشت. کشور شد

 . ن و وابستگان آن تبدیل شددرباریا
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پانزده مرد « شدند، شعر حماسی و شورانگیز نفر می ۰۸ درمجموعبرای دو تن از کشته شدگان در جنگل و سیزده تن اعدامی که 

 . یان بازتاب وسیعی یافتدانشجوفکران و  که از رادیو بغداد نیز پخش شد، در میان مردم ایران به خصوص روشن »دلیر

  : وجه کنیداین شعر ت به

   «پانزده مرد دلیر»

  رد در این وادی خاموش و سیاهحرکت مُ ;گفت آنکه می«

   »!برود شرم کند 

   مویه کن بحر خزر«

  گریه کن دشت کویر 

   پیرهن چاک بده جنگل سرخ گیالن 

  سخت البرزلب خود را بدرای قله ق 

  پانزده مرد دلیر 

   ظیم خونشان رنگ خروشپانزده جان بکف دست درآوردگه رزم ع 

   های امید ریخت از خنجر ضحاک زمان بر سر خاک خونشان جلوه دل 

  ایران به بند بنگر خلق ستمدیده 

   ! ربایند ز آغوش تو فرزند ترا ها، می که چسان بیشرفان، قاتل 

  روسپیان وقیح 

   کار پلید خودفروشان سیه 

   پای تا سر شکمان 

   ! انجمله در خدمت ضحاک زم 

   ! گر غرب و همه ضحاکان گوش دارند به فرمان جنایت 

  قرن ما قرن رهائی بشر 

  موج از ساحل اکتبر به چین 

  پرش از چین به کره 

   ! اش از کره به جنگل کنگو و ویتنام و عدن جنبش 

   ! جنبش خلق فلسطین و یمن 

  پانزده مظهر واالی شرف 
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  ه روزبه گرد دلیرپانزده حیدر رزمنده پاک، پانزد 

   پانزده نور درخشنده در این تاریکی، پرتو افکند به خورشید و درخشید به کوه 

   !لرزه آورد پدید 

   ای باد صبا، بوی خون شهدا را برسان تا به شمال آه 

   بکشان تا به جنوب 

   بشکفد بر لب دهقان بلوچ 

   به طپش وادارد قلب آزاده کرد 

   دل مرد عرب  مرحبا خیزاند از 

   قدم اول هر راه سترگ با شکست هم نفس است  

   جانبازی  گیریم از این درس 

    واژگون سازیم قصر فرعونی ضحاک زمان 

   پانزده نور درخشنده در این تاریکی  

   پانزده نورامید 

   خنده زن بحر خزر 

   خنده زن دشت کویر

   خیزد خلق برمی 

   »!خیزد خلق برمی 

های  ها، احساسات، مواضع و امید شعر خود یک نوع مانیفست سیاسی و مبارزاتی است که تقریباً در برگیرنده محتوا، روش این

صمد در قالب داستان . این شعر مکمل و نتیجه عملی کتاب ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی است. جنبش چریکی است

. دهد ای ماهی سیاه کوچولو، به طور استعاره نشان می حیط مرده و برکهکودکان، شرایط حیات سیاسی کشور را با تصویری از م

شدن از شهر و دیار خود و رسیدن به میدان بزرگ مبارزه، طعمه ماهی خوار قهار  ها، با کنده اینک نخستین دسته از این ماهی

  [۰۰. ]اند شده
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 بازداشت ما توسط ساواک
شب حدود ساعت نه، مأموران ساواک مرا دستگیر و . ر برای دیدار با خواهرم به گرگان رفتمروز چهارم اسفند از اداره دارائی بهشه

 . به ساری بردند

های  در نیمه. کردند، من و رحیم را جداگانه به تهران بردند ها بیشتر از آن استفاده می شب با یک ماشین لندرور که ساواکی همان

ندان، واقع در بیرون قلعه یک ساختمان یک طبقه نوساز وجود داشت که بازجوئی در در محوطه ز. شب به زندان قزل قلعه رسیدیم

ها با  ساواکی. مرا در هال ساختمان نگهداشتند. ها نبودند یک از بازجو های شب هیچ در آن نیمه. شد های آن انجام می اتاق

توانستم بخش بیشتر اتاق را  من نیز می. ندکشید داد سرک می کنجکاوی به اتاق دربازی که سرباز مسلحی جلوی آن کشیک می

ها نیز بیدار شدند و با هر غلت در  با سر و صدای آمدن ما، آن. تعدادی در کنار و وسط اتاق با پتوهای سربازی خوابیده بودند. ببینم

ها، هر ازگاهی  از برخی از آن. ی سیاهکل بودندها چریکها در واقع تعدادی از  این. انداختند اتاق نیمه تاریک، نگاه تیزی به هال می

با . اند ی کوهستانها چریکهمان    ها کردم که این من با توضیحات عباس هرگز کمان نمی. خاست ناله و یا صدایی برمی

اما ! ها بودی؟ بدون هیچ شکی گفتم نه ها گفت که با این یکی از ساواکی. شد چیز بیشتری فهمید های پنهانی نیز نمی کنجکاوی

 . ان احمد فرهودی در میان آنان بودگم بی

چند روز بعد، مرا به . ها شب و روز روشن بودند المپ. های انفرادی قزل قلعه تحویل دادند پس از مدت کمی مرا به یکی از سلول

ا محرز هویت شم« :گونه سوالی در اختیارم گذاشتند که در باالی آن نوشته شده بود برگ کاغذ خالی بدون هیچ. بازجوئی بردند

دانستم از کجا و با چی  نمی. کند روش بازجوئی به کلی فرق میاینجا  دیدم که در »!های خود را بنویسید لطفاً تمامی فعالیت ،است

سراغ  این بار نیز در ادامه ماجرای بانک ونک به کردم که  آن موقع گمان می. چه دلیل بازداشت شدم دانستم که به و نمی. شروع کنم

یک افسر ارتش که لباس شخصی . بعد از چند روز دو باره مرا به بازجوئی بردند. به هرحال نصف صفحه را پر کردم! ما آمدند

!! ها سوراخ سوراخ کنید خواستید ما را مثل این گنجشگ شما می: داشت به یک دسته گنجشک روی درخت اشاره کرد و پرسید

  .حدود دو ماه در سلول انفرادی نگهداشتندمرا . جوابی ندادم. دیدم موضوع در مقوله دیگری است
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 کاظم سالحی
زدند  به بند سر می( دومی بازجوی من بود)برخی اوقات تهرانی و مصطفوی . شد تر می رفت و آمد در راهروهای زندان زیاد و زیاد 

. خود با خبر گردد  ون سلولتوانست از پیرام تا حدودی میهرکس  به طورکلی. تا شکار خود را برای شکنجه و بازجوئی ببرند

. توانست اخباری از درون بند و زندان و یا حتا از بیرون به دست آورد آمد که آدم می همواره شرایطی در این بند به وجود می

اوائل با  همان   از. کردم من نیز از این قاعده پیروی می. کرد اش با دیگران ارتباط بر قرار می متناسب با پروندههرکس  طبیعی بود که

در اتاق تکی عباس او را  ۲۱من و رحیم یک شب در پائیز سال . این چهره آشنا رفیق کاظم سالحی بود. چهره آشنائی روبرو شدم

کاظم . همان شبی که در زیر راه پله آپارتمانش عباس موضوع پذیرش عضویت ما به گروه را با ما در میان گذاشته بود   .دیده بودیم

ای چند بار پیاپی به دست  یک روز دیدم که او با حالت ناراحت کننده. د یا بهتر است بگویم کمی باد کرده بودکمی چاق شده بو

. شده بود »رو« اش به اصطالح گویا موردی در پرونده. کوشید چیزی بگوید  شوئی رفت و هر بار با اشاره و حرکات چشم و ابرو می

دستگیر شده و به همین دلیل او را دوباره به بازجوئی ( منظورش احمد بود)در یک فرصت مناسب به من گفت که دوست شما 

اما آنچه که کاظم را نگران کرده بود، ابعاد گسترده یورش . تا آن زمان من از دستگیری احمد فرهودی خبر نداشتم. کشاندند

اخبار بسیار بدی در مورد دامنه ضربات بر  دستگیری احمد که از او به طور ویژه مراقبت کرده بودند، حاوی. ساواک به گروه بود

 . گروه بود

گویا کاظم بعد از عمل بانک ونک مسئولیت این واحد . کاظم سالحی با دو تن دیگر از اعضاء گروه، خانه مشترکی داشتند

از طریق . شود یئی دستگیر مدانشجوهای  یک عضو آن جالل نقاش نام داشت که درارتباط با فعالیت. گروهی را نیز برعهده داشت

کاظم . نشینند کند و برای دستگیری کاظم دو مأمور ساواکی در خانه به کمین می وی ساواک رفیق دیگر به نام ناصر را دستگیر می

ناگهان خود را با دو . رسد به آخرین پله دم درب می »هوا بی« رود و به اصطالح با دیدن عالمت سالمتی از پلکان آپارتمان باال می

گفتند، او به طور اتوماتیک  نقل از کاظم می آن طور که بعداً به. بیند ها را مقابل وی گرفته بودند رو برو می مسلح که طپانچه مأمور

کار به . وقتی دست بند به یک دستش چسبید، یکباره به خود آمد و با کارد به مقاومت و مقابله پرداخت. اش را دراز کرد دست

ساواک از شدت مقاومت کاظم یکه . سرش او را بیهوش کرده و بردند ان به ناچار با کوبیدن طپانچه بهدرگیری شدید کشید و مأمور

 . اما از انگیزه و انرژی و احساساتی که در پشت این مقاومت نهفته بود هیچ بویی نبرد. خورد

احمد در باره من و رحیم . ال شدهای سیاهکل، ماجرای بانک ونک این بارتوسط ساواک دنب پس از دستگیری احمد در کوهستان

با این حال ساواک بد . بدین ترتیب ما را از زیر ضرب بیرون کشید. »بریدند« زدند و یا »زِه«ای نبودند و به اصطالح ها کاره گفت این



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

142 

مطالعه پرونده بانک احتماالً با . گونه فشاری قرار نداد البته ساواک ما را تحت هیچ. گمان شده بود و علت دستگیری ما نیز این بود

خبر بود و به گمان او  احمد نیز از ماجرای دستگیری کاظم به کلی بی. در شهربانی و گفته احمد حساسیت چندانی علیه ما ایجاد نشد

مستعار ( و ما)از این روی گفتن نام کوچک کاظم که از نظر وی . ای داشت کاظم نیز صد درصد مخفی بوده و زندگی تمام حرفه

ساواک با توجه به سرسختی کاظم هنگام . در حالی که کاظم نام اصلی بود. کرد گونه ردی ایجاد نمی آمد، هیچ می به حساب

 . شد بدین ترتیب نقش کاظم در بانک ونک برای ساواک آشکار . دستگیری و نام وی، دو باره او را به زیر شکنجه برد

تا این زمان ابوالحسن خطیب که در رابطه با گروه یک دستگیر شده . حدود ده دوازده روز از زندگی در سلول قزل قلعه گذشت

نام یکی یادم نیست . مجاور این سلول دو نفر با هم بودند. برد بود در سلولی که به طور مورب مقابل سلول من قرار داشت بسر می

ان موقع تصویر خوب و فراموش نشدنی از ابول هم   از. نام داشت که میان ما رابطه برقرار شد »ابولقاسم طاهرپرور« ولی آن دیگری

بعد از چند روز خطیب را از آنجا بردند و فرد جدیدی را . کوشید به دیگران کمک کند او در هر فرصتی می. در ذهنم باقی ماند

راولین فرصت با تازه د. توانستم از داخل سلول خودم، با او تماس دیداری داشته باشم به دلیل موقعیت این سلول من بهتر می. آوردند

ها معموالً علت دستگیری مطرح  در اولین تماس. گفت معلم است و نامش اسکندر رحیمی مسچی است می. وارد تماس گرفتم

من از روی سکویی که مانند تخت، . است و ممکن است اعدامش کنند »براندازی« بوده و اتهامش »اوین« او گفت در زندان. شد می

چند . زد که معنای حلق آویز شدن داشت ای به دور سرش می دیدم که با دست حلقه قرار داشت او را می تشک خواب بر روی آن

  .است ۰۴۲۱اسفند  ۴۱بعداً فهمیدم که جزو سیزده تن اعدام شدگان . روزی بیشتر نماند که آمدند او را بردند
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 اوین
بعد از چند روز من و تعدادی . ه را به زندان پادگان جمشید آباد بردندجمعی از زندانیان انفرادی قزل قلع ۸۰در اواخر فروردین سال 

این زندان با . زندان اوین گویا قبالً به بازجوئی و نگهداری جاسوسان اختصاص داشت. به زندان اوین منتقل کردندآنجا  دیگر را از

ها در دل  بلند و همدمی مداوم صدای کالغهای مدرن انفرادی و اجتماعی جداگانه در وسط باغ مشجری با درختان  ساختمان

. من نفهمیدم چرا به این زندان منتقل شدم. کرد را در ذهن انسان تداعی می »زندان مخوف« اش، بالفاصله معنای سکوت آزار دهنده

ر، وجیه اهلل قاسمی و پو های بسته به اتاق بزرگی بردند که از قبل مهدی سامع، ابراهیم نوشیروان مأموران در سکوت کامل مرا با چشم

های انفرادی  ها در سلول سامع مدت. ابوالقاسم طاهرپرور هم بود که در قزل قلعه همسایه سلولی بودیم. یکی دو تن دیگر بودند

در اتاق گاهی بحث و گفتگوی سیاسی البته به . جا نیز آزاد شدم من حدود یک ماه در این اتاق بودم و از همان. تحت شکنجه بود

او با تحقیر خاصی، یاران . زد پور همواره در باره پسر یازده ماهه خود حرف می نوشیروان. گرفت حتاطانه صورت میطور م

داری از رژیم و تمجید از مزایای  مواضع سیاسی او، جانب. گرفت اش را که اغلب اعدام شده بودند بباد انتقاد و تمسخر می دیروزی

. رسید اش کتاب فروشی بود، آدمی مقاوم و متکی به خود به نظر می قاسمی که شغل. دیک زندگی شخصی خوب و مرفه و غیره بو

از پرونده دیگری چیز زیادی  هیچکسالبته . کرد پور درگیری پیدا می گی و سر سختی خاصش اغلب با نوشیروان دنده او با یک

در آن فضای سکوت و ترس حاکم بر اوین، یک  .پور را ندارد های نوشیروان اما معلوم بود که قاسمی تحمل حرف. دانست نمی

های فرعی به وقوع  این دعوا با بهانه  البته. ها را ازهم جدا کردیم ما به سرعت آن. روز، کار این دو به مجادله و زد و خورد کشید

ه قاسمی در سماجت و پیله با اینک. شد به طور آشکار آن را با انگیزه اختالف نظر سیاسی نسبت داد پیوسته بود و از این روی نمی

زد و علت مشخص دعوا  او اغلب با گستاخی حرف می. پور نبود وجه حق با نوشیروان کردن کمی متمایز بود، اما در این دعوا به هیچ

   . برخورد سامع در آن دعوا اثر مثبتی در ذهنم باقی نگذاشت. نیز توهینی بود که به قاسمی کرده بود

کاری او  برخی از رفقای زندان دالئل مشخصی از هم. دهد کاری با ساواک ادامه می پور پس از آزادی به هم شایعه بود که نوشیروان

، سازمان ۸۴گویا به همین دلیل ویا دالیل دیگری که من از آن اطالعی ندارم، در اواخر سال . گران در دست داشتند با شکنجه

  .ی فدایی خلق، او را ترور کردها چریک
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ن، تماس با عباسآزادی ا  ز زندا
من با دادن تعهد . ساواک نیز از ما مدرکی به دست نیاورده بود. اردیبهشت من و رحیم به طور جداگانه از زندان آزاد شدیم ۴۸روز 

طی سه ماه . گفتند روال کار ساواک است، مجدداً به کار خود بازگشتم عدم فعالیت و گزارش به موارد مشکوک و غیره که می

در ششم فروردین . اعدام شده بودند( احمد از گروه دو بود تنها)تن از گروه جنگل  ۰۴. ماجراهای زیادی اتفاق افتاده بود گذشته

کنند و پس از کشتن نگهبان، مسلسل یوزی   زاده به کالنتری قلهک حمله می یک تیم عملیاتی به مسئولیت مسعود احمد ۸۰ماه سال

کنند که در جریان آن  تبریز حمله می ۸ها شاخه تبریز گروه با تشکیل یک تیم چریکی به کالنتری زدر همین رو. کنند  او را ضبط می

مانده از گروه یک به رهبری حمید اشرف و اسکندر  فروردین، دو تیم باقی ۰۱چند روز بعد در . شود یک پاسبان کشته می

از حمله به پاسگاه . یابد کنند که به درجه سپهبدی ارتقا می  مینژاد، سرلشگر فرسیو دادستان ارتش را در جلوی منزلش ترور  صادقی

مقامات امنیتی . شود عجز خود را در جلوگیری از موج چنین عملیاتی نشان دهد سیاهکل تا ترور سرلشگر فرسیو، رژیم مجبور می

برای هر یک از آنان صد هزار تومان تن از انقالبیون را در سرتاسر کشور منتشر و  ۱های بزرگ شده  های متعدد، عکس طی اعالمیه

 [۰۰. ]نمایند جایزه تعیین می( این مبلغ در آن زمان معادل دوازده هزار دالر بود)
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 ی فدائی خلق که ساواک برای هر یک، صدهزارتومان جایزه تعیین کرده بودها چریکنفر از  9

 

سکوت و خفقانِ استبداد، طی همین مدت کوتاه البته با  اش بودند یعنی شکستن دیوارهای در قدم اول در پی ها چریکآنچه که 

 »مویه کن بحر خزر« شعر مشهور. بخش وسیعی از مردم ایران از این وقایع با خبرشدند. تلفات و ضایعات انسانی به دست آوردند

ن ماه درتهران در یک فروردی ۴۲در . گیرد به راه افتاد، باز هم شتاب می ها چریکموجی که از جانب . گردد دست به دست می

. کند اش خودکشی می با اسلحه( تر کاظم برادر برزگ)، رفیق جواد سالحی ها چریکجنگ و گریز خیابانی هنگام پخش اعالمیه 

به همراه او علیرضا نابدل زخمی و دستگیر و زیر . ی مسلحانه خودکشی کردها درگیریجواد اولین رفیق فدائی است که در جریان 
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اردیبهشت ماه، اولین تیم مشترک چریکی دو گروه به فرماندهی نظامی ( یا پنجم)در چهارم . گیرد ید قرار میهای شد شکنجه

نژاد و مسئولیت سیاسی امیر پرویز پویان، به بانک ملی شعبه آیزنهاور حمله کرده و موجودی آن را تصاحب  اسکندر صادقی

و افشای رژیم  ها چریکارکنان بانک در باره اهداف و مقاصد سیاسی در جریان عملیات، پویان برای مشتریان و ک. کنند  می

اردیبهشت ماه، طی یک درگیری مسلحانه پر انعکاس در کوی نیروی هوائی تهران، امیر پرویز  ۴۷چندی بعد در . کند سخنرانی می

قبل از . شود محاصره و کشته مینژاد حین اسباب کشی  در همین روز اسکندر صادقی. شوند پویان و رحمت پیرو نظیری کشته می

 . سپارد بدون اینکه چیزی گفته باشد دهند تا باالخره جان می او را آن قدر شکنجه می. شود این حادثه بهروز دهقانی دستگیر می

ائی از ، بهرام قبادی و محمد علی پرتوی درجریان شناس(همسر چنگیز)در یکی از روزهای تیر ماه، چنگیز قبادی، مهرنوش ابراهیمی 

های نزدیک نوشهر مورد سوء ظن قرار گرفته و به عنوان مشکوک بازداشت و با ماشین خودشان به  های ورودی به جنگل بیراهه

به جز چنگیز که رانندگی . ها را برای تحقیقات بیشتر به تهران بفرستند شود آن بعد از تماس با تهران قرار می. شوند ساری منتقل می

هنوز چند کیلومتر از ساری . کنند داشت به بقیه دست بند زده و با دو مأمور مسلح ساواک به سوی تهران روانه میماشین را بر عهده 

ماشین با چند . کند افزاید و ضمن تهدید مأموران بدون معطلی ماشین را چپ می دور نشده بودند که چنگیز بر سرعت ماشین می

جریان این حادثه چنگیز و مهرنوش از تاریکی شب استفاده کرده هر یک جداگانه  در. شود غلط در مزرعه مجاور جاده واژگون می

اما بهرام قبادی و محمدعلی پرتوی که مورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخمی شده بودند . رسانند فرار و خود را به تهران می

 . نتوانستند فرار کنند

   

من هر روز از ساری به اداره دارائی بهشهر رفت و آمد . اهه، به کارمان برگشتیمرحیم کریمیان و من پس از آزادی از بازداشت سه م

ها از پی  روز. او نیزمجبور بود هر روز میان ساری و آمل رفت و آمد کند. رحیم نیز به اداره دارائی آمل منتقل شده بود. کردم می

ارتباط ما با عباس . کرد العاده شتابان تغییر می سیری فوق اوضاع با. بردیم چنان در حالت انتظار به سر می ما هم. گذشت هم می

کاری در این  قواعد پنهان. البته من هیچ اطالعی از هویت رابط نداشتم. شد مفتاحی توسط رحیم به کمک برادرزاده عباس برقرار می

، قرار مالقاتی از عباس به (اه بوددرست به خاطر ندارم شاید در اواسط مرداد م)چندی بعد . شد زمان با دقت بیشتری رعایت می

تمام ردهای احتمالی را پشت سر خود کنترل . ماشین برادرم را قرض کرده به اتفاق رحیم به محل قرار در بابل رفتیم. رسید رحیم 

فتنش های فرعی و در یک کوچه دو طرفه، از روبرو شخصی با موی بور که تنها از طرز راه ر پیاده در یکی از خیابان. کردیم

ای بر  در آن هوای گرم و مرطوب به خاطر حمل اسلحه، کت بر تن داشت وعینک شیشه. آمد بردیم عباس است به سمت ما می پی

 . چشم

شد و قبالً محل قرار را نیز چک  او البته با محافظی که ما متوجه نبودیم همراهی می. با گریمی که کرده بود به کلی عوض شده بود

به . تمام صحبت ما در ماشین صورت گرفت. عباس روی صندلی عقب نشست و رحیم در جلو. ف ماشین رفتیمبه طر. کرده بودند

حواس من بیشتر به رانندگی و کنترل . بابلسر رفتیم بدون ایستادن برگشتیم و از طریق بابل به آمل و محمود آباد رفته و برگشتیم
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من حین . کرد اس خود کامالً مراقب بود و وضعیت امنیتی را کنترل میپشت سرمان برای تعقیب احتمالی متمرکز بود البته عب

گفت که حوادث به سرعت  می. عباس از تلفات سنگین سخن گفت. ها شرکت جدی داشته باشم توانستم در گفتگو رانندگی نمی

ی به دست آمده بود ابراز گذرند و در این فاصله از نتایجی که تا کنون برای برهم زدن جو جامعه و امنیت محمد رضاشاه می

 . های مبارز صورت نگرفته بود چندان خشنود نبود گیری توسط گروه اما از اینکه هنوز استقبال چشم. کرد رضایت می

از کشته شدن پویان و اینکه او کی بود و . کرد تا آن زمان متحمل شده بودند ابراز ناراحتی می ها چریکنسبت به تلفات سنگینی که 

او از . داشت صحبت کرد و در پایان تأکید کرد که من و رحیم باید منتظر دستور گروه برای مخفی شدن باشیم چه شخصیتی

بایست به صورت پیام رمزی در صفحه آگهی   ای با ما گذاشت که می جایگزین شدن کادرهای از دست رفته حرف زد و قرار ذخیره

های عباس بیش از آنچه که نوشتم به یاد  چندان از محتوای صحبت من)شد  تسلیت در روزنامه کیهان یا اطالعات درج می

های صد هزار تومانی، در تهران بود و تنها برای  این مالقات در شرایطی صورت گرفت که عباس پس از انتشار عکس!(. آورم نمی

 . دیدن ما به بابل و در واقع برای آخرین بار به سر زمین زیبای مازندران آمده بود

خودم را کامالً آماده . ها و هر رد دیگری که در منزل داشتم از بین بردم من تمامی مدارک و عکس. ها گذاشته شد قرارقول و 

در این . کردیم چنان علنی زندگی می ما در حالت انتظار هم. برای ما نیز فرا رسیده بود آرزو های ایمان و سفر با بالوقت . کردم

، بمبی در میدان شهر گنبد کار گذاشت که منفجر »بابوف«پویان با نام مستعار -ای گروه مفتاحیفاصله اصغر ایزدی یکی از کادره

از جمله بمب گذاری زیر مجسمه شاه در میدان بانک ملی . رحیم کریمیان یک سری اقداماتی درارتباط با رابط ما انجام داد. شد

مرداد، سال گرد کودتای  ۴۵این بمب در سحرگاه روز ! درست در بیست متری درب پادگان قدیمی شهر و ساختمان شهرداری

بعد از . آمریکائی ــانگلیسی دربار پهلوی منفجر شد اما به جز مختصر خساراتی به قسمت پائین پایه مجسمه کار بیشتری انجام نداد

ترتیب قبلی با ماشین دو نفره به بابل  همان باز به. ای در شهر بابل برود این ماجرا به رحیم پیام رسید که باید به مالقات رفیقی در نقطه

بعد از چند دقیقه برای . بعد از مدتی برگشت و گفت کسی از آن سوی نیامد. در ساعت مقرر رحیم به محل قرار رفت. رفتیم

یده به موضوع کمی پیچ. اما بازهم با دست خالی بر گشت. هایمان رحیم دوباره به محل قرار رفت اطمینان و بر طرف شدن تردید

ما . زاده عباس تنها کانال ارتباطی ما بود برادر. رابطه ما عمالً قطع شده بود. به ساری برگشتیم. ای نبود اما چاره. رسید نظر می

در آن موقع احساس کردیم که باید مشکالت سختی برای دوستان گروه به وجود آمده باشد که . دانستیم چه پیش خواهد آمد نمی

عباس دستگیر شده بود و اسداله برادر عباس به محل قرار آمده بود اما معلوم نیست چه . حدس ما درست بود .سر قرار نیامدند

گفت چی شده بود که شما سر قرار نیامدید؟ ماجرا را برایش  عباس در سلول اوین می. ها وصل نشد اشتباهی رخ داده که قرار آن

رحیم از . به هرحال روزهائی چند گذشت. حل یا ساعت قرار اشتباهی رخ داده بودبه احتمال قریب به یقین در تعیین م. توضیح دادم

پدید شدن  به گمان ما موضوع نا. چند روز بعد رابط پیدا شد اما رحیم پی برد که مورد تعقیب قرار گرفته است. غیبت رابط خبر داد
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ئله ما این مس. ت رابط بوده که به رحیم سرایت کرده بودو سپس ظاهر شدن رابط و تعقیب رحیم صرفاَ در ارتباط با مسایل و مشکال

  .را کامالً بالتکلیف کرد
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ئی خلقاه چریک( سازمان)وحدت دو گروه، تأسیس   ی فدا
بعد از حمله به پاسگاه سیاهکل و دستگیری و متالشی شدن گروه جنگل و : مطالب زیر به نقل از عباس در سلول اوین است

در واقع از کل گروه بیش از یک یا دو تیم عملیاتی . هری تشکیالت این گروه، به شدت ضربه خوردهای پیشین بخش ش دستگیری

پور وچند تن دیگر، باقی  نژاد، محمد صفاری آشتیانی، رحمت پیرو نظیری و منوچهر بهائی شامل حمید اشرف، اسکندر صادقی

گیری کاظم سالحی و چند  ری و اعدام احمد فرهودی و دستبه جز دستگی( گروه دو)در مقابل تشکیالت گروه ما . نمانده بودند

در چنین شرایطی موضوع . مانده از جمله رحیم و من، با سازمان یافتگی گسترده، تقریباً دست نخورده باقی( غیر مسلح)رفیق سیاسی 

ها  از تماس دو گروه، آناما بعد . اعضای گروه یک به فکر ترک کشور افتادند. وحدت دو گروه به حالت تعلیق در آمده بود

ها ضمن خوشحالی زیاد، تغییر  آن. شوند که عملیات حمله به کالنتری قلهک و کالنتری تبریز، کار یاران گروه دو است متوجه می

پس از این عمل، دو گروه در هم ادغام . عقیده دادند و بال درنگ طرح از پیش آماده ترور سرلشگر فرسیو را به اجرا گذاشتند

، دو گروه با یک مرکزیت جدید، به احتمال زیاد شامل احمدزاده، پویان، ۸۰از آن پس یعنی در اواخر فروردین ماه سال . ندشو می

 . کنند  اعالم موجودیت می »ی فدائی خلقها چریک« نژاد تحت نام عباس مفتاحی، حمیداشرف و اسکندر صادقی

  

وقتی عملیات شروع شد، در فکر این بودیم که نامی مناسب انتخاب کنیم  ی فدائی خلق، عباس گفتها چریکدر مورد انتخاب نام 

های ذهنی مثبتی  که هم محتوای نبردمان را توضیح دهد و هم در میان کارگران و زحمتکشان و به طورکلی در میان مردم، از زمینه

گری در دوره انقالب مشروطیت نیز  ات فدائیعملی. آشنا در جامعه نبودند کلمه چریک و فدائی هر دو کلماتی نا. برخوردار باشد

ها با فداکردن جان خود، برای رهائی سر  ی فلسطینی و اینکه آنها چریکدر شرایط حاضر، همه از مبارزات . وجود داشته است

البته . داد جای می مان را در خود از این رو این نام هم شکل و هم محتوای مبارزه مسلحانه. کنند با خبر بودند  زمین خویش مبارزه می

ای ندیده بودم  بپرسم و من خودم هیچ اعالمیه »سازمان« و یا »گروه« در آن موقع به ذهنم نرسید که از او در مورد عدم استفاده از نام

یژه به و. ولی با توجه به مجموعه اوضاع و شرایط در آن زمان، این مسئله برای رفقا چندان جدی نبود. که موجبی برای پرسش باشد

، با این امید شروع شد که در مرحله اول حتا به بهای نابودی خود گروه، »ی فدائی خلقها چریک« که مبارزه مسلحانه شهری این

 . این مبارزه روی آوردند تا این شکل از مبارزه را تثبیت کنند ها و محافل زیرزمینی به  سایر گروه

. ها بپیوندند انقالبی به این شکل از مبازره دست بزند تا دیگران به آن »گروه« یا »سازمان« قصد آنان این نبود که در آغاز، تنها یک

های مشابه و افراد مبارز بود که خود با هرامکانی که دارند این شکل از مبارزه را  بلکه نشان دادن این نوع مبارزه به محافل و گروه
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به هرحال (. این توصیه آمده بود زاده، تراتژی و هم تاکتیک مسعود احمددر انتهای کتاب مبارزه مسلحانه هم اس)شروع و ادامه دهند 

  .در سال اول مباره چریک شهری از نام گروه یا سازمان استفاده نشد

 



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

111 

 دستگیری عباس مفتاحی 
. ازمان دهدبایست اعضاء گروه را در واحدهای جدید در تهران س  او می. دهی گروه دوم مشغول بود چنان به کار سازمان عباس هم

 . دهی را با خطرات زیادی مواجه کرده بود و تلفات پی در پی، امر سازمان ها درگیریسیر پر شتاب حوادث و 

ها بودیم  رحیم و من نیز جزیی از این برنامه و تالش. شدند کادرهای مورد لزوم از نقاط مختلف مکانی و تشکیالتی گروه تعیین می

تماس با ما بسیار آسان بود اما تماس با کسانی که بین . ها پیش به طور مستقیم با عباس در ارتباط بودیم ما از سال. که به نتیجه نرسید

در این موارد از عالئم و . ها هیچ آشنائی مستقیم و چهره به چهره وجود نداشت، با مشکالت و خطرات بزرگی همراه بود آن

. های ساواک بسیار پر خطر بود ها و یورش های پی در پی، تعقیب ایط ضربهاین کار در دل شر. شد های اختصاصی استفاده می نشانی

گیر شده و در زیر  در یکی از این موارد، رفیقی از شاخه آذربایجان گروه، بدون اینکه بداند طرف مالقات وی عباس است دست

زمان اضطراری ( در آغاز حتا سه روز)ت ساع ۴۲های اولیه حداقل  همان ماه   در. کند شکنجه محل و مشخصات قرار را افشاء می

اما خیلی زود روشن شد این وقت بیش از حد طوالنی است و با شدت و . برای مقاومت صد در صد در زیر شکنجه تعیین شده بود

نهایت   در  از این رو بعد از چند تجربه تلخ، از میزان این وقت اجباری کاسته شد و. ها و تحمل افراد خوانائی ندارد فشردگی شکنجه

ها در  شکار قربانی. ها متناسب با شرایط جدید، تغییر کرد روش ساواک در دستگیری. به شش ساعت و حتا به چهار ساعت رسید

 . شد غیر از این هم نمی. های چندین ساله کنار گذاشته شد اختفا و پنهان سازی

الئم مربوطه و حدس قوی برای روبرو شدن با یک گیری عباس ساواک با در دست داشتن ساعت و محل قرار و ع برای دست

های تهران بود،  از جمله پیرامون محل قرار و جاهای مناسب که در یکی از خیابان. چریک مسلح، تدارکات زیادی در نظر گرفت

زاده معروف  عهای اهل ساری به نام ناصر ربی چنین یکی از ساواکی ساواک هم. های مبدل مستقر کرد چندین مأمور مخفی با لباس

های از پیش تعین شده به جای رفیق مالقات کننده به سر  کالسی عباس بود با داشتن نشانه به هدایت که در سیکل اول دبیرستان هم

گرفت  صورت میبار  اولین عباس هیچ اطالعی از ساواکی بودن این شخص نداشت و چون این مالقات برای. فرستد قرار عباس می

کالسی سابق و عالئم شناسائی  سائی مشخصی میان عباس و رفیق دستگیر شده وجود نداشت، با دیدن این همو از پیش نیز شنا

ها به او هجوم  کند که یکباره ساواکی همان رفیق مربوطه است و شروع به سالم و احوال پرسی می   کند این فرد تشکیالتی، گمان می

او خمیده بر روی . افتند هفت هشت نفر بروی او می. دهند ا به وی مجال نمیکشد ام اش را می عباس به سرعت اسلحه. آورند می

سرانجام موفق . اش نزدیک کند کند تا اسلحه را به چانه زمین به حال نشسته مانند کسی که در حال سجود است، زیر فشار تقال می

. کار از کار گذشته بود. شود زمین سائیده و زخمی میاش به  تمام پیشانی. کند اما طپانچه عمل نمی. چکاند ماشه را هم می. شود می
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 گوید ای روبرو شده بود، به دستگیرکنندگان خود می او که به قول خودش با چنین بد شانسی غیرمنتظره. کنند  عباس را دستگیر می

 ! »صد هزار تومان جایزه را بردید«

آید و  بعد از مدت کمی پرویز ثابتی مقام امنیتی می. کنند  منتقل میاو را به سرعت از معرکه بیرون برده یک سر به زیر زمین اوین 

هایی  اید و همه چیز تمام شده، بهتر است به همه سوال گوید خوب آقای مهندس شما حاال دستگیر شده ظاهراً با ادب و احترام می

ید خودتان خواستید با شما طور دیگری رفتار گو ثابتی می!! دانم من چیزی نمی: دهد عباس پاسخ می! شود پاسخ دهید که از شما می

هوش باز  بندند و بی او را به تخت می. گوید عباس هیچ سخنی نمی. گران است حاال نوبت شکنجه. کند شود و زیر زمین را ترک می

به هر وسیله که . رندگذ روز و شب از پی هم می. شود سخنی از دهانش شنیده نمی. شود ها بیهوش می بار. بندند دوباره می. کنند  می

شوند یکی یکی از  گران مجبور می باالخره شکنجه. گوید عباس چیزی نمی. گیرند ای نمی نتیجه. شوند در آن زمان داشتند متوسل می

های گوناگون هیچ اطالعی  عباس در زیر شکنجه. کند او فقط تأیید یا تکذیب می. اطالعاتی که داشتند به اصطالح برای او رو کنند

او اطالعات بسیار زیادی . سوزند های زنده عباس طی این مدت می دانسته. این روال ادامه یافت تا دوهفته . گران نداد شکنجه به

دهی انتقال تشکیالت  دهی گروه با ارتباطات گسترده از یک سو و داشتن مسئولیت اصلی سازمان چند سال مسئولیت سازمان. داشت

کرد، فاجعه  اگر او دهان باز می. ای قرار داده بود ی چریکی از سوی دیگر او را در وضعیت ویژهها سیاسی گروه به تشکیالت تیم

ترین مرحله  که شدید)العاده قوی برخوردار بود به گفته خودش طی دو هفته اول شکنجه،  ای فوق او که از اراده. داد رخ می

ها در سلول اوین از او  بعد! گذاشت ها باقی گفتن را به دل آن او در واقع حسرت یک آخ. ، هیچ فریادی نکشید(هایش بود شکنجه

از جمله برای ایجاد درد، . انواع دیگری هم بود. گفت شکنجه اصلی شالق بود کردند؟ می هایی اعمال می پرسیدم چه نوع شکنجه

دهد و سپس سوزن را بزیر  بستند به طوری که قادر نبود هیچ عکس العملی نشان مچ دست و انگشتانش را به میز مخصوصی می

گفت  می. های او را همراه با درد شدید یکی یکی سیاه کردند به این ترتیب تمامی ناخن. خراشیدند ناخن فروکرده آهسته آهسته می

ا ام! کشند ها را با انبردست می کنند ناخن  گفت همه فکر می می. گذرد و این کار دردناک است های متعدد عصب می زیر ناخن رشته

داد انگار که این شالق و شکنجه با بدن  در تمام این موارد او اصالً واکنشی نشان نمی. افتادند های سیاه شده می این طور نیست ناخن

ها  این بخیه زنی. یافت پس از بخیه و پانسمان اضطراری، دوباره شکنجه ادامه می. هایش متالشی شدند کف پا. وی کاری نداشتند

گران از اینکه طی دوهفته یک آخ هم از او نشینده بودند،  شکنجه. گرفتند ای نمی اما نتیجه. آوردند ها بهوشش می بار. شد تکرار می

 . از مقاومت عباس به ستوه آمده بودند. کردند سخت احساس حقارت می

. پذیرد اما عباس نمی. یابند دست می ای ای باقی نمانده بود که رو نشده باشد، بازجویان به اطالع تازه ها که دیگر مسئله گفت بعد می

ها عقب  آن! گوید شروع کنید کنند عباس کاغذ را پاره کرده و می  تهدید به شکنجه می. کند کنند او قبول نمی  ها اصرار می آن

ذرد سعی گ گران بعد از مدتی که از دستگیری عباس می به این ترتیب شکنجه! ای نیست مسئله! گویند عصبانی نشو کشند و می می

عباس نیز به این بهانه که همه اطالعاتش همین بود که مورد تأیید . کنند از در مسالمت و به اصطالح دوستی و احترام وارد شوند  می
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تمام موارد مربوط به چگونگی )کرد از در دیگری به مقاومتش ادامه دهد  قرار داده و دیگر چیزی برای گفتن ندارد، سعی می

 (. باشد ها و توضیحات خودش می یر شکنجه به نقل ازگفتهمقاومت عباس در ز

شد که دیگرحرفی یا اطالع مهمی برای اقرارگرفتن وجود  های شدید اولیه، وقتی که معلوم می در آن زمان، معموالً بعد از شکنجه

ها مهم و یا منبع اطالعات گسترده  اما در مورد کسانی که از نظر آن. داشتند ندارد، بازجویان دست از شکنجه و آزارهای دیگر بر می

در این مواقع بازجویان از راه دیگر از . کردند را قطع نمی  کاستند اما روال بازجوئی شدند، با اینکه از شدت شکنجه می شناخته می

ه امن و در آن زمان شکنجه برای دریافت اطالعات و امکانات تشکیالتی، خان. شدند جمله نرمش و به اصطالح دوستی وارد می

اما مقاومت . کردند همان آغاز در مقابل شکنجه مقاومت و ایستادگی می   متهمین نیز از. شد کاران و غیره به کار گرفته می اسامی هم

اگر کسی قبل از بازداشت و تجربه مستقیم شکنجه، . ها نیستانت وجه بی رهای جان سوز، به هیچو توان تحمل در برابر دریائی از فشا

همان چند ساعت اول به اشتباه خود پی    ها مقاومت کند، بعد از نهایت در مقابل شکنجه   تواند و باید تا بی کرد که انسان می تصور می

مقاومت در زیر شکنجه، مستلزم تمرکز تمامی انرژی و توان روحی و فکری و به یاد داشتن مستمر عوارض اعترافات . برد می

ها در همه به یک اندازه امکان  وقفه، و حد تحمل درد که بسیج چنین قوائی در زیر فشارهای بی طبیعی است. احتمالی و غیره است

های  ها زحمات و تالش ها و به خصوص کسانی که سال و شخصیت آن کاراکتربه جز تعداد کمی از مبارزان، بسته به . پذیر نیست

گران نیز تالش  شکنجه. ها ایستادگی کنند ری در مقابل شکنجهتوانستند زمان بیشت دیدند، می خود را در خطر از دست رفتن می

سقف شدت . زدند ای دست می از این رو به هر وسیله یا تکنیک و شیوه تازه. ها را به حداقل برسانند کردند زمان ایستادگی می

هایشان از بین  ه، همه امیدشوند در غیر این صورت با کشته شدن شکنجه. شکنجه تا آن اندازه بود که شکنجه شده زنده بماند

 . رفت می

قدر متنوع و  های شکنجه نسبت به آنچه که یکی دو سال بعد به کارگرفته شد، آن ، هنوز وسائل و شیوه۸۰در یکی دو سال اول دهه

های سنگین  اما به هر حال تعداد کسانی که در زیر شکنجه. ای دارد این موضوع خود جای بررسی و تحقیق جداگانه. رفته نبود پیش

توانست برای  وجه نمی این نیز به هیچ تازه . ای دست بزنند در مجموع بسیار اندک بودند های جانانه و مداوم، توانستند به مقاومت

. شود اما مقاومت تنها در شکل مستقیم آن خالصه نمی. به طورکلی مقاومت در زیر شکنجه حدی دارد. مدت نامحدودی ادامه یابد

 . اند طور که اعمال شکنجه نیز متنوع و گوناگون همان. اند ای مقاومت گوناگونه اشکال و روش

ها اضطراری ندارد، بتدریج دست از  گران بعد از دو هفته متوجه شدند که عباس دیگر مطالب حساس و از نظر آن وقتی شکنجه

یا به طریقی . دند از عباس اطالعات کسب کنندها به اشکال دیگری کوشی آن. اما کار خودشان را متوقف نکردند. شکنجه برداشتند

توانست بازجویان را  داد و تا می عباس نیز در شکل دیگری به مقاومت ادامه می. از او برای به اعتراف واداشتن دیگران استفاده کنند

گفتند پس همین  نیز می بازجویان. ام دیگر هیچ چیز ندارم هایم را گفته گفت که من همه حرف به همین دلیل می. کرد گمراه می

بدن مجروح و رنجور و به شدت . گفته بود امتناع از این خواست بازجویان به معنای پنهان کردن اطالعات نا! مسئله را به فالنی بگو
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کرد، عزم و اراده مقاومت خود را در  او سعی می. مالیده شده ظرفیت بیشتری برای مقاومت در مورد مسایل دست چندم نیز نداشت

( نه فاقد اهمیت)تر  تر یا کم اهمیت اما برای مسایل فرعی. مورد مسایلی که برایش اهمیت کلیدی داشتند، حفظ و ذخیره کند

ی آموزشی در این امور ندیده بود، اما مسایل هیچکساین مسایل اگر چه از پیش جمع بندی نشده و . مقاومت تحریک آمیزی نکند

های  نبود که تمکین به این نوع خواسته هیچکسبه این دلیل، . سرعت به آن پی ببرد توانست به حساسی بودند که هرکس می

. ثمر نبود تجربه این تاکتیک بازجویان بی اما در مورد برخی از دوستان بی. ها بداند کاری با آن بازجویان را به اصطالح بریدن و یا هم

با این پیش فرض، به جای درک . کرد می! کاریداشت با بازجویان همان او، عباس به گم. در مورد رفیقی این ماجرا اتفاق افتاد

اما بعد از مدتی به اشتباهش پی برد و از روی . باره فرو ریحت و اطالعاتش را نوشت شرایط و به کارگیری هوشیاری خود، یک

 . ناراحتی و عذاب وجدان دست به خودکشی زد که خوشبختانه نجات یافت

ها، برایش یک جیره غذائی روزانه با مقدار زیادی  بعد از خاتمه بازجوئی. ت ضعیف و نحیف شده بودعباس در این مدت به شد

ای است که شخصیت  رسید این امر به نوعی دلجوئی از قربانی به نظر می. افتاد کاری که به ندرت اتقاق می. گوشت سفارش دادند

  [ ۰۴. ]سرافکنده کرده بودگران او را  اش حتا شکنجه العاده نیرومند و مقاومت فوق

های تهران توسط کمیته شهربانی دستگیر  زاده سر قرار مناف فلکی در یکی از خیابان تر از دستگیری عباس، مسعود احمد کمی زود

ها کاری نتوانستند  اما آن. شد مسعود توسط دو نفر، اسداهلل مفتاحی و حسن نوروزی به عنوان گارد محافظ همراهی می. شود می

محافظین تصمیم . دهند مأموران کمیته، مسعود را که از ناحیه سر زخمی و خونین و بیهوش شده بود در اتومبیل قرارمی. نجام دهندا

نارنجک پس از اصابت به بدنه ماشین به داخل جوی . های ماشین باال بود    اما شیشه. گیرند ماشین را با پرتاب نارنجک منفجر کنند می

 . شود  ر میآب افتاده و منفج

اما مسعود هیچ سخن . دهند های وحشیانه قرار می مأموران مسعود را به سرعت از معرکه دور کرده و مستقیماً به زیر شکنجه

 . دهد گران قرار می اش را که عباس از آن مطلع بود در اختیار شکنجه بعد از ده روز او آدرس خانه تکی. گوید نمی

اما . زند روز پس از دستگیری مسعود به آن خانه سر می ۴۸عباس . از زنده بودن وی با خبر شوندقصد مسعود این بود که دوستان 

گفت که  او می. کند عباس متوجه شده به سرعت محل را ترک می. رود زن صاحب خانه مشوش و دستپاچه از خانه بیرون می

اما مسعود چندین روز از گفتن آدرس . ومت مطلق بکندتصمیم این بود که هر رفیق بعد از دستگیری حداکثر به مدت سه روز مقا

ساواک نیز با مانورهای . در میان زندانیان، علیه مناف فلکی فضای بسیار بدی به وجود آمد. این خانه مشترک خودداری کرده بود

رهبرانی مانند مسعود و عباس ای مانند علیرضا نابدل، جواد سالحی و حتا  تا آن زمان کادرهای ورزیده. زد ماهرانه به آن دامن می

پخش اعالمیه توسط . در زندان این امر مورد انتقاد جدی سایرین قرار گرفت. کردند را پخش می ها چریکخود مستقیماً اعالمیه 

. گرائی حاکم بر گروه ناشی شده بود شاید این عمل از روحیه چپ روانه و عمل. قابل قبول نبود هیچکسمسعود و عباس برای 

نباید فراموش کرد که در ذهن . اما بار اصلی چنین اقدامی تنها چپ روی نبود. هایی منتفی نیست احتیاطی وجه چنین بی هیچ به !شاید
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اقدام . رها کردن اعضای تشکیالت حزب توده توسط بعضی از رهبران طراز اول آن، سنگینی تلخی داشت   ها، همه مبارزانِ آن سال

آنان و دیگر رهبران جنبش . تاریخی عوارض ذهنی آن بود -ها و واکنش روانی ی تغییر این واقعیتمسعود و عباس و دیگران، برا

به همین دلیل برای خنثی . های قبل از شروع مبارزه چریکی، نسبت به تفکیک خود از اعضای ساده، حساسیت داشتند همان سال   در

های اول شروع مبارزه مسلحانه، به  نظری، سیاسی و تشکیالتی در ماهکردن این پیشینه تاریخی، آنان با دارا بودن موقعیت حساس 

 . چنان بر سر نظر خودش بود زاده هم در مقابل انتقادات وارده در این زمینه مسعود احمد. زدند پخش اعالمیه نیز دست می

 

، این دو رفیق هر یک به طور با فرار مهرنوش ابراهیمی و چنگیز قبادی بعد از ماجرای چپ کردن اتومبیل در نزدیکی ساری

تیمی با شرکت سالمی، . شوند دهی می ای سازمان های جداگاه بعد از تماس با تشکیالت در تیم. رسانند جداگانه خود را به تهران می

ر ، خانه تیمی در محاصره ساواک قرا۰۴۸۰مهرماه  ۵در . شود سید نوزادی و عاطفه جعفری به فرماندهی چنگیز قبادی تشکیل می

مهرنوش . شود عاطفه جعفری نیز دستگیر می. شوند در یک در گیری مسلحانه، چنگیز قبادی، سالمی و نوزادی کشته می. گیرد می

 .شود ، کشته می۸۰همان سال    ابراهیمی نیز در درگیری دیگری در
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 ! دستگیری و محکومیت ما

ن اوین   زندا
همان روز    رحیم را نیز در. ی بهشهر توسط مأموران ساواک بازداشت شدمدر محل کارم در اداره دارائ ۸۰در دهم شهریور سال

مرا در یک اتاق در ساختمان نوساز محوطه زندان قزل قلعه یک شبانه . هوا گرم بود. ما را جداگانه به تهران بردند. بازداشت کردند

رفت و . داشتند نگاه( انقالب در سانحه اتومبیل جان سپرداهلل ربانی شیرازی که بعد از  آیت)روز با یک روحانی به نام ربانی شیرازی 

روز بعد مرا چشم بسته به زندان اوین بردند و . ها بسیار گسترده است داد که دامنه دستگیری ها، نشان می ها و آوردن و بردن آمد

تا پاسی از شب . کنجه بودندبه تخت بسته مشغول شآنجا  رحیم را هم. بدون معطلی در زیرزمین مخصوص شکنجه، به تخت بستند

سرانجام ما را جداگانه بر صندلی نشاندند و . ماجرا ادامه یافت و در این مدت چندین نوبت ما را به تخت شکنجه بستند و شالق زدند

ای بیشتر  ب تازهاز این روی مطل. ایم دانستم که از کجا و از چه کانالی لو رفته من نمی. هایمان را بنویسیم کاغذ و قلمی دادند تا حرف

 . مرا با پاهای باد کرده و درد آلود به سلولی رساندند. از بازجوئی شش ماه پیش، ننوشتم

در سلول، دکتر احمد . متوجه شدم از آن سکوت مخوف زندان اوین چندان خبری نیست. در آن سلول چند نفر دیگر هم بودند

به نام لطف اهلل قوامی و صمد باالئی از اعضای رهبری گروه مارکسیستی  طباطبائی از کادرهای سازمان مجاهدین خلق و فرد جوانی

طی این مدت با هیبت غفاری و یک جوان که شاعر بود نیز . هم دو هفته در این سلول بودم من روی. موسوم به ستاره سرخ نیز بودند

عده زیادی از رهبران و اعضای سازمان مجاهدین  در اینجا بود که در گفتگو با طباطبائی از ماجرای بازداشت. هم سلول شده بودیم

تر  همان شب که زمینه اتهامیمان کم و بیش روشن شد، طباطبائی گفت که عباس مفتاحی در دو سلول آن طرف   در. خلق مطلع شدم

بر هم از شنیدن این خ. شود لنگد معلوم می رود از صدای پایش که می وی اضافه کرد هر وقت که به دست شوئی می. است

به . تا آن موقع اصالً اطالعی از وضعیت عباس نداشتم. تعجبم بیشتر زنده دستگیر شدن عباس بود! حال شدم و هم متعجب خوش

از الی دریجه کوچک سلول که مخصوص کنترل . گوش خواباندم تا با عباس تماسی برقرار کنم. سرعت دست به کار شدم

از آمدن افراد تازه با خبر . عباس خودش گوش بزنگ بود. رفت دید به دستشوئی می شد کسی را که ها بود، به زحمت می نگهبان

همان رابط    اش بود منظور برادر زاده! ، فالنی گفته!فالنی گفته: بالفاصله گفت. آن شب یا شب بعد توانستم با او تماس بگیرم. شد می

ام  با اطالع از علت دستگیری. باس در حال محو شدن بودهای ع رنگ بور موی سر و مژه. رحیم که پانزده سال بیشتر نداشت
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به علت شلوغی، چند روز بعد مرا برای بازجوئی به یکی از چادرهای متعددی که در باغ . سناریوی مناسبی در ذهن آماده کردم

د و توضیحاتی داد که گر ساواک به اتفاق یک نفر دیگر آم مصطفوی بازجوی شکنجه. اوین، به همین منظور برپا شده بود، بردند

من متوجه !! آوریم آید و در مقابل تو خواهد گفت و آن وقت پدرت را در می باید حرفت را بزنی در غیر این صورت دیگری می

عباس : گوئی نوشتم چکیده مطلب چنین بود من آن سناریو را بدون اضافه. شدم منظورش مالقات ما با عباس است که لو رفته بود

چون ما شاغل بودیم او از ما خواهش کرد که برایش یک خانه . گذاشتیم س ما بود و از این رو ما به او احترام میشاگرد اول کال

درست همین موضوع را بعداً در دادگاه نظامی هنگام محاکمه گفتم . ترسیم و تقاضایش را رد کردیم اجاره کنیم ولی ما گفتیم می

 . ها هم نوشتند که در روز نامه

آنجا  منتها این بار جمعیتی حدود سی نفر. همان اتاق عمومی که چند ماه پیش بودم، منتقل کردند   دوهفته مرا از سلول بهبعد از 

، حسن (مترجم)پرویز بابائی : اند از آورم عبارت از این جمع کسانی را که اکنون به خاطر می. جا برای خوابیدن وجود نداشت. بودند

از )، عباس هوشمند (از گروه معروف به ستاره سرخ)، فرج سرکوهی (مترجم)تبریز، جمشید نوائی  جعفری از اعضای گروه شاخه

و انوش ... ، لطف اهلل میثمی از کادرهای باالی مجاهدین و(که در ناحیه شکم گلوله خورده بود)، بهرام قبادی (اعضای گروه پویان

نو جوان با هوشی بود که خیلی بیشتر از . های زیادی داشتم انوش صحبت من بدون وارد شدن به مسایل، با. مفتاحی برادرزاده عباس

به دلیل وجود این . او شدیداً تحت تأثیر عاطفی شخصیت عباس قرار داشت. دادم به سهم خودم به او دلداری می. فهمید سنش می

به صورت نامه رسان از او استفاده کرده است اطالع بوده و تنها  هایش بی ها و کمی سن و توضیح عباس در مورد اینکه از کار پیوند

 . و باالخره ضمانت پدرش و شاید وثیقه گذاشتن و غیره موجب شد که مدتی بعد ساواک او را آزاد کرد

در یکی از این موارد، هنگام . بردند ها را می ها، آن بعداز رفع سوء ظن. در اتاق، افرادی نیز به اتهام مظنون دستگیر شده بودند

بقیه نیز با او دم گرفته . ویگن کرد »...رقصد از باد بهاری شکوفه می« ها، فرج سرکوهی شروع به خواندن ترانه افظی و روبوسیخداح

نیم ساعت بعد آمدند سرکوهی و گویا پرویز بابائی را از . نگهبانان فرد مورد نظر را بردند. زدیم و با ریتم آهنگ آهسته کف می

در این مدت اخبار جسته گریخته از . و به عنوان محرک دیگران شالق زدند! »سرود خوانی « ه اتهامسرکوهی را ب. اتاق بردند

 . رسید های دیگر می اتاق

در مورد مقاومت در زیر شکنجه و یا کوتاه آمدن و ضعف نشان دادن مطالبی به صورت شایعه در مورد بعضی افراد به گوش ما 

در مورد دو تن از رفقای . شدند چنینی نیز منتقل می گرفت، برخی از خبرهای این  الباً صورت میئی افراد که غجا به جابا . رسید می

. ببرم کنجکاو بودم تا به موارد و مصادیق مشخص این اتهامات پی. شاخه تبریز، رفقا مناف فلکی و علیرضا نابدل شایعاتی به ما رسید

ای وجود داشت در آن جو  در واقع اگر ضعف و یا کوتاهی. ر این مورد نشنیدمها نیز در سلول انفرادی از عباس مطالب خاصی د بعد

بینانه از چنین مسایل ظریفی که با شخصیت و حتا حیثیت رزمندگانی چون مناف و  روحی رزمی و بغایت تند، امکان شناخت واقع

ها و یا نگهبانان،  کمی خوش و بش با بازجوکم نبود مواردی که با . کرد، عمالً وجود نداشت دیگر برخورد میهرکس  نابدل و یا
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به هرحال فضای منفی در اطراف مناف و نابدل بعد از ایستادگی و دفاع . داد کاری قرار می فرد را در مظان اتهام ضعف و حتا هم

 . نماندها باقی  ها و سوء ظن ها مثل دود به آسمان رفت و هیچ اثری از آن حرف محکم آنان در دادگاه و سپس اعدام آن

ما در . آموختیم ما نسلی بودیم که داشتیم همه چیزرا با تجربه مستقیم خودمان از نو می. ها بودیم ما همه محتاج تجربه در همه زمینه

حتا اگر رفیق عزیزی ازما، کمی دچار لغزش . یافتیم حقیقت موجودیت و هستی خودمان را در هر چه تند رفتن و رادیکال بودن می

سان با تلخی و درد  بدین. زدیم های نهائی دست می های اولیه به قضاوت همان گام   معموالً در. کردیم د نیز معطل نمیش و تعلل می

 .ما تازه در آغاز راه بودیم. تیمگذاش بسیار، قدم در راه دوره کودکی سیاسی و مبارزاتی خود می
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 دادگاه نظامی ارتش 
از اخبار جسته و گریخته و پنهانی شنیدیم که مسعود و عباس و . چهار ماه گذشتسه . چنان در اتاق عمومی اوین بودممن هم

در این اتاق . اند جمع کرده( های ما باالی اتاق)بسیاری دیگر را که گویا حدود بیست تا سی نفر بودند در اتاق بزرگی در طبقه دوم 

رحیم . وردهای تا آن زمان مبارزه مسلحانه صورت گرفتها، اشتباهات و دستآ های مختلفی در مورد هدف ها و سوال و جواب بحث

پیما، اصغر ایزدی، جواد اسکوئی، فریبرز سنجری، مهدی سامع  کریمیان و افرادی مانند حسن جعفری، حسن گلشاهی، حمید ارض

تری در باره  شناخت دقیقتواند به  اطالع از محتوای اصلی گفتگوهای مطروحه می. ای دیگر در این اتاق بودند که زنده ماندند و عده

 ! های اولیه آن یاری برساند ها و گام پا گیری مبارزه مسلحانه و اهداف و برنامه

روی میز . های بیرون از چهار دیواری زندان بردند با چشمان بسته به یکی از اتاق. مرا خواستند( ۸۰احتماالً دیماه سال )یک روز 

های  قبالً شنیده بودم که بعد از بازجوئی. کاغذی به دستم داد و شروع به بازجوئی کرد .نشسته بود اداری سرهنگی با لباس نظامی 

ها  همان بازجویی   ها را از نظر حقوقی بر اساس ها نیز به نوبه خود پرونده آن. شود ها به دادرسی ارتش محول می ساواک، پرونده

سرهنگ آدم بدی به نظر . ایلی را که قبالً گفته بودم دوباره تکرار کردمهمان مس   من نیز. کردند تا به دادگاه احاله کنند تکمیل می

توان گفت که بر پایه موازین قانونیشان  ها نیز خبری نبود می گیری یا بد دهنی ساواکی به کارش توجه داشت و از سخت. رسید نمی

بلوز را از سرش . کشیده شده بود به اتاق آورد بعد از مدتی مأموری آمد و با خود یک زندانی را که بلوزی به سرش. کرد کار می

تا آن زمان گمان . دیدن او برایم واقعاً غیرمترقبه بود! باوری و تعجب، دیدم این زندانی عباس مفتاحی است با کمال نا. برداشت

اما ! ا بینداز پائینمأمور گفت سرت ر. نشست اما اکنون در دو متری من داشت روی صندلی می. کردم دیگر او را نخواهم دید می

ما هم از فرصت استفاده کرده با . برای دیدن ما به وجود نیاورد( بند چشم)دیدم بر خالف معمول مانعی . سرهنگ او را مرخص کرد

در . کرد هایی می سرهنگ نیز از عباس سوال. کردم مشغول نوشتن هستم من وانمود می. یک احوال پرسی ذوق زده کردیم هماننگا

جناب : سرهنگ گفتم دریا زدم و به طور ناگهانی و خیلی جدی به  دل به . کردم دیگر عباس را نخواهم دید گمان می این لحظه

. گرفت که به او فرصت ندادم خودش می داشت حالت اعتراض و مخالفت به. سرهنگ یکه خورد! خواهم او را ببوسم سرهنگ می

. سرهنگ مات و مبهوت به این صحنه کوتاه نگاه کرد. سته بود در آغوش گرفتماش برخا عباس را که از صندلی. سرعت بلند شدم به

قدر  گفتم هرچه در آن لحظه پیش خود می. من سر جایم نشستم و ظاهراً به نوشتن ادامه دادم. برخالف انتظارم واکنشی نشان نداد

هایم مبنی بر عدم فعالیت سیاسی  ای پرونده و ادعااین کار من با محتو. خواهم پرداخت. این عمل من هزینه داشته باشد، مهم نیست

اما اکنون . با احمد فرهودی به چنین لحظاتی نرسیده بودم. اما لحظاتی هستند که هرگز تکرار شدنی نیستند. خوانی نداشت اصالً هم
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خواستم به این نازنین  ، میبه خصوص برای یکبار هم شده، در مقابل این سرهنگ ،من با تمام عالقه و صمیمیتی که به عباس داشتم

 !! رفیق دوست داشتنی، این انسان به تمامی شیفته شجاع و شرافمند نشان دهم که چقدر با ارزش است

 

. چند روز بعد مرا از اتاق عمومی به یک سلول انفرادی که اصغر ایزدی، جواد اسکوئی و فریبرز سنجری در آن بودند منتقل کردند

ها از  هایم از پیش هیچ آشنائی نداشتم اما آن من با هم سلولی. کنند  ها، در یک دادگاه جمعی محاکمه می  آن فهمیدم مرا نیز به همراه

نه از کاغذ و قلم و نه از کتاب . چند روز نگذشته بود که گفتند فردا برای دادگاه آماده باشیم. پرونده من کم و بیش با خبر بودند

ها را ندیده  همه وکیل تسخیری داشتیم که اصالً آن. مانند پرونده خوانی، خبری نبود  قانون و ملزومات ضروری برای محاکمه

ها با  ای از ساواکی عده. دادگاه در یک سالن بزرگ تشکیل شد. به دادستانی ارتش بردند بوس مینیصبح همه را در دو سه . بودیم

کسانی که به ترتیب در . نفر بود ۴۴تعداد ما در مجموع . های پشت ما نشسته بودند لباس شخصی به عنوان تماشاچی در صندلی

زاده، عباس مفتاحی، اسد مفتاحی، حمید توکلی،  زاده، مجید احمد مسعود احمد: های جلویی نشسته بودند عبارت بودند از صندلی

پله و نیز  حاجیان سههای بعدی عبارت بودند از مهدی سوالونی، بهمن آژنگ، غالم رضا گلوی، کریم  نفرات ردیف. سعید آرین

اصغر ایزدی، فریبرز سنجری، جواد اسکوئی، حمید ارض پیما، علی مظهر سرمدی، حسن گلشاهی، بهرام قبادی، رحیم صبوری، 

چهار نفر دیگر به اسامی رحیم . ها همه اتهام براندازی رژیم، تشکیل دسته اشرار یا عضویت در آن را داشتند این. محمدعلی پرتوی

ما چهار نفر را . ، احمد تقدیمی و بهمن رادمریخی فقط اتهام عضویت در یک گروه با مرام و مسلک اشتراکی داشتیمکریمیان، من

 . برای جور کردن ترکیب متهمین، در این دادگاه گنجانده بودند

به ما خبر دادند که  به صورت پچ پچ و در گوشی( عباس و مسعود)رئیسه به دادگاه، از طریق افراد ردیف جلو هیئت  قبل از ورود

منشی دادگاه با صدای . صبح ساعت حدود ده دادگاه تشکیل شد! مقررات و احترامات دادگاه را رعایت نخواهد کرد هیچکس

های به  ها و ساواکی تنها منشی. از جای خود تکان نخورد هیچکساما  »!!شوند هیئت دادرسان وارد می« :داری اعالم کرد کش

رئیس دادگاه با منظره عجیبی . رئیس دادگاه و بقیه به ترتیب به جایگاه خود رفتند. الت خبردار ایستادنداصطالح تماشاچی به ح

سرانجام شروع به نشستن . توانست هضم کند کامالً هاج و واج بود و با نگاه مبهوتش این سکوت و تحقیر را نمی. روبرو شده بود

احترامی نشسته  های خود با حالت بی رفقا در صندلی. یستاده بودند مؤدبانه نشستندهایی که خبردار ا  زمان چیزی گفت، آن کرد و هم

در جواب سوال رئیس دادگاه و معرفی نام و نشانی خود همه در حالت نشسته . از نظر ما دادگاه فرمایشی هیچ رسمیتی نداشت. بودند

ئیس زندان اوین که سرپرستی و مسئولیت انتقال ما از گر معروف و ر حسینی شکنجه. بعد از مدتی تنفس دادند. دادیم پاسخ می

به عباس مراجعه کرد و از او خواست که به بقیه بگوید مقررات و . زندان به دادگاه را بر عهده داشت، به خواهش و تمنا افتاد

همان طریق خبر رسید که ما    تا شروع رسمی جلسه از دوستان ردیف جلو به. بعد از تنفس به سالن رفتیم. احترامات را رعایت کنند

علت این . حال برخاستیم در نتیجه هر یک از ما در میان جمعیتِ نشسته، با خجالت و به صورت بی. چهار نفر خط خود را جدا کنیم

کت اما اگر در حرکت بقیه شر. شدیم به ده سال زندان محکوم میحداکثر  تغییر نظر این بود که ما چهار نفر با اتهامی که داشتیم
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دسته « چه بسا که اتهام ما همانند بقیه تبدیل به براندازی و عضویت در. گرفت کردیم مسلماً پرونده اتهامی ما تحت تأثیر قرار می می

ما نیز اصالَ . رسید که دوستان متوجه این تندروی شده بودند به نظر می. سال تا اعدام محکومیت داشت ۰۸شد که بین  می »اشرار

. داد که این تند روی را با سایرین در میان بگذاریم گی به ما این جسارت و شهامت عقالنی نمی فضای شورید .زدیم حرفی نمی

 . ها خود به موقع تصحیح کردند آن

های حاضر  ها و ساواکی نظامی. آمد اما کاری از دستش بر نمی. حسینی به شدت عصبانی بود. نتیجه پایان یافت روز اولِ دادگاه بی

ایم و باید  بهانه رسمی ما این بود که ما با یکدیگر هم پرونده. کردند ها و اعتراضات را درک نمی ، علت این نوع برخورددر سالن

هایمان را بخوانیم و چون اتهام ما سیاسی است، باید در یک دادگاه علنی و با  قبل از تشکیل دادگاه با هم صحبت کنیم و پرونده

گفتند کلیه دوستان  به حسینی می. شناختیم از این روی صالحیت دادگاه را به رسمیت نمی... و منصفه محاکمه شویمهیئت  حضور

 . دیگر دیدار و مشورت جمعی داشته باشند باید با یک

حسینی به امید تغییر تصمیم رفقا، به . قرار شد که همه در یک سلول جمع شوند و با هم تبادل نظر کنند. باالخره حسینی رضایت داد

درب سلول باز بود و تقریباً همگی . ها بردند سر شب ما را به یکی از سلول. ن خواست عباس و مسعود و دیگران رضایت دادای

شرایط و رفتار متفاوتی در دادگاه داشتیم، ولی در عمل جزو این جمع و دادگاه گرچه  ما چهار نفر. بصورتی فشرده جا گرفتیم

 . ما هم دم در نشستیم. مشترک بودیم

صبح روز . های خود برگشتیم بعد از ساعتی همه به سلول. گیرند به طوری که من متوجه نشدم ای می دوستان تصمیم سریع و مخفیانه

این بار منشی و هیئت رئیسه جانب احتیاط را گرفتند و از گفتن عبارت رسمی هیئت . بعد طبق برنامه ما را به دادستانی ارتش بردند

اما رئیس دادگاه گفت . کار به تهدید کشید. با این حال رفقا از جایشان بلند نشدند. خودداری کردند شوند دادرسان وارد می

از مسعود که متهم ردیف اول بود و در صندلی اول نشسته بود خواست خودش را معرفی . اشکالی ندارد و کارش را شروع کرد

   کرد و در مسعود مقاومت می. اش را گرفت حسینی یقه. برنخاست! گفتند باید برخیزی. داد طور نشسته جواب می کند مسعود همان

پیراهنش را باال زد و تمام شکمش را که جای سوختگی زخمی به . کرد ای که شده بود اشاره می های وحشیانه همان حال به شکنجه

اما حسینی به او مجال نداد . دلی افتادمسعود بر صن. رها کرد   حسینی خسته شد او را. اندازه یک بشقاب نهارخوری داشت نشان داد

اش را گرفت و با آن هیکل تنومندش مسعود را که وزنی کم و قدی کوتاه داشت از صندلی باال کشید و به طور آویزان  دوباره یقه

ز الی در مجید که کنار مسعود نشسته بود ا. درب بزرگ سالن در دو متری صندلی مسعود بود. او را از سالن دادگاه بیرون برد

باره همهمه و آشفتگی و  یک! زنند مسعود را دارند می: زنند، فریاد زد شود که چند نفر دارند او را به شدت کتک می متوجه می

بعد از چند لحظه مسعود را که به شدت سرفه . مسعود باید به داخل سالن بیاید: زدند همه فریاد می. اعتراض از هر سوی برخاست

بلند شد و با کلماتی که بیادم نماند به . جوش آمد عباس به! مسعود رو کرد به عباس و گفت مرا زدند. گرداندندکرد به سالن بر می
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به جز ما چهار )در میان همهمه و سر و صداهای بسیار، با یک اشاره ظریف عباس به ناگهان همگی . شدت اعتراض کرد و شعار داد

 : د کردنداز جا برخاستند و شروع به خواندن سرو( نفر

 

  ! ای خلق ایران به پای ... به پا به پا به پای 

  ! پگاه شب بی!... پگاه باز این من و این شب تیره بی 

  ! درو کرد داس ما... مزرعه سبز فلک درو کرد داس ما

 ! خورشید فروزان انقالب سر بر زد از پشت کوه

  ! شکوهاز خورشید پر ! شام تیره آمد به ستوه از خورشید پر شکوه

  ! من چریک فدائی خلقم، جان من فدای خلقم

  ! هایم در پیکار خلق ایران پرچم دار توده

  ای کنام شیران وقت رزم تو شد ایران

 رزم است و هم نوایم خلق قهرمان ایران هم

 (نیست این شعر کامل)  !ای کنام شیران وقت رزم تو شد  نایرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظامی دادگاه – 1324ماه  بهمن

 زاده اسکوئی، بهرام قبادی، محمد علی پرتوی و عبدالرحیم صبوری  علی اصغر ایزدی، جواد رحیم: از چپ به راست
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 حمید توکلی، فریبرز سنجری، علی مظهر سرمدی و حسن گلشاهی در دادگاه نظامی: چپ به راست

 

شعر این سرود از سعید قهرمانی . شنیده و حفظ کرده بودم در اتاق عمومی اوین از عباس هوشمندبار  اولین این سرودی بود که من

اثر ریمیسکی کورساکوف  »شهرزاد« این شعر با آهنگ سمفونی. است که در ارتباط با بهمن آژنگ از شاخه مشهد گروه بود

با عجله دفتر و دستک  .بعد از اینکه یکی دو خط سرود خوانده شد، رئیس دادگاه تازه فهمید داستان از چه قراراست. شد خوانده می

دادگاه با خواندن سرود دسته جمعی یکسره به هم . خود را جمع کرده و با اخم به اتفاق بقیه از درب بزرگ سالن بیرون رفت

 . خورد

بعد . رفت هر لحظه انتظار هجوم و ضرب و شتم می. فضا به شدت متشنج بود. رفقا با احساس رضایت کامل، آرام و ساکت نشستند

های  ما را به اوین بردند و هر کدام از ما را یکسر به سلول! راه بیفتید: دی حسینی که مثل خرس تیرخورده عصبانی بود گفتاز چن

همان    های گسترده را نداشتند از این روی از های قدیمی گنجایش دستگیری ها قبل سلول از ماه. انفرادی قدیم و جدید منتقل کردند

بعد از . داد محیط بوی خون می. های کوچک جدیدی در قسمت باالئی ساختمان قدیمی کردند لولتابستان شروع به ساختن س

کف کرده بود و ترکه بسیار بلند و زمختی . های مختلف سر زده بود به سلول من رسید مدتی که حسینی با فحش و عربده به سلول

سپس در . کمی مکث کرد گویا دنبال افراد خاصی بود! نبودیها  ها تو جزو این وقتی مرا دید، کنجکاوانه گفت آ. در دست داشت

مجید در جریان حرکت شورشی و سرود خوانی بیش از بقیه . بعد شنیدم آن شب مجید را به شدت کتک زدند. را بست و رفت

، با شور و مجید که بیست و دو سال بیشتر نداشت. گفتند که حسینی با مجید خیلی بد است به هرحال می. اعتراض کرده بود

 . ای در ماجرای مشاجره و کتک خوردن مسعود اعتراض کرده بود العاده احساسات فوق
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تنها من و عباس . کردند بوس مینیبلوزی برسرم کشیدند و سوار . صبح زود آمدند. شب را با حالت خواب و بیداری گذراندم

ای  برای ما دو نفر دادگاه جداگانه. ما را به دادستانی ارتش بردند. تادبه راه اف بوس مینیولی . گمان کردم بقیه را خواهند آورد. بودیم

تری  دادگاه در سالن کوچک. چند تن اوباش ساواکی کراوات زده طبق معمول در پشت سر ما با فاصله نشسته بودند. تشکیل دادند

و تا دو تا محاکمه کنند ولی ما به هدفمان ها به این نتیجه رسیدند که ما را جدا کرده د عباس به من گفت آن. تشکیل شده بود

عباس در . توان احترامات دادگاه را در حد معمول رعایت کرد و افزود حاال می. هم زدیم رسیدیم و بساط دادگاه در بسته را به

ره آشنائی مقدماتی سپس شرح کوتاهی در با. مان، در دفاع از خود ابتدا توضیحاتی در رد صالحیت دادگاه ارائه داد دادگاه دو نفره

او در باره اصالحات ارضی و مراحل آنکه . با مارکسیسم در دوره دوم دبیرستان داده و به مسایل مختلف جامعه و کشور پرداخت

های مختصری که قبالً در جامعه  های تازه در جامعه و سلب کامل آزادی داران صورت گرفت و به وجود آمدن تضاد به نفع سرمایه

چنین  او هم. حبت کردوجود داشت ص

در باره تقسیم درصد کوچکی از سود 

ای از  ها بین کارگران و پاره کارخانه

های اجتماعی و اقتصادی و  ناهنجاری

وی سرانجام به دالئل . غیره سخن گفت

دست بردن به سالح برای تبلیغ سیاسی 

گفت ما با این . در میان مردم پرداخت

چرا  نداشتیمرا کار قصد براندازی رژیم 

که با تعداد اندک بیست سی نفری 

! توان رژیم را سرنگون ساخت چگونه می

اوگفت چنین ادعائی مانند آن است که 

ها به روی مبارزان و منتقدان بسته  چون همه راه. استفاده ما از سالح به منظور دفاع از خود است! ای لباس پدرش را به تن کند بچه

 . ایم الح و تبلیغ سیاسی نداشتهای جز دست بردن به س است ما چاره

ای  های حساب شده هایش بازنگری در دل صحبت. کرد از حساسیت استفاده از سالح توسط گروه بکاهد البته عباس کوشش می

پس از چند سوال و جواب میان رئیس . برسد ها چریککوشید به نحوی منعکس کند تا شاید به گوش  وجود داشت که او می

م توضیحاتی داده و اتهام عضویت در گروه با مرام و ا من نیز مطابق پرونده و مطالب بازجوئی. نوبت به من رسیددادگاه و عباس، 

 . رویه اشتراکی را رد کردم
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ای چند تا عکس از ما  ظاهراً از طرف روزنامه. مرا نیز به پنج سال حبس محکوم کردند. در این دادگاه عباس محکوم به اعدام شد

شنیدیم که در روزنامه عکس و خبر تشکیل دادگاه ما و دفاعیه عباس را به شکل پراکنده و سر و دم بریده و درهم  بعداً. گرفتند

از این زمان حدود . ما را به اوین برگرداندند!. دفاعیه مرا که جنبه خاصی نداشت تقریباً به طور کامل چاپ کردند. برهم درج کردند

 . های انفرادی قدیم اوین با هم بودیم و عباس در یکی از سلول دو هفته تا تشکیل دادگاه دوم، من

که به یادم آنجا  هایی که در این مدت با هم داشتیم تا صحبت

من از نقطه . های مختلف این نوشته آوردم مانده است در بخش

های او در مورد مبارزه مسلحانه و  نظرات سیاسی عباس، ارزیابی

ها صحبت کرد و  این زمینه باراو در . آینده گروه جویا شدم

منظور رفقای چریک در بیرون از )کرد که رفقا  مصرانه تأکید می

سرعت و شتاب  با اشاره به . دارند باید کمی دست نگاه( زندان

خواسته در شروع مبارزه مسلحانه و به ویژه با اشاره به تلفات  نا

گفت رفقا باید کمی  های وسیع، اغلب می سنگین و دستگیری

دست نگاه دارند و از عملیات جدید اجتناب کنند تا بتوانند بر 

گفت رفقا  می. اوضاع مسلط شده از تلفات تازه جلوگیری کنند

او به کارآئی . مخصوصاً حمید اشرف باید به حفظ خود بیندیشند

گفت  می. حمید اشرف برای حفظ تشکیالت خیلی امیدوار بود

به گوش دوستان برسد و هایم در دادگاه، به طریقی  اگر صحبت

اش در  همه! ها نیز با جدیت الزم به مسئله تعمق کنند و به قول خودش آنتنشان بگیرد، برای بقای تشکیالت اهمیت حیاتی دارد آن

او طی چند ماه بازداشت و امکان گفتگوهای گسترده با . گذراند فکر حفظ یاران و نهضتی بود که از نظر او دوران طفولیتش را می

فکری و تشکیالتی طوالنی داشتند، با کسب  -انی مانند مسعود، بهمن آژنگ، علیرضا نابدل، و دیگر دوستان که فعالیت سیاسیکس

 . کرد تجربه مستقیم از نحوه کار و توان و امکانات ساواک، دید و افکار خود را تدقیق می

شد و تربیت و ارتقاء توان فکری و سیاسیشان وقت صرف ها برای ر ها و از دست رفتن بسیاری که سال مشاهده آن همه دستگیری

طبعاً برای رهبرانی مانند عباس و مسعود که از پایه گزاران اصلی این جنبش . کرد شده بود، هرکسی را وادار به فکر و تعمق می

فی، عباس مکرراً بر حفظ رفقا با توجه به تلفات شدید کمی و کی. جدید و تجربه نشده بودند، این امر از اهمیت اساسی برخودار بود

 . ترین وظیفه بقای تشکیالت است او معتقد بود که مهم. کرد و تشکیالت تأکید می
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چه که به  آن)طور که در دادگاه گفته بود، برای کاستن از بار تصورات افراطی در باره مبارزه مسلحانه پیشرو انقالبی  عباس همان

گفت که چنین  او می. ، وظیفه انقالب کردن قائل نبود(تا چند سال بر همه ما حاکم شد صورت موجی مهار نشدنی به راه افتاد و

مقصود او از این مثال ! های پدرش را به پا کند و یا لباس بزرگ ساالن را به تن کند ای کفش ماند که بچه تصوری مثل این می

شدن با کلیت  ستن جو اختناق و سکوت بود نه درگیرچیزی جز توضیح این نکته نبود که کار پیشرو در حد توان و ظرفیتش شک

آنجا  در. زاده در کتابش نوشته بود، یکسان نبود البته این برداشت طبعاً با آنچه که مسعود احمد! های وسیع خلق جای توده رژیم به

ب محصول جمع بندی رهبری گروه البته این کتا. شد پیشرو انقالبی با شروع مبارزه مسلحانه عمالً در نقش آغازگر انقالب ظاهر می

از مجموعه مباحث درون گروه قبل از شروع مبارزه مسلحانه یعنی قبل از هر گونه تجربه و آزمون مشخص و به مثابه یک طرح 

های این مبارزه  حاال بعد از یک سال که از آغاز مبارزه مسلحانه گذشت، کل استراتژی و تاکتیک. استراتژیک بود -نظری

تجربه یک ساله، البته با هزینه بسیار سنگین، به قدرکافی . گرفت مورد بازبینی و بازنگری موشکافانه و مسؤوالنه قرار میبایست   می

هایی در محیطی به شدت شوریده و عاطفی درون  اما چنین تالش. توانست باشد غیر از این نمی. را فراهم کرده بود مواد و مصالح آن

های تیمی با جنگ و  های فشرده به سازمان، چندان جذب نشد و یا در خانه ها و استنتاج این بحث زندان و عدم انتقال به موقع

با توجه به این پراتیک و تجربیات بود که بیژن . گریزهای دائمی و تلفات پی در پی فرصت چندانی برای شنیدن وجود نداشت

همان آغاز مبارزه مسلحانه    ی نسبت به دیگران برخوردار بود، ازهای متمایز مندی جزنی که از تجربیات و دانش مارکسیستی و توان

همان چهارچوب استراتژی و    ای البته در به کار بازبینی و نقد و بررسی مشغول شد و تا حدود زیادی موفق شد اصالحات گسترده

 . مشی مبارزه مسلحانه انجام دهد

 

نام این سازمان به همراه ضربه سنگین و متمرکزی که در . عباس جویا شدمهای سازمان مجاهدین خلق ایران از  در باره دستگیری

ها  آوری اطالعات توانست بخش اعظم اعضای مرکزیت و کادر ساواک با جمع. ها افتاد برآن وارد آمد برسر زبان ۸۰شهریور سال 

اهلل میثمی، کم و بیش  وهای محتاطانه با لطفمن چند ماه قبل در اتاق عمومی اوین در گفتگ. و اعضای این سازمان را دستگیر نماید

ای  اما به نکته. عباس اطالعات زیادی نداشت یا نگفت. خواستم نظر عباس را بدانم اما می. ها به دست آورده بودم اطالعاتی از آن

ها  آن. کردند ری میآو او گفت که مجاهدین در باره تمام فعالین مارکسیستی اطالعات جمع. اشاره کرد که برایم کمی غریب بود

 . کردند های فکری و غیره افراد را به صورت نوشته نگهداری می مشخصات حقیقی و حدود وابستگی

به عنوان مثال گفت . شد افتاد منجر به دستگیری عده زیادی می اگر این اسناد به دست ساواک می. او گفت این کار صحیح نیست

: او سپس افزود... عباس مفتاحی، مهندس معدن، مارکسیست، پسر خوبی است و: ری بوداین طو( عباس)ها درباره من   اطالعات آن

گیری کتاب مبارزه مسلحانه هم  عباس با اشاره به بخش نتیجه. این مدارک با دستگیری مجاهدین خوشبختانه به دست ساواک نیفتاد

ایران آمده  امپریالیستی ضدزی در جنبش بورژوا ردهخای در مورد خطر پیش افتادن  جملهآنجا  استراتژی هم تاکتیک گفت که در

اما به طور حسی و حدس و گمان رشد . هرچند که از وجودشان اطالع روشنی در دست نبود. است که منظور مجاهدین است



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

123 

ا هر فرد یا گروه ه به این نکته اشاره کنم که در آن سالاینجا  باید در. شد ها احساس می گرایشات مسلحانه در میان این طیف از نیرو

های  فعالین هرگروه و محفلی به خصوص در محیط. و محفلی برای حفظ خود، بایست اصول پنهان کاری را با دقت رعایت کند

ها و به طورکلی در همه جا، برای حفظ حریم ایمنی خود، کار و رفتار و گرایشات دیگران را نیز  ها و خوابگاه جمعی مانند دانشگاه

توانستند وجود فعالین و یا کم و بیش برخی روابط مبارزان زیر زمینی دیگر را  ها اغلب می سان آن بدین. گرفتند ر میبا دقت زیر نظ

 . به نوعی حدس بزنند

 

. شد بدون اینکه کسی یا مرجعی آن را تعیین کرده باشد در میان زندانیان، تقاضای دادگاه تجدید نظر، عملی مذموم شناخته می

کرد یا نه، دادستانی ارتش  جدا از اینکه کسی تقاضا می! شد؟ ضائی به معنای تأیید دست کم ضمنی رژیم تلقی میصِرف چنین تقا

عباس معتقد بود که از این فرصت باید . عباس و من تقاضای تجدید نظر کردیم. شد ای خواستار دادگاه دوم می خودش به بهانه

یک روز ما دو . یک جلد کتاب قانون اساسی نیز به ما دادند. اختیار ما گذاشتند در پی آن چند برگ کاغذ و قلم در. استفاده کرد

 . نفر را به دادستانی برای مطالعه پرونده بردند

داد  های دادستانی خود را به من نشان داد و مقداری ازآن را تا حدی که وقت و محیط اجازه می های مربوط به بازجوئی عباس نوشته

در این نوشته عباس تحلیلی از . کوشید موضوع را برایم روشن نماید اش درباره روند مبارزه، می های قبلی صحبت او در ادامه. خواند

این نوشته باید در آرشیو دادستانی )آغاز مبارزه و ضرورت شروع و به خصوص جایگاه آن در کل مبارزات خلق ارائه کرده بود 

  (. ارتش باشد

گفت  وکیلم می. من نیز برای دفاع از خودم حدود یک صفحه نوشتم. وکالی تسخیریمان داشتیم به هرحال ما مالقات کوتاهی با

  . منظورش تقاضای بخشش از پیشگاه ملوکانه و از این مزخرفات بود. خورد این نوشته تو به درد نمی

با تعداد بیست تن دیگر از مبارزان زدن دادگاه بیست و سه نفره، مقامات ساواک با عجله دادگاه دیگری  با سرود خوانی و برهم

این . هدف از این اقدام خنثی کردن تأثیرات دادگاه بیست و سه نفره بود که در جامعه انعکاس وسیعی یافته بود. تشکیل دادند

ای خویش ه ی متهمین به دفاع از خود و آرمان در این دادگاه همه. دادگاه مربوط به محاکمه اعضای گروه مشهور به ستاره سرخ بود

های  ها به نام دادگاه برای ارعاب متهمین سه تن از آن. تبلیغاتی نیز خنثی گردیدبرداری  بهره در نتیجه تالش مقامات برای. پرداختند

  .حبس ابد تقلیل یافت  به این احکام بعداً. م به اعدام کردعلی شکوهی، محمد احمدیان و حسین هاشمی را محکو
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 «دادگاه دوم» دادگاه تجدید نظر ارتش
دادگاه ( باشد ۸۰به احتمال زیاد باید در اواخر ماه بهمن سال .  تاریخ دقیق تشکیل دادگاه در خاطرم نیست)بعد از حدود دو هفته 

الحال ساواکی خیلی زیاد بود حتا  این بار جمعیت معلوم. همان ترتیب ما را به دادستانی ارتش بردند   به. تجدید نظر ما تشکیل شد

دادگاه،  بعد از رسمیت یافتن . حسینی جالد اوین نیز طبق معمول مسئول انتقال و کنترل ما بود. بودند ن تقریباً بزرگی را پر کرده سال

در البالی صحبت دادستان روشن شد . به اصطالح غرائی کرد و برای هر کدام از ما خواستار اشد مجازات شد سخنرانیدادستان 

این موضوع برای . کشته شده است ها چریکفسر راهنمائی رانندگی در یک در گیری خیابانی توسط که در روزهای گذشته یک ا

عباس در . ها خرابکاران را خواستار شود دادستان بهانه تحریک آمیزی شد که با تندی و خشونت آشکار، قلع و قمع به قول آن

ها را بروی  صول ظلم و دیکتاتوری رژیم دانست که همه راهای که شروع شده بود محکم دفاع کرد و آن را مح مقابل از مبارزه

او گفت برایمان هیچ راهی جز در پیش گرفتن مبارزه مسلحانه باقی نمانده است این انتخاب توسط . مبارزان و انقالبیون بسته است

وی میل و به طور اختیاری به پذیری نیست که مبارزان از ر حکومت به انقالبیون تحمیل شده است و گرنه مرگ و نابودی امر دل

ها در میان بگذاریم دست به تبلیغ  های مردم تماس بگیریم و سخن و نظرمان را با آن ما برای اینکه بتوانیم با توده. استقبال آن بروند

یک چر« :چریک یعنی چه؟ عباس در پاسخ گفت! بار رئیس دادگاه از او پرسید منظور شما از چریک چیست یک. مسلحانه زدیم

 ! »مبارز سیاسی است که سالح به دست گرفته است 

. های قبلی را تکرارکردم همان حرف   من هم برخاستم و. هایم را بزنم در پی عباس از من هم خواستند به عنوان آخرین دفاع حرف 

. ای ندارد ها فایده نه این حرفاست بگوئی و گر !! به من گفته بود که باید آنچه که موثر( سال ۷۰پیرمردی با سنی باالی )وکیل من 

بار به من به  حتا یک. هایی کرده بود در طول دو هفته گذشته عباس از ضرورت نرمش و پائین آمدن موضع من محتاطانه صحبت

توانم در دادگاهی که با تو  من نمی. گفتم من شرایطش را ندارم. شدی خیلی خوب بود صورت سوالی گفت اگر تو آزاد می

بهای آزاد کردن من تنها کوتاه . این کار به لحاظ وجدانی و شخصیتی و اخالقی برایم مقدور نیست. شوم، کوتاه بیایم محاکمه می

کرد صریحاً  به هرحال وکیل فرتوت من که جرأت نمی. تبلیغی است که من قادر به تحمل آن نیستمبرداری  بهره آمدن نیست بلکه

در فاصله . شدم حاضر به پذیرفتن آن نبودم خواست که اگر کشته می ز من چیزی میحرفش را بزند با کلمات و اشارات رمزی ا

من به قانون اساسی که خون بهای انقالب مشروطیت ایران است شدیداً احترام « :ام اضافه کردم تنفس فقط این جمله را به متن دفاعیه

. کردند ای که ما را محاکمه می تند چون همه آن دار و دستهحق هم داش. این جمله ابداً مورد توجه کسی قرار نگرفت! ». گذارم می
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بودند که خود مستقیماً روح اصلی ( یعنی محمد رضا پهلوی)»داران  خدایگان شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتش« غالمان حلقه به گوش

 . همین قانون اساسی را زیر پا لگدکوب کرده بود

 

ناباوری و حیرت، برادرم مهدی حمیدیان را دیدم که با چشمان تیز و کنجکاوش در  باره در کمال در تنفس اول یا دوم بود که یک

مهدی با . ما از دیدن او واقعاً تعجب کرده بودیم. بعد از روبوسی، عباس نیز او را به گرمی در آغوش گرفت. جستجوی من بود

عباس از دیدن مهدی خیلی خوشحال شده . ی دمیدا ولی در آن موقعیت دیدن او به ما روح تازه. عباس از نزدیک آشنائی نداشت

اما این خوشحالی موقعی به اوج رسید که مهدی یک صفحه روزنامه کیهان یا اطالعات را که بگزارش دادگاه اول ما . بود

لی مشغول عباس با هیجانی که چندان پوشیده نبود آن را از دستم قاپید و بدون معط. اختصاص داشت از جیبش در آورد و به من داد

این مقدار از  شد که  نهایت خوشحال شده بود تقریباً باورش نمی   بی. هایش را مرورکرد کمتر از نیم دقیقه متن صحبت. خواندن شد

در این میان حسینی شستش خبردار شد که چیزی اتفاق افتاده . اش را در روزنامه درج کرده باشند های حتا درهم و برهم شده حرف

تماشاچیان شق . اما اوضاع مناسب نبود. نگاه تندی به مهدی کرد. و روزنامه را از دست عباس گرفت! و گفت چیه؟آمد جلو . است

 . زدند و رق ساواکی در اطراف بودند و هر چند نفرشان با هم آهسته حرف می

کشیدم تا از حضور او مطمئن  من گاهی به عقب سرک می. های ته سالن نشاند حسینی، مهدی را در صندلی. جلسه دوباره شروع شد

خوشحالی توأم با موفقیت نیز از دیدن ما و شرکت در یک دادگاه استثنائی در . شد او نیز با نگاه تیزش به من خیره می. باشم

به کار تشکیالتی گرایش . هایم با خبر بود اما از طرز فکر و هدف. های من آگاهی نداشت او از فعالیت. زد چشمانش موج می

در نتیجه هرکاری را با تشخیص خود بدون واهمه از اتهام و برچسبی . و همواره از فعالیت سیاسی سازمان یافته گریزان بود نداشت

گوید تو منتظر  دیدم که حسینی به مهدی پیله کرده می. بعد از مدتی ختم دادگاه اعالم شد تا رأی قضات صادر شود. داد انجام می

دید، قبول  مهدی که آدم سمجی بود و بعد از چندین ماه مرا می. دو سه بار تکرار کرد! و خونتچی هستی؟ دادگاه تمام شده بر

داستان آمدن مهدی به دادگاه . تا باالخره حسینی چشم غره رفت و او نیز به اجبار همراه نگهبانان از دادگاه بیرون رفت. کرد نمی

ها که اعالم کرده بودند دادگاه علنی  که او با دردست داشتن متن روزنامهبعداً معلوم شد . موضوع جالب و عجیبی برایمان شده بود

. شود، به دادستانی مراجعه و با سماجت خاص خودش سنگر به سنگر ازموانع عبور کرد تا سرانجام به جلسه دادگاه رسید برگزار می

توی   »بگیرند «  آنچه که رفقا باید : گفت ب میمرت. اش، خیلی خوشحال شده بود عباس با دیدن متن مختصر و بریده بریده دفاعیه

اش مدتی حرف زدیم و حسابی  بعد از رفتن به سلول از کار مهدی و ابتکار جالب و شجاعانه. همین مطالب روزنامه وجود دارد

  . لذت بردیم

زاده و احمد  گاه مجید احمدرحیم کریمیان، داد -لمان، به طور موازی دادگاه مشترک مسعود احمد زاده هم زمان با دادگاه او

من از . های رفقای دیگر به طور دو نفره یا سه چهار نفره برگزار شد تقدیمی، دادگاه اسد مفتاحی و بهمن رادمریخی و دادگاه

در . اما متن دفاعیات همه در آرشیو دادستانی ارتش موجود است. های دیگران چیزی به خاطر ندارم چگونگی روند دادگاه
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ها داشتم، تنها توانستم به یک نسخه از متن دفاعیه اسداله مفتاحی در دادگاه تجدید  یی که برای دسترسی به برخی از آنها پیگیری

 . نظر ارتش دست یابم

این . ها، به یاری عزیزی به دستم رسید متن دفاعیه اسداله مفتاحی در دادگاه تجدید نظرارتش، چند ماه بعد از نوشتن مسایل دادگاه

را خواندم، بار دیگر آن روزهای پر ماجرا، جلوی چشمانم رژه  وقتی که آن. ندی است که الاقل من از وجودش با خبر شدمتنها س

مواضع سیاسی و عملی و محتوای استداللی، حقوقی و . چنان تحت تأثیر آن قرار گرفتم که چند روز نتوانستم چیزی بنویسم. رفتند

کننده  و صراحت و احساساتی شایسته، تهیه و در دادگاه دربسته نظامی خوانده شد، منعکسافشاگرانه این دفاعیه که با شجاعت 

به همین دلیل بهتر دیدم که متن کامل این . هاست ها و روحیات کلیه مبارزان فدائی در آن سال روح و جوهر اهداف و خواسته

 . دفاعیه را در اینجا برای خوانندگان چاپ کنم

او با هوش و استعدادی در خور توجه توانسته بود در عرض مدت . ی سال آخر دانشکده پزشکی تبریز بودودانشجاسداله مفتاحی  

چند روز در سلول اوین که کتاب قانون در اختیارش قرار داده شد، به بخشی از مسایل کلیدی حقوقی پی ببرد و از آن برای دفاع از 

اسداله مفتاحی در یکی دو هفته مانده به پایان عمر . ها استناد کند ات آنخود و به طورکلی در دفاع از همه مبارزین و مبارز

های جدیدش  او ابائی ندارد که حتا در دادگاه نظامی از عدم اطالعش به قانون و یافته. گوید خود سخن می »آموختن« کوتاهش از

   .در این زمینه با صراحت سخن بگوید
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هل مفتاحی رد دادگاه تج  دید نظر ارتشدافعیه اسدا

 ردباره کیفیت وجودی دادگاه
داند الزم است  اگر دادگاه مطالب مندرج در کتاب قانون را حاکم برخود می. باشد می هاعتراض من اساساً به کیفیت برگزاری دادگا

بودن آن  انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگرآنکه علنی« :گوید متمم قانون اساسی می ۷۱اصل . که بمندرجات آن عمل کند

ممکن است در جواب گفته شود که دادگاه  ».نماید مخل نظم یا منافی عصمت باشد در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعالم می

های ما  چگونه ممکن است خانواده. علنی است، ولی این چه نوع علنی است که حداقل از اعضاء خانواده ما کسی حضور ندارد

رساند که دادگاه نه  این مطلب می. عالقه باشند که برای شرکت در دادگاه حضور نیابند ینقدر بینسبت به سرنوشت فرزندانشان ا

باشد و نه اینکه امکانات علنی شدن را فراهم کرده است و حضور چند تماشاچی که مطمئنم خود دادگاه  مایل به علنی شدنش می

 . تواند دلیلی برای علنی بودن دادگاه باشد یها را انتخاب کرده و همچنین حضور چند عکاس و خبرنگار نم آن

متمم قانون اساسی  ۷۱بر طبق اصل . باشد مطلب دیگر در مورد اعتراض به کیفیت برگزاری دادگاه، عدم حضور هیئت منصفه می -

منصفه ما اثری از هیئت  ».در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود« :گوید که می

  . بینیم نمی

 خبر به آن دادگاه بردند و محاکمه را آغاز  یک روز صبح، ما را بی. کیفیت غیر دموکراتیک دادگاه اول ماست. موضوع دیگر 

کردند؛ در حالیکه هیچیک از ما پرونده خصوصی خود را نخوانده بودیم؛ با آقایان وکالیمان در باره کیفیت دفاع در دادگاه 

دیم؛ هیچ گونه امکان جهت تهیه و تنظیم دفاعیه بما داده نشده بود؛ در دادگاه قلم و کاغذ به ما ندادند تا از سخنان صحبت نکرده بو

اند اطالع پیدا کرده و  شد یادداشت بر داریم؛ بما کتاب قانون ندادند تا ما از موادیکه برای ما گرفته دادستان که بر علیه ما اقامه می

ها  اند، بفهمیم؛ از تاریخ دادگاه اصالً اطالع نداشتیم و عالوه بر همه این تی اتهامی که بما بر طبق قانون زدهبتوانیم صحت یا نادرس

. خالصه اینکه دادگاه اول ما فاقد امکاناتی بود که در کتاب قانون ذکر شده است. گونه مجوز قانونی دادگاه ما علنی نبود بدون هیچ

. وجه جنبه قانونی ندارد ا فاقد کیفیت و شکل قانونی بود، به طریق اولی رأی صادره از دادگاه اول به هیچاین چون دادگاه اول م     بنابر

نتیجه اینکه این دادگاه یعنی دادگاه تجدید نظر اگر بخواهد تجدید نظر را بر اساس رأی صادره از دادگاه اول بنا نهد واضح است 

  . ته استکه بر رأی غیر قانونی دادگاه اول صحه گذاش
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دلیل دیگرم در مورد کیفیت غیر دموکراتیک دادگاه اول و همینطور دادگاه تجدید نظر، اینست که متهمین یک پرونده جدا  - 

ای  غرضی احکام صادره عده فرض کنیم در صورت بی. اند در صورتیکه اصوالً و قانوناً باید یکجا محاکمه شوند جدا محاکمه شده

باشند بعضی از مواد منتسب بما را که در مورد اکثریت متهمین این پرونده مشترک است رد کنند، در نتیجه این  از رفقا نتوانند قادر

ای دیگر موفق شوند با ارائه دالئل کافی دادگاه را قانع که اعمال ما منطبق با این مواد  ولی عده. شود مواد مجدداً برایشان گرفته می

ای دیگر، نابجا بداند؟ و آیا  ای این مواد را صادق و در مورد عده شد که دادگاه در مورد عده آیا نتیجه این خواهد. نبوده است

ای که این مواد با اعمالشان مطابقت داده شده، تشکیل خواهد شد؟ روشن است که متهمین  دادگاه دوباره برای دسته اول یعنی عده

را تکمیل کرده و در مجموع یک دفاع مشترک در باره مواد  یک پرونده باید یکجا محاکمه شوند و هرکدام مطالب دیگری

  . انتسابی مشترک ارائه دهند

 دادگاه اول باید دوباره تشکیل شود و تمام امکانات قانونی را در : هایم بگیرم اینست که خواهم از کل حرف ای که می نتیجه - 

 ( اسداله مفتاحی است تأکید از. )چنین دادگاه باید علنی باشد هم. اختیار ما بگذارد

در حالیکه همه . در صورتیکه دادگاه بر موازین قانونی تشکیل یابد ما نیز متقابالً اصول قوانین اساسی را رعایت خواهیم کرد -

 طور که در دادگاه اول گذشت، ما با خواندن سرود، به همان. دانیم دادگاه اول تا چه حد در زیر پا گذاشتن قوانین پیشروی کرد می

کند  هایمان است و برای ما هیچ تفاوتی نمی تشکیل دادگاه غیر قانونی اعتراض کردیم زیرا خواست ما بیان افکار و عقاید و اندیشه

  . که غیاباً محاکمه شویم یا در یک دادگاه در بسته

اگر شما ادعا . ور ما بوده استایم و هدف اصلی ما محو سلطه امپریالیستی بر کش کنیم که به خاطر خلق مبارزه کرده ما ادعا می

های  خواهید گفته شما با این کارتان می. اید کنید پس چرا درهای دادگاه را بروی خلق بسته کنید که به نام خلق ما را محاکمه می می

شده،  ما را بمیل خودتان تغییر داده تا در صورت فشار خلق برای اطالع از جریان محاکمات ما، یک مقدار مطالب برگردانده

خواهد که بر اساس قانون و منطبق با موازین قانونی تشکیل یابد، بگذارد ما مستقیماً در دادگاه با  اگر دادگاه می. تحویلشان دهید

  . توده صحب کنیم و چگونگی اعمالمان را توضیح دهیم

 دخول « -۴ »نظور برهم زدن اساس حکومتتوطئه بم« رد -۴دفاع از راهی که انتخاب کرده بودیم  -۰: مطالب دفاعیه من عبارتنداز

  اعتباری بازجوئی بی -۲ »اشرارمسلح  در دسته

بر طبق این اصول هر کشوری در هر . لنینیسم–گروه ما گروهی است معتقد به مارکسیسم : دفاع از راهی که انتخاب کرده بودیم -۰

ما معتقدیم که فرماسیون اقتصادی اجتماعی کشورما در . اجتماعی معینی خواهد داشت -مرحله از تاریخ، یک فرماسیون اقتصادی

در چنین نظامی سرمایه حاکم است و نیروی کار توده را هر چه . باشد داری وابسته می حال حاضر بورژوازی کمپرادور یا سرمایه

داران  داران داخلی و سرمایه صاحبان این سرمایه را سرمایه. خرد داران می تر برای استحصال ثروت هر چه بیشتر برای سرمایه ارزان

ها چه از طریق غارت ثروت ملی ما و چه از  امپریالیست. دهند شوند، تشکیل می خارجی که به بیان مارکسیستی امپریالیست نامیده می
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که بتواند دهند  مزد می قدر همان   در کارخانجات بیک کارگر. اند وری از نیروی کار توده، خون خلق رنجبر ما را مکیده طریق بهره

ترین  شود در سخت این کارگر باحداکثر تالشش فقط موفق می. بدنش را برای عرضه مجدد نیروی کارش تحویل ماشین دهد

در این مورد استناد صریح به زندگی و . اش را از لحاظ فیزیولوژیک در خدمت ماشین قرار دهد شرایط زیست، خود و خانواده

 . کنم کشورم میچیز کارگران  بار توده بی وضع رقت

دهد  های توده همواره ثروتش را افزایش می داریست و با غارت روز افزون سرمایه ترین تشکیالت نظام سرمایه بانک، یکی از مهم

روستائیان ما را دریافت وام و عدم امکان . شود تر از روز قبل می های اجباری هر روز ورشکسته در حالیکه توده در زیر بار وام

شود تا مهلت پرداخت را بتعویق  هر روز سیل دهقانان بسوی بانک سرازیر می. های کالن بیچاره کرده است با ربح پرداخت آن

هایشان قطعه زمینشان را به بانک تفویض  شوند بابت بدهی بیاندازند، چون امکان پرداخت برایشان مقدور نیست و سرانجام مجبور می

بدین ترتیب . ها هستیم ای از تاجر هرروز شاهد ورشکست شدن عده. اریان را گرفته استچک سفته و برات گریبان اکثر باز. کنند

اند که در زیر بار ستم سرمایه مستأصل  در یک قطب انبوه مردمی قرار گرفته. شود تر می قطب بندی در جامعه ما هر لحظه کامل

های امپریالیستی بغارت  این عده دست در دست سرمایه. دشو اند و در قطب دیگر عده معدودی که دائم بر ثروتشان افزوده می شده

تنها با وحدت طبقات . دهند قوه انقالب را تشکیل میلثریت خلق تشکیل شده است نیروی بااز نظر ما قطبی که از اک. خلق مشغولند

ها بخصوص  امپریالیست. تواند بثمر برسد و سلطه امپریالیسم را در کشور ما محو و نابود سازد ستمدیده است که انقالب می

های در بند سراسر جهان است که  ها و غارت ثروت ملی ما و سایر خلق امپریالیسم آمریکا با استفاده از سود حاصل از استثمار توده

اند،  ها با مبارزاتشان این منابع امپریالیستی را بخطر انداخته اند، ماشن جنگی عظیمی تدارک ببینند و هر کجا که توده موفق شده

گاهی است از  ها برعلیه امپریالیسم و همچنین جلوه ویتنام نمونه بارزیست از مبارزات عادالنه خلق. ماشین جنگی خود را بکار اندازند

امپریالیسم جهانی بخصوص امپریالیبسم آمریکا حکومت صهیونیستی اسرائیل را تا دندان مسلح کرده تا . خوئی امپریالیسم درنده

جنایات امپریالیسم جهانی بسرکردگی امپریالیسم آمریکا بحدی است . عرب بخصوص خلق فلسطین تجاوز کند های بحقوق توده

های در بند سراسر جهان برای اینست که مانع غارت  مبارزات ما وسایر خلق. که شرح آن از حوصله این مقال خارج است

و در نتیجه قطع این . رسی باین منابع عظیم ثروت محروم سازیمها را از دست ها بشویم آن امان بدست امپریالیست های ملی ثروت

شود و سرانجام توسط زحمتکشان کشورشان سلطه جابرانه این نظام محو  اش سر در گم می ها، امپریالیسم در تضادهای داخلی شریان

توانند در چارچوب یک  ن میهای سراسر جها یابد و سرانجام خلق گردد بشریت از دست دشمنی خونخوار رهائی می و نابود می

تنها روشنفکران بخاطر . تاریخ این رسالت را بعهده کلیه روشنفکران انقالبی قرار داده است. المللی زندگی کنند دوستی و تفاهم بین

از آن را پیدا  ها بنا شده بشناسند و راه رهائی توانند ماهیت این نظام را که برپایه استعمار و استثمار توده امکان مطالعات وسیع می

ها احترام  ما به افکار و عقاید توده. ها نشان دهند همین روشنفکران در مقام انقالبی پیشرو باید با تمام قوا راه مبارزه را بتوده. کنند

 . کنیم گذاریم و دوش بدوش توده در راه رهائی او قدم برداشته و او را در روشن شدن راه مبارزه، هدایت می می
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از . نین برداشتی بود که ما به مبارزه روی آوردیم زیرا سکوت بمنزله تأیید این نظام و زیر پا نهادن وجدان بشری استبه دنبال چ

آنجائیکه هر کشوری شرایط مخصوصی دارد بنابراین، استراتژی خاصی باید در مبارزه علیه امپریالیسم مطابق واقعیات هر کشور 

دیدیم در کشور ما هیچ گونه امکانات . ها شروع به تحقیق جامعه و انتخاب راه مبارزه نمودیم ما در مقام پیشرو توده. انتخاب شود

ها بصورت  کارخانه. مطبوعات درزیر سانسور شدیدی قرار دارد. هایمان را به توده بزنیم وجود ندارد دموکراتیک برای اینکه حرف

ای آزاد وجود ندارد و هر جنبشی که صورت  های صنفی و حرفه گروهها و  های نظامی در آمده و حتا امکان تشکیل سندیکا پادگان

. تواند مورد شک قرار نگیرد ها کنترل شدیدی وجود دارد و هر تازه واردی به روستا نمی در روستا. شود پذیرد به شدت سرکوب می

. یل اجتماعات غیر ممکن بوده استتشک. خوانند اند همه را مشکوک می ها به خاطر ترسی که در دل مردم جایگزین کرده در شهر

توانستیم با توده حرف  چگونه می. توانستیم بکنیم در این میان ما برای اینکه رسالت تاریخی خود را در قبال توده انجام دهیم، چه می

یکی اینکه مأیوس شده . تواند در جلوی ما قرار گیرد روشن است که در این شرایط دو راه می. بزنیم و راه مبارزه را بآنان نشان دهیم

ایم و یا اینکه دست باسلحه ببریم و از راه تبلیغ  و از رسالت خود صرفنظر کنیم که در اینصورت بتمام آرمانهای بشری پشت پا زده

سلحه اند بدون دست بردن با تا کنون گروههای زیادی از پیشروان توده در صدد بر آمده. ها نشان دهیم مسلحانه راه مبارزه را به توده

در یک شب . اند، خود را حفظ کنند ولی ما از سرانجام اکثرشان با اطالعیم کرده در حالیکه ضرورت مبارزه مسلحانه را درک می

ایم اول بمنظور دفاع از خود  ما عمدتاً اسلحه را بدو منظور بخدمت گرفته. اند پس از شناسائی توسط پلیس دستگیر شده! طالئی

تواند  ایم در عمل بتوده نشان دهیم که دستگاه ضربه پذیر است و توده تنها می ما خواسته. تبلیغ مسلحانهبشکل مسلحانه، دوم جهت 

خواستیم بتی که توده  دار کردن نیروی دولتی بود و می منظور ما خدشه. از طریق مبارزه مسلحانه بیک حکومت دموکراتیک برسد

های پاسگاه  مثال من یک بمب باروتی بداخل پاسگاه راهنمائی انداختم تا شیشه برای. از نیروی دولتی در ذهنش ساخته بود، بشکنیم

این عمل هرچند بعنوان تلنگری بیش بحساب . این عمل برای این بود که غول دستگاه را جلوی چشم مردم بشکنیم. را بشکند

ها پاسگاه راهنمائی سمبل ظلم و ستم برعلیه  آنروز. کند ها تثبیت می آید ولی از نظرگاه ما ذهنیت مبارزه مسلحانه را در مغز توده نمی

گرفتند  آید تا به سر کارش برود مامورین پاسگاه جلوی موتورش را می مثالً کارگری صبح از خانه بیرون می. آمد مردم بحساب می

در چنین . رها کنند   ورشان راشدند موت ها بخاطر نداشتن پول مجبور می خیلی. کردند العاده زیادی از او در خواست می و مبلغ فوق

او نه تنها خوشحال . دهد رسد که این پاسگاه منفجر شده معلوم است که چه حالی باو دست می حالتی وقتی بگوش این کارگر می

. ایم بیند و بعالوه ما با این عمل راه مبارزه را باو نشان داده شود بلکه خود را بیش از پیش به عاملین انفجار نزدیک می می

  

ایم که  ما آنقدر کم خرد نبوده. ها به جنبش در آید از نظرگاه ما، انقالب تنها زمانی به پیروزی خواهد رسید که سیل بنیان کن توده

هائیکه با گوشت و پوستشان  هاست، توده انقالب کار توده. فکر کنیم با تعدادی اندک بتوانیم اساس حکومت را واژگون سازیم

تاریخ سراسر نبرد طبقات انقالبی است با ضد انقالب و این . سلطه امپریالیستی از هستی ساقطشان ساخته استشوند و  استثمار می

ها باشیم و بعنوان موتور  خواستیم آژیتاتور مبارزه توده ما تنها می. آورند شان را بروی کار می هایند که باالخره حکومت دلخواه توده
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هادر جریان مبارزه مسلحانه که لزوماً در ایران طوالنی است اشکال  توده. حرکت در آوریمها را ب کوچک مسلح، موتور بزرگ توه

بدیهی است با گسترش و رونق هر چه بیشتر مبارزات خود بخودی پرولتاریا و . سازمانی مناسب خود را پیدا خواهند کرد

های زیادی باین  تا کنون گروه. واهد آمدزحمتکشان و همبستگی گروههای رزمنده، هسته و نطفه حزب پرولتاریا بوجود خ

خشونت روز افزون ضد انقالبی، خشونت انقالبی . اند اند و در این راه قدم نهاده ضرورت، یعنی ضرورت دست بردن باسلحه رسیده

« آرمان خلق»ی فدائی خلق و به دنبال آن اعدام پنج تن از رزمندگان ها چریکاعدام سیزده تن از . شدیدتری به دنبال داشته است

های همایون کتیرائی، ناصر کریمی، هوشنگ ترگل، بهرام طاهرزاده و ناصر مدنی، و اعدامهای دیگر هرگز نتوانسته است  بنام

اگر این خشونت ضد انقالبی ادامه . بلکه بر عکس هر چه بیشتر بر خشونت آنان افزوده است ،ای بر تصمیم مبارزین تأثیر بگذارد ذره

. های خشم توده را هر چه بیشتر بارور خواهد کرد ها، خوشه اعدام. که متضرر خواهد گشت ضد انقالب خواهد بودیابد تنها کسی 

از شخصیت یک انقالبی بخاطر اینکه در میان . هایشان بزداید ها را از دل دستگاه هرگز نخواهد توانست نفرت روز افزون توده

کنم با بیان این مطالب  فکر می. کند شود قبول نمی انگ اشرار را که بر ما زده میها زیسته است همگی اطالع دارند و هیچکس  توده

مان را در مبارزه علیه سلطه امپریالیستی، برای دادگاه روشن کرده باشم و نشان داده باشم که نه تنها  توانسته باشم استراتژی گروه

توانند بر علیه  در مبارزه طبقاتی بازی کنند و بهیچ وجه به تنهائی نمیتوانند نقش کاتالیز  گروه ما بلکه کلیه گروههای پیشرو فقط می

شان را بر سر کار  هایند که سر انجام حکومت دلخواه ها و این توده انقالب امری است مربوط به توده. سلطه امپریالیستی مبارزه کنند

 . آورند می

ای برای برهم زدن اساس  گونه توطئه اال نشان دادم که ما هیچهای ب در قسمت: »توطئه بمنظور بر هم زدن اساس حکومت« رد -۴

برای انجام توطئه، آنطور که . تواند توطئه بحساب آید ایم بهیچ وجه نمی ها راه مبارزه را نشان داده اگر ما به توده. ایم حکومت نچیده

در حالیکه در . هیچ گونه ابهامی باقی نمانده باشدکند باید آنقدر وسائل مادی تهیه و تدارک دیده شده باشد که جای  قانون قید می

 ۴۰۷و  ۴۰۱متأسفانه در کیفر خواست مواد . تمام فعالیت عملی گروه ما و بطور کلی در استراتژی ما هیچ جا صحبت از توطئه نیست

بینم که تمام مواد این  زم میبرای روشن شدن هر چه بیشتر ال. وجه با اعمالمان منطبق نیست اند که بنظر من بهچ را بما منتسب ساخته

در کتاب قانون در قسمت قانون دادرسی و کیفر ارتش اینطور آمده . خوانده شود ۴۴۰و ۴۰۱-۴۰۵-۴۰۷-۴۰۱فصل یعنی مواد 

 . است

 . سوء قصد نسبت به حیات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی یا واالحضرت همایون والیتعهد: فصل دوم

به سوء قصد توجه )ت اعلیحضرت همایون شاهنساهی یا واالحضرت والیتعهد سوء قصد نماید هرکس که نسبت به حیا« -۴۰۱ماده 

 ».پس ازدادرسی وثبوت بزه محکوم به اعدام است( شود

زدن اساس  که منظور از آن خواه بهم( باز در اینجا به سوء قصد توجه شود)هرکس که مرتکب سوء قصدی شود « -۴۰۷ماده 

 ».ت و تاج و خواه تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد محکوم به اعدام استحکومت یا ترتیب وراثت تخ



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

134 

در صورتیکه شروع به اجرا شده ولی بواسطه موانع  -۰. شود در دو مورد پائین عمل مرتکب سوء قصد شناخته می« -۴۰۵ماده 

ای باشد که  در صورتیکه تهیه مقدمات باندازه -۴بماند  ثمر خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته باشد قصدش معلق و یا بی

 ».قصد جنایت از ناحیه مرتکب محرز و مسلم گردد

این قانون باشد در صورتیکه  ۴۰۷و  ۴۰۱هرگاه اشخاصی مرتکب توطئه شدند که منظور از آن جنایات مذکور در مواد « -۴۰۱ماده 

 ».شنوند ده باشد محکوم باعدام میبرای تهیه مقدمات جنایت امری را انجام یا شروع کر

 ».کند که تصمیم انجام عمل در اثر تبانی بین دو نفر یا بیشتر اتخاذ شده باشد توطئه وقتی تحقق پیدا می« -۴۴۰ماده 

: کنم حال تک تک این مواد را بررسی می. بجا را باقی نگذارم من باین دلیل تمام این فصل را خواندم که جای هرگونه انتساب نا

باز در مورد  ۴۰۷ماده . گذارد گونه تفسیر و تعبیر دیگری باقی نمی کند و جای هیچ مشخصاً از سوء قصد صحبت می ۴۰۱ماده 

گوید که هر قصدی از این سوء قصد مورد  کند و می شوند اشاره می کسانیکه مرتکب سوء قصد برای برهم زدن اساس حکومت می

اگر سوء قصد برای برهم زدن اساس حکومت باشد یا ترتیب وراثت تخت و تاج . کند ی نمینظر مرتکبین آن باشد از نظر قانون فرق

شود این ماده فقط و فقط به مرتکبین سوء قصد اشاره  بطوریکه مالحظه می. و یا تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت

ول این ماده موجه مش  ای سوء قصد انجام ندهد بهیچکند واضح است اگر کسی مردم را به مسلح شدن تحریص کند ولی اقدام بر می

قانون مجازات عمومی است که  ۱۱و در مورد این اشخاص ماده خاصی در قانون ذکر شده است این ماده، ماده . نخواهد شد

نجسال بنماید محکوم به حبس مجرد از سه تا پ... هرکس اهالی مملکت را صریحاً تحریص بمسلح شدن بر ضد حکومت« :گوید می

برای روشن شدن سوء  ۴۰۵ماده ... ماه تا سه سال حبس تأدیبی ۱خواهد بود و اگر تحریص او موثر واقع نشده باشد جزای او از 

کند و قسمت دوم به تهیه مقدمات  قسمت اول این ماده به شروع و اجرای سوء قصد اشاره می. قصد در کتاب قانون گنجانده شده

مان که بدست مأموران افتاده و همینطور اعمال و  امان و اسنادی از گروه های استراتژیکی م برداشتسوء قصد، در حالیکه در تما

بطوریکه مالحظه شد تمام این . اعترافاتمان و همچنین گزارش ساواک و شهربانی، هرگز جائی برای سوء قصد منظور نشده است

 است که در کیفرخواست این مواد بما نسبت داده شده است کند و باعث تعجب  فصل، فقط و فقط در باره سوء قصد صحبت می

ترین  آل شبهه حاوی ایده ای که بی اندیشه. لنینیسم -گروه ما گروهی است معتقد به مارکسیسم« دخول در دسته اشرار مسلح»رد  -۴

 ما بداشتن این. دهد ا نشان میایست که راه رهائی پرولتاریا ر اندیشه. های بشری است و مفسر قوانین تکاملی جامعه است آرمان

. ئی تشکیل شده که فدائی خلق خود هستندها چریکگروه ما از اشرار مسلح تشکیل نشده است بلکه از . کنیم افتخار میایدئولوژی 

و چه اند  که اعدام شده هایی رفقای شهید ما، چه آن. ایم برگزیده« ی فدائی خلقها چریک»بهمین مناسبت است که ما نام گروه را 

خلق . اند همگی با ریختن خون خود معنی فدائی خلق بودن را به توده نشان داده. اند ی اخیر شهید شدهها درگیریهاییکه در  آن

دکتر  -سیروس سپهری  -جواد سالحی  -اسکندر صادقی نزاد  -رحمت پیرونذیری -هرگز خاطره قهرمانی رفقا امیر پرویز پویان

پور و شاهرخ هدایتی را که در  منوچهر بهائی -مهرنوش ابراهیمی  -براتی  -محمد علی سالمی  -سید نوزادی  -چنگیز قبادی 
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ایم بقای خود را هر چه بیشتر تضمین  ما با در دست داشتن اسلحه خواسته. اند فراموش نخواهد کرد ی اخیر شهید شدهها درگیری

واضح است . کردیم امان دفاع می ما با اسلحه از حیثیت گروهی. ته باشیمهاداش تأثیر بیشتری در امر مبارزات توده وسیله بدینکنیم تا 

ها، بخدمت  گیرند، در حالیکه ما اسلحه را بخاطر توده ها و غارت منافع آنان بکار می که اشرار مسلح، اسلحه را برای چپاول توده

ی ها پولخیلی مضحک است که . کند را تأیید میها  و خلق آن. عملیات اشرار ضد خلقی است ولی اعمال ما خلقی است. ایم گرفته

همانطوریکه در ابتدای دفاعیه گفته . ایم ی مردم را غارت کردهها پولگویند با تصاحب بانک  دانند و بما می بانک را پول مردم می

و دوباره با تنزیل کالن  گیرند پول مردم را می. اند های کالن توده را بخاک سیاه نشانده ها موسساتی هستند که با ربح شد، بانک

را به عروق  ها پولداریست که با پمپاژ خود  بانک قلب پیکر سرمایه. زنند گردانند و از این راه منافع زیادی بجیب می بآنان بر می

مبارزه  ی بانک اوالً مخارج عظیمها پولما با تصاحب . کند داری سرازیر کرده و بقای این نظام غارتگر را تضمین می سیستم سرمایه

دادیم که باید حق خود را بزور اسلحه از  ها نشان می به توده زدیم؛ ثالثاً داری ضربه می کردیم؛ ثانیاً به سیستم سرمایه را تأمین می

کردیم به مقدار ناچیزی که برای بقای ارگانیزممان الزم بود بقیه را کالً صرف  ئی که از بانک مصادره میها پولما . دشمن بگیرند

این موضوع را مأمورینی که . غذایمان بسیار محدود بود. امان ندرتاً تشک و بالش داشتیم های تیمی ما در خانه. کردیم زه میمبار

یکی از مأمورین وقتی که به غذای زندان اعتراض کردیم بما گفت شما در حتا  .کردند کامالً شاهد بودند هایمان حمله می بخانه

 . کنید تان تلف نشود، حاال به غذای زندان اعتراض می ریختید تا پول گروه میبیرون داخل آبگوشتتان فلفل ن

ای از اهداف  تواند ذره مان صورت پذیرد، نمی ها واقعیاتی هستند انکار ناپذیر و هر اقدامی که برای تخطئه حیثیت گروه این

 . ها دگرگون جلوه دهد امان را در نزد توده انقالبی

قانون دادرسی و کیفر ارتش فقط و فقط به اعمال اشرار  ۲۰۰-۲۰۱-۲۰۵عمال ما با قانون باید گفته شود؛ موادو اما از نظر انطباق ا

ها کمین کرده و بکاروان مسافران و یا به دهات حمله کرده و اموال مردم را  ها و گردنه مسلح نظر دارد که در گذشته در سر گذر

ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی  که در راه یهرکس»: گوید یفر ارتش میقانون دادرسی و ک ۲۰۵ماده . کردند چپاول می

 . شود به ترتیب پائین محکوم خواهد شد

 . گردد هرگاه مرتکب دارای اسلحه ناریه باشد بحبس دائم با کار یا اعدام محکوم می -۰

 . شود ه سال محکوم میدر صورتیکه دارای اسلحه ناریه نباشد بحیس با کار از سه تا پانزد -۴

 : خوانده شود ۲۰۰دانم بالفاصله ماده  ها و شوارع که در این ماده آمده هر چه بیشتر روشن شود الزم می برای اینکه مفهوم راه

ها و شوارع از قبیل دهات و قراء و  سارقی که حامل سالح بوده و در غیر راه هر: گوید قانون دادرسی و کیفر ارتش می ۲۰۰ماده 

 : شود ها و توابع آن مرتکب سرقت شود به ترتیب پائین محکوم می بات یا شهرقص

 باشد به حبس با کار از سه تا پانزده سال هرگاه سرقت در شب واقع شده یا مقرون به آزار یا تهدید: الف 

 « .سال ۴چنانچه سرقت در روز واقع شده باشد، به حبس عادی از شش ماه تا : ب
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دهات و قراء و قصبات یا » ۲۰۰باشد زیرا در ماده  ها و شوارع خارج شهر می گردد منظور، راه مستفاد می ۲۰۵بطوریکه از ماده 

ها و  گردد که در گردنه ای اطالق می بنابراین اشرار مسلح در این مواد تنها به دسته. داند می« ها و شوارع غیر راه»را « ها شهر

ای که در خارج شهر عملیات ضد خلقی انجام  در باره اشرار مسلح یعنی دسته ۲۰۱ه ماد. گذرگاههای خارج شهر کمین کرده باشند

چیست، ماده  ۲۰۰شهری بغلط عملیات اشرار مسلح قلمداد شود، پس منظور از قید ماده   اگر عملیات مسلحانه. دهند صادق است می

اگر قرار باشد مرتکبین عملیات . دهند انجام میکند که عملیات مسلحانه یا غیر مسلحانه شهری  در باره کسانی صحبت می ۲۰۰

در مورد مرتکبین عملیات  ۲۰۱و ۲۰۵وضع شده، اگر مواد  ۲۰۰ مسلحانه شهری جزو اشرار مسلح بحساب آیند پس چرا ماده

شرار دخول در دسته ا ۲۰۱مطابق ماده . ، پانزده سال ذکر شده است۲۰۰مسلحانه شهری صادق باشد چرا حداکثر مجازات در ماده 

در اینصورت خیلی مضحک است که مرتکبین عملیات مسلحانه شهری جزو اشرار . مسلح مجازات حبس دائم با کار یا اعدام دارد

با این توضیحات بخوبی . انجام دهند ولی حداکثر مجازاتشان پانزده سال باشد ۲۰۰مسلح بحساب آیند و عملی را هم مطابق ماده 

های خارج شهر و یا به بیان کتاب  ها و گذرگاه شود که در سر گردنه ای اطالق می فقط بدستهروشن است که اشرارمسلح فقط و 

ی فدائی خلق، در جهت منافع خلق و در ها چریکعملیات مسلحانه . دهند ها و شوارع عملیات ضد خلقی انجام می قانون در راه

قابل مقایسه است و نه از نظر انطباق با موازین [ ر خوانا نیستحدود نیم سط]مسیر اهداف انقالبی و در راه نجات خلق از زیر سلطه 

 . قانونی

برطبق این ماده هرگاه یکی از مستخدمین قضائی و . خوانم قانون مجازات عمومی را می ۰۴۰من در ابتدا ماده : اعتباری بازجوئی بی

ر بدنی کرده و یا در این باب امری دهد به حبس با غیر قضائی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزا

اعمال شاقه از سه الی شش سال محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مرتکب مجازات قاتل و آمر 

ای من بقایای گواه این ادع. هایی که از ما گرفته شده در زیر شکنجه و تهدید بود تمام بازجوئی. مجازات بر قتل را خواهد داشت

زاده دهقانی، همانطور که صریحاً  رفیقی از ما به نام بهروز عباس. هاییست که بر روی بدن رفقای ماهنوز هم باقی مانده است  شکنجه

دهد اتهامی منتسب به خود را بپذیرد تا اینکه  بدیهی است متهم ترجیح می. در کیفرخواست آمده زیر شکنجه شهید شده است

بطور مثال یکی از دوستان بنام مهندس عبداله طلوع، در زیر . سا را که در مورد همه ما اعمال شده تحمل کندفر شکنجه طاقت

های ما  از طرف دیگر اگر قرار باشد که بازجوئی. شکنجه اعتراف کرد که عضو گروه بوده است در حالیکه حقیقت غیر از این بود

دادگاه اساساً . ایم در اینصورت حضور و دفاع ما در دادگاه معنی نخواهد داشت دادهسند قاطعی باشد بر کلیه کارهائی که ما انجام 

ما در دادگاه آنچه را . های ما توجه شود نه اینکه صرفاً بمطالب مندرج در بازجوئی استناد گردد شود که بگفته برای این تشکیل می

 ایم صریحاً اعتراف خواهیم کرد که انجام داده

کردم هر گروهی  بطور مثال من فکر می. ین مورد عدم اطالع ماست از چگونگی انطباق اعمال ما با مواد قانونیمطلب دیگر در ا -

لنینیسم باشد، برای برهم زدن اساس حکومت توطئه کرده است در حالیکه بعد از مطالعه کتاب قانون  -که معتقد به مارکسیسم 
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بعد از مطالعه کتاب قانون فهمیدم تنها . بر علیه استقالل مملکت موجود است دیدم برای این گروه ماده جداگانه به نام مقدمین

و . کند تواند دلیل انجام آن کار باشد و فقط شروع به انجام آن است که داللت بر ارتکاب آن عمل می انگیزه برای انجام کاری نمی

در بازجوئی اقرار کردم که هدفم واژگونی حکومت بوده است، این اگر من      بنابر. ها اطالع پیدا کردم بندی بزه همچنین از تقسیم

دهد که بر اساس  وجه بدادگاه این اجازه را نمی صرفاً ناشی از عدم اطالع من از انطباق اعمالم با مواد قانونی بوده است و بهیچ

   . هایم که ناشی از عدم اطالع بود استناد نماید گفته

  : اش نوشت نامه در وصیت ۸۰ند سال اسداله مفتاحی در روز یازده اسف

 وصیتنامه اسداله مفتاحی فرزند اسماعیل

 چیزی ندارم»»

 «« امضاء اسداله مفتاحی ۸۰/ ۰۴/ ۰۰ 

و دفتر زندان  -نماینده مذهبی  -( حسینی مشهور همان)نماینده ساواک  -دفتر دژبان  -در زیر این ورقه امضاء نماینده دادستان  

  .شود دیده می
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که اسد مسئول مستقیم تشکیالتی او بود، ( حسن جعفری)باره متن دفاعیه اسداله مفتاحی در گفتگوی تلفنی با یکی از رفقا در 

مناسبت  بی. ای در باره اسد اشاره کرد که من نیز عیناً از عباس در سلول اوین شنیده بودم او ضمن صحبت به نکته. صحبت کردم

 : نقل کنماینجا  قیماً از اسد شنیده بود درندیدم که این نکته را که حسن مست

رود و ضمن عذر خواهی از اینکه او  گر ساواک با ظاهر و زبانی چرب و نرم به سلول اسد می یک روز مصطفوی بازجوی شکنجه 

کردیم  ما یک کارهائی»گوید اگر در دادگاه فقط بگوید  در سطحی نیست که به وی پیشنهادی ارائه کند، به اسد می( مصطفوی)

اسد ضمن رد پیشنهاد مصطفوی، به فیلمی که آنتونی کوئین . از اعدام معاف خواهد شد« خواهیم کمی فکر کنیم حاال فرصتی می

مخالفین او برای مجازات . بود کند که در آن آنتونی کوئین نقش مردی را داشت که محکوم به اعدام شد  بازی کرده بود اشاره می

: گوید دهد و می سپس او مصطفوی را مورد خطاب قرار می. خواستند از اعدام معافش کنند اش، می روزه بیشتر و در واقع مرگ هر

من اعدام را به این خفت و . بار اعدام خواهم شد اگر شما مرا اعدام نکنید، من هر بار که چشمم به چشم یکی از رفقایم بیفتد، یک»

 « .دهم خواری ترجیح می

  

بقیه از ابد . اعدام شده بودند مسعود، عباس، مجید، اسد، حمید توکلی وسعید آرین محکوم به: شش تن از رفقا ها در دور اول دادگاه

تا پانزده سال و از ما چهار نفر رحیم کریمیان شش سال، من پنج سال، احمد تقدیمی و بهمن رادمریخی هریک سه سال حبس 

 . محکوم شده بودیم

های اعدام را  دادگاه دوم، محکومیت. های دادگاه نخست تشدید شد همه محکومیت( د نظر ارتشدادگاه تجدی)اما در دادگاه دوم 

مهدی سوالونی، بهمن آژنگ، غالمرضا گلوی، : های به دیگر سخن، نه تن از مبارزین به نام. پانزده تن افزایش داد  از شش تن به

 بعداً. نیز به اعدام محکوم شدند بهرام قبادی و محمد علی پرتویکریم حاجیان سه پله، اصغر ایزدی، جواد اسکوئی، رحیم صبوری، 

بدین . با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد( ایزدی، قبادی، اسکویی، صبوری و پرتوی)محکومیت پنج تن از این عده 

، در دادگاه دوم (سوالونیپله و مهدی  بهمن آزنگ، عالمرضا گلوی، کریم حاجیان سه)ترتیب چهار تن محکومین ابد دادگاه اول 

به حبس ابد وعلی مظهر ( پیما، فریبرز سنجری و حسن گلشاهی حمید ارض)سه تن . به اعدام محکوم و حکم به اجراء در آمد

  . سرمدی به پانزده سال و ما چهار نفر نیز هرکدام به حداکثر محکومیت یعنی ده سال محکوم شدیم

چند . ها را در یک سلول گذاشتند ما چهار نفر ده ساله. گرفت ای صورت جائی تازه دوم، جا بههای  یکی دو روز بعد از پایان دادگاه

! گفت بروید به آن سلول. ما با کنجکاوی و دلهره از سلول بیرون آمدیم!! یک شب حسینی آمد و گفت بیایید بیرون. روز گذشت

معلوم شد به درخواست عباس و دیگران، . بهمن آژنگ بودند عباس و اسد و مسعود و حمید توکلی و سعید آرین و مجید و. رفتیم

ها، دوباره به  بعد از روبوسی و در آغوش کشیدن یک یک آن. ها با ما آخرین وداع داشته باشند حسینی موافقت کرد که آن

  . هایمان برگشتیم سلول
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مرگ با وجود هاله شوم آن، برای . رفقای ما بوداین آخرین دیدار . روی خود بیاورد که کسی به بدون این! خداحافظی عجیبی بود

عشق بهروزی خلق خود و رهائی وطنشان از قید هرگونه سلطه و  هایی که به انسان. جنبش چریکی، پذیرش شرافت و سرافرازی بود

ر راه مرگ گونه امکانات رفاه فردی و شخصی، آگاهانه قدم د نوکرمنشی و استثمار، در اوج جوانی و شادابی و بازبودن همه

در باره این خداحافظی . گفتیم اما هیچ کدام از ما چهار نفر چیزی نمی. نهایت درد آور وغم انگیز بود   البته بی... گذاشته بودند

انگار که هیچ خالف و یا لکه سیاهی در واقعیت وجود . انگار که یک امر عادی و طبیعی رخ داده بود. عجیب، صحبتی نکردیم

کاری که . گذشت طوفانی در درون هرکداممان می. اما حقیقت این نبود. همه چیز به طور طبیعی جریان داشت نداشت، انگار که

و خود شاه مقصر اصلی و مجرم درجه . ها محصول استبداد و خود کامگی رژیم شاه بود همه این. ای نبود چاره. خود خواسته بودیم

این . اهی برای ابراز عقیده و نظر متفاوت و مخالف سیاسی باقی نگذاشته بودحکومت غیر قانونی و استبدادی او هیچ ر. اول بود

استبداد، . های بزرگ ملت ایران بود رژیم مقصر اصلی نابودی کسانی بود که دانش و عزم و اراده و صداقت و پاکیشان جزو سرمایه

همه کسانی که با این همه استعداد و شور و شوق . میهن بودها و به ویژه عشق به مردم و  ها و توانائی مانع اصلی شکوفائی این استعداد

 . های بزرگ ملت ایران بودند نوع دوستی قدم در راه مرگ گذاشته بودند از سرمایه

ای برای بروز احساسات در این  ها بعد، به خود هیچ اجازه در آن زمان و حتا سال. ، هیچ نمودی نداشت های درونی اما این غلیان!. اما

چرا که ما نیز با سری افراشته و عزمی . شدیم رحمی تمام با این واقعیات تلخ روبرو می گان باید با بی گویا ما زنده. دادیم ها نمی هزمین

 . دادیم جزم راه این یاران را ادامه می

 

از . خوانی نداشت بود، هماین کار حسینی و برخی از کارهای او که از نزدیک شاهد بودم با روال رفتار و خشونتی که بدان مشهور 

با عباس ( و شاید با یک نوع دلسوزی پنهان)در واقع به نوعی محترمانه . تر بود جمله برخوردهای او با عباس به طور محسوسی نرم

کرد، نسبت به عباس به طور مستقیم تعرض  هایی که با سر و صدا اعمال می در تمام ماجراهای دادگاه و خشونت. کرد برخورد می

کرد، در ضمن در باره حسینی نیز مطالبی  بعضی از رفقای سیاهکل صحبت می کاراکترعباس وقتی که در مورد . یدی نکرده بودشد

بار از او به  طوری که یک به. از جمله اینکه حسینی به نوعی مجذوب شخصیت و روحیه و صالبت احمد فرهودی شده بود. گفت

جا اعدام شدند، عباس گفت که حسینی از دو  تن از رفقای سیاهکل که یک ۰۴در مورد . نام برد اش همان بار عامیانه   با« !مرد»عنوان 

گفت صفائی در صبح روز  می. صفائی فراهانی بود و دیگری احمد فرهودیاکبر  علی ،یکی. کرد نفر از مبارزین به شکلی تمجید می

های مراسم اعدام پرسید  حسینی طبق سنت! صبحانه کاملی خورد دانستند آخرین صبحانه زندگیشان است، اعدام، با اینکه همه می

این حرکت صفائی برای حسینی و بقیه . چیز بیشتری احتیاج داری؟ صفائی تقاضای یک قالب کره اضافی کرد و تا آخر خورد

ساعت مراسم اعدام در شرایطی که حداکثر تا یکی دو . گویا تا آن موقع با چنین حرکتی روبرو نشده بودند. خیلی غریب بود

حسینی هم چنین در مورد فرهودی و صفائی هر دو گفته بود که این دو نفر در . اشتهایی به غذا ندارد شود، معموالً کسی  برگزار می
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 ها را واقعاً به کردند که محیط را تبدیل به جشن و مهمانی کنند؛ انگار که آن خواندند و یا سعی می مراسم اعدام، شعر یا سرود می

 !! بردند جشن و پایکوبی می

 

 ۰۴۸۰همان روز که یازدهم اسفند    عصر. منتقل کردند( فلکه موقت)روز بعد از خداحافظی با رفقا، ما را از اوین به زندان شهربانی 

د توکلی و زاده، عباس مفتاحی، اسداله مفتاحی، حمی زاده، مجید احمد مسعود احمد: ها خبر اعدام شش تن از دوستان بود، روزنامه

پله را که دو  سعید آرین، بهمن آژنگ، مهدی سوالونی و کریم حاجیان سه: اسامی چهار تن دیگر. غالم رضا گلوی را منتشر کردند

  .گاه منتشر نکردند روز بعد اعدام شدند، هیچ

 

 
 1324له بهمن پ پیما و عبدالکریم حاجیان سه سعید آرین، مهدی سوالونی، بهمن آژنگ، قاسم ارض: چپ به راست
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 ( تهران)فلکه موقت شهربانی 
تازگی محکوم شده بودند،  هایشان به پایان رسیده و منتظر دادگاه بودند و یا به در بند موقت فلکه شهربانی، زندانیانی که بازجوئی

ها در مورد همه وجود  شرایط سخت بازجوئی. بردند طور موقت بسر می هائی که هنوز زیر بازجوئی قرارداشتند، به مخلوط با آن

با بودن چندین . وضعیت ما طور دیگری بود. های کیهان و اطالعات و تعدادی کتاب دسترسی داشتند زندانیان به روزنامه. نداشت

 به همین دلیل از. خبر بودیم های عمومی اوین، ما از اخبار و اطالعات بیرون زندان به طور کلی بی های انفرادی و اتاق ماهه در سلول

تنها با ورود به فلکه موقت شهربانی متوجه شدیم که زندانیان از . ها، اطالع روشنی نداشتیم دامنه بازتاب ماجراهای زندان و دادگاه

اوین و کلیات   اخبار داخلی زندان ها، از های درون زندان ییجا به جاها و انتقال و  ها و خبرهای پراکنده از خانواده طریق روزنامه

از اینکه ما همین یکی دو روز . ها دیده بودند های ما را در روزنامه هایی از دادگاه ها و یا عکس ها نام آن. ها با خبرند اهمسایل دادگ

 . ها باخبر شوند خواستند از جزئیات و حاالت و روحیات آن جنبش چریکی بودیم با شوق و عالقه می گذاران بنیانپیش در کنار 

محیط جمعی و آزاد از رعب و هراس . عصبیت شدید و شور و هیجان خاصی به وجود آورد خبر اعدام رفقا، ناراحتی و

در میان هیجانات و . کرد گران، موقعیت مناسبی برای بروز احساسات و شور هیجانات فروخفته انقالبیون فراهم می شکنجه

العاده، آهنگ  یز گروه، با هیجان و احساسات فوقها رفیق بهروز حقی عضو شاخه تبر ها، دوستان آذربایجانی و در رأس آن ناراحتی

نوعی  دانستند نیز به دیگران که چندان زبان آذری نمی «...هایده عسکرلر... بمباالرتوپ الر،»: طور جمعی خواندند سرود مانندی را به

 . کردند همراهی می

کسی که زیر . رسید ه آزاد شده به نظر میدر واقع این محیط یک منطقه ویژ. زندگی جدید جمعی برایم کامالً تازگی داشت

ای  باره به منطقه آزاد شده هایش را انکار و کتمان کند، حاال به یک کوشید فعالیت شکنجه و بازجوئی، بسته به موقعیت خود می

ژه خودی و امن وی محیط شور و هیجان و به. آورد اش داشت به زبان می زیادی هر چه که در مکنونات قلبی رسید که تا اندازه  می

هنوز چند روزی . وجود آورده بود توجهی نسبی زندانبانان از سوی دیگر در واقع شرایط خاصی به تلقی کردن آن از یک سو و بی

  .از اقامتمان در فلکه موقت نگذشته بود که ما را به زندان قصر منتقل کردند
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ن قصر، زندگی اتزه  زندا
چهار زندان قصر، از سالیان گذشته  بند سه و. شماره سه و تعدادی به شماره چهار زندان قصر بردند بیشتر افراد اکیپ ما را به بند

از جمله افسران . های باال و ابد بودند بیشتر زندانیان در شماره چهار قصر، از محکومین با حبس. اختصاص به زندانیان سیاسی داشت

در مجموع تعداد کمتری از . بودند... یراسبق و از گروه حزب ملل اسالمی وحزب توده و تعدادی از پرونده قتل منصور نخست وز

، وضعیت این بند نیز همانند شماره سه با تراکم ۸۰و  ۸۰اما با هجوم امواج جدید زندانیان سال . بردند زندانیان در آن بند بسر می

جا برای . جمعیت انبوهی را به خود ندیده بودندگاه چنین  بندهای سیاسی زندان قصر طی چندین سال، هیچ. جمعیت درهم ریخت

. های سیاسی خارج کشور بودند تعدادی از زندانیان از فعاالن سازمان. تمامی راهروی زندان پر شده بود. خوابیدن وجود نداشت

از اهالی مرزی ایران و تعداد انگشت شماری از زندانیان . برد زنده یاد داریوش فروهر نیز در این زمان در زندان شماره سه بسر می

حدود ده پانزده نفر از کردهای ساکن مناطق . یکی دو نفر عرب خوزستانی نیز بودند. شوروی سابق بودند که اتهام جاسوسی داشتند

د ها پیر مرد مهربانی بود با حدود هشتا یکی از آن. ای دستگیر شده بودند مرزی ایران و عراق بودند که به طور خانوادگی یا طایفه

گفت بیست و پنج سال  می. فارسی خوب بلد نبود. کردم گاه صحبت می من با او گاه. سال سن که همواره لباس کردی بر تن داشت

یک مهندس عراقی عضو ! برد به سر میاینجا  و هم اکنون نیز مدت دو سال بالتکلیف در. پیش مدت ده سال در عراق زندانی بود

و ( یا بیشتر)برخی محافل به صورت دو سه نفره . که به اتهام جاسوسی به پنج سال محکوم شده بودنیز بود « عزیز»حزب بعث به نام 

 . تعدادی با پرونده انفرادی نیز بودند

ی ها چریکها خبر اعدام نه تن دیگر از  هنوز چند روز از انتقال ما به زندان قصر نگذشته بود که در بیست و دوم اسفند ماه، روزنامه

چی، حسن  رضا نابدل، مناف فلکی، اکبر مؤید، یحیی امین نیا، اصغر عرب هریسی، جعفر اردبیل های علی به نام فدائی خلق

این افراد در دادگاه در . را منتشر کردند( که در رابطه با حمید اشرف دستگیر شده بود)نقی آرش  زاده و علی سرکاری، محمد تقی

از کادرهای شاخه تبریز  همان، بقیه مت[۰۴]نقی آرش و حسن سرکاری  به جز علی. شدند بسته نظامی، همراه با تعدادی دیگر محاکمه

ها و نیز  قانونی ها و بی ی افشا شکنجه رضا نابدل و مناف فلکی دادگاه را به صحنه خصوص علی در این دادگاه همه به. گروه بودند

 . دفاع از اصول و عقاید سیاسی و انقالبی خود تبدیل کرده بودند

های دستگیر شده از هر  اعضاء یا سمپات. شناختند شدند در بدو امر یکدیگر را نمی بیشتر افرادی که به جنبش چریکی مربوط می

ای و لزوم  با اعدام عده. ترین یاران خود در ارتباط بودند شاخه، بخش یا شهر و منطقه تشکیالت فدائی، هر یک تنها با نزدیک

دیگر مطلع  توانستند از هویت و موقعیت سیاسی و سازمانی یک بسیاری از زندانیان به کندی می ای، رعایت مسایل خاص پرونده
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« ستاره سرخ»محافل متعددی که پس از دستگیری به نام کلی گروه . شدند با این حال زندانیان بتدریج به هم نزدیک می. شوند

های  های مستقیم و غیر مستقیم با شاخه ها از راه این. دنددا مشهور شده بودند، بخش دیگری از نیروهای زندان را تشکیل می

هوشنگ ترگل و دیگر . نیز بودند« آرمان خلق»تعدادی از فعاالن گروه مسلح . پویان رابطه داشتند -ئی و غیره گروه مفتاحیدانشجو

ودند به اتفاق سه تن دیگر از این ب های وحشیانه جانانه مقاومت کرده  اعضای این گروه به خصوص همایون کتیرائی که زیر شکنجه

افرادی وابسته به بعضی از محافل کوچک چند نفره نیز بودند که با شروع مبارزات مسلحانه، خود در صدد . گروه اعدام شده بودند

دستگیر و ، ۸۰ئی طی سال دانشجوای از فعاالن و مبارزان  عده. تهیه سالح برآمدند و یا حتا به سرقت مسلحانه از بانک دست زدند

یانی که در جریان سفر ریچارد دانشجو، عده زیادی از ۸۰در اوائل سال . های کوتاه مدت محکوم شدند ها به حبس بعضی از آن

نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا به ایران، با پرتاب سنگ به طرف ماشین او خشم و اعتراض خود را نشان داده بودند، به طور 

 . شدند یان به پرونده نیکسونی نامیده میدانشجوین ا. دسته جمعی دستگیر شدند

مانده اعضای رهبری و یا کادرهای اصلی  اعضا و کادرهای سازمان مجاهدین خلق با شرایط ویژه خودشان، خیلی زود دور باقی

رضا باکری، بابا سیدی  ای، علیرضا تشیٌد، اله خامنه سازمان مانند مسعود رجوی، بهمن بازرگانی، موسی خیابانی، ابراهیم آوخ، فتح

. بیشتر آنان به حبس ابد محکوم شده بودند. جمع شدند... کاشانی، منصور بازرگان، حسین قاضی، پرویز یعقوبی، تقی شهرام و

مسعود رجوی گویا به دلیل وجود . های این سازمان نیز بودند افزون بر این عده زیادی از کادرهای متوسط و اعضا و سمپات

دهی نیروهای خود  آوری و سازمان همان آغاز به جمع   مجاهدین از. لنگید مانده از شکنجه، هنگام راه رفتن هنوز می های باقی زخم

مجاهدین در این زمینه به دلیل دستگیری . مجاهدین و نیز فدائیان هر یک دست به ایجاد تشکیالت مخفی زدند. پرداختند

اما فدائیان به دلیل عدم . و سلسله مراتب سازمانی خودرا در زندان برقرارکردندجمعی بیشتر اعضای خود، خیلی زود روابط  دسته

ویژه به دلیل مسایل خاص دوران گذار از تشکیالت سیاسی مخفی به تشکیالت با  تمرکز و پراکندگی تشکیالتی و تلفات بیشتر و به

گیری تشکیالت فداییان با کندی و مشکالت همراه  از این رو شکل. نظامی، دارای انسجام قبلی خاصی نبودند -خصوصیات سیاسی

کسانی که محکومیت ابد داشتند و از نظر ساواک پرونده و . یک از رهبران و یا از کادرهای درجه اول نیز باقی نماندند هیچ. بود

ا و رعایت ضوابط امنیتی ه کاری پنهان. دهی مخفی نیروهای جدی سازمان را برعهده گرفتند موقعیتشان روشن بود، بیشتر بار سازمان

به هر حال در زندان قصر به مرور تشکیالت . و ضرورت محرز شدن هویت سیاسی و تشکیالتی افراد و غیره به زمان نیاز داشت

 [ ۰۲. ]مخفی شکل گرفت

از نظر خورد ها  آن. گرفت بتدریج کمون بزرگ تشکیل شد که حدود هشتاد درصد زندانیان را در بر می در زندان شماره سه قصر، 

های اولیه زندگی در زندان، امور نظافت و خدمات روزمره مانند  و خوراک و استفاده مشترک از وسائل مالقاتی، کتاب و هزینه

عالوه بر کمون . کردند پهن کردن سفره و غذا و شستن ظروف، تهیه چای و توزیع آن و غیره در یک مجموعه واحد زندگی می

یکی دو نفر . خرج بودند کردند و یا دو سه نفره با هم، هم و زندانیان دیگر، جدا از کمون تنها زندگی میای از منفردین  بزرگ عده
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مدافعان جنبش چریکی فدائی و مجاهد، با احساس مشترک در زمینه مشی سیاسی مبارزاتی، به . بیمار روانی یا عصبی نیز بودند

این دو دسته از این نظر . ز مرزبندی فکری و فلسفی میان دو گروه وجود داشتهمان آغا   اما از. طورکلی به یکدیگر نزدیک بودند

طور مشترک برگزار  با این حال مراسم و یاد بودهای سیاسی هرکدام، به. هر چند پوشیده و پنهانی، دارای مرزهای خاص خود بودند

 ۴۱در . داشت در زندان برگزار شده بود م بزرگپاسگاه ژاندارمری سیاهکل، مراس بهمن، اولین سالگرد حمله به  ۰۱در . شد می

ها در  البته هنوز سرود خوانی. اسفند اولین سالگرد اعدام سیزده تن نیز با برگزاری مراسم پرشور و سرود خوانی زندانیان گذشت

 . چندی نگذشت که به روال عادی زندان تبدیل شد. مراحل اولیه خود بود

. تر توسط ساواک دستگیر شدند های سیاسی چپ مارکسیستی کوچک و یا قدیمی وه، بسیاری از محافل و گر۸۰در سال 

های  بود که تقریباً تمام رهبران و اعضای آن بازداشت و بیشتر به زندان( ساکا)ها، سازمان انقالبی کارگران ایران  ترین آن قدیمی

، به سختی «رد تئوری بقاء»میرپرویز پویان در کتاب همان سازمانی بود که توسط ا   این. کوتاه و برخی دراز مدت محکوم شدند

برای حل و فصل بسیاری از مسایل مختلف داخل . در زندان تعدادی از مبارزان خارج کشور نیز بودند. مورد انتقاد قرارگرفته بود

این نمایندگان در . باط بودندشد در ارت نامیده می« زیرهشت»زندان، از پیش نمایندگان صنفی از خود زندانیان با دفتر نگهبانی که 

امور زندگی داخل بند و روابط واختالفات میان زندانیان و تعیین و رعایت مقررات سکوت، مطالعه یا خواب روزانه، جای خواب 

ر چنین د همهیئت  این. شبانه، تقسیم کتاب و روزنامه، ورزش و حمام و آشپزخانه و غیره کار هماهنگی و تنظیم را برعهده داشتند

ترکیب نمایندگان با تازه واردان و تراکم بیش از ظرفیت زندان به مرور تغییر . رابطه با مقامات زندان نیز وظائفی بر عهده داشت

عالوه براین افرادی بودند که ظرفیت یا توانائی و . نمایندگان در برگیرنده نیروهای مختلف باشدهیئت  شد کوشش می. یافت می

های بیشتر، داشتن رادیو،  مانند گفتگو در باره بهبود شرایط غذائی، تهیه کتاب، روزنامه. با زیر هشت داشتندتجربه گفتگو و مذاکره 

برخی . پتوی مناسب، مسائل کمبود جا، وسائل ورزشی، زمان مالقات و وسائل مالقاتی، رفتار پاسبانان و نگهبانان با زندانیان و غیره

ای با  کردند، جلسه برای ترمیم و تکمیل مسئولینی که از قبل کار می. گروهی خاصی نداشتند از این افراد منفرد بودند و وابستگی

در این جلسه پنج نفر به عنوان . های مورد توجه زندانیان تشکیل شد ها و محافل و شخصیت ای از نمایندگان گروه شرکت عده

یان خارج دانشجوحسین رضائی از فعالین کنفدراسیون : ند ازکه یادم هست این پنج نفر عبارت بودآنجا  تا. نماینده تعیین شدند

هولدمن به وکالت از طرف کنفدراسیون دانشجویان ایرانی مقیم )کشور که وظیفه مترجمی هولدمن وکیل آلمانی را برعهده داشت 

ن را بازداشت و به ده سال اما ساواک، حسین رضایی مترجم همراه هولدم. ها به ایران سفر کرده بود خارج برای دیدار از زندان

؛ پرویز یعقوبی از سازمان مجاهدین خلق؛ حسن اُردین (زندان محکوم کرد و وکیل آلمانی را نیر دست خالی به آلمان بازگرداند

 افشار از... ؛ یکی دیگر به نام(که شخصیتی متین و فکور و در عین حال پخته و مقاوم داشت« ساکا»یکی از کادرهای نسبتاً جوان )

 . و من از طرف فدائیان که وظائف مربوطه را برعهده گرفتیم« ستاره سرخ»
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های زندانیان و برخی  توجهی به خواسته در واکنش به بی. های هر روزه با زیرهشت شدت گرفت کشمکش ۸۰در اوائل تابستان سال 

شبی کلیه زندانیان با نخوابیدن و . دست زدیم« !اعتصاب خواب»ها، به طور جمعی اعتراض کردیم و یک شب به  اِعمال فشار

موضوع به کیفیت بد غذا و غیر بهداشتی بودن . طور آشکار، مقررات و نظامات زندان را زیر پا گذاشتند رفتن در حیاط زندان، به راه

 . دگرانه در زندان تازه در آغاز راه بو به هرحال چنین اعتراضات شورش. آن یا محدودیت مالقاتی و غیره مربوط بود

ها مملو از زندانیانی بود که در  هر روز از صبح تا غروب این اتاق. تر بود ها بزرگ در زندان شماره سه قصر، دو اتاق از بقیه اتاق

های سیاسی، نظری و یا جمع بندی تجارب  ها مشغول بحث و گفتگو های سه چهار یا پنج نفری دور هم جمع شده و ساعت گروه

در این زمان بود . کردند خواندند و یا تجارب سیاسی خود را به هم منتقل می تعدادی با هم کتاب می. دندگروهی و سازمانی خود بو

های سیاسی  در زندان. اجتماعی روستاهای اطراف ساری شدیم -که من و رحیم کریمیان مشغول دو باره نویسی تحلیل اقتصادی

با موج جدید . شد نوشته به طور مخفیانه نگهداری می به صورت دستهایی وجود داشت که  ها یا کتاب  همواره جزوات و نوشته

برداری شده و در جاهای امنی در زندان  بایست نسخه ها می همه این. شد ای نیز تهیه می های تازه زندانیان، بتدریج مطالب و نوشته

ها روی  دانیان وجود داشت از این رو نوشتهیی زنجا به جاجمعیت زندان نیز بیش از حد ظرفیت بود و امکان . شدند داری می نگاه

در این زمینه هر گروهی شبکه مخفی خاص . های دیگر منتقل شود شد تا به زندان کاغذ نازک سیگار در چند نسخه ریز نویسی می

ها را پنهان  کلی آنهایی داشتند که به ش ها یا ترجمه نوشته برخی از منفردین نیز دست. خود را داشت من نیز در این زمینه فعال بودم

  .داشتند نگاه می
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نیان  وضعیت زندا
به  ها چریک. در این مدت حوادث بسیاری در بیرون رخ داد. قصر بسر بردم ۴در زندان شماره ( ۸۰تا آبان ماه سال )حدود نه ماه 

تعدادی از  ها رگیریددر این . چندین درگیری مسلحانه در تهران روی داد. زدند گذاری و بانک زنی دست می عملیات بمب

مبارزانی مانند . دادند ی مسلحانه گوش میها درگیریبخش اعظم زندانیان همواره با دلهره و نگرانی به اخبار . کشته شدند ها چریک

رژیم نیز . ویژه حمید اشرف به نقطه امید و اتکای جنبش نوپا، تبدیل شده بودند به... حمید اشرف، صفاری آشتیانی، احمد زیبرم و

چنان قدر قدرت است و به موجودیت و ثبات و  کوشید نشان دهد که هم ، می«کاران خراب»هر بار با ادعای کشتن آخرین نفر از 

 . ترین خللی وارد نشده است کوچک« خدایگان آریامهر»استحکام برج و باروی 

زارنو تهران به شدت  مسلحانه در الله ، چریک فدایی خلق رفیق عباس جمشیدی رودباری در یک درگیری۸۰در بیستم تیرماه سال

های بسیار در  ساواک این رفیق را پس از شکنجه. اما او زنده بود. ساواک اعالم کرد او در راه بیمارستان در گذشت. زخمی شد

ر تومانی، محمد صفاری آشتیانی، یکی دیگر از نه تن مرد صد هزا. کند سرو صدا به طور مخفیانه اعدام می بی ۸۴هشتم مرداد سال 

مرداد روز کودتای شوم دربار و آمریکا و انگلیس رفیق احمد زیبرم که  ۴۵در سالگرد . شود ی مسلحانه کشته میها درگیریدر 

شرح ماجرای کشته . شود انگیز و حماسی در درگیری مسلحانه کشته می ها بود در یک ماجرای هیجان هزار تومانی جزو جایزه صد

از نه تنی . برانگیخت ها چریکیهان، احساس و عواطف مردم روزنامه خوان را نسبت به اهداف و مقاصد شدن زیبرم در روزنامه ک

 . ماند ها صد هزار تومان جایزه تعیین کرده بود، تنها حمید اشرف باقی که رژیم برای هریک از آن

 

چندی بعد رضا رضائی از . یاسی برگزار شد، از طرف زندانیان مجاهد، مراسم س۸۰خرداد  ۴۰با اعدام رهبران مجاهدین خلق در 

در پی آن مهدی رضائی . ها فرار کرده بود، در درگیری مسلحانه کشته شد کادرهای مرکزی مجاهدین که با گول زدن ساواکی

م او دفاعیه او در دادگاه و سپس اعدا. ساله عضو سازمان مجاهدین خلق در دادگاه نظامی محاکمه و محکوم به اعدام شد ۰۱جوان 

انعکاس این حوادث و تلفات بر زندانیان پیرو مشی مسلحانه، برعکس موجب تقویت بیشتر . انعکاس زیادی در جامعه داشت

ی بیرون، برگزاری سالگردهای ها درگیریاوضاع  ما طی این مدت بسته به . شد گرانه می جویانه و حتا پرخاش روحیات مقاومت

ها، مراسم پشت  یا سالگرد آن( فدائی یا مجاهد)خصوص با کشته و یا اعدام شدن هر چریک به  ۴۰سیاسی مانند قیام سی تیر سال 

بازتاب این . های آن بود ویژه سرود خوانی های دایمی با زیرهشت همین مراسم و به یکی از کشمکش. کردیم مراسم برگزار می

گاهی اوقات صدای سرود جمعی بیش از صد نفره در  شد گفته می. داد وضعیت افسران نگهبان بند را در تنگنای سختی قرار می

های مجاور زندان نیز  آن قدر بلند بود که به خیابان( قبل از ساعت نه شب که وقت سکوت و خواب بود)شامگاه روزهای تابستان 
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اما . ار بودندتر خود تحت فش ها از طرف مقامات باال آن. کرد این وضعیت نگهبانان را سخت ناراحت و خشمگین می. رسید می

. داد ها تنها مسئولین زندان را تحت فشار قرار نمی این تمرد. راند همبستگی یک پارچه وجمعی زندانیان، آنان را محتاطانه به عقب می

ای که موافق چنین حرکاتی نبودند را نیز دچار درد سر و ناراحتی  بلکه بخشی از زندانیانی که از قبل در زندان بودند و یا عده

آموزی  های مطالعاتی و ترجمه و یا زبان ها، برنامه در واقع با متشنج شدن اوضاع زندان و سر و صدای زیاد و درهم و برهمی. کرد می

انداز زندگی در زندان را مبهم و  ها و مراسم سیاسی پی در پی، چشم ویژه سرود خوانی به. گرفت  شعاع قرار می و غیره افراد نیز تحت

ها و یا اعتراضات خود را از طریق روابط  ها نیز از ترس اتهام و غیره، خواسته آن. کرد ها توجه نمی اما کسی به آن .تیره ساخته بود

در زندان عده معدودی بودند که برای رهائی از حبس سعی . رساندند خصوصی و در اختفا به گوش دیگران و یا مسئولین می

طور آشکار با  قضاوت جمعی در مورد این افراد هرچند که کسی به. ر نگاه دارندکردند خود را از هرگونه فعالیت جمعی کنا می

 . گذاشت، اما تند و در عمل با بایکوت همراه بود خودشان در میان نمی

های ورزش جمعی نزدیک به صد نفر و یا  شلوعی بسیار، برنامه. کرد اصوالً کسی از موج جدید زندانیان به اعتراضات توجه نمی

ها و سرو صداهای مربوط به بازی والیبال یا فوتبال زمین کوچک، فقدان جا و محلی  در حیاط مثلثی کوچک زندان در صبحبیشتر 

ی همیشگی در ها درگیریکه هر زندانی بتواند کمی با افکار و تنهائی خود سرکند، عدم تبعیت مرسوم از مسئولین و نگهبانان و 

هر . کرد لف بودند را سخت می غیره، عمالً وضعیت زندانیانی که با این حرکات مخاهای صنفی و سیاسی و غیره و طرح خواست

عده زیادی از پاسبانان به همراهی سرنگهبان خود به داخل بند . شد روزه هنگام تعویض پست نگهبانان از زندانیان سرشماری می

های خود اوضاع را به  در این مواقع نیز برخی با شیطنت. ماندند تا شمارش انجام بگیرد بایستی در جای خود می همه می. آمدند می

این مسایل به فشار کار . کار به دوباره شماری کشید. در چند مورد تعداد شمارش زندانیان با آمار جور در نیامد. زدند هم می

. رهای ایذائی خیلی زود قطع شدبه همین دلیل این کا. گرفت افزود و در عین حال موجب اعتراض بقیه زندانیان قرار می نگهبانان می

 . در مجموع انتظامات و آرامش دیرینه زندان و زندانیان به طورکلی دگرگون شده بود

قصد  در آغاز، بسیاری از والدین، به. شد های مالقات کننده نیز منعکس می روحیات مقاومت جویانه داخل زندان، به نوعی برخانواده

از زندان رهائی  ،خواستند که با اعالم پشیمانی و نوشتن تعهد و غیره ها می خود، به شکلی از آنتخفیف محکومیت و یا رهائی فرزند 

دادند و حتا  های خود دلداری می تقریباً همه زندانیان در وقت مالقات، به خانواده. ها برداشتند اما به زودی دست از این اصرار. یابند

آنان نیز به نوبه خود در . ها نیز از روحیه خوبی برخوردار شدند بدین ترتیب خانواده. دکردن ها را به مقاومت و اعتراض تشویق می آن

در هر نوبت مالقات، جمعیت انبوهی پشت در زندان قصر با معطلی . زدند مقابل خشونت و فشار مأموران زندان دست به اعتراض می

دادند، جلوگیری از مالقات افراد درجه  ها تحویل می خانوادهگیرانه وسائل و مواد خوراکی که  بازرسی سخت. شدند بسیار جمع می

ها  های خاصی میان خانواده گیری شدید در پذیرش کتاب و غیره کشمکش ، سخت(به جز والدین و برادر و خواهر و فرزندان)دوم 

ها و  یت عزیزانشان، دوستیها و موقع طور کلی شرایط مشترک خانواده مشکالت مالقات و به. آورد و مقامات زندان به وجود می
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دلی و  ها، احساس نزدیکی و هم در حقیقت میان خانواده. های قوی برای کمک و همیاری به وجود آورد ها و انگیزه آشنائی

. شد می  دردی به نسبت فارغ از گرایشات فکری که معموالً در میان زندانیان کم و بیش و پنهان و آشکار جریان داشت، دیده هم

کردند روحیه دیگران را باال برده تا  تر بودند، سعی می هایی که آگاه آن. کردند طریقی کمک می های کم بضاعت به ه خانوادهها ب آن

ها از انگیزه سیاسی برخوردار بودند و از این زاویه به دیگران یاری  برخی از خانواده. لی به فرزندانشان بکاهند از فشارهای احتما

ها  های بعضی از این خانواده کاری با هم. دهی خاص خود برخوردار بودند های مجاهدین در این زمینه از سازمان خانواده. رساندند می

 . رفیق اشرف دهقانی توانست از زندان زنان فرار کند ۸۴بود که درروزهای عید سال 

. آمدند تا هر دوی ما را ببینند ما با هم میهای  بیشتر اوقات خانواده. طی این مدت، چندین بار رحیم کریمیان و من مالقات داشتیم

یک روز . آمد مالقات می همراه خانواده به  عنوان خواهر رحیم به کاری یک شناسنامه باطله به زاده رحیم نیز با دست ناهید خواهر

عاطفی و حساسی بود، جریان از این قرار بود که دکتر که انسان . ها ایستاده است لهکه دکتر محمود فرهودی، در پشت میدیدیم 

وی با . ناهید ترتیب مالقات دکتر را داد. دانست او در واقع ما را یادگار احمد می. برای مالقات با رحیم و من ابراز عالقه کرد

. استفاده از شناسنامه برادر رحیم، دکتر محمود را به عنوان برادر از مراحل مختلف درب زندان تا اتاق مالقاتی بدیدار ما آورد

باورش . نوبه خود با خطر مستقیم دستگیری روبرو بود، از این جسارت و مهارت ناهید به شدت حیرت کرده بود محمود که به

  . شد که یک دختر جوان، توانائی و جرأت دست زدن به چنین کارهائی را داشته باشد نمی

. یافت باره خود را در محیط به کلی متفاوتی می دانیان، یکهمان آغاز ورود به زندان قصر، با دیدن جمع بزرگی از زن   هر زندانی از

ما زندانیانی بودیم که . کرد تر می تر و طغیانی خواهی محیط را پر شور عاطفی و احساسی حاکم بر زندانیان، خواهی نه -جو سیاسی

هایی که توان بیشتر و  خصوص آن در این میان سهم و مسئولیت امثال ما به. گرفتیم دیگر نیرو و هیجان می در کنار هم از یک

فضای جمعی زندان، و وفور احساسات و هیجانات عاطفی نسبت به شهدا و اعدام . تری داشتند به مراتب بیشتر بود محکومیت سنگین

هایی که امکان تخطی وجود داشت،  شدگان، برگزاری مراسم پی در پی و تمرد از رعایت مقررات و قوانین زندان در همه زمینه

در چنین شرایطی حضور عقل سلیم و بررسی . دادند تا کینه و نفرت علیه دیکتاتوری شاه شدت پیدا کند مه دست به دست هم میه

در همه سطوح شور و هیجان . برابر با رژیم در عمل رنگ باخته بود عقالیی مسایل و مشکالت یک مبارزه سهمگین و از هر جهت نا

زدیم و جای عقل و خرد و درایت را بیش از پیش تنگ  خواه به تداوم این فضا دامن می دل چه ناخواه و  ما خود چه دل. زد موج می

های پنهانی میان فدائیان و مجاهدین و نیز میان طرفداران مشی مبارزه مسلحانه و مخالفین یا منتقدین آن، در  وجود رقابت. کردیم می

مشخص بود، موجب  یا تازه واردینی که موقعیت وابستگی فکری گروهیشان نا مسئله جذب افراد جوان و. تأثیر نبود ها بی تند روی

ها رقابت  طور عمده میان مجاهدین و مارکسیست در این زمینه، به. شد گاه آشکار می های پنهانی و بروز اختالف و کشمکش

البته )های  طور کلی تقابل به. کردند میتر  های خود، این مسایل را مشکل از هر دو سوی بعضی با تندروی. ای وجود داشت فزاینده

   . ها کم و بیش وجود داشت میان مجاهدین و مارکسیست( خویشتن دارانه
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ها آزاد بودند  با این تفاوت که آن. گذشت، به نوعی مشابه مبارزه پیشاهنگ انقالبی در بیرون بود ها می چه که در زندان ظاهر آن به

زندانیان موج جدید در حقیقت موجودیت مکانی خود را به . بردند ساواک و شهربانی بسر میولی زندانیان در قفس و در چنگال 

دانستند که روحیه و آمادگی فکری و عزم و اراده را در مقابل رژیم و  همه خود را موظف و مسئول می. درستی در نیافته بودند

را محکم و قوی نگاه دارند تا بتوانند به تربیت کادرهای تازه خواستند پشت جبهه نبرد  همه می. کارگزاران مستقیم آن تقویت کنند

شد، با  خواستند افرادی را که وقت آزادیشان نزدیک می هائی که به نحوی در این شرایط فعال بودند، صمیمانه می همه آن. بپردازند

سان  بدین. کار شوند ند و یا خود دست بههای چریکی بپیوند تجارب تاکتیکی و عملی مبارزه آشنا کنند تا پس از آزادی به سازمان

ما در زندان، با حفظ روحیه و آمادگی مبارزاتی، . شد شرایط زیستی زندان بتدریج به سنگر مقدم دفاع از مبارزه مسلحانه تبدیل می

ر تأثیر تشدید کننده دیگ مان با سرود خوانی و تمرد علیه برخی مقررات زندان، بر یک تقویت قوای بدنی و صیقل مداوم عزم و اراده

های تاکتیکی و اجرائی، تمامی ضربات و لطمات  گیری جنبش چریکی و ارائه جمع بندی با توضیح تاریخچه شکل. گذاشتیم می

ما بدین ترتیب هویت و موجودیت خود را . کردیم سنگینی که به کادرهای پخته و توانمند جنبش وارد آمده بود را توجیه می

هایی که بنیان گذاران گروه، به اتفاق دیگران در اتاق عمومی اوین انجام داده  ها و نقد و بررسی آن جمع بندی. کردیم بازیابی می

تمرکز توجه و حساسیت به شرایط مبارزه در بیرون، همه را از توجه به . بودند، تماماً در مورد شرایط مبارزه در بیرون از زندان بود

این تناقضی بود که خود رفقا . حبس محکوم شده بودند، غافل کرده بود ظائف زندانیانی که به شرایط داخل زندان و طرز رفتار و و

ها،  هم زدن مقررات و نظامات دادگاه ارتش و در واقع تشدید سقف محکومیت ها با سرود خوانی و به آن. از خود نشان داده بودند

 . ها بود ن تقویت روحیه تمرد و سرکشی در زندانکمترین اثر آ. گذاشتند بر ذهن همه ما، تأثیرات زیادی باقی

بینانه  های عباس مفتاحی به مسایل حاد مبارزه در بیرون، خود او در برخورد با شرایط زندان دیدی واقع با این حال با وجود توصیه

متفاوت را به نحو خاصی اش در زندان دو عنصر  عباس در برخورد با مسئوالن زندان و به طورکلی در طول حیات هفت ماهه. داشت

بینانه و منطقی با  هم مقاومت و ایستادگی اصولی روی نظریات و مواضع خود داشت و هم برخورد نرم و واقع. با هم تلفیق کرده بود

به خصوص امثال ما که )با این همه در آن فضای احساسی و عاطفی، ما . گران خود داشت محیط، مبارزین و حتا مسئوالن و شکنجه

ما از اتکاء به خود . ، به وظیفه و مسئولیت خودمان پاسخ جدی و صحیح ندادیم(ای برخوردار بودیم سابقه و به هرحال تجربهاز 

ما . طور مستقیم بر عهده ما بود غفلت ورزیدیم و یا بهتر است بگویم که از اتکاء به خود و شناخت وظائفی که به. فاصله گرفتیم

اندازهای زندگی و شناخت اصول  ن در زندان، به طور جدی و کامالً مسئوالنه و با در نظر گرفتن چشمما بایست برای زندگی تازه می

های ما در زندان  چپ روی. اما متأسفانه ما چنین نکردیم. کردیم ای تنظیم می بینانه طرح مشخص و آگاهانه و قواعد آن به طور واقع

ما کوشش الزم . رفت خودی و احساسی پیش می طور خود به اما در مجموع بهگرچه هنوز تا مرزهای بحرانی فاصله بسیار داشت، 

ما نیز به سرازیری ادامه . برای مهار و فهم مسایل داخل زندان و جایگاه آن و نقشی که باید از آن انتظار داشت از خود نشان ندادیم

عکس واقعیت وجودی خود، به  گفت که زندان به توان به جرأت می. که ترمز محکم و مطمئنی داشته باشیم دادیم بدون این می
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هنوز نقش و اثرات . معطوف بود ها چریکتوجه ساواک نیز در اوائل به قلع و قمع . منطقه آزاد شده بیشتر شباهت داشت

ه من کآنجا  تأکیدهای عباس مفتاحی در مورد خودداری از تندروی، تا. ها برای ساواک مشخص نشده بود های داخل زندان فعالیت

نظرات عباس بیش از همه مربوط . طور کلی مربوط به شک و تردید نسبت به نفس راه و مبارزات پیشرو انقالبی نبود فهمیده بودم، به

به این . شرایط مشخص تثبیت پیشرو انقالبی بود و رعایت اصول و موازین تاکتیکی مربوط به  ها چریکبه چگونگی گام برداشتن 

ن قوای عملی نیروهای خودی و پروسه تحکیم آن در مقایسه با امکانات دستگاه عریض و طویل ساواک و دلیل با دقت روی تواز

من از عباس در . های او در همین چارچوب قرار داشت که من برداشت کردم نظرات و بازبینیآنجا  تا. شهربانی و غیره حساس بود

علت . او نیز به این مساله توجه محسوسی نداشت. وی دقیقی نکردمانداز و مراحل فرضی آینده جنبش سوال و پرس وج مورد چشم

گرچه گروه با ارائه . هایی، از داخل سلول زندان، صرفاً در حوزه ذهن جای داشت ها و ترسیم خط و ربط بینی این بود که چنین پیش

اما در . برای ادامه مبارزه تأکید ورزید مشی مبارزه مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتیک وارد عمل شد و حتا به بهای نابودی خود

لفعل و آماده به مبارزه روشنفکران  ها و به طورکلی بخش با شرایط بعد از عمل و مشاهده تلفات سنگین و عدم آمادگی گروه

 . طور مشخص توجه خود را به حفظ و ماندگاری تشکیالت موجود متمرکز کرده بود انقالبی، به

در حقیقت موقعیت مرگ و زندگی برای جنبش چریکی . قبل از شروع به عمل، ضربه سختی خورده بودسازمان مجاهدین خلق نیز 

ها  عباس با صراحت میان مبارزات پیشرو انقالبی و حرکت و مبارزات توده. ویژه برای تشکیالت فدائی پیش آمده بود نوپا و به 

ها بر  هایی که او بار تعدیل. به سختی ضربه خورده متمرکز بود« وپیشر»همه حواسش هم مربوط به ماندگاری این . تفاوت قائل بود

تا آن زمان همه هم و غم او این بود که . همان راهی که برگزیده شده بود، قرار داشت   تر ورزید، در ادامه عقالئی ها تأکید می آن

... ه و با چه شرایطی، با تشخیص چه کسانی وچه گامی، چگون)های بعدی را  ی فدائی بتواند باقی بماند تا گامها چریکتشکیالت 

طبیعی است که اگر او و . بردارد( آورم خاطر نمی وجه چیزی به هیچ من از عباس چیزی نشنیدم و شاید او گفته باشد ولی من به

جزنی دیدار و  بردند، و یا دست کم با بیژن های جمعی با تنوع فکری بیشتری از زندانیان بسر می احمدزاده کمی بیشتر در محیط

مسایلی که به هرحال پاسخ در خور و . شدند داشتند، مسلماً با سواالت و تناقضات مختلف از زوایای متعددی روبرو می گفتگو می

 . طلبیدند سیاسی می -کننده تئوریک قانع

های  ه نوشت که در قسمتل سا زاده در سلول اوین، چند روز قبل از اعدامش، مطالبی حاوی جمع بندی مبارزات یک مسعود احمد

دانم که این طرح تا چه اندازه در مشورت با عباس و نظر مشترکشان تهیه شده  من نمی. پایانی آن طرح و پیشنهاد عملی نیز داشت

برد به زندان قصر منتقل و سپس به  این نوشته، توسط رحیم کریمیان که بین دادگاه اول و دوم با مسعود در یک سلول بسر می! بود

اکنون از متن این . پرستان نیز بدون ذکر نام، خوانده شد یرون از زندان فرستاده شد و سرانجام بعد از دو سه سال از رادیو میهنب

در این نوشته کوتاه، پس از توضیح روند مبارزه پیشرو . نوشته چیز زیادی بیادم نمانده است و در هیچ جائی ردی از آن نیز ندیدم

وقتی که . ها، پیشنهاداتی از جمله ضرورت سازمان دادن مجدد واحد کوهستان نیز وجود داشت ای بسیج تودهومسایل تثبیت آن، بر
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به هرحال . آمد که از عباس در باره محتوای آن بدان صورت چیزی شنیده باشم من این نوشته را در زندان قصر خواندم، بیادم نمی

 . آمد وند مبارزه مسلحانه به حساب میای ر این نوشته برایم به عنوان یک راهکار مرحله

با این حال در زندان نیز، مقابله با رژیم از طریق ایستادگی و مقاومت در برابر مقامات . البته ما از صحنه اصلی مبارزه دور بودیم

پس . شد ای آغاز می شد، بالفاصله مقاومت و ایستادگی در شرایط ویژه برای هر مبارزی که دستگیر می. زندان به شکلی ادامه داشت

رعایت این اصل البته تنها . یافت نیز همین اصل در شرایط زندگی تازه در زندان و یا تبعید به شکل دیگری ادامه می  از محکومیت

تر از این اصل، اصل خود سازی و ارتقاء دانش سیاسی  مهم. شرط هویت و موجودیت هر زندانی صاحب موضع و نظر سیاسی نبود

متأسفانه . های تسلط اختناق در کشور بود سیاسی از موقعیت خاص زندان در آن سال -آموزی و استفاده فکری و زبانو اجتماعی 

توان گفت که تا دو سه سال اول،  به جرأت می. مورد اخیر نتوانست در میان موج زندانیان پرشور جای در خور توجه باز کند

نظری و سیاسی   پرداختن به خودسازی. زیستیم جوئی می عملی مقاومت و مبارزهفکری و   اکثریت بزرگ ما، عمدتاً در چهارچوب

بتدریج . طور یک جانبه دنبال شد با چنین وضعیتی، مقاومت و ایستادگی به. بسیار کم رنگ بود و عمالً در سایه قرار داشت

 . شد های اولیه ما، به نقطه حاد و بحرانی نزدیک می ها و چپ روی تندروی

در دلِ شور و . های جدی نیفتاد ها و بازنگری به فکر بازبینی( به عنوان نمونه خودم)ن شماره سه قصر، هنوزکسی از درون در زندا

طور جدی و مسئوالنه به نقش و کارکرد متقابل فکری سیاسی زندانیان در برخورد با روند  کس، به شوق حاکم بر ما، در واقع هیچ

. در آن زمان شرایط الزم برای جاری شدن روند نقد و بررسی همه جانبه فراهم نبود. دی نداشتجنبش در بیرون از زندان تأکید ج

آمیز در هم آمیخته شده  زاده، با احساسات عاطفی و پیروی تعصب بلکه برعکس از آغاز، دفاع از مشی مبارزه و نظرات مسعود احمد

در . ای و غیره تبدیل شد انقالبی با غیر انقالبی و سیاسی کاری و توده تعصب تب آلود و به نوعی مرز بندی این حالت بتدریج به. بود

تر  هنوز نقطه نظرات جدی. زندان قصر، کم و بیش، نظرات هر چند مقدماتی بیژن جزنی نسبت به مبارزه مسلحانه مطرح شده بود

خصوص مسایل انتقادی به مشی مبارزه  به طورکلی ازطرح چنین مسایلی ما به . جزنی ارائه نشده بود و یا من از آن مطلع نبودم

. انگیخت کاری که جزنی شروع کرده بود، کم و بیش نوعی مقاومت گروه گرایانه را در ما برمی. کردیم ل نمی مسلحانه استقبا

  

شت که شرایط باید به یاد دا. کسی هم قادر به جلوگیری از آن نبود. شد ها همانند آب رودخانه به پیچ تند خود نزدیک می تندروی

در آن زمان . شد ای که در کشور به راه افتاده بود تقویت می طورکلی از شرایط مبارزه روحی و گرایشات چپ روانه زندانیان، به

عباس . فکری ایران را فراگرفته بود ای از محافل و مجامع روشن های قابل مالحظه گری، بخش موج سنگینی از شور و شوق انقالبی

اما این تب و . باره تب کرد ها گفته بود تهران یک گاه نظامی در باره چاپ و پخش عکس نه نفر صد هزار تومانیمفتاحی در داد

ها،  با آغاز مبارزه، در بسیاری از محفل. خورد چشم می فکری بیشتر به های دانشگاهی و محافل روشن ویژه در محیط هیجان، به

نیز با طرح « ی فدائی خلقها چریک». ای برای دست زدن به عمل به وجود آمد فکری شور وشوق تازه های روشن ها و جمع گروه

های خود درج  که در برخی از اطالعیه« اگر خون قادر به بیداری خلق است، بگذار از خون ما رودی خروشان جاری شود»شعار 
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و ادامه آن در  ۸۰پی و گسترده در طول سال های پی در  با بازداشت. زدند کرده بودند، مستقیماً به این شور و احساسات دامن می

یک نواخت و جا افتاده زندان نیز به سرعت با تراکم جمعیت و بروز احساسات،   محیط. ها شد ، این احساسات وارد زندان۸۰سال 

ر و توانست محل بسیار مناسبی برای برخورد افکا زندان که می. خوش دگرگونی جدی شد ها، دست گری ها و پرخاش تندروی

های سیاسی و نقد و بررسی عقاید مبارزاتی مختلف باشد، بتدریج تبدیل به میدان نبرد سیاسی میان زندانیان و  ها و روش سیاست

  . چندی نگذشت که این میدان در عمل تبدیل به نوعی سنگر مقدم مبارزاتی گشت. مسئوالن زندان شد
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 بیژن جزنی
. اد معدودی، دارای نظرات و تجارب الزم و حتا غنی بودندانبوهی از زندانیان پرشور، تعد میان 

بعد از . برد او در زندان قم به حالت تبعید بسر می. ها بیژن جزنی قرار داشت در رأس آن

. های شاخه شهری گروه یک و حمله به پاسگاه سیاهکل، او را نیز به تهران آوردند دستگیری

ها روبرو شد که هر آن  ای از نیرو باره با امواج تازه کجزنی بعد از چند سال شرایط آرام زندان، ی

. دهی برخوردار بود او از دانش تئوریک و تجربه مبارزاتی و سازمان. شد ها افزوده می بر تعداد آن

از امکانات . او طی چند بار رفت و آمد به زندان، دید و برنامه روشنی از زندگی در زندان داشت

جزنی خیلی زود . گرفت های زندان، با تعمق و خالقیت بهره می ژگیمحدود و در عین حال از وی

ها برخورد داشته باشد، در مورد نقطه نظرات رهبران گروه  توانست با آن با کنجکاوی تمام از زندانیانی که وی می. دست به کار شد

های دیگر  مدزاده و پویان و برخی از نوشتهکتاب اح. پرسید ها می های آن ها و آخرین جمع بندی دو که در اوین بودند، از گفتگو

به . ، خواندم(هرچند کامل نبود)در زندان قصر  ۸۰من کتاب احمدزاده را در تابستان سال . به طور محرمانه وارد زندان شده بودند

. دو آشنا شود کوشید که از آخرین نقطه نظرات رهبران گروه اما او می. ها دسترسی داشت رسید که بیژن به این کتاب نظر می

  

 

صورت یک رشته  ها نیز به حتا بعد. نظریات اصالحی بیژن در آغاز هنوز جنبه بازنگری و بازبینی از مشی مبارزه مسلحانه نداشت

نقطه نظرات بیژن، از زاویه کلی و عمومی، . تر به مبارزه مسلحانه معرفی نشد های آشکار با نگاهی متفاوت یا عمیق نظرات و تحلیل

از این روی هم درونی بود وهم . ارچوب بازبینی و بازسازی نظریه مبارزه مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتیک قرارداشتدر چه

برای . متأسفانه هیچ تفکیکی توسط بیژن صورت نگرفت و منتقدان وی نیز با کلیات مواضع او از این زاویه برخورد نکردند. بیرونی

حتا نحوه کار حمید اشرف و صفائی فراهانی و . تقیمی به نظرات بیژن جزنی نداشتهمه روشن بود که شروع جنبش ربط مس

طور که واقعیات نشان داد، با نقطه نظرات بیژن  دیگران که ادامه گروه جزنی بودند و خود گروه جنگل را تدارک کردند، همان

نقطه نظرات او در چهار چوب اصالح، تدقیق و  و یا برعکس، به استناد آنچه که بیژن به تدریج نوشت،. خوانی نداشت جزنی هم

« آنچه یک انقالبی باید بداند»جز جزوه  به. تکمیل نظرات مسعود قرار داشت و با تشکیل کانون شورشی درکوهستان هماهنگ نبود

ه مسلحانه توسط او شد جزنی آن را به نام صفائی فراهانی در زندان نوشت، هیچ نوشته معتبر دیگری قبل از شروع مبارز که گفته می

های خودش به بازخوانی  ها و ارزیابی گرفتن آن، با دیدگاه در حقیقت بیژن پس از شروع مبارزه مسلحانه و شتاب. بود نوشته نشده 
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 .به کارش ادامه داد و یا طرفدارانش چنین تلقی از او داشتند« بنیان گذار»عنوان  او بتدریج به. اصالحی از درون دست زد -انتقادی

به نظر من . کردند همان آغاز با وی به عنوان کسی که در شروع مبارزه نقشی نداشته و در زندان بود، برخورد می   اما منتقدان بیژن از

های اولیه بیژن، بیشتر  پیرامون نظرات و تحلیل. تأثیر نبودند گرایانه در کشمکش میان بیژن و مخالفین وی، بی احساسات گروه

یک از  تقریباً هیچ. سلحانه و افراد و محافلی که با موج مبارزات مسلحانه به حرکت درآمده بودند، گرد آمدندهای جنبش م سمپات

حتا . های بیژن دست کم در آغاز هم داستان نشدند کادرهای شناخته شده و به اصطالح درجه اول در زندان، با نظرات و دیدگاه

 نظرات او ایستادند ها در مقابل ها تا مدت برعکس اکثریت بزرگ آن

کاری که بیژن جزنی یک تنه شروع کرد، با توجه به سلطۀ جوٌ عاطفی و احساسی بر زندانیان و ناتوانی و پائین بودن دانش و 

ی فکری همراه با ها درگیریها و  کشمکش. شد های مارکسیستی در میان آنان، توسط دیگران همراهی و تکمیل نمی آگاهی

  شدند درهم گره ئی علیه مسئوالن زندان، در عمل با تمام موضوعات بسیار حساسی که بتدریج مطرح میجو بندی و تقابل دسته

شاید یکی از اشتباهات بیژن این بود که نقد و . کار بیژن، به نوعی مقابله جوئی از درون با مبارزه مسلحانه نیز تلقی شد. خوردند

زاده که برای  د مشی مبارزه مسلحانه را بدون تفکیک از نظریات مسعود احمدهای اصالحی و تکمیلی خود در مور ها و طرح بررسی

شاید با چنین تفکیکی از اتوریته . داد ای به وی نمی شاید موقعیت امنیتی خاص زندان چنین اجازه. داد بود انجام می همه شناخته شده 

گذار  همان آغاز به عنوان بنیان   رسد او از به نظر می! کاست و کارآئی و نفوذ کالمش در میان زندانیانی که در اطراف او بودند، می

این در حالی بود که جز تنی چند از زندانیان، تقریباً تمامی نیروهای داخل زندان، مستقیم و غیر مستقیم در . جنبش چریکی ظاهر شد

ها شنیده  ی پویان و مسعود را خوانده و یا در باره آنها ها تنها کتاب بیشتر آن. زاده قرار داشتند احمد -پویان -ارتباط با گروه مفتاحی

این . شدند بخشی هم تازه با نامش آشنا می. بودند  تا آن زمان از بیژن جزنی هیچ نوشته نظری و تحلیلی ندیده و یا نشنیده. بودند

ای که  و شبهه در باره مبارزه شرایط برای انعطاف و شک. بود وضعیت بدون شک نوعی حالت تدافعی و گروه گرایانه ایجاد کرده 

شک بدون داشتن احساسات و هیجانات و  راهی که بی. بود مناسب نبود به مثابه راه نوین جنبش کمونیسی ایران مطرح شده 

جای  با توجه به این مسایل، کار فکری و نظری بیژن به. شد آمیز، از جذبه و نفوذ کالمش به شدت کاسته می های تعصب شوریدگی

کردن نفوذ کالم پویان و مسعود و راه نوین جنبش  رفتن و تعمق مسئوالنه، در کنه ضمیر بسیاری از افراد، نوعی ضعیفجدی گ

تأثیر از چنین روحیات و طرز  ای بی کار یا توده های اولیه علیه نظرات او و طرح اتهامات سیاسی واکنش. شد انقالبی تعبیر می

ای چون نابدل، مناف، بهروز دهقانی، بهمن آژنگ، اسداله مفتاحی و  از کادرهای ورزیدهمتأسفانه بسیاری . ها نبودند برخورد

 . دیگران نیز زنده نماندند

همه زندانیان تازه وارد که در اوائل در زندان با بیژن بودند، از لحاظ تجربه سیاسی، دانش و معلومات تئوریکی و تجارب  میان 

جز حسن  طور که من شنیدم، به حتا در میان اعضای خود گروه جزنی آن. ادی وجود داشتگری و غیره با بیژن فاصله زی سازمان

همان آغاز مربوط    دلیل نبود که بخش بزرگی از نظرات او از به هرحال بی. گیری با بیژن فاصله داشتند طور چشم ضیا ظریفی بقیه به
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های جهان کمونیست، تجزیه و تحلیل و نقد مواضع حزب  بندی های مربوط به قطب روانه، دیدگاه به نقد مواضع و رفتارهای چپ

بتدریج با مطالعه جزوات  بیژن . فلسفی و غیره بود -های فکری ساختن مرزبندی کمونیست چین، مائوئیسم و اتحاد شوروی، روشن

. های انتقادی کرد بررسیهای داخل اتاق عمومی اوین و غیره شروع به نقد و  پویان و مسعود و گفتگو و پرس وجو در باره بحث

گرچه کسی ! اما کو گوش شنوا؟. شد تجارب زندگی در زندان از اولین مواردی بود که توسط بیژن به اطرافیان ارائه می

ولی برای . آسانی مورد ایراد قرار دهد چون از تجربه و تعمق برخاسته و در نتیجه قابل رد کردن نبودند توانست آن را به نمی

هنوز روال زندگی در . های تلخ در گذر زمان احتیاج داشتند کسب تجربه و آزمون  آن، اکثریت بزرگ زندانیان، بهکاربست عملی 

 . رفت چنان در سرازیری پیش می زندان هم

کلی و  طور نسبت متفاوت با بینشی که در گروه مفتاحی پویان وجود داشت با مسایل کشور، جامعه و مبارزه به   البته بیژن از بینشی به

زیر ساخت فکری، اجتماعی و تجربی بیژن با زیر ساخت فکری، اجتماعی و . کرد تر برخورد می مبارزه مسلحانه به طور مشخص

سیاسی در دانشگاه  -های صنفی و اجتماعی ویژه از تجربه فعالیت جزنی از سن و سال بیشتر و به. تجربی گروه دو متفاوت بود

، فعالیت داشت و طبعاً با استعداد و خالقیت و شهامتی که داشت ۲۴تا  ۴۱های  بهه ملی دوم در سالچنین درج او هم. برخوردار بود

از این رو به . های مردم در آن شرکت داشتند هایی از توده او شرایطی را دیده و کار کرده بود که بخش. بود  تجارب زیادی اندوخته

هایی از  ها، از نفوذ مذهب و روحانیون در بخش سیاسی آن -صنفی و صنفیها و مبارزات  نقش و اهمیت و ضرورت مبارزات توده

اش نیز از اکثریت قریب به  او حتا از نظر هویت فردی واجتماعی و اقتصادی. طور تجربی و مستقیم پی برده بود جامعه و غیره به 

التی، با فعالیت در سازمان جوانان حزب توده از های سیاسی و تشکی های فعالیت از نظر اندوخته. اتفاق مبارزان دیگر، متمایز بود

 . های بسیار اندوخته بود تجارب خوب و بد نسل قبلی مبارزان چپ ایران توشه

بود که تقریباً هیچ پیوند واقعی و آشنائی ملموسی از  های مبارزاتی خود را آغاز کرده  ای فعالیت مفتاحی در دوره -اما گروه پویان

مرداد  ۴۵آلود روزهای کودتای  های مه توانستند گوشه شاید تعداد اندکی از اعضای گروه می. یشین نداشتتجارب مبارزات نسل پ

های جبهه ملی دوم  اتفاق اعضای گروه از تجارب مستقیم فعالیت اکثریت قریب به . باشند  یاد داشته  های حکومت نظامی را به و سال

  های مردم باقی نمانده شد که دیگر رمقی برای مبارزات صنفی و سیاسی توده گذاری پایهگروه در شرایطی . نیز برخوردار نبودند

کادرهای گروه و از جمله رهبران آن از . های مردم روبرو نبودند هایی از توده ها حتا با اعتراضات از نفس افتاده جمعی بخش آن. بود

خواندند اما در حیات اجتماعی کشور، نشانی  ها می ایل را در کتابها این مس آن. طور عینی و مستقیم محروم بودند  چنین تجاربی به

بدون اینکه . طور کلی با شرایط فزاینده اختناق سیاسی محمدرضا شاهی در اواسط دهه چهل روبرو بود  گروه به. دیدند از آن نمی

های مبارزاتی  ها و پروژه بود که در طرحبا توجه به این مسایل . باشند  ای کسب کرده اعضای آن از تجارب نسل پیش از خود توشه

 . شد ها دیده نمی سیاسی توده -گروه، اهمیت چندانی به مبارزات صنفی و صنفی
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گرانه و آموزش تئوریکی در گروه و نوع نگاه آن به جهان و اختالفات اتحاد شوروی و  طورکلی آموزش اعضا، روحیات شورش به 

طور کلی نوشته و یا سندی از  از همه نقطه نظرات خود بیژن جزنی مطرح است چرا که به بیش )چین و غیره با نقطه نظرات بیژن 

های  تفاوت( کرد دقیقاً از چه تئوری و استراتژی و تاکتیک انقالبی پیروی می« جنگل»گروه اول منتشرنشده بود که نشان دهد گروه 

هایی در مورد شناخت تاریخ سیاسی معاصر ایران، تحلیل و تبیین  این اختالفات بود که بیژن به تالش با توجه به . زیادی داشتند

ها،  امپریالیست اوضاع اقتصادی و اجتماعی، نقش مذهب در جامعه و در میان مردم، موقعیت دیکتاتوری شاه و مسئله وابستگی به 

طرح مرحله بندی جنبش مسلحانه و  ای بود که بیژن به در دلِ چنین تالش گسترده. زد  بررسی تضادهای اصلی و عمده و غیره دست

ها و  دهد که موضوع گفتگو ها نشان می همه این. پردازد ها و غیره می های صنفی سیاسی توده شدن آن، ضرورت فعالیت ای نحوه توده

ها و  ود و گامهرچند نقطه ثقل اختالفات پیرامون مبارزه عمالً موج. های مبارزه نبود وجه محدود به اشکال و شیوه هیچ مجادالت، به

اما اختالفات فکری در مورد شناحت جامعه، نوع سازماندهی، تعیین . ویژه نقش و جایگاه کاربرد سالح بود مسیر پیشرفت آن و به

در آن زمان مساله گرهی میان موافقان و مخالفان . جانبه بودند ها و غیره، عمیق و همه شعارهای تاکتیکی، چگونگی تمرکز انرژی

لی که  در حا. بود  متمرکز شده( یعنی نقش سالح)و یا عدم آن « آمادگی شرایط عینی انقالب»بیشتر پیرامون مساله نظرات بیژن 

  . تر از آن بودند جانبه تر و همه ای مسایل بسیار ریشه

طیف نیروهای  طور کلی در  در طول مدتی که در زندان قصر بودم، به. متأسفانه برای من شانس دیدار با بیژن جزنی دست نداد

برای آرام کردن شرایط . کرد مسایل جنبش و زندان برخورد نمی نگرانه به  وابسته به جنبش چریکی، کسی با نگاهی عمیق و آینده

داشت،  گی ضرورت حتمی تری که برای رشد فکری و برخورد آراء و عقاید و شکوفائی اندیشه زیستی زندان و ایجاد مناسبات آرام

توانست در  کس نمی بلکه برعکس موج چنان سنگین بود که هیچ. توانست کار موثری انجام دهد نمی( خواست حتا اگر می)کسی 

های نظری و  با توجه به این شرایط بحث. شد ایستادن در برابر این موج یقیناً منجر به ایزوله شدن خود فرد می. مقابل آن بایستد

زاده و نظرات بیژن به راه  بش چریکی در زندان پیرامون نظرات مسعود احمدمجادالت سیاسی که بتدریج در میان طرفداران جن

ها و  بندی همان آغاز تابع دسته   ها از در واقع کل این گفتگو. بندی کلی مخالف و موافق تبدیل شد افتاد، طولی نکشید که به دو دسته

ظری گسترده میان زندانیان، به خصوص پیرامون نظرات در آن شرایط، مجادالت ن. های سیاسی و عملی داخل زندان شد سنگر بندی

وجود تمایالت شدید احساسی نسبت به مشی مبارزه مسلحانه و رهبرانی . وجه از محیطی مناسب و سازنده برخوردار نبود بیژن به هیچ

و محل ( ن زمان پیدا کرده بودبرخالف شهرتی که در آ)جای دانشگاه انقالب  زندان به. ترین مانع بود زاده، مهم مانند مسعود احمد

های متنوع و نمایندگان فکری گوناگون، بدون هیچ تردیدی تبدیل به نوعی خط مقدم جبهه سیاسی  استثنائی برای برخورد اندیشه

ز عمل داخل زندان نی. ها نیز حداقل تا دو سه سال اول، مشخصاً عمل بود های درستی حرف و نظر در زندان مالک. نبرد با رژیم شد

نبرد صاحبان فکر و مدعیان  ها به زندان تبدیل به  همان آغاز ورود امواج تازه نیرو   نبرد فکری از. روی نبود چیزی جز تندروی و چپ

های درستی  نزد بسیاری از زندانیان، مالک. پرداختند ها بودند که عمالً با هم به رقابت و مسابقه می در این میان این شخصیت. شد
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های حتا کودکانه در طرز زندگی، خورد و  گیری طرف و سخت همان چند قدمی یعنی طرز برخورد با زیرهشت از یک   رها د اندیشه

یابی به نتایج صحیح و  هایی عدم دست ترین عارضه منفی چنین محیط مهم. خوراک و پوشاک و نظائر آن از طرف دیگر قرار داشت

چنین شرایطی در هر جا که باشد، همواره مرزهای . های مردم ایران بود ه تودهخواهان ترین مسایل جنبش آزادی عدم شناخت مهم

های سیاسی بیژن جزنی نتوانست از  دلیل نبود که مجموعه اندیشه بی. کند تر می ورزی سیاسی اجتماعی را تنگ و تنگ بیکران اندیشه

فضائی که . شده سیاسی نبود ضای سنگربندیبه نظر من اصلیترین علت چیزی جز همین جو و ف. تناقضات آشکارش خالص شود

 . خواسته عمالً در یک طرف آن قرار داشت هایش خواسته یا نا ها و تجارب و تیز بینی خود بیژن جزنی با تفاوت

سیاسی و  -های مخفی ها پیرامون ضرورت یا عدم ضرورت تشکیالت وجود شرایط خاص اختالفات سیاسی در زندان، اتالف انرژی

عمالً همه را به تنگنا ... مسایل حساس و اختالف برانگیزی مانند جذب تازه واردان و چگونگی کار آموزشی با آنان و یا صنفی و

های  برخورد. کرد این شرایط فشار سنگینی به منفردین و زندانیان مستقلی که به هیچ گروهی وابستگی نداشتند، وارد می. کشاند

با گذشت زمان، . عمالً اختیار و حریم بسیار محدود شخصی افراد را برهم زد( ۸۰در سال)قصر افراطی زندانیان در زندان شماره سه 

شاید برای برخی از زندانیان ( کمونی)تحمیل زندگی جمعی . کرد طرز زندگی خود را خودش انتخاب کند کمتر کسی جرأت می

حق موجودیت و . تری را در پی داشت حی سختاما جدا از کمون بزرگ زندگی کردن به مراتب شکنجه رو. نوعی شکنجه بود

یکی از معیارهای  ها، به  های سیاسی مبارزاتی داخل زندان گیری جبهه. فعالیت دگراندیشان نیز در زندان به نوعی زیر سوال رفته بود

یار بد آن تعداد از توان وضعیت بس خوبی می ها، به تندروی با توجه به . اصالت، صداقت و درستی مواضع سیاسی و نظری در آمد

شرایط طوری بود که . ، مجسم کرد«شکستند»حرف آمدند و یا حتا با شکنجه و فشارهای دیگر  مبارزانی که با چند سیلی و لگد به

داد و خدای نکرده ادعائی، یا انتقاد و نظر سیاسی مغایر با جو غالب داشت،  اگر کسی با چنین ضعفی در زندان خودی نشان می

شد باری که بردوش گرفته بیش از  شدن متوجه می و یا اگر کسی بعد از زندانی. شد دی پینه بر پشت با او برخورد میچون یهو هم

حد ظرفیتش بوده و تحمل سالیان طوالنی زندان برایش سنگین است، و یا به اشتباه گذرش به زندان افتاده و یا راهی که برگزیده 

چنین . گرفت القاعده برخوردهای تندی صورت می در چنین مواردی علی. کرد ر مینادرست بوده و غیره، در مخمصه بدی گی

ها قرار  ها و تحقیر افرادی به خصوص اگر از توانائی فکری و دانش سیاسی و تئوریکی برخوردار بودند، بیشتر زیر ذره بین حساسیت

هایی که نقطه ضعفی به هر حال داشتند، انگشت نما کردن  آنویژه از سوی  برای بستن راه هر گونه تأثیری بر دیگران و به. گرفتند می

چنین افرادی در صورت . از جنبه دیگری مقابله تبلیغی علیه آن افراد ضروری بود. کرد ها، نقش پیش گیرانه القائی بازی می آن

. بعضی دیگر سرایت دهند  را به توانستند کسان دیگری را با خود همراه کنند و یا وسوسه به خود فکر کردن داشتن آزادی عمل، می

 . ها همه جزو گناهان کبیره بودند این
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ن وکیل آباد مشهد  زندا
دیری نپائید . توانست پایدار بماند این وضعیت به هرحال نمی. سوخت گری فزاینده می چنان در تب انقالبی زندان شماره سه قصر، هم

آباد شیراز  به زندان عادل  اولین دسته. ا را به شهرهای شیراز و مشهد منتقل کننده مقامات زندان قصر تصمیم گرفتند بخشی از زندانی

لی شست نفراز زندان شماره سه و  ای حدود پنجاه ا در اوائل آبان ماه عده. های انفرادی فرستاده شدند بعیدت  برخی نیز به. اعزام شد

رضا : ای ها افسران توده در میان آن. ز شماره چهار قصر بودنداز این عده بخش کوچکی ا. چهار قصر را برای حرکت فراخواندند

ای دیگر و حبیب اهلل عسکر اوالدی و ابوالفضل حیدری از پرونده ترور  شلتوکی، ابوتراب باقرزاده و ذوالقدر و یکی دو نفر توده

اتوبوس توسط عده زیادی ژاندارم به جمعی توسط چندین دستگاه  طور دسته همه ما به. وزیرپیشین نیز بودند حسنعلی منصور نخست

   . مشهد اعزام شدیم

این زندان نوساز بود که به سبک . آباد، در چند کیلو متری شهر مشهد قرار دارد های جاده وکیل زندان بزرگ مشهد در بیابان

مان سه طبقه برای صد چهارصد متر که چهار ساخت های آمریکائی ساخته شده بود با یک راهروی طوالنی در حدود سی زندان

های متعدد در هر  گرم و دستشوئی های آب با حمام مدرن و دوش. ها با فاصله از یک دیگر، در یک طرف آن قرار داشتند زندانی

ای  در طرف دیگر این راهروی دراز، تأسیسات اداری و درب خروجی و یک سالن بسیار بزرگ غذا خوری با آشپزخانه. طبقه آن

در قسمت انتهایی راهروی آن، ساختمان درمانگاه و دندان پزشکی و . های ماشینی بزرگ قرار داشت شوئی بزرگ و مدرن و ظرف

ای حدود سی چهل متر با دیوار بلند سیمانی با چند  این مجموعه با فاصله. وجود داشت... بافی و یک کارگاه نسبتاً بزرگ جوراب

کاری و  ها بودند که به اتهام قتل، نزاع، بده های مردم روستا ان عادی، از تودهنزدیک به نود درصد زندانی. برج نگهبانی محصور بود

های  اتاق. سال اختصاص داشت۰۵گویا بندی جداگانه به بزهکاران کمتر از . بردند قاچاق مواد مخدرو نظایر آن در زندان بسر می

ای، ساکنین همیشگی زندان  از زندانیان و مجرمین حرفه ای عده. داد نفر را در خود جای می ۰۴های سه طبقه حداقل  زندان با تخت

جا، بهترین مکان برای انتقال تجارب  وجود این ترکیب در هم و برهم در یک. بودند و یا میان آزادی و زندان در رفت و آمد بودند

خرید سیگار و برخی خورد و دست که بیشترین بودند، برای تأمین مخارج خانواده و  زندانیان تهی. ها به همه بود کاری خالف

ها  بافی در داخل بند کاری و کیف تابی و منجق کردند و یا اغلب به کار نخ خوراک و غیره، یا در کارگاه جوراب بافی کار می

 ساختمان شماره یک تماماً شامل. ساختمان زندان بودند رفته حدود هزار و پانصد تا دوهزار زندانی در چهار هم روی. مشغول بودند

در این ساختمان، زندانیان خارجی پاکستانی، افغانی و یا . داد های انفرادی بود که تعداد کمتری از زندانیان را در خود جای می سلول

 . بردند ند بسر میای از زندانیان ثروتم اتهام استفاده یا حمل مواد مخدر بازداشت شده بودند و نیز عده  توریست اروپائی که به
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در زندان وکیل آباد، حدود . های شماره دو و سه وچهار در میان زندانیان عادی پخش کردند پ ما را در ساختمانهمه افراد اکی

های خود یک اعتصاب غذای  ای از خواسته ها چندی قبل از ورود ما بر سر پاره آن. پانزده بیست زندانی سیاسی از قبل وجود داشتند

احتماالً )ای  پور، هاشم بابا علی، غالمرضا بانژاد، و یک روحانی به نام خامنه صطفی حسنم. طوالنی و سخت را از سرگذرانده بودند

 . ، دکتری به نام مرندی و تعدادی دیگر در ساختمان شماره یک بودند(ای هادی خامنه

های  دو ردیف نردهدر پشت . اتاق مالقات در زندان قصر تهران، قدیمی بود. یکی از مشکالت زندان مشهد وضعیت مالقات آن بود

. کردند هر طرف آن یک تور سیمی برای کنترل بیشتر نصب شده بود، زندانیان با هم دیدار می آهنی با فاصله حدود دو متر که به

. لن مالقات در زندان مشهد مدرن بود اما سا. ایستادند تا گفتگوهای مالقات کنندگان را بشنوند ها می یک یا دو پاسبان میان این نرده

تنها یک . زدند نشستند و با گوشی تلفن با هم حرف می کرد می طرفین مالقات پشت شیشه قطوری که هیچ صدایی از آن عبور نمی

این نحوه مالقات در قیاس با مدل . ها تحت کنترل بودند خط تلفن. توانست ایما و اشاره احتمالی را کنترل کند پاسبان می

ترکیب . ما در بندهای مختلف بودیم ۸۰از آبان تا پایان سال . کاست ها و غیره می ا و توصیهه اش، از رد و بدل کردن پیام قدیمی

مجموع )دوستانی که در طیف مارکسیستی و جنبش چریکی قرار داشتند . های سیاسی نیز مانند زندان قصر تهران بود زندانی

رحیم کریمیان، : عبارت بودند از( بودندآنجا  پیش درهایی که در دو یا سه دسته از تهران به مشهد منتقل شده و یا از  آن

مؤیدی، عباس میر مؤیدی، ولی جعفریان، عبدالحسین پوریکتا، احمدمیر جعفرنجفی، احمدرضا شعاعی، رضا غبرائی، هادی

، (نگملقب به پل)الهی، محمد احمدیان، علی سوادکوهی  هوشمند، حسن مالرضائی، رضا پوریکتا، هادی غبرائی، مرتضی رحمت

پور، بیژن چهرازی، رحیم انصاری، زرار زاهدیان، محمد  ، محمد روحی[۰۸]محسن فرزانیان، جهان بخش پایداری، رشید حسنی 

صباغیان، ژورا انورچیان، ابوالفضل خیرزاده، حسین هاشمی، محمود یزدیان، عماد رضوی، یوسف قانع خشکه ... علی شرف الدین،

پرورده  پور سعادت وابسته به گروه طوفان و محمدحسن دست نی، یداله و برخی دیگر از جمله بابابیجاری، ابراهیم خیری، محمد امی

ای از دانشجویان و فعاالن محلی را  ساواک مشهد نیز عده. از گروه آرمان خلق و شاید افراد دیگری که اسامیشان بیادم نمانده است

، محمود بهکیش، کیانوش توکلی، علی ....، رضا...، حمید ژیان، مختارپور نغمه نادعلی: ها از جمله آن. فرستاد به زندان می

بند سیاسی  یک محفل کوچک سیاسی با گرایشات مائوئیستی چند نفره نیز دستگیر و به. ای دیگر زاده، کاکا عنصری و عده نمدمال

 (. شاید یکی دو نفر دیگر)امینی و ( تقی)بهمن  ،....نژاد، جواد علیرضا اکبری شاندیز، رحمانی: ها عبارت بود از اسامی آن. فرستادند

چی، محمود احمدی، بابا سیدی کاشانی، کاظم  محمد حیاتی، مهدی ابریشم: که بیادم مانده عبارتند ازآنجا  از دوستان مجاهد تا

گانی، علیرضا تشید، زاده، حسین آالدپوش، بهمن بازر نژاد، مهدی فیروزیان، محمد صادق، نصراله اسماعیل ها، احمد حنیف شفیعی

، عباس مظاهری و «حزب ملل اسالمی»محمد مفیدی و از گروه « نهضت آزادی ایران»از . حسن راهی، ستار کیانی و تعدادی دیگر

منشأ »مترجم کتاب )در جمع افسران حزب توده، عالوه بر شلتوکی، باقرزاده و ذوالقدر، هاشم بنی طرفی . حسن عزیزی بودند

آزاد شد، مرتضی آنجا  حمید فام نریمان که از سیزده چهارده سال قبل در زندان بود و یکی دو سال بعد از، (اوپارین« حیات
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ای که  ای بود اما به شدت به حزب و افسران توده او با اینکه توده. مهندس حسن پیروزی نیز بود. عراقی بودند باباخانی و رحیم سلیقه

از پرونده ترور حسنعلی منصور، . کرد لیل با کمون بزرگ بود و با افسران زندگی نمیهمین د به. مدافع آن بودند انتقاد داشت

اسداله الجوردی نیز بود که پرونده جدایی داشت و با اکیپ اول به زندان مشهد . اله عسکراوالدی و ابوالفضل حیدری بودند حبیب

، و یکی دو نفر از ساکنان (او با جمع بزرگ بود)بعث های دیگر، عزیز، مهندس عراقی عضو حزب  از زندانی. فرستاده شده بود

همان روزهاِی نخست ورود به مشهد، با مسئوالن زندان برسر تأمین    ما از. نزدیک مرز عراق با پرونده اتهامی جاسوسی نیز بودند

ک ساختمان، ایجاد های اولیه ما جمع شدن در ی ترین خواست از جمله مهم. حقوق زندانیان سیاسی اختالفات جدی داشتیم

  . تسهیالت مالقاتی حتا در مورد مالقات برادر و خواهر و کتاب و روزنامه و غیره بود

های معمول که  اما در بازرسی. مؤیدی و رشید حسنی با خود مطالب ریزنویسی شده داشتندمیر در اکیپ دوم، رضاغبرائی، هادی

همین دلیل یکی دو بار از او  به. ائی یک نوشته ریز نویسی شده کشف شدگرفت، از رضا غبر هنگام انتقال هر زندانی انجام می

درست به )اما از متن نوشته که گویا مربوط به یک جزوه تئوریک مارکس بود . ای نیز تنظیم کردند بازجوئی کرده و پرونده تازه

ها مانند مانیفست کمونیست  بعضی از ریز نویسیما نیز . دست فراموشی سپردند چیزی نفهمیدند از این رو موضوع را به ( خاطر ندارم

مارکس، جزوات درباره تضاد و درباره عمل و چند جزوه نصف و نیمه دیگر از مائوتسه تنگ و برخی دیگر را از تهران با خود 

گروه دو،  های جزنی در مورد نقد چپ روی، تاریخچه مختصر گروه یک و چنین تعدادی از نوشته در اکیپ دوم، هم. آورده بودیم

هنوز نظریات . های جزنی آشنا شدم برای اولین بار، من با نظرات و نوشته. شناسی اجتماعی، و یکی دوتای دیگر به مشهد رسید روان

گی شرایط عینی انقالب و غیره به صورت نوشته به دست ما  آماده های مربوط به  اصلی او درباره مشی مبارزه مسلحانه و بحث

در آن زمان نویسنده این جزوات در ذهنم، مبارزی با دانش و . های اولیه جزنی برای من جالب و آموزنده بود هنوشت. نرسیده بود

 . تجربه و توانائی متفاوت از بقیه زندانیان منعکس شده بود

بودیم و به  ما خواستار مالقات حضوری. ، تالش ما برای گرفتن امکانات مالقاتی شدت پیداکرد۸۴با نزدیک شدن فروردین سال 

های مسئوالن زندان در این زمینه و به پراکنده کردن ما در چند ساختمان و عدم تأمین حقوق سیاسیمان همواره اعتراض  گیری سخت

اغلب . ها در پشت در زندان شد این امر موجب ازدحام عده زیادی از خانواده. چند بار به اعتصاب مالقات دست زدیم. کردیم می

. ها به مقامات زندان نیز زیاد بود فشار آن. رساندند مشهد می های دور خود را به  مشکالت مالی و تنگنای وقت از راهها با  خانواده

آباد مشهد  ، نمایندگان ما با سرهنگ شیروانی رئیس زندان وکیل۸۴سرانجام در مورد ایجاد تسهیالت مالقاتی در روزهای عید سال 

ها، رحیم  در این مالقات. ای، برخوردار شویم م از مالقات حضوری جمعی البته پشت یک نرده میلههمه ما توانستی. به توافق رسیدند

های کوتاهی نیز به  نامه. های ریز نویسی شده مانند مانیفست مارکس را برای مطالعه ناهید قاجار، آماده کردیم و من بعضی از نوشته

 . صورت ریزنویسی نوشته و باو دادیم
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سال قبل نوشته شده بودند، در کشورمان اجازه  ۰۴۰هایی مانند مانیفست حزب کمونیست که بیش از  کتاب. وداوضاع عجیبی ب

تنها . های خارجی و ایرانی در کشور ممنوع بودند های مارکس و انگلس و دیگر کمونیست به طور کلی همه کتاب. انتشار نداشتند

خواندن این نوع . ها را بیابند توانستند آن حاضر به پذیرش خطر بودند، میکسانی که برای رفع عطش مطالعاتی و مبارزاتی خود 

تشکیل یا عضویت درگروه با مرام »برای چنین جرائمی، رژیم مواد به اصطالح قانونی . ها جرم بود کتاب و بسیاری دیگر در آن سال

کردند این نوع  داشت تا کسانی که جرأت می نیز« نظامی»های  و دادگاه« مقدمین علیه امنیت کشور»و یا « و مسلک اشتراکی

در آن شرایط نفس ممنوعیت و زیرزمینی بودن کتاب، . و نظایر آن را مطالعه و رد و بدل کنند، مجازات نماید« ضاله»های  کتاب

های به  بهر آدم کنجکاو و عالقمندی، در برخورد با این نوع کتا. بخشید ها می شخصیت و اعتبار ماورای عادی به این کتاب

با چنین شرایطی، با اینکه به ارتقا   مطالعه کتاب. شد خواهی، به نوعی پیش داوری و شیفتگی دچار می اصطالح پرخطر، خواهی نه

اما بیشتر به تقویت روحیات پیروی و یا تعصب و ایمان دامن . کرد دانش سیاسی و اجتماعی و تجارب فکری خواننده کمک می

   ! ممنوعه را به طور پنهانی از زندان به بیرون رساندیم تا خوانده شود« ابکت»به هرحال ما . زد می
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 کمون زبرگ
در یک روز معین، از . اما این خود دردسری برای مقامات زندان ایجاد کرده بود. بردیم ما هنوز در بندهای زندانیان عادی بسر می

زندان مدرن بود اما همه جا پراز کثافت . تمان را از پائین تا باال شستیمهای سیاسی، تمام بندهای سکون صبح تا غروب، همه ما زندانی

مسئوالن زندان نیز از کار مجانی و داوطلبانه ما بدشان . ها کبره بسته بودند ویژه توالت ها به حمام و دستشوئی. و خلط و تف بود

روبرو شده بود، روز بعد در سطح شهر مشهد ( کاری نه همگو منتها بدون هیچ)اما این کار که با استقبال زندانیان عادی . آمد نمی

گویا به . سرهنگ شیروانی رئیس زندان انسان خوبی بود. ای ایجاد کرد خود این مسئله برای مقامات زندان درد سر تازه. منعکس شد

تر به  توانستند راحت ن ما با وی میدر نتیجه نمایندگا. او بیشتر آدم استداللی و منطقی بود. ها در آمده بود اشتباه در سلک نظامی

. تر خیلی مؤثر بود بینانه های واقع گرفتن شیوه برخوردهای منطقی این سرهنگ محترم برای آرام ساختن ما و در پیش. توافق برسند

به ناهارخوری  چنان اما تا مدتی هم. ، ما را به ساختمان شماره یک در دو طبقه دوم و سوم منتقل کردند۸۴باالخره در اوائل سال 

ها وجود داشت، برای زندانیان  به طورکلی وجود زندانیان سیاسی، با آن مودت و هماهنگی و اتحادی که میان آن. رفتیم عمومی می

گری و روابط انسانی و اتحاد و  بتدریج متوجه نکات ظریفی در طرز زندگی عاری از نزاع و سلطه ها  آن. عادی، جلوه خاصی داشت

از . لن غذاخوری نیز معاف کردند بعد از مدتی که مسئوالن زندان متوجه این امر شدند ما را از رفتن به سا. شدند می یکپارچگیمان

شدند،  ها توسط مسئوالنی که از طرف کمون تعیین می همان پا گرد بند، غذا   در. آوردند های غذا را تا دم در بند می آن پس دیگ

  . بود و با شرایط زندان قصر به طور کلی متفاوت بودها خوب  کیفیت غذا. شد تقسیم می

ها و  گیری در مقایسه با سخت. یابی به کتاب وجود داشت در بند یک زندان مشهد امکانات و تسهیالت خوبی برای دست

عات منتشره از های کیهان و اطال خانه زندان آرشیو روزنامه در کتاب. تر بود های زندان قصر، زندان مشهد بسیار راحت محدودیت

شان را به بند آورده و مطالعه  ها بودم و تقریباً همه من نیز یکی از عالقمندان مطالعه این آرشیو. وجود داشت ۴۰تا  ۰۴۴۰های  سال

آن  کف به طور ایستاده یا نشسته همها و در طبقه  لهه بود که همه زندانیان از الی میهای ته بند نصب شد تلویزیونی بر راه پله. کردم

این مسئله برای همه ما . خواهد برود ببیند همان اوائل گفتند که یک تلویزیون رنگی به زندان آوردند و هرکس می   در. دیدند را می

اما یکی دو هفته بعد یک تلویزیون رنگی جای سیاه و سفید قبلی در بند ما هم نصب . من نرفته بودم. کامالً جدید و جالب بود

 . کرد که رنگی بودن آن با چنین کیفیتی باشد ام خطور نمی اصالً در مخیله. خیلی تعجب کردم از دیدن آن. کردند

سبیل پرپشتی داشت و عاشق . او یکی از اهالی قوچان یا بجنورد بود. با حدود بیش از هفتاد سال بود« بَرُو»در بند ما پیرمردی به نام 

کشید که به  بعد از آزادی نیز طولی نمی. شد از مرز شوروی، دستگیر و زندانی میبه همین دلیل هر بار هنگام عبور . بود« استالین»
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نه سیاسی متداول بود و نه اتهام جاسوسی داشت و نه جرمی معمولی یا جنایی انجام . او زندانی مخصوصی بود. رفت سوی مرز می

چرا که اتهامات سیاسیون واقعی با عناوین . کرد نمی هرچند که رژیم شاه هیچ تعریف روشنی در مورد زندانی سیاسی قبول. داده بود

ها نادیده  مقدمین علیه امنیت کشور و یا ترویج مرام و مسلک اشتراکی و یا براندازی و تشکیل یا عضویت در دسته اشرار و نظایر این

سیاسی « بّر ُو»اما . شدند حسوب میدر رژیم شاه گویا تنها داریوش فروهر و احتماالً چند نفر دیگر زندانی سیاسی م. شد گرفته می

عالقه جنون آمیزش به استالین نیز مالیخولیائی بود و هیچ . چند سالی نیز در شوروی سابق زندگی کرده بود. مجنون بود او نیمه. نبود

. بند ما بود قال او به کردند شاید این دلیل اصلی انت زندانیان عادی او را اذیت می. جنبه منطقی، نظری و یا سیاسی و اجتماعی نداشت

او نیز بالفاصله دماغ شاه و خانواده رضاشاه و غیره را با . شد برای تحریک او تنها کافی بود حرف بدی در باره استالین گفته می

بیماری ها او را به دلیل توهین به شاه و غیره کتک زده بودند اما به علت  با اینکه بار. گرفت های رکیک می صدای بلند به باد فحش

 . ای به هیچ چیز نداشت عصبی و غیره که داشت مالحظه  

ریزی و با دیوار آجری نسبتاً  را بتن ی کف آن زود اما به. شد حیاط بند ما بزرگ و مستعطیل شکل بود که با سیم خاردار محدود می

سائل ورزشی مانند دمبل و میل و در گوشه حیاط بعضی و. زمین مجزای بسکتبال و والیبال وجود داشت. کوتاهی محصور کردند

. این حیاط اختصاص به زندانیان سیاسی داشت و از صبح تا غروب هنگام شام باز بود. تر برای پرورش اندام نیز وجود داشت هال

 در مشهد به آشپزخانه داخلی چندان احتیاجی. امکانات رفاهی زندان به نحو محسوسی با امکانات زندان قصر تهران متفاوت بود

ای مدرن پر از چای در سه نوبت از آشپزخانه  یک فالسک بشکه. ضرورتی برای دم کردن چای و پخش آن هم وجود نداشت. نبود

 . کردند آوردند و همه از آن استفاده می به بند می

سداله الجوردی هلل عسکر اوالدی و ابوالفضل حیدری و ا حبیب ا. بعد از جمع شدن در بند یک، بالفاصله کمون بزرگ تشکیل شد

در طبقه دوم ته بند، پنج شش سلول از تخت خالی و به اتاق نهار . با وجود رابطه به ظاهر خوب با مجاهدین به کمون نپیوستند

ترکیب اصلی . ها، مانند نظافت بند و شستشوی ظروف و غیره همانند کمون قصر صورت گرفت تقسیم کار. خوری اختصاص یافت

. همان وضعیتی بود که در زندان قصر وجود داشت   روابط و مناسبات این دو جریان مشابه. دائیان بودندکمون شامل مجاهدین و ف

  

ای خارجی  کف این بند زندانیان عادی و عده همدر طبقه . شرایط بند برای سرود خوانی و تظاهرات سیاسی و غیره مساعد نبود

ها  بروز تشنج و سرود خوانی و غیره در وهله اول برای آن. زیستند عالم خود می ها همه در این. بودند( افغانی، پاکستانی، اروپائی)

های یک نفره مدرن آمریکائی بودند با نرده  همان سلول   ها اتاق. های بزرگ بود ساختمان بند فاقد اتاق. کرد مزاحمت فراهم می

هایی تنها چند نفر  درچنین سلول. ه با تشک وجود داشتها، تخت دو و یا سه طبق در سلول. آهنی و درب کشوئی که همیشه باز بود

های  با پخش بودن افراد در سلول. ها معموالً عمل و اقدامی جمعی هستند تظاهرات سیاسی و سرود خوانی. توانستند جمع شوند می

الن زندان سرود خوانی با شاید از نظر مسئو. آمد حفاظی به وجود می خود و یا جمع شدن در راهروهای بند، حالت پراکندگی و بی

در آن زمان، زندانیان . از نظر ما شورش و اقداماتی مشابه آن خارج از عقل و منطق بود. شد چنین وضعیتی شروع به شورش تلقی می
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باز  در میان ما توجه به شرایط زندگی در زندان، مطالعه و تعمق بتدریج جا. سیاسی مشهد از کیفیت به نسبت باالئی برخوردار بودند

این مراسم اگر اشتباه نکنم آخرین . بار مراسم جمعی بزرگ بر گزار کردیم ، یک۴۰تیر سال  ۴۰اما در سالگرد قیام . کرد می

 . مراسمی بود که از این نوع به طور علنی در زندان مشهد داشتیم

نمایندگان ما در . توم جدی به ما دادندو اولتیما  ها اخطار مسئوالن زندان در مورد عدم تحمل خود در صورت تکرار این برنامه

ها و روش  برخورد. تر شده بود ها با رئیس زندان بهتر و پخته برخورد آن. های خوبی داشتند های صنفی موفقیت کسب خواست

چی  مترکیب نمایندگان در این زمان شامل رحیم کریمیان، رضا شلتوکی، صباغیان، ابریش. منطقی رئیس زندان نیز خیلی مؤثر بود

 . ها داشت وجود رضا شلتوکی که خود قبل از دستگیری افسر شهربانی بود، نقش مثبتی در گفتگو. بود... و

. آنان برای زندگی در زندان از تجربه بسیار برخوردار بودند. سر گذاشته بودند سال زندان را پشت ۰۵ای در آن زمان  افسران توده

. های مختلف ببندد وانست چشمان همه ما را بر تجربه زندگی آنان در زندان و تبعیدگاهت مخالفت ما با مشی سیاسی حزب توده نمی

هایی طی این مدت طوالنی دست از مواضع و  که چنین انسان این. ها به هرحال در میان زندانیان اتوریته و نفوذ معنوی داشتند آن

خوبی از  ها به آن. کرد خواهی نوعی احترام در ما ایجاد می نه کردند، خواهی اعتقادات خود نکشیده و در برابر رژیم ایستادگی می

شاید کتاب ادبیات از ... )از جمله کتاب. ابوتراب باقرزاده به ترجمه کتاب از متن روسی مشغول بود. کردند وقت خود استفاده می

بنی طرفی نیز کتاب منشأ . ده بودرضا شلتوکی کتاب شکست فادایف را ترجمه کر. را ترجمه و چاپ کرده بود( نظر کورگی باشد

تر با فرا گرفتن یکی دو زبان خارجی به کار  ای و به طورکلی زندانیان با سابقه افسران توده. حیات اوپارین را ترجمه کرده بود

ا به شد ام ها به هیچ گرفته می نظری، موقعیت و سابقه استقامت آن -های سیاسی گرچه در اختالفات مشی. ترجمه مشغول بودند

دست آوردن امکانات رفاهی و کتاب و روزنامه و مالقات و مطالعه  ها در نحوه برخورد با مقامات زندان و تالش برای به هرحال آن

 . و فراگیری زبان، تأثیرات معینی بر زندانیان نسل جدید باقی گذاشتند
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 رپهیز از چپ روی
هرگونه صدای جمعی عالوه . سیاسی داشت ختمان اختصاص به زندانیان غیرطبقه کف سا. شرایط زندگی ما در بند مانند تهران نبود

در واقع تکرار وضعیت تعرض انقالبی زندان قصر در زندان مشهد، . رسید های دیگر زندان می ها، به ساختمان بر هراسان کردن آن

طورمستقیم به  انی در بند زندان مشهد بهسرود خو. های دانشگاهی بود ها و در محیط چیزی شبیه دست زدن به تظاهرات در خیابان

ها مالقات کننده به سطح شهر مشهد منتقل  به احتمال قریب به یقین خبر آن روزهای بعد از طریق صد. رسید گوش همه زندانیان می

وشه خیابانی در ای در گ شد که عده با توجه به این شرایط، حرکات جمعی ما برای مقامات زندان همانند تظاهراتی تلقی می. شد می

زدن به اقدامات تندروانه مشکل نبود، البته  درک وضعیت و شرایط و خطرات ناشی از دست. شهر علیه رژیم خود کامه انجام بدهند

بار دیگر دست به برگزاری  چنانچهببریم که  طور حسی پی با این حال توانستیم حتا به. کردیم ما در افکار و روحیات دیگری سیر می

گیر به  مسئوالن زندان در این زمینه بسیار سخت. شویم یاسی بزنیم، به احتمال زیاد با سرکوب گسترده و خشنی روبرو میمراسم س

ای از ما تشکیل مراسم  در این سوی نیز برای عده. ها از سوی ساواک تحت فشار قرار داشتند به احتمال قوی آن. رسیدند نظر می

داد، بیشتر جنبه تظاهر و نمایش روحیات انقالبی  که در زندان قصر کم و بیش رخ میهایی  گری سیاسی و تعرضات و پرخاش

وجه قابل قبول  ها و هم برای مجاهدین به هیچ هم به هر بهائی هم برای فدائی به خصوص دست زدن به چنین حرکاتی آن. داشت

همان نیمه اول سال    در. شنج آفرین خودداری کنندکوشیدند از دست زدن به حرکات فردی ت از این روی بیشتر زندانیان می. نبود

این تغییر و تحول . ، سرهنگ شیروانی را از ریاست زندان برداشتند و معاون او سرگرد هوشیار فرزین را به جایش گذاشتند۸۴

 . دلیل نبود بی

  . روی ما بودند ها مترصد تند آن. کردند مقامات باال، خود را برای سرکوب زندانیان سیاسی مشهد آماده می

دادن  در شرایطی که نشان. با این همه خودداری از هرگونه تظاهرات سیاسی یا سرود خوانی و غیره کار چندان آسانی نبود

تر بسیار دشوار بود  های عقالیی ها چیزی در حد ایمان و اعتقاد بود، پذیرش اشکال و راه احساسات و هیجانات انقالبی، برای خیلی

با . گذاشت در عین حال شرایط زندان، فرصت چندانی برای اتخاذ تصمیم باقی نمی. بود منتها کمی به زمان نیاز داشتاما نشدنی ن

توانست به  کرد اما کمون نمی اینکه نوعی پرهیز از تندروی آشکار در میان بخش قابل توجهی از افراد کمون بزرگ عمل می

گزیدن از تندروی و حرکات حساسیت برانگیز، بهترین کار چیزی جز به  ی دوریدر آن شرایط برا. ای دست یابد تصمیم آگاهانه

تری برای درک اوضاع  بینانه تنها در این گزینه، به مرور فرصت و شرایط بهتر و واقع. تعویق انداخدن نمایشات آشکار سیاسی نبود

 . ا زندانیان احتیاج به فرصت و تعمق بیشتر داشتیمکه گرایشات احساساتی از سطح به عمق منتقل شود، م  برای این. شد فراهم می
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آباد شیراز،  ساواک شیراز برای درهم شکستن بافت مسلط انقالبی در زندان عادل. پس از مدتی خبرهای بدی از زندان شیراز رسید

طور  ی پاسبان و افسر بهشمار بار از طرف مسئوالن زندان عده بی ها هر چند هفته یک در زندان. ریزی کرد هجومی گسترده را طرح

ها و غیره درهم  هایی معموالً همه وسائل شخصی و کتاب در چنین بازرسی. شدند سر زده برای بازرسی وسائل زندانیان وارد بند می

و ها  زندانیان نیز نوشته. ها، همواره خطر لو رفتن جزوات مخفی و رادیو و غیره وجود داشت در جریان این بازرسی. شد و برهم می

گذاشتند تا در مواقع  کردند و فقط معدودی رونویس شده را در جریان می های مطمئن حفظ می جزوات خود را همیشه در جاسازی

ها، نیروهای سرکوب ساواک شیراز وارد زندان  در جریان یکی از این بازرسی ۸۴در بیست و پنجم فروردین سال . خطر از بین ببرند

در نتیجه بگیر و ببند شروع . برخی از زندانیان نیز به دام این نقشه افتادند. تعرض کردند  شروع بهمیز آ تحریک های شدند و با بهانه

ای از هر دو طرف  عده. سو با زندانیان سیاسی از سوی دیگر در گرفت ها و پاسبانان از یک زد و خورد شدیدی میان ساواکی. شد

اعتصاب غذا  ها نیز در مقابل دست به آن. های انفرادی انداختند و غیره در سلولزندانیان را با کتک و آزار و توهین . زخمی شدند

های انفرادی و در شرایط قطع  ها را دست کم مدت شش ماه در سلول اغلب زندانی. ها قطع شد برای مدتی مالقات با خانواده. زدند

این ماجرا و فشار . داشتند طور در بسته نگه هم به ی نه نفره آنها سال در اتاق مدت یک ها را به سپس آن. داشتند ارتباط با یکدیگر نگه

های تندروانه و احساساتی در  گری روحیات تعرضی و انقالبی. طور مشخص به زیان زندانیان تمام شد های گسترده، به و سرکوب

 . و غیره دادگیری  بینی و سرشکستگی و یأس و گوشه میان عده زیادی از زندانیان، جای خود را به فضای بد

دوستان زندانی از نتایج مخرب سرکوب زندان شیراز . ، متأسفانه شبیه همین ماجرا، در زندان قصر تهران رخ داد۸۴در شهریور سال 

ها  های سیاسی فکری با امواج تندروی اصطالح رهبران فکری و سیاسی زندانیان یا در جریان رقابت اما مسئوالن و به. با خبر بودند

هرحال در زمانی که ما در  به. ان شدند و یا با وجود نادرست دانستن چنین حرکاتی، نتوانستند در برابر آن ایستادگی کنندداست هم

ها که از جزئیات بیشتر  اما بعد. های زندان شیراز نیز اطالع روشنی نداشتیم زندان مشهد بر سر دو راهی بودیم، هنوز از سرکوب

تقریباً . های روانی ذهنیمان نیز مرتفع شد ها و نگرانی ویژه شیراز باخبر شدیم، تردید ا در تهران و به ه ها وعوارض ناگوار آن سرکوب

از امکانات . های بسیاری در اختیار داشتیم در این میان ما کتاب. بینانه بود ها، عاقالنه و واقع نشینی عقبهمه زندانیان متوجه شدند که 

. دادیم ها را از دست می با تندروی و برخوردهای احساساتی تقریباً همه آن. غیره برخوردار بودیمورزشی و رفاهی الزم و مالقات و 

بایست از تندروی پرهیز  ها و مجاهدین می در واقع در آن مجموعه از زندانیان، طیف طرفداران مشی مبارزه مسلحانه اعم از فدائی

بایست تصیمیم  ها می بنابراین نیروهای وابسته به این طیف و رهبران آن. ندجز این طیف، بقیه در فکر تندروی نبود به . کردند می

 . به هرحال زندان مشهد از هجوم و سرکوب مخرب و غیر ضروری مصون ماند. گرفتند عاقالنه می

 

با مجاهدین تیره ظاهر دوستانه میان عسکراوالدی و ابوالفضل حیدری و اسداهلل الجوردی  هنوز چند ماهی نگذشته بود که روابط به

افسران حزب توده نیز کمون . ای وجود نداشت ها گویا اصالً روابط دوستانه میان آن. ها دخالتی نداشتیم ما در مسایل درونی آن. شد

به  نیازی ها، بی بودن اتاق سلولی. کردند تعدادی از زندانیان نیز به طور فردی یا دو سه نفره زندگی می. خاص خودشان را بر پا کردند
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های کاهش یابنده زندانیان و گذشت تدریجی زمان، زندگی فردی را  ، حساسیت آشپزخانه داخلی، وجود کتاب بیشتر و متنوع

زندگی فردی یا دو سه . با این حال دفاع از زندگی جمعی و نفی زندگی انفرادی در زندان، همواره قوی بود. تر کرده بود راحت

 . گرفت زندانیان قرار نمی نفره به طورکلی مورد تأیید اکثر

 



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

131 

 روابط ردونی
رابطه میان طیف طرفداران مشی مسلحانه فدائیان به شمول دوستان گروه ستاره سرخ، با وجود نظرات متفاوتی که پیرامون نظرات 

زاده بودند  احمد البته بیشتر با نظریات مسعود. شد بندی آشکار پرهیز می بیژن و مسعود وجود داشت، در مجموع خوب بود و از دسته

آمیزی که در میان طرفداران نظریات بیژن و مسعود در زندان قصر به  در واقع اختالفات خصومت. ها دامن بزنند که به تضاد بدون این

هر گرایشی . روابط در میان طیف طرفداران مشی مبارزه مسلحانه در مجموع خوب بود. وجود آمده بود، در زندان مشهد رخ نداد

با اینکه . کس در زندان مشهد در اندیشه راهنمائی و چگونگی پیش برد مبارزه مسلحانه در بیرون نبود هیچ. ادامه مبارزه بوددر فکر 

از سوی . ها جریان داشت اما درمجموع ما برای خودمان وظیفه یا توان این چنینی قائل نبودیم همواره در این زمینه بحث و اظهارنظر

ما به جای . وز احساسات و هیجانات تندروانه به معنای دست برداشتن از دفاع از جنبش چریکی نبوددیگر، خودداری ما از بر

ها و نیز جزوات مختلفی که بتدریج   همه به مطالعه کتاب. های کودکانه، آگاهانه به خودسازی و کادر سازی روی آوردیم تندروی

ای که برای خود قایل بودیم، وظائف به اصطالح  ترین وظیفه مهم. یمکردیم، مشغول بود پرستان و سروش تهیه می از رادیو میهن

 . های کم مدت، فرا رسید بتدریج وقت آزادی زندانیان با محکومیت. ای یعنی خودسازی و کادرسازی برای سازمان بود پشت جبهه

بازداشت و به چهار سال حبس  ،۲۱زمستان  -های پائیز در جریان دستگیری( پور تر غفور حسن برادر کوچک)پور  مصطفی حسن

 . او تنها رفیقی از گروه یک در زندان مشهد بود. رسید فرا می ۸۴وقت آزادی او در اواخر. محکوم شد

مصطفی برای . برای ما روشن بود که او به محض آزادی به سازمان خواهد پیوست. مصطفی آدمی مصمم، قاطع و بسیار عاطفی بود

تا  ۸۴طی تمام سال . ورزید ا به مخاطره نیندازد، از فعالیت آشکار در مسایل زندان خودداری میاینکه وضعیت آزاد شدن خود ر

یانی که از دانشجوشد و یا  هایی که وقت آزادیشان نزدیک می تر و آن ، عمده وقتمان به مطالعه و آموزش افراد جوان۸۲اواخر 

گی خود را نشان داده بودند، قرار دیدار  تعدادی از رفقایی که آماده مصطفی با. شد فرستادند، صرف می دانشگاه مشهد به زندان می

   . پس از آزادی را تنظیم کرد

اما . در روزهای عید اکثر زندانیان مالقات داشتند. توانستند به دیدار ما بیایند های ما هر سال دو سه بار بیشتر نمی خانواده

او در میان دوستان و آشنایان خود . دیدم تر می تر و جدی د قاجار را پر شوردر هر نوبت، ناهی. هرگزمالقات حضوری تکرار نشد

وجه جائی برای  در موقعیت زندان دیگر به هیچ. من در مخمصه بدی گیر کرده بودم. های مخفی فکری و سیاسی را ادامه داد فعالیت

عمر متوسط یک . کرد یمان در راه دیگری سیر میبه گمان ما در آن زمان، زندگ. میدان دادن به احساسات عاشقانه وجود نداشت
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لذا از پیش، سرنوشت خودمان را . دادیم در صورت آزاد شدن از زندان نیز ما همین راه را ادامه می. چریک بیش از شش ماه نبود

 . رقم زده بودیم

ع شرایط زمان و مکان خودش است اما احساس و تمایالت انسان گرچه تاب! ماند با چنین تصوراتی دیگر جایی برای عاشقی باقی نمی

توانست در  گنجد، تنها می دل سپردن به عشقی که در هیچ محدوده زندگی واقعی نمی. شناسد هایش که دیگر هیچ مرزی نمی آرزو

با  بایست مرئی یا غیرعینی وجود انسان به هرحال می این جنبه نا. احساس و عاطفه و یا در تصور و خیال، موجودیت داشته باشد

های کلی مانند رهائی طبقه و مردم  ها و آرمان در آن زمان و به طور کلی در هیچ زمانی، آرزو. شد آرزوهای خاص فردی نیز پر می

توانست انسان را به کلی از رویاهای فردی و آرزوهای خاص مانند عشق به  و جامعه و بهروزی و خوشبختی اجتماعی و غیره نمی

ه آرزوهای شخصی و کوشیدم ب به همین دلیل همواره می. اندیشیدم البته من در آن زمان این طور نمی .نیاز سازد جنس مخالف بی

توانستم این احساس را ازخیال خود  با این وجود و با درگیر بودن در یک ستیز دائمی در درون خود، نمی. دانی ندهمام هیچ می فردی

ام را با کسی در  گری توانستم این حد از ذهنی خواستم و نمی نمی. تنها بودمگذشت،  ای که در درونم می اما در معرکه. دور کنم

. ام و نیز او بود چرا که در خالف مسیر واقعی زندگی. به طریق اولی طرح آن به ناهید نیز به کلی خارج از موضوع بود. میان بگذارم

تر و  این مسایل در بطن تعهدات بزرگ. چیز وجود نداشت یعنی در بیرون از من هیچ. اصالً همه این خیاالت کامالً یک طرفه بود

گرچه گاهی تمام . نمود ارزش و حتا احمقانه می گزیر بسیار کم رنگ و در واقع محقرانه، بی تر انقالبی و مبارزاتی به نا عمومی

یل این مسایل را همواره به بخش به همین دل. گرفت اما در دنیای واقعی هیچ جایی نداشت وجودم در رابطه با آن در تالطم قرار می

  . سپردم ناخود آگاه ذهنم می

لی از هیچ چیز  نظر من صرفاً در کنه روح و احساس من جا کرده بود، در آن سوی نیز خا این مساله ویژه که تا چند سال بعد، از 

ای جریان  ا احساس و کشمکش مشابهدر واقع در هر دوی م. در ناهید نیز مشابه چنین مشغولیاتی نسبت به من وجود داشت. نبود

تر اینکه هر دویمان از وجود چنین حاالتی در دیگری مطلقاً  و از همه جالب. بدون اینکه کمترین نمود یا بروزی پیدا کند. داشت

فدا . ندتوانست خللی در انجام وظائفی که برای خود قائل بودم ایجاد ک وجه نمی کشمکش درونی من، البته به هیچ. خبر بودیم بی

از این روی هیچ . کردن همه چیز حتا جان، در راه مبارزه سیاسی برایمان به صورت روحیه و فرهنگ سیاسی و اعتقادی در آمده بود

 . کرد، نداشتم هایم زندگی می ها و آرزو تردیدی در فدا کردن عشقی که تنها در عمق عاطفه و در رویا

. آبریز نیز فرا رسید وقت آزادی ابراهیم خیری  ۸۴در پائیز . شد ه مبارزه بودند نزدیک میبتدریج زمان آزادی برخی از افراد که آماد

آنانی که از زندان مشهد به . شدند های اندک، یکی یکی از زندان آزاد  پور آزاد شد و بعد از او با فاصله قبل از همه مصطفی حسن

محمد  -نادعلی پورنغمه -غالمرضا بانژاد -بخش پایداری جهان –خیری  ابراهیم -پور مصطفی حسن: سازمان پیوستند عبارت بودن از

و شاید دو سه نفر دیگر  -حمید ژیان -یوسف قانع خشکه بیجاری -هاشم باباعلی -عباس هوشمند -مویدیمیر هادی -رضا غبرائی
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و غیراز محمدرضا غبرائی که توسط  .مویدی، متأسفانه تمامی این یاران زنده نماندندمیر غیر از هادی. که به خاطرم نمانده است

 . ی مسلحانه با مأموران رژیم شاه جان باختندها درگیریجمهوری اسالمی اعدام شد، بقیه با پیوستن به سازمان، در 

و  از نظر ما ناهید از دو سه سال قبل، شرایط. کردیم های ناهید تبادل نظر می من و رحیم کریمیان در باره حد رشد یافتگی و توانائی

این نتیجه رسیدیم که اگر او خود  ما به. ی فدائی خلق نشان داده بودها چریکآمادگی خودش را برای فعالیت تشکیالتی در سازمان 

بعد از مالقات با . رسید، بدهیم اش فرا می ی وقت آزادی زود توانیم قرار تماس او را به یکی از رفقای مطمئن که به موافق باشد می

در این لحظه احساس کردم که بخش ناپیدای وجودم . او نیز بالفاصله پاسخ مثبت داد. با وی در میان گذاشتمناهید موضوع را 

در آن زمان یک . گذشت در ظاهر همه چیز به سادگی و آسانی می. لحظات تلخی بود. بازگشت سفری بی. رخت سفر بسته است

یقیناً ناهید نیز با تناقضات خود دست به گریبان . کشید درونم میلت منگی مخصوصی بر من چیره شده بود که پرده بر آشوب  حا

قبالً . های زندان با هم آشنا شده بودند ها طی مالقات آن. من بعد از دریافت پاسخ مثبت او، قرار تماسی را به ابراهیم خیری دادم. بود

این افراد پس از . رایط بودند، صحبت کرده بودمپور درمورد جلب و جذب تعدادی از افراد به سازمان که واجد ش با مصطفی حسن

تا . ، به سراغ ناهید رفت۸۴ابراهیم خیری بعد از آزادی در پائیز سال . پور به سازمان پیوستند آزادی از زندان از طریق مصطفی حسن

چه مرحله تکاملی قراردارد،  در واقع از اخبار درونی سازمان و اینکه سازمان در. این زمان اطالعات ما از سازمان بسیار کم بود

 . ترین عالیم موجودیت و زنده بودن سازمان بود برایمان زنده بودن حمید اشرف یکی از مهم. اطالع دقیقی نداشتیم
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 ! رتور بیژن جزنی و یاران
ان سیاسی در زند. ، پس از سرکوب شدید و متمرکز زندانیان، فشار و محدودیت بر زندانیان سیاسی شدت گرفت۰۴۸۴در سال 

های مختلف،  بهانه به . زندانیان را زیر شرایط آزار و وحشت قراردادند. آباد شیراز حکومت نظامی بر قرار شد قصر تهران و عادل

ویژه در مورد کتاب و  ها و وسایل مالقاتی به گیری شدیدی را در مالقات سخت. فرستادند انفرادی می به . زدند آنان را کتک می

زدن در حیاط زندان را اغلب مورد بازخواست و  حتا گفتگوی میان دو زندانی هنگام قدم. کردند و غیره اعمال میخورد و خوراک 

هر بار زندانیان را مورد هجوم وحشیانه قرار داده بسیاری از وسایل شخصی و کتاب و غیره را نابود . دادند بازجویی و شکنجه قرارمی

 . بدیل شده بودروال عادی ت این وضعیت به. کردند می

تعرض انقالبی زندانیان، ساواک بهانه و محرک   موقع روش با تغییر به. حکومت وحشتی در زندان مشهد بر قرار نشد  نظیر چنین

اما در قیاس با شرایط تهران . با این وجود، زندان مشهد نیز با افزایش فشار و محدودیت روبرو گردید. جدی برای سرکوب نداشت

. در مشهد وسایل اولیه مورد نیاز زندانی مانند کتاب و مالقاتی و هواخوری و غیره کم و بیش ادامه داشت. ر اندک بودو شیراز بسیا

های پنهانی کادرسازی فداییان و مجاهدین، ایجاد  برنامه از این رو مانعی در اجرای . ها نیز تدریجی و قابل تحمل بودند گیری سخت

 . کردند نمی

های تهران و شیراز  گرچه پدیدآمدن شرایط متفاوت زندان. های سیاسی صرفاً ناشی از تندروی زندانیان نبود ندانز سرکوب فزاینده 

اما عوامل مهمی خارج از اراده زندانیان، در ایجاد شرایط سرکوب خشن . کرد زندانیان مربوط بود عمل با مشهد تا حدود زیادی به

گذاری و  به چندین عمل مسلحانه بمب ها چریک. ت مسلحانه چریکی فزونی گرفت، عملیا۸۴در سال . کرد ها عمل می زندان

. پور را ترور کردند مجاهدین نیز دست به عملیات متعددی زدند و از جمله سرتیپ رضا زندی. زدند زنی و ترور دست بانک

ترین عوامل نفوذی ساواک را ترور  ماسفند عباس شهریاری مشهور به مرد هزار چهره و یکی از مه ۰۲ی فدایی خلق روز ها چریک

 .... کردند

و بتدریج به . ساواک نسبت به این مساله حساس شد. های چریکی پیوستند ای از زندانیان آزاد شده به سازمان ها عده در این سال

ایی از بیژن جزنی، در ه نوشته ویژه جزوات و دست به. های چریکی مشکوک شد ارتباطات احتمالی میان برخی از زندانیان و سازمان 

 . بیرون از زندان و حتا در خارج کشور به چاپ رسیدند

، اختناق ۸۴در سال . تر شدن وضعیت زندانیان داشت تر شدن اوضاع سیاسی حاکم بر کشور نقش اصلی در بد ها، وخیم این  با همه

همین سال، شاه دو حزب فرمایشی را منحل و اسفند  ۰۴در . رژیم شاه خود نقاب از چهره برگرفت. سیاسی رژیم شدت پیدا کرد
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چه که در عمل وجود داشت دیگر به  آن. رسید اوج خود  دیکتاتوری فردی شاه به. کرد را اعالم « حزب واحد رستاخیز»تشکیل 

ز کشور اخراج شاه آشکارا اعالن کرد از این پس مخالفان حکومت یا باید به زندان بروند و یا ا. شده تبدیل شد سیاست رسمی اعالم 

سیاست حذف فیزیکی شماری از مبارزان . و ترور گردید  در پی این تحوالت، فشار به زندانیان سیاسی نیز وارد فاز جنایت!. گردند

، نه تن از زندانیان سیاسی در ۸۲ام فروردین سال  در سی. ها، در دستور مقامات امنیتی قرار گرفت بر جسته و اثر گذار در زندان

ای ویژه ساواک، نوشتند که نه تن از  های کیهان و اطالعات طی یک خبر کلیشه روزنامه. اطراف زندان اوین ترور شدندهای  تپه

زاده، سعید  بیژن جزنی، حسن ضیاء ظریفی، عباس سورکی، محمد چوپان: ها چنین بود نام آن!. زندانیان در حال فرار کشته شدند

بقیه از . دو نفر آخر از سازمان مجاهدین خلق بودند. م ذواالنوار و مصطفی جوان خوشدلکالنتری، عزیز سرمدی، جلیل افشار، کاظ

شد که آنان نقش  ترور آنان در زندان، از این حقیقت ناشی می. شده مبارزه مسلحانه فداییان خلق بودند پیشروان بر جسته و شناخته

افزون بر این، نقش . های سیاسی و صنفی در زندان داشتند تبزرگی در آموزش و انتقال تجربه، حفظ روحیه زندانیان و فعالی

، بر مقامات رژیم آشکار (که به دانشگاه انقالب شهرت یافته بود)گیری از محیط خاص زندان  سیاسی بیژن جزنی در بهره -فکری

های مختلف، سهم مهم و  ت و نوشتهوی با تحریر جزوا. ترین مدافعان مبارزه مسلحانه بود ترین و آگاه جزنی یکی از استوار. شده بود

با کشتن وی، جنبش فداییان یکی از . ای در ارتقاء دانش سیاسی و مبارزاتی پیروان مبارزه مسلحانه چریکی داشت برجسته

 . ترین رهبران سیاسی و فکری خود را از دست داد ترین و آگاه کارآمد

شرایطی که . ای کرد کلی تازه مه ما زندانیان سیاسی را متوجه شرایط بهکارانه ترور بیژن جزنی و دیگر مبارزان، ه پخش خبر جنایت

در عین حال زندان قصر زندان . های شناخته شده و مبارز درون زندان را بگیرد توانست گریبان دیگر چهره در آن هر لحظه می

از این رو همواره مورد حساسیت . زیستند ن میبزرگی بود که بسیاری از زنداینان با سابقه و از نظر ساواک شناخته شده و موثر در آ

حتا . خبر بودیم های سیاسی تهران دور و تا حدود زیادی بی ما در مشهد در واقع از رویدادهای مربوط به زندان. ساواک قرار داشت

  .رسید هم با فاصله زمانی زیاد به گوش ما می طور پراکنده و جسته و گریخته آن ها به اخبار مربوط به آن

که این نوع جنایت در  با وجود این. شده را توجیه کند هر حال رژیم شاه هرگز نتوانست ترور جنایتکارانه نه تن زندانی شناخته به

، ۸۲از سال . بود  ای رسیده مورد افراد دیگری تکرار نشد اما در هر صورت این کشتار نشان داد که خشونت حکومتی به مرحله تازه

 ۸۱این سیاست تا اواخر سال . نگاه داشتند  بود، بدون هیچ مجوزی در زندان  ا که محکومیتشان به پایان رسیدهبتدریج زندانیانی ر

 . ادامه داشت
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ن مشهد  مناسبات نیرواهی ردون زندا
تی و وحدت سوئی مبارزا با وجود هم. های پنهان و آشکار میان ما و مجاهدین بیشتر شد همان آغاز تشکیل کمون، به مرور رقابت   از

های  دست آوردن امکانات بیشتر در اداره کمون و مسئولیت ترین اختالقات بر سر به مهم. کرد کمونی، اختالفات نیز شدت پیدا 

کلیدی برای پنهان کردن   ها جنبه برخی از مسئولیت. داخل بند مانند توزیع کتاب، مالقاتی و به ویژه جذب افراد تازه وارد بود

البته بخشی از مسایل . ، داشت برقراری ارتباط و جذب زندانیان جوانی که هنوز جهت فکری مشخصی نداشتند جزوات مخفی و یا

در مجموع یک رشته . گرچه همواره رنگ و بوی سیاسی و نظری داشتند اما در واقع ناشی از برخوردهای شخصی و فردی بودند

. زد ها دامن می گیری گی تنگاتنگ در محیط بسته زندان است، به فاصلههر حال جزیی از زند ها و مسایل خرد و ریزی که به کدورت

مجاهدین و . سرانجام کمون بزرگ نتوانست دوام آورد. کرد  به مرور اختالفات مربوط به مسایل فلسفی و عقیدتی نیز شدت پیدا

 . هایشان را جدا کردند فدائیان سفره

تر  مجاهدین خود زود. ایدئولوژیکی سازمان مجاهدین خلق به درون زندان رسیدخبرهای مربوط به تغییر مواضع  ۸۲در اوائل سال 

چنان وحدت و  با این حال، هم. ها، بخشی از مجاهدین بتدریج تفکر مجاهدی را کنار گذاشتند  در زندان. از ما در جریان بودند

ای از کمون  عده. میان مجاهدین شکاف افتاد با انتشار تغییر مواضع مجاهدین، در زندان نیز. کردند یگانگی خود را حفظ می

در آن زمان خبرهای . ای تشکیل ندادند و با کمون ما زندگی را شروع کردند ها دیگر سفره جداگانه آن. مجاهدین جدا شدند

ها نیز وقتی  بعد .تغییر مواضع ایدئولوژی خود نشده بودند هنوز منتشر نشده بود مربوط به ترور برخی از رهبران مجاهدین که حاضر به

به هرحال . اختالفات بین مبارزین تلقی کردیم زدن به که رژیم این مسایل را آشکار کرد، ما آن را به دسیسه ساواک برای دامن

اما بعد . تا آن زمان مناسبات و گفتگوهای سیاسی میان طرفین وجود داشت. تر شد ها و مجاهدین داخل زندان سرد روابط میان فدائی

 . حادثه این روابط نیز به سردی بیشتری گرائید از این

ای برای دو سه نفر از ما جلساتی در مورد مواضع  طرفی، طی یک برنامه چند هفته هاشم بنی. ای محترمانه بود روابط ما با افسران توده

من شخصاً با افسران . رسیدیمگونه توافقی ن در این جلسات طبعاً ما به هیچ. حزب توده و مسایل مورد توجه خودشان برگزار کرد

ما به . در این موارد ما هیچ محدودیتی نداشتیم. ها روابطی داشتند اما برخی از رفقا با آن. ای روابط و گفتگوهای سیاسی نداشتم توده

س اشخاص اما از تما. آوردیم ها و نظریات سیاسی دیگر ممانعتی به عمل نمی لحاظ اصولی از تماس رفقایمان با صاحبان اندیشه

   . کردیم جوان و کم تجربه با دیگران زیاد استقبال نمی
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من خود با . روابطمان به طورکلی محترمانه بود. ما کاری به کار این آقایان نداشتیم. روابط ما با جمع سه نفره عسکراوالدی بد نبود

گیری سازمان  ها و چگونگی شکل ، هدفمن حتا برای عسکراوالدی و الجوردی طی چندین جلسه. ها روابط بیشتری داشتم آن

های مؤتلفه اسالمی و مسایل  گروه  عسکراوالدی نیز متقابالً جریان فعالیت. ها را، تشریح کردم ی فدائی خلق و مبارزات آنها چریک

با بار  اولین برایدر یکی از این جلسات بود که من . خمینی را برای من تعریف کرد هلل  و روابط نزدیکش با آیت ۲۴خرداد  ۰۸قیام 

تنها در این مورد بود که . چون چنین لغتی را تا آن زمان نشنیده بودم مجبور شدم معنی آن را بپرسم. آشنا شدم« استصوابی»کلمه 

کردم که  و هرگز گمان نمی. من نیز طبق معمول به این مسایل توجهی نداشتم. اسداله الجوردی در معنای این لغت صحبت کرد

 . ای در حیات سیاسی کشورمان نقشی پیدا کند واژهروزی چنین 

ای از مسایل با  کمی پیش یا پس از حوادث درونی مجاهدین، یک روز عسکراوالدی از من خواست که برای گفتگو پیرامون پاره

ید که همه سیاسیون دان او بعد از تعارفات معموله گفت که شما می. من نیز پذیرفته و در وقت معین به اتاقش رفتم. هم صحبت کنیم

وی سپس از . کنیم زندگی میاینجا  ما نیز مطابق ایدئولوژی اسالمیمان در. کنند های خود زندگی و مبارزه می با افکار و ایدئولوژی

ها در توزیع غذای خودشان داشته  خواهند مقسّمی از طرف آن من خواست که به دلیل معتقدات ایدئولوژیکی خاص خودشان می

من نیز به نوبه ! در خاتمه اضافه کرد که قصد توهین به کسی را ندارند اما این مسایل از لحاظ شرعی برایشان اهمیت دارداو . باشند

ها از زاوبه نجس و پاکی مساله را دنبال  قبل از این شنیده بودم که آن. های او را راجع به ایدئولوژی و نقش آن تأیید کردم خود گفته

کس حق ندارد طرز زندگی دیگران را  هیچ. خواهید زندگی کنید ه او گفتم شما حق دارید هرطور که میبا این وصف ب. کنند می

کتاب داستان مانندی به نام آقای عسکراوالدی در زندان . گفتم کسی از دوستان من با این خواست شما مخالفتی ندارد. تعیین کند

ای که در این کتاب  محتوای زندگی. من کنجکاوانه این کتاب را خوانده بودم قبالً. نوشته و به چاپ رسانده بود« خارِ زندگی گُلِ»

به عنوان نمونه و سمبل، مورد تأکید نویسنده قرار گرفته بود، چیزی مشابه رفتار و روحیات و آرزوهای آقای محمد و مراد شعبانی 

 . ای قرار داشتند هوای یک زندگی سنتی مداربستهدر واقع این کتاب شرح حال کسانی بود که در حال و . دوست ورزشکارمان بود

ای از دوستان به  عده. تا قبل از صحبت با عسکراوالدی، تقاضای جدا ساختن مقسّم غذا در بند سر و صدای زیادی به پا کرده بود

ها را در ردیف سگ  تها مارکسیس در واقع آن. کردند های جوان برافروخته شده و آن را توهینی به خود تلقی می ویژه مارکسیست

های احساساتی به باد استهزاء  به هرحال این مساله توسط مارکسیست. ها حتا با مجاهدین نیز تقریباً چنین کردند آن. دادند قرار می

در جریان طرح جدا کردن مقسّم دیگ غذا بود که من . خواندند شعری بر وزن کفگیر و مالقه ساخته و با ریتم معینی می. گرفته شد

پیش خود فکرکردم که واقعاً به ما چه . یک روز دیدم که آقای حیدری مرغ پخته سهم خودشان را زیر شیر سه دفعه آب کشید

 . به هرحال مساله کفگیر و مالقه نیز پشت سر گذاشته شد!! کنند ها با چنین اعتقادات تعصب آمیزی زندگی می ربطی دارد که آن

دلیل یا بهانه این تظاهرات . ای دستگیر شدند های علمیه مشهد، عده های طالب حوزه مخالفت در پی اعتراضات و ۸۲در اوائل سال 

نژاد و واعظ طبسی را به زندان  ها و نیز آقایان هاشمی اکنون یادم نیست، اما بعد از مدتی تعداد حدود پانزده بیست نفر از طلبه
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ها  ای با کمون آن ها با مجاهدین روابط نزدیکی برقرار کرده و عده ز طلبهآورم بخشی ا خاطر می که بهآنجا  تا. آباد فرستادند وکیل

در این زمان در واقع . نژاد و واعظ طبسی نیز با عسکراوالدی و حیدری روابط تنگاتنگی داشتند آقای هاشمی. کردند زندگی می

 . ود آمدها به وج جمع دو سه نفره آقای عسکراوالدی رونق گرفت و تحرک محسوسی در میان آن

ما از ماجرای . برد، به زندان مشهد منتقل کردند ، بهروز حقی را که به حالت تبعید در زندان بندرعباس بسر می۸۲در اواسط سال 

بعد از کشف . موفق برای فرار او و بهروز صنعی و فرد دیگری که نامش یادم نیست توسط حقی مطلع شدیم تالش مشترک ولی نا

ها را با  برای مدت طوالنی آن. های وحشیانه قرار دادند برای فرار انجام داده بودند، هر سه نفر را زیر شکنجه اقدامات و عملیاتی که

ها و کتک و سایر زجرهای  بر اثر فشار. داشتند های تنگ و خفقاق آور زندان قدیمی نگاه گرمای شدید بندرعباس در سلول توجه به 

این قتل فجیع بود که حقی را برای  بر گذاشتن گویا به دلیل سرپوش. را از دست داد فوق طاقت انسانی، بهروز صنعی جان خود

او را در شرایط فوق طاقت فرسای شکنجه و . ها هرگز نامی از بهروز صنعی نشنیدم من بعد. تبعید دوباره، به زندان مشهد فرستادند

 .نشنیدم آزار کشتند اما هرگز نامی از او و مجازات مسببین قتل او در جائی
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 ااقتنل هب تهران
ی فدایی خلق ها چریکبیشتر آنان به سازمان . بتدریج خبر رسید که تعدادی از زندانیان آزاد شده از زندان مشهد، مخفی شدند

 . پیوستند

از  در این میان تعدادی. ساواک نسبت به زندان مشهد حساس شد. چندی بعد خبر رسید که غالمرضا بانژاد در درگیری کشته شد

مرا  ۸۲در چهارم اسفند ماه سال . یان زندانی نیز مورد سوء ظن ساواک قرار گرفته و برای بازجویی به تهران فرستاده شدنددانشجو

گویا در نامه، . اما تحویل نگرفتند. مرا یک سر به زندان اوین بردند. دو ژاندارم مأمور انتقال من بودند. برای انتقال فرا خواندند

به ناچار مرا به زندان شهربانی و به بخش زندانیان عادی برده و در اتاقی که تعدادی از افراد . ه نامشخص مانده بودگیرند تحویل

درب سلول . ها مشترک بود اش با عادی دستشوئی. زندان بسیار قدیمی و نمور بود. بازداشت شده سیاسی در آن بودند، منتقل کردند

فضائی که من در این . عد از چند روز مرا به شماره هفت و هشت زندان سیاسی قصر منتقل کردندب. ما بیست و چهار ساعته بسته بود

زندان با تراکم جمعیت و تنگنای جا از یک سوی و سلطه خشن پلیسی از سوی دیگر . ها دیدم به کلی با گذشته فرق کرده بود بند

روحیات و برخوردهای زندانیان نیز بسیار محتاطانه . شد اده میکمترین خالف یا تمردی با کتک و انفرادی جواب د. شد اداره می

 . های زندان تهران و شیراز چه بوده است گری ها و سرکوب بردم که فشار بود که به طور واقعی پیاینجا  در. بود

ینی چاغروند، اصغر خرسند، اله مع تعدادی آشنا دیدم و با تعدادی نیز از جمله هیبت. طی چند روز یا هفته که در این بند بسر بردم

اهلل میثمی، از کادرهای قدیمی مجاهدین، که بعد از آزادی به سازمان  قبالً شنیده بودم که لطف. اکبر مرادی و دیگران آشنا شدم

. مجاهدین پیوسته بود، در اثر انفجار بمب یا در جریان درگیری با مأمورین ساواک چشمان و یک دست خود را از دست داده است

اما او از روحیه بسیار . مالقات او با این وضعیت برای من به لحاظ احساسی و عاطفی خیلی سخت بود. برد او نیز در همین بند بسر می

 . دیگر صحبت کردیم بار برای مدت یک ساعت قدم زنان اما محتاطانه با یک یک. خوبی برخوردار بود

در زیر . گان منتقل کنند خواهند به یکی از بندهای محکوم شده علوم شد که میم. مرا به زیر هشت خواستند ۸۸در آستانه عید سال 

این . هایم میخ کوچکی پیدا کردند ها در یکی از جیب آن. سی بدنی به دستور مأموران هر چه بر تنم بود در آوردمرهشت برای باز

ای شد تا با  شناخت بهانه خوبی می د مشهد بود و مرا بهور افسر نگهبان بند که قبالً افسر زندان وکیل آبا مسئله برای سروان شعله

مشهد است؟ بعد از کمی معطلی، اینجا  او گفت خیال کردی. های رکیک، به من حمله کند دار همراه با فحش چندین سیلی آب

برای رفتن به . داشت به زیر هشت راه ۲بند . بند پنج تعیین کردند و سپس مرا به درون بند فرستادند ۸جای مرا در اتاق شماره 

برخالف . های دو طبقه وجود داشت به علت ازدیاد جمعیت، تخت ۲در راهروی بند . نیز تنها این در وجود داشت ۱و  ۸بندهای 
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ها، کسی به طور مستقیم به  به علت سلطه پلیسی در زندان. هرکس به کاری مشغول بود. رسید ، این بند آرام به نظر می۵و  ۷بندهای 

هایم را گرفت و مرا به زیر یک تخت  ناگهان کسی از پشت سر چشم. آشنا بودند ها برایم نا چهره. تر رفتم کمی جلو. لم نیامداستقبا

خالصه در . ساز است ، خاطره کاری چنینی در فضای ترس و پنهان استقبال این. خیلی خوشحال شدم. بهروز سلیمانی بود. سه طبقه برد

، (کردند که همه او را وکیل صدا می)در این اتاق حدود پانزده نفر از جمله هوشنگ عیسی بیگلو . دماتاق شماره پنج اسکان گزی

 . آورم دیگری بودند که اکنون به خاطر نمی  محمد رضا زمانی، محمد منیری و عده

در این زمان از . شده بودکلی متفاوت  روابط و شرایط زندان به. تا اواسط سال بعد در این اتاق بودم ۸۸از فروردین ماه سال 

زندانیان . هایی چند گذشته بود سال. خورد هایی که در میان طرفداران مشی مسلحانه وجود داشت چیزی به چشم نمی بندی دسته

. شد ای اولیه دیگر دیده نمی آن بافت و حالت فرقه. نظرات و تفسیرهای متنوعی شکل گرفته بود. تجارب زیادی اندوخته بودند

جمع شدن بیش از . را با صراحت و به طور آشکار بیان کند  اش داد کسی مواضع دقیق فکری و سیاسی لیسی نیز اجازه نمیشرایط پ

با . های الزم برای تشکیل دسته و رقابت جوئی و غیره چندان وجود نداشت از این روی زمینه. انگیخت دو نفر نیز حساسیت بر می

. اختالفات به شکل قبلی وجود نداشت. شی مبارزه مسلحانه به نوعی حفظ شده بودوجود این، روابط میان طیف مدافعان م

. کردند بندهای چهار و پنج از حیاط مشترکی استفاده می. توانست وجودش را احساس کند تشکیالت وجود داشت اما کسی نمی

 . ها بیایند توانستند به این بند زندانیان بند شش تنها در سه نوبت غذا خوری می

ها اعم از طیف  طیف مارکسیست. مجاهدین کمون خودشان را داشتند. همانند زندان مشهد از کمون بزرگ و مشترک خبری نبود

. کردند های منفرد و یا مستقل در یک کمون زندگی می ها و مارکسیست ای ها، تعدادی از توده فدائیان، تعداد معدودی از مائوئیست

اسداله الجوردی نیز با . ها همواره در حال نماز و روزه و دعا خوانی بودند با هم بودند رخی از آنهای متعصب که ب ای از مذهبی عده

تفکر ضد . شناختیم انگار همدیگر را نمی! بار سالم علیکی سرد و بسیار کوتاه کردیم و دیگر هیچ ما با هم تنها یک. ها بود آن

 !! ها کشته بودیم د از مجاهدین را ماانگار که آن تعدا. ها قوی بود کمونیستی در میان آن

اما در دفاع از مشی مبارزه . بند بودم ام به طور اصولی پای چنان به عقاید قبلی طی مدت یک سال و نیمی که در این بند بودم، هم

ت تعصباتم نسبت به مطالعه و آشنائی با نقطه نظرات بیژن جزنی به میزان قابل توجهی از شد. ها تعصب نداشتم مسلحانه همانند بعضی

باالخره . ضربه سنگینی را متحمل شد ها چریک، رهبری سازمان ۸۸چندی بعد در هشتم تیر ماه . مشی مبارزه مسلحانه کاسته بود

ها را نسبت به ثمردهی راهی  ضربات وارده به سازمان، به میزان معینی امید. حمید اشرف، آخرین مرد صد هزار تومانی نیز کشته شد

نیز هرگز نتوانست ضربات  ها چریکسازمان . چنان به آن راه و مبارزه امیدوار بودم اما من هم. یده شده بود، تضعیف کردکه برگز

  . را به طور جدی ترمیم کند ۸۸نیمه اول 
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ن قصر  انفرادی زندا
ها عسکراوالدی و  ند از جمله آنای از زندانیان طی مراسمی که از تلویزیون پخش شد از زندان آزاد شد عده ۸۸در مرداد ماه سال 

بایست دست خط پشیمانی و  های تبلیغاتی این دسته از زندانیان را که طبق معمول می رژیم طی برنامه. بودند[ ۰۱]ابوالفضل حیدری 

ندان دست کم در بندهای چهار و پنج و شش ز)ها  در زندان. کرده باشند، آزاد کرد تقاضای عفو از شاه و مشابه آن را امضاء 

  ویژه سرشکسته و به مقامات زندان کوشیدند با استفاده از این موقعیت، همه زندانیان را به نوعی نومید و به ( قصرکه من هم بودم

دهی مقاومت مشغول  کار سازمان های مخفی به  شبکه. ای شدند بخشی از زندانیان از قبل متوجه چنین نقشه. زعم خود نادم کنند

از آزاد برداری  بهره هدف ما به طور کلی برهم زدن نقشه. وجود آمد  ها به تفاق نظر میان بخش اعظم زندانیهماهنگی و ا. شدند

اضافه بر این موضوع، کوشش مستقیم ما دفاع از موجودیت و هویت سیاسی زندانیان و . ها در میان ما بود کردن آن عده از زندانی

خواستند جوهر و ماهیت وجودی ما به مثابه زندانیان سیاسی را با  ها می آن. بود های مقاومت جویانه و ظلم ستیزانه حریم ارزش

در یکی . ارزید اش می بینانه و قابل اجرا بود و به هزینه برنامه مقاومت واقع. تحقیر و تخفیف آشکار و علنی و جمعی در هم بشکنند

صر و سرگرد احیائی رئیس بندهای زندانیان سیاسی اعالم رئیس زندان ق( یا سرهنگ زمانی)ها به دستور سرتیپ محرری  از روز

ما . عده زیادی پاسبان در حیاط صف کشیدند. همگی باید در حیاط بند شش جمع شویم ۱و  ۸، ۲کردند که ما زندانیان بندهای 

چنین کاری  معینی از زندانیان بهالبته تعداد . مگر اینکه با زور و کتک ما را ببرند. تصمیم گرفتیم که از رفتن به حیاط خودداری کنیم

. کردیم حیاط خودداری می بایست به شکلی واضح و نمایشی از رفتن به  هایی بودم که می من نیز یکی از آن. مأمور شده بودند

عصبی فضای روحی و . تعدادی از ما را به طرف حیاط به زور هُل دادند. پاسبانان و مأموران بند همه را به اجبار به حیات بردند

معموالً در چنین مواقعی احتمال هر . دار همگانی، متشنج و حالت مخصوصی داشت زندانیان با وجود ظاهر آرام و سکوت معنی

من اکنون یادم نیست چه تعداد از افسران و چه کسانی و با چه مسئولیتی وارد حیاط . رفت ای از جمله شورش همگانی می حادثه

اش در  زده بودم و همه در این لحظه من به شدت منقلب و هیجان. رد و چه گفت من به یاد ندارمک سخنرانیآیا کسی . شده بودند

. به هر حال مدت کوتاهی در حیاط ایستادیم و برنامه به طور ناقص قطع شد. باش برای واکنش به توهین و غیره بودم حالت آماده

ما به بندهای خود بر . ها پایان یافت این برنامه به کلی با ناکامی آن .ها فهمیده بودند که ممکن است ناگهان شورشی به پا خیزد آن

اما این حرکت در محیط حکومت . کردیم های مقامات زندان در خود احساس رضایت می همه ما از خنثی شدن نقشه. گشتیم

مقامات زندان خیلی عصبانی . واندن ما بودمهم خنثی کردن برنامه نادم خ. این هزینه البته زیاد مهم نبود. زندان هزینه هم داشت نظامی

 . ها چند نفر از زندانیان را نشان کردند که بعداً به حسابشان برسند آن. بودند
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در آن روز من به اتفاق چند نفر از کارگران کمون مشغول کارهای مربوطه بودم که یکی از سرپاسبانان بند مرا به زیر هشت فرا 

قبل از من علی عمادی یکی از رفقای پیرو مشی مسلحانه را به فلک بسته بودند و . ه باد کتک گرفتندبالفاصله مرا ب. رفتم. خواند

خواستند انتقام خشم مسئوالن خود را از او  پاسبانان با همهمه و فحش و کتک و چوب فلک می! روی گفتند آیا به حیاط می مدام می

. ها را با فحش و کتک و شالق تکرار کردند همان حرف   مرا به فلک بستند وبعد از عمادی . سرگرد احیائی نیز حاضر بود. بگیرند

گری از نوع  دیگر زمان انقالبی. ما موفق شده بودیم. ها انتقامی بود برخورد آن. حیاطی در کار نبود. اما کار از کار گذشته بود

به این نتیجه رسیدم که اگر بگویم که به حیاط در آن لحظه من . ضربات شالق دردناک بود. اش گذشته بود احساساتی و شعاری

از ابتدا هم در صدد کارهای . ها نبود دیگر وقت قهرمانی. روم هیچ تغییری در نتیجه مقاومت جمعی ما حاصل نخواهد شد می

د که نباید لو ها داشتم حفظ همه آن چیزهائی بو اصلی که در بازجوئی. قهرمانی در رابطه با میزان تحملم در مقابل شکنجه نبودم

کنم در  ها مقاومتی نمی ها کمی به کتک ادامه دادند ولی دیدند که من در مقابل خواسته آن آن. روم به هرحال گفتم که می. رفت می

به جز عمادی کس دیگری . به هرحال برنامه کتک تمام شد. شاید فکرکردند که مرا اشتباهی آوردند. نتیجه دچار تردید شدند

 . انفرادی زندان قصر بردند برای تنبیه به بخش ما را . ندیدم

را ( نه مجاهدین)ها  در دفتر انفرادی، عالوه بر من و عمادی، علی خاوری از حزب توده و شخص دیگری به نام جوادی از مذهبی

مان هستی و یا به خدا از علی عمادی پرسید آیا مسل. سرگرد احیائی با داد و فریاد و سوال و جواب دنبال بهانه بود. آورده بودند

. کن نبود او گفت که به مذهب و دین احترام قائل است ولی سرگرد ول. رفت اعتقاد داری؟ عمادی از پاسخ مستقیم طفره می

ها که منتظر بهانه بودند دوباره مثل گرگ بر  پاسبان. باالخره با اصرار و فشار و کتک پاسبانان علی به سوال سرگرد پاسخ منفی داد

ها معلوم نبود  ها و کتک کاری در میان سروصدا. چرخاند عمادی نیز حرفش را می. کاری ادامه دادند ادی ریختند و به کتکسر عم

بعد از . سپس همین سوال را از جوادی کرد. هنوز از ماجرای بُور شدنشان در حیاط زندان خشمگین بود. سرگرد لعنتی دنبال چیست

سرگرد در مقابل . کار کردیم مگر ما چه. آوردیداینجا  خاوری گفت آخر چرا ما را به. ی پرسیدبعد از خاور! گفتم آری. من پرسید

گویا متوجه شد که چنین . اعتراض خاوری که بدون عینک ته استکانی خود و با سرو وضعی پریشان ایستاده بود، آرام گرفت

یکی از . خبر نبود، دستور داد سبیل مرا ماشین کنند هایمان بی سرگرد که از پرونده. غائله پایان یافت. سواالتی به او مربوط نیست

سپس من و جوادی را . شد کرد و از لبم آویزان می ماشین گیر می. ها را تراشید ای مو سرپاسبانان چاپلوس با ماشین سر تراشی قراضه

من . ه سلول دیگری بردند یا به بند منتقل کردندنفهمیدم که ب. بعد او را بردند. سه شب با هم بودیم. در یک سلول انفرادی انداختند

تنها یک سوراخ چهار . یک تاریک خانه به تمام معنی بود. ها چراغ نداشت این سلول. مدت بیست روز تمام در سلول انفرادی بودم

ی سه نوبت حق روز. آمد متر روی در آن وجود داشت که نور مرده و بسیار ضعیفی به درون می گوش به طول و عرض چند سانتی

بوی تعفن و پوسیدگی پتو و تشک بسیار . البته چه خوب بود که تاریک بود و گرنه جای آدمیزاد نبود. استفاده از دستشوئی داشتم

های نزدیک دفتر بند که به جای در، نرده آهنی داشت، مردی به  در یکی از سلول. کرد ، نفس کشیدن را برای آدم سخت می کثیف
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در انتهای بند . خواند او همیشه در حال روزه بود و با صدای بلند نماز و دعا می. برد در انتظار اعدام بسر می جرم قتل همسرش،

بود که در زندان « خانی»ها نامش  یکی از آن. انفرادی سلول بزرگی با المپ وجود داشت که دو سه نفر زندانی عادی در آن بودند

خانی از روستازادگان . اما من مستقیماً با او آشنا نبودم. دوستی و رابطه نزدیکی داشت احمد رضا شعاعی با او. مشهد دیده بودم

او به علت . مردانه، در میان زندانیان مشهد نامی داشت خراسانی با قدی بلند و اندامی موزون و به خصوص اخالقی به اصطالح جوان

ندان دستگیر و به همین دلیل به تهران فرستاده شد و در سلول چند موفق برای فرار از زندان در آخرین مرحله خروج از ز تالش نا

در یک سوال و . من او را از سوراخ در، شناختم. شد او برای دستشوئی از کنار سلول من رد می. برد نفره انفرادی زندان قصر بسر می

او . کرد کمکی به من برساند دلیل سعی میبه همین . های زندان مشهد هستم جواب کوتاه او نیز متوجه شد که من یکی از سیاسی

خانی و یکی دو نفر دیگر همواره در حال حرف و شوخی . انداخت بار سیگاری روشن به درون سلول من می عمالً روزی یک

را « د جانمال ممّ»ها هنگام غروب، خانی، با صدای رسا و با زیبائی قابل تحسین و با لهجه شیرین خراسانی آواز  در بیشتر روز. بودند

طنین صدای او را هنوز در گوش خود حس ! خواند و آن هم همین ترانه را ها تنها او می جالب این بود که از اتاق آن. خواند می

 . آورم افتم، طنین آواز او را نیز به یاد می هر بار که به یاد سلول انفرادی می. کنم می

در واقع نسبت . آمد  شچه که تا کنون گذشته بود، برای من پی دن و مرور آندر این بیست روز انفرادی، فرصت مناسبی برای فکرکر

ای که بدان امید بسته بودم، در ابهام و تردید قرار  انداز مبارزه مسلحانه چشم. به راهی که به آن معتقد بودم دچار مساله شده بودم

های دور دست نیز نشانی از موفقیت و  ، هنوز در افقدر پی این همه سال. نزدیک به شش سال از آغاز ماجرا گذشته بود. گرفت

گرفتیم، اما  گرچه ما در استدالالت نظریمان همواره راه این مبارزه را طوالنی و سخت در نظر می. شد تحقق انتظاراتمان دیده نمی

 همان می رهبران سازمان، ذهنم را متوجه کشته شدن تما. اولیه در جا بزنیم  همان قدم   این بدان معنا نبود که ما بعد از شش سال نیز در

به یاد همه آن مبارزان دیده و نادیده و آشنا و . افتادم به یاد عباس و اسد مفتاحی و احمد فرهودی می. کرد شرایط سال پنجاه می

ذلت یک حکومت  رفتند تا سر تعظیم در برابر افتادم که چگونه و با چه حد از انرژی و پایداری به استقبال مرگ  آشنا می نا

تواند  راستی تا کجا می. افتادم ، می و تلفات و چند بار بازسازی و دوباره ضربه خوردن  به یاد این همه کشته. استبدادی، فرود نیاورند

توانست از دیوار ضخیم ایمان به  ها نیز می گرا و معتقد بودم اما در عین حال گاهی واقعیت آدمی آرمانگرچه  ادامه یابد؟ من

کردم که ناهید قاجار در پس این  در این زمان بود که از صمیم قلب آرزو می. های آرمانیمان، به درون افکارم راه باز کند یروزیپ

آیا به راستی ناهید . ام بود این دیگر مربوط به احساس و عواطف و اشتغاالت ذهنی و روانی! ضربات کشنده جان سالم بدر برده باشد

های اختصاصی جای  در تنگناهای زندگی داشتن انگیزه. گرفتم تواند زنده باشد، انرژی می صور اینکه او میهنوز زنده است؟ از ت

 . ام به ناهید بدون دلهره و اضطراب بیندیشم در این زمان بود که به خود اجازه دادم در باره عشق و عالقه. خاصی دارد

هر . شد شد که هیچ بیشتر هم می گاه کم نمی این نفرت هیچ. و مرزی نداشتگر حد  ام نسبت به رژیم شاه و هزار فامیل چپاول کینه

بوسند، انگار که  دیدم که مقامات و وزرا و حتا نخست وزیر مملکت ما با چه ذلت و خفتی دست شاه را می بار که در تلویزیون می
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این فاجعه هنوز . شدند خوار و خفیف می "شاهانهنمایش "همه ملت ایران در این . ام این من هستم که به این ذلت و زبونی افتاده

هایی که مبارزه  حتا آن. شد امید و اعتماد به حقانیت مبارزه با رژیم هرگز از ما دور نمی اما باالخره تا کی؟. بان باز کندتوانست ز نمی

 . کنند توانستند با چنین عبودیتی با حکومت استبدادی شاه از ته دل سازش کردند نیز نمی را ترک می

 صلیب سرخ جهانی برای نمایندگان  رژیم شاه سرانجام قبول کرد که ۸۱در اوائل سال . بعد از بیست روز مرا به بند باز گرداندند

زندانیان . ها آمدند کردیم، اما در عمل آن شاه تعجب کرده و در ابتدا باور نمی نشینی عقبما گرچه از این . ها بیایند بازرسی به زندان

نمایندگان صلیب سرخ با بسیاری . گذشت، خود را آماده کردند ها می ه گا ها و شکنجه رای گفتن حقایق و فجایعی که در زنداننیز ب

ها را در بدن تعداد   های به جا مانده از شکنجه آنان حتا با چشمان خود آثار برخی از زخم. از حقایق و مدارک از نزدیک آشنا شدند

 . دزیادی از زندانیان دیدن

بندی کرده  در اوین زندانیان را برحسب مدت محکومیتشان دسته. ای از جمله من را به اوین منتقل کردند عده ۸۱در مهر ماه سال 

در شماره سه . سال و ابد بودند ۰۸در بند دو زندانیان . اهلل منتظری و طالقانی بودند در بند یک تعدادی از روحانیون مانند آیت. بودند

در مورد زندانیانی که محکومیتشان به پایان رسیده بود « کشی ملی»اصطالح )« ها کش ملی»و در بند چهار تا سه سال و نیز تا ده سال 

به اتاقی . مرا به بند شماره سه اوین بردند. ، بودند(رفت  داشت، به کار می اما ساواک آنان را بالتکلیف و غیرقانونی در زندان نگاه می

زاده، سهراب افشار، فرزاد کریمی، حسن پوررضای خلیق، حمید طهماسبی،  ه رحیم کریمیان، یوسف کیشیدر طبقه دوم رفتم ک

 . کرد زاده زندگی می زاده پدر مسعود و مجید احمد در اتاق مجاور ما طاهر احمد. چنگیز احمدی و چند نفر دیگر بودند

 

یمیان، محمد احمدیان و چند نفر دیگر را جداگانه به اوین منتقل چند هفته بعد از انتقال من از زندان مشهد به تهران، رحیم کر

بر اثر تشدید مشکالت . نسبت جا افتاده کمون پیروان مشی مسلحانه در زندان مشهد ضعیف شد با انتقال این دوستان، بافت به. کردند

ته زندان، بتدریج روابط میان دوستان ما و های ناشی از محیط بس های تندروانه همراه با بیشتر شدن حساسیت و میدان یافتن شیوه

در گفتگوی . ی فیزیکی کشیدها درگیری سرانجام مشاجرات و برخوردهای لفظی به  ۸۸در اواخر سال. تر شد لق تیرهخمجاهدین 

جه شدم های اصلی زد و خورد خونین بود، متو که یکی از طرف( کردند صدا می« عمو»که همه او را )الهی  تلفنی با مرتضی رحمت

او به من . به هر حال مرتضی مسئولیت این درگیری را برعهده گرفت. که موضوع اختالف بر سر مسایل نظری و یا سیاسی نبود

توصیه کرد که از جانب وی بنویسم که اشتباه او یکی از دالئل زد و خورد بوده و در همین زمینه تأکید کرد بعد از نزدیک به سی 

 . داند زمان می گذرد خود را موظف به عذر خواهی از دوستان مجاهد در آن خ میسال که از این حادثه تل

رحیم صبوری و فریبرز سنجری از . های مربوط به خط مشی مسلحانه به ویژه در بند دو، وجود داشت بندی در زندان اوین دسته

ظر مسعود در اتاقی که من نیز به آن اضافه شده بودم در بند سه بیشتر طرفداران ن. طرفداران نظر مسعود احمدزاده در همین بند بودند

در طبقه پائین بند ما . ها نبودم بندی من موافق این دسته. رحیم و تعدادی دیگر در این چهار چوب قرارداشتند. کردند زندگی می

. اتنگی برقرار کرده بودندها نقد و بررسی به رد مشی چریکی رسیده بودند، بین خود روابط تنگ ای از کسانی که پس از سال عده
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و کادرهایی مانند مهران شهاب الدینی، عبدالحمید روشنفکر ... ده اصلی این گروه محمدرضا شالگونی، روبن مارکاریان و سازمان

  . ای دیگر بودند وعده

بعد از شورش . اعتراضات و تظاهرات مردم بتدریج شکل گرفت. شد به مرور شرایط سیاسی و اجتماعی کشور دستخوش تغییر 

در این فاصله از طریق . ، بر دامنه و عمق آن افزوده شد۸۷از سال . در تبریز، اعتراضات سیر صعودی یافت ۸۱بهمن  ۴۱بزرگ 

متوجه . طرفه تماس دارد بردم ناهید قاجار زنده است و حتا با شوهر خواهر بزرگم به طور یک باوری تمام پی مالقات خانوادگی با نا

های آن نوشته و از طریق مالقات به  بندی ای کوتاه از وضعیت زندان و دسته نامه. تماس با ناهید و سازمان وجود دارد شدم که امکان

روز دست به  ۸شهریور در میدان ژاله تهران، همه زندانیان اوین به عنوان اعتراض به مدت  ۰۷پس از کشتار . سازمان رساندم

های زیاد به این نتیجه رسیدیم که مطلبی در باره آمادگی شرایط  صطفی مدنی پس از بحثدر این زمان من و م. اعتصاب غذا زدیم

همان طریق    مقاله را ریز نویسی کرده و در یک قوطی کبریت جاسازی کردم و از. عینی انقالب تهیه و به بیرون از زندان بفرستیم

 . برای سازمان فرستادم

، سازمان  طی این مدت برای امثال من در زندان. گذشت وع مبارزه مسلحانه سیاهکل میدر این زمان قریب هشت سال بود که از شر

طور کلی جنبش  سازمان و به . چنان در مرکز توجه و توقع اصلی قرار داشت اش در برپا کردن انقالب هم و نقش محوری و کارآئی

چنان  و اسارت عده زیادی از مدافعان راه آن، هم ها چریکی با خون اعضاء و فعاالن خود، و با از دست دادن بسیاری از آن

و هزاران هوادار و عالقمند سازمان در جامعه با امید و آرزوهای   ما در زندان. کوشید راه پرسنگالخ انقالب را مفروش کند می

اما . بردیم کشور، بسر میکشان  شیفتگان راه آزادی و خوشبختی طبقه کارگر و زحمت  فشانی انتظار ثمردهی این همه جان بزرگ، به 

ما . همه انرژی و عمر وقت صرف آن شد، به وقوع نپیوست هایمان که آن بندی ها و مرحله ها و تحلیل انقالب مطابق نقشه

های ورود انقالب را به رویش باز گشائیم، اما انقالب از در مخصوص به خودش وارد شد و بساط ظلم و ستم  کوشیدیم پنجره می

 . را برای همیشه برانداخت محمدرضا شاهی
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 بخش دوم

 انقالب
این رژیم با مخالفان و مدعیان مختلفی روبرو بود . ، پیش از هر چیز محصول استبداد و خود کامگی رژیم شاه بود۸۷انقالب بهمن 

ایت وسیع مردم را به ها تنها یکی موقعیت و شانس کسب حم از میان آن. خاص خود را داشتند  و روش  که هرکدام عقاید، برنامه

این مدعیان بدون توجه به اهمیت و یا دامنه نفوذ و یا درستی و یا نادرستی مواضع و . دست آورد و توانست جای رژیم شاه بنشیند

 : اهدافشان عبارت بودند از

اینان . های ملی شخصیت گرا پیرو مشی سیاسی دکتر محمد مصدق مانند جبهه ملی، نهضت آزادی ایران و ها و جریانات ملی نیرو -۰

 . گیری نداشتند های آخر دوره شاه فعالیت چشم در سال

، اما یکی از دشمنان دیرینه رژیم بود که اتحاد شوروی سابق را پشت  حزب توده ایران که حضور محسوسی در جامعه نداشت -۴

 . سر خود داشت

رژیم، مبارزه مسلحانه علیه آن را در پیش گرفت که به نقطه ی فدائی خلق ایران که به قصد نهائی سرنگونی ها چریکسازمان  -۴

هایی از اقشار میانه غیر سنتی مردم را به خود جلب  های ایران تبدیل شده و توجه الیه امید جوانان و به ویژه فعالین چپ در دانشگاه

 . کرده بود

 ه علیه رژیم روی آورده و حمایت عالقمندان و جوانان ی فدائی به مبارزه مسلحانها چریکسازمان مجاهدین خلق ایران همانند  -۲

 . هایی از اقشار میانه نیمه سنتی و تحصیل کرده را جلب کرده بود یان و الیهدانشجوو 

 های ما قبل جامعه صنعتی که  مذهبی مخالف نوسازی و تجدد با گرایشات بازگشت به ارزش -مجامع و نهادهای مختلف سنتی -۸

هلل  این جریانات از آیت. های علمیه و روحانیون ضد رژیم نفوذ و فعالیت پنهانی داشتند اریان سنتی، برخی حوزههای باز در محدوده

 . برد کردند که به حالت تبعید در عراق بسر می خمینی پیروی می

 وحانیت سنتی، بیشتر فکران دینی پیرو افکار و عقاید دکتر علی شریعتی که ضمن مخالفت با دستگاه ر محافل و مجامع روشن -۱

های مبارزات مسلحانه مجاهدین خلق کشیده  فرهنگی انقالبی و مذهبی بودند اما در عمل اغلب به سوی جاذبه  معتقد به زمینه سازی

های دیگری بودند که یا چندان مطرح نبودند یا در خارج از کشور بودند و یا محلی و  ها محافل و گروه عالوه بر این. شدند می
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بدیل شدن روحانیون و بازاریان سنتی متحد آنان به آلترناتیو واقعی رژیم شاه، از . نظر شده است ها صرف ای بودند که از این منطقه

های  به ویژه در مقایسه با شرایطی که طی سال. قعاً تعجب برانگیز بود میان کلیه جریانات بالفعل و بالقوه که به شکلی مطرح بودند، وا

های رایج، روحانیون در عمل به آلترناتیو  با وجود ناباوری. رسید ر کشور حاکم بود، این وضعیت متناقض به نظر میقبل از انقالب ب

ها باور داشتم  ن ها و نظریات مبارزات سیاسی طبقاتی که من به آ این واقعیتی بود که از زاویه تئوری. عمده انقالب مردم تبدیل شدند

 . پاسخ ساده و قابل هضم نداشت

رهبری »و « امدادهای غیبی»را به فقیه  والیت اهلل خمینی، پیروزی انقالب علیه رژیم سلطنتی و استقرار رژیم روحانیون سنتی پیرو آیت

ها تبیین دیگری  خواه و به اصطالح لیبرال نیروهای آزادی! دهند ها نسبت می و نظائر این« اهلل خمینی یتآآسای  پیامبرگونه و معجزه

اهلل و  ها و مواضع اعالم شده از سوی آیت آمده از انقالب را به نوعی غصب و یا پشت پا زدن به وعده ان نتایج به دستآن. داشتند

انقالب اسالمی در دو »در کتاب « نهضت آزادی ایران»در این مورد مهندس بازرگان رهبر فقید . دانند پیروان تندروی ایشان می

نظیر  پارچگی بی چکیده ارزیابی وی این است که انقالب در حرکت اول، با اتحاد و یک. دپرداز به بررسی این موضوع می« حرکت

های مراکز متعدد  ها و دخالت اما با کارشکنی. اهلل خمینی پیروز شده و به تشکیل دولت موقت انجامید ملت تحت رهبری آیت

در این . شود قوط دولت موقت، حرکت دوم آغاز میاهلل رفته رفته مسیر انقالب منحرف شده و سپس با س قدرت مرتبط با آیت

های  شود که اصالً در برنامه و هدف منجر میفقیه  والیت مرحله است که انقالب به کلی دچار انحراف شده و به استقرار رژیم

 . تاهلل خمینی اس قبائی است که فقط زیبنده تن آیتفقیه  والیت گیرد که رژیم وی نتیجه می. انقالب وجود نداشت

نیروهای دیگر بسته به مواضع ایدئولوژیکی و سیاسی موافق یا مخالف خود نسبت به روحانیون حاکم هر یک توضیح خاص خود را 

ترین مسایل انقالب اسالمی  ترین و پر تناقض    ه تسلط روحانیون سنتی بنیادگرا بر انقالب و حاکمیت جدید یکی از پیچید. داشتند

درک شرایط پیچیده و اتخاذ موضع درست سیاسی نسبت به اوضاع . ناً محصول علل و عوامل معینی استاین امر یقی. ایران بود

ترین آزمایشات سیاسی و تاریخی برای همه نیروهای سیاسی با نظریات و عقاید سیاسی گوناگون در آن زمان  متحول یکی از مهم

ی و ذهنی پیدایش این رویداد مهم تاریخی در کشورمان را به درستی های عین به همین دلیل پیش از هر چیز باید علل و زمینه. بود

ای در کار بود؟ به راستی چرا نیروهای چپ و کلیه نیروهائی که با حاکمیت روحانیون و  آیا واقعاً معجزه. مورد ارزیابی قرار داد

برد  ن همه آرزو و امید به کام خود فرو میای که ملت ایران را با آ متحدان بازاری آنان مخالف بودند قادر به درک عمق فاجعه

خواسته و  های سیاسی هر چند نا ها و یا استراتژی ها و با کدام اقدامات و تاکتیک ها با اتخاذ کدام مواضع و روش نشدند؟ این نیرو

مواضع متفاوت در انقالب  دانسته به سلطه روحانیون سنتی حاکم یاری رساندند؟ چرا تمامی مبارزان انقالبی چپ با در پیش گرفتن نا

ای نگرفتند و حتا برعکس یکی  های بسیار، هیچ نتیجه های واالی آرمانی و انسانی و تالش و در روندهای بعدی آن، با وجود هدف

های سیاسی چپ در  یادآوری است که شرکت سازمان  الزم به!. پس از دیگری، دچار شکست و نابودی و یا هزیمت شدند؟

چون شبحی جادوئی بر تمامی اعمال و کردار  هایی که هم گرفت، اندیشه های مارکسیستی صورت می گاه و اندیشهانقالب، از دید
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ی فدائی خلق به عنوان یک سازمان سراسری که بیشترین نیروی فعال چپ را با خود داشت با ها چریکسازمان !. آنان حاکم بود

های سیاسی در فردای پیروزی انقالب و نیز  گاه ترین مواضع و گره نی عمدهطبیعی است که بازبی. همین بینش و دیدگاه مجهز بود

ام  که در توان و حافظه و آگاهی ای  من در اینجا تا اندازه. تواند روشنگر بسیاری از ابهامات باشد های آنان می ردیابی سیاست

تر  برای من آسان. نیون سنتی بر آن اشاره کنمترین علل و عوامل بروز انقالب اسالمی و تسلط روحا کوشم به مهم گنجد می می

ترین مسایل سازمان و فرازهائی از تجارب  ام به طور فشرده نگاهی به تحوالت کشورمان و به مهم خواهد بود که از دید امروزی

م را با روشنی با این روش قادر خواهم بود مسیر عمده تغییرات فکری و سیاسی سازمان و خود. ام به پردازم سیاسی و سازمانی

کنم، از میان بسیاری از مسایل و رویدادهای  طبیعی است که بسته به هدفی که در نوشتن این مطالب دنبال می. بیشتری ردیابی کنم

از این روی مراجعه به . تواند به مقصودم یاری برسانند کنم که به نظر من بهتر می کوچک و بزرگ، به آن مسایلی اشاره می

 . لی تاریخی رویدادهای مورد اشاره در این کتاب های گزینشی دارد و نه لزوماً برشمردن توا ی و سازمانی، جنبهرویدادهای سیاس

نظر از اتخاذ  ها و دستجات متعدد مارکسیستی که قبل و بعد از انقالب به وجود آمدند، هر یک به سویی رفتند اما صرف گروه

اندازی سیر  چشم های جداگانه، به نظر من همگی در راه نادرست و بی ها و هویت های متفاوت و حتا متضاد سیاسی زیر نام مشی

های تاریخی تحوالت سیاسی اجتماعی مورد نیاز ملت و  علت اساسی خطای ما عدم درک خصوصیات و ویژگی. کردند می

عدالت »یکی موضوع تحقق تئور -ما هر یک با تمایالت و الزامات مسلکی و سیاسی خاص خود، به لحاظ نظری. کشورمان بود

های بعد از پیروزی و استقرار حاکمیت  ما در تمام مراحل انقالب و حتا سال. دانستیم را بر همه امور مقدم می« اقتصادی و اجتماعی

 بر اساس هر قالب و برداشتی از عدالت، تحقق آن بر همه امور مقدم. فشردیم چنان بر این خواست و تمایل خود پای می جدید، هم

ترین آرزوی تقریباً  به همین دلیل، بزرگ. شد ترین فراز وفاداری به چنین عقایدی محسوب می کسب قدرت سیاسی نیز مهم. بود

با چنین روحیه و تفکر و هدفی . نظر از میزان توان و چگونگی تحقق آن، تصاحب قدرت بود ها و جریانات سیاسی، صرف کلیه نیرو

گیری اتحاد یا ائتالفی در  ملی و یا بستر مشترک و عمومی نتواند جائی پیدا کند و به فرض شکلطبیعی بود که آن نیاز و خواست 

 . لم رهبری جویانه و هژمونی طلبانه، دوامی نداشته باشد های ناسا میان انبوهی از تناقضات و رقابت

بدون استثناء به مقوله دموکراسی پارلمانی متعارف  های سیاسی فعال ها تقریباً تمامی جریانات و گروه به جز نیروهای موسوم به لیبرال

حال آنکه هر تحول سیاسی و یا حتا انقالب ملت . کردند ای نمی وجه توجه که در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد به هیچ

را از حرف به عمل در  نبود بشکند و آ  که از مشروطیت تا آن زمان بر روی کاغذ مانده هشتاد ساله را بایست این طلسم هفتاد  می

چنین از  رژیم شاه نیز سر انجام به دلیل دشمنی با دموکراسی و عدم توزیع قدرت سیاسی و استقرار حکومت قانون بود که این. آورد

، رژیم ۸۷چه که گذشت روحانیون سنتی در رأس جنبش قرار گرفتند و پس از پیروزی انقالب بهمن  بنا به آن! بیخ و بن پاشید

اینکه جمهوری . های اخیر میهنمان، مسلط کردند های سیاسی اجتماعی دهه را بر خالف خواست و ضرورتفقیه  والیت یجمهور

اما این سوال به طور جدی مطرح است . وجه به معنای منتفی شدن چنین ضرورتی در کشورمان نیست پارلمانی مستقر نشد، به هیچ
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هایی در کشور وجود داشت که منجر به چنین رخدادی  و زمینه آن، چه شرایطز های قبل ا که در آستانه انقالب و یا در سال

جای  زاده شد؟ چرا به گردید؟ چرا از میان آن همه هیاهوی نوسازی شتابان و بوروکراتیک و آمرانه محمد رضاشاهی چنین حاکمیتی

 هنگ و تمایالت ملت ایران ننشست؟ مدرنیته سطحی و تقلیدی، مدرنیزاسیون مبتنی بر واقعیات زندگی و هماهنگ با فر

های رنگارنگ نوشته و نانوشته نیروهای سیاسی فعال در  ها و برنامه کشورمان، در ورای طرح( و هم امروز)زمان  به گمان من در آن

ای، به یک ساختار قدرت عمومی و فراگیر  انقالب، به لحاظ عینی وعملی و جدا از تمایالت و گرایشات هر گروه و دسته

ای است که جامعه و کشورمان را وارد میدان مدیریت  چنین ساختار قدرتی به مثابه دروازه. پارلمانتاریستی نیاز عاجل داشته و دارد

های سیاسی امکانی واحد و متساوی الحقوق به وجود  اداره کشور در این چهارچوب برای همه گرایش. نماید سیاسی معاصر می

ها و پیشنهادات سیاسی اقتصادی و اجتماعی و غیره را در معرض قضاوت مستقیم مردم قرار  ا، سیاسته آورد که بتوانند برنامه می

ها و  کمال مطلوب نیست اما دارای ظرفیتگرچه  چنین ساختار قدرتی. دهند و بکوشند نظر موافق آنان را به سوی خود جلب کنند

تواند در یک مسابقه متمدنانه بر اساس قضاوت و رأی  ه جامعه میای است که در آن جناح چپ، راست و یا میان امکانات گسترده

چپ و راست و میانه و یا هر . اکثریت مردم برای مدت معینی که قانون تعیین کرده مدیریت و هدایت کشور را در دست گیرند

و مزیت خود نخواهد بود و بدون وجود یکی، دیگری قادر به نشان دادن برتری . گرایش محتمل دیگری، الزم و ملزوم یکدیگرند

 ! شان بر مال نخواهد گشت های همه یا نقاط ضعف و نارسائی
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 شرایط قبل از انقالب
خواهی ملت ایران برای  از چند سال بعد از انقالب مشروطیت، با به قدرت رسیدن رضا خان و سلطنت پهلوی، جنبش ملی و آزادی

های حاد  حتا در مقاطعی که این جنبش از دل تناقضات و بحران. روبرو شداستقرار حاکمیت واقعی پارلمانی با سرکوب دائمی 

ای مسالمت آمیز و قانونی به مقابله با سلطه بیگانه واستبداد سلطنتی بر خاست، وحشیانه مورد هجوم و  سیاسی سر بلند کرد و با شیوه

ترین فرازهای جنبش ملت ایران، جنبشی که  از مهم، یکی ۴۴مرداد  ۴۵کودتای امپریالیستی دربار پهلوی در . تجاوز قرار گرفت

با اینکه کشور در . سال به شکست و نابودی کشاند ۴۸های رشد و توسعه پایدار کشور را هموار سازد، برای مدت  توانست زمینه می

در تمام این . گرفت ها همواره زیر سلطه اختناق و استبداد صورت می رفت رفت اما این پیش جهت نوسازی و مدرنیزاسیون پیش می

گرچه  .ترین وجه آن جلوگیری به عمل آمد دوران از هر گونه تالش برای استقرار واقعی حاکمیت ملی و استقرار قانون در اساسی

انقالب مشروطیت در راستای اجابت به نیاز تاریخی ملت ایران برای بر قراری یک نظم نوین سیاسی اجتماعی و ایحاد دولت مدرن 

حتا با گذشت چند . داد ه موفقیت نسبی دست یافت اما با این حال، این استبداد و اختناق بود که به حیات خود ادامه میو معاصر ب

چنان پشت درهای استقرار یک  گذرانید کشورمان هم گیری که کشور از سر می دهه از انقالب مشروطیت و با وجود نوسازی چشم

 . زد دموکراسی پارلمانی متعارف درجا می

در پی . با روی کار آمدن رضا شاه پایه و بنای رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی و تغییرات اساسی در سیستم اداری کشور ریخته شد

ای خشن، آمرانه و یک جانبه از باال به  ها به شیوه اما این نوسازی. آن کشور به طور گسترده گام در راه بازسازی و نوسازی گذاشت

مخالفین و منتقدین استبداد و . های ناشی از انقالب مشروطیت از بین رفت ی همه آثار آزادی به زود. شد ه میپائین به اجرا گذاشت

در این . خدمت دستگاه در آمدند دیکتاتوری به درجات مختلف یا سربه نیست شدند، یا به کلی از صحنه سیاست حذف و یا به 

بعد از سقوط رضاه شاه و طی . ای بر کشور حاکم گردید یافته اد سیاه و سازماندوره هرگونه توسعه سیاسی متوقف و اختناق و استبد

خواهی ملت ایران توانست دوباره سر برافراشته و تحت رهبری دکتر محمد مصدق به  ای دوازده ساله، جنبش ملی و آزادی دوره

ساعدی برای حاکمیت ملی و پارلمانی با نخست وزیری دکترمصدق، برای مدت کوتاهی شرایط م. های نسبی دست یابد موفقیت

ساله کشور دوباره  ۴۸برای یک دوره . به زندگی آن خاتمه داد ۴۴کودتای نظامی . اما متأسفانه عمر این دولت کوتاه بود. فراهم شد

های  ناهماهنگی در این دوره به تدریج تناقضات و. ها تبدیل شد به میدان تاخت و تاز شاه و درباریان و پشتیبانان بین المللی آن

 . های زیربنائی و روبنائی کشور رو به فزونی نهاد توسعه در عرصه
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سرانه از تمکین به  اما شاه، لجوجانه و خیره. این تناقضات به اوج خود رسید« انقالب شاه و مردم»های موسوم به  با اجرای رفرم

ای تمامی نیروهای وابسته به جنبش ملی و به طورکلی  رفت و بدون هیچ وقفه خواست جامعه برای آزادی و دموکراسی طفره می

کرد و از صحنه مبارزات سیاسی  نظر از هر مرام و مسلک و هر شیوه فعالیت سیاسی را سرکوب می همه مخالفان و منتقدان، صرف

جای  شد، به تر می هریتر و ش قدر جامعه مدرن هر چه. ترین تناقضات در ده سال آخر حکومت شاه نمایان شد آشکار. راند بیرون می

شاه با وجود ممنوعیت . رفت ای پیش می توسعه سیاسی و باز شدن فضای مشارکت ملت در هدایت کشور، آشکارا روند وارونه

ترین آن یعنی مجلس و  گونه مسئولیتی همه امور مملکتی ازجمله مهم قانونی دخالت در امور حکومت، خود بدون داشتن هیچ

های کالن سیاسی و اقتصادی کشور را زیر نظر مستقیم خود  ها و برنامه تمامی سیاست. ت خود تبدیل کردمجلسیان را به آلت دس

تمامی مخالفین و منتقدین رژیم تحت . شاه دیگر تحمل شنیدن صدای هر اندازه مالیم مخالفین و منتقدین خود را نداشت. گرفت

. ها سلب شد نقالبی نیز با شدت سرکوب و هرگونه فعالیت قانونی از آنها و جریانات چپ و ا نیرو. پیگرد و سرکوب قرار داشتند

ادعائی، شبکه مخوف و مجهز « !جزیره ثبات و آرامش»شاه مغرورانه برای تثبیت حاکمیت فردی خود در کشور و ایجاد به اصطالح 

 . مت خود گرفتخد ای را به راه انداخته و به  های مجهز و گسترده و دیگر ارگان( ساواک)پلیس سیاسی 

های خود خواهانه خویش  نهادند و نه هیچ سودی از آن برای بلند پروازی های سیاسی وقعی می ها، نه به دموکراسی و آزادی پهلوی

سال آخر سلطنت  ۴۸در . شنید محمد رضا شاه در دهه پایانی سلطنت خود دیگر هیچ صدائی را از جانب ملت نمی. متصور بودند

گاه اصلی رژیم شاه  در واقع در دو دهه آخر سلطنت پهلوی، تکیه. تر شد بات دربار با دول بزرگ خارجی عمیقوی، روابط و مناس

دیگر هیچ صدائی را از جانب ! سان شاه دیگر هیچ تعهدی نسبت به ملت ایران نداشت بدین! داد نه ملت ایران را آمریکا تشکیل می

گویا . اش را در هم نوردید به خواست و اراده ملت سرانجام طومار او و سلطنت اما این خیره سری و عدم تمکین! شنید ملت نمی

 ۴۸۰۰شوند و در پی آن نظام سلطنتی  زیر کشانده  باری شاه و دربار پهلوی از اریکه قدرت به تقدیر تاریخ بود که به شکل فضاحت

  ! ساله نیز از حیات سیاسی میهنمان رخت بربندد
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 بنیادگرائی مذهبی
رژیم نیز همه . های یک جانبه شاه در کشور به مقابله و اعتراض برخاستند ها و برنامه ها، روش های سیاسی متفاوتی با سیاستنیرو

در میان مجموعه نیروهای تحت فشار، . داد کس اجازه فعالیت سیاسی نمی کرد و به هیچ محابا سرکوب می مخالفان خود را بی

، شاه ۲۴در پی سرکوب خونین شورش پانزده خرداد . رتبط با آنان به طور محسوسی متمایز بودشرایط روحانیون و بازاریان سنتی م

در این میان . علی منصور نخست وزیر وقت را کشتند اهلل به ترور روی آورده حسن چندی بعد طرفداران آیت. بر اوضاع مسلط شد

اما با وجود این، شبکه طرفداران و پیروان و . تندرو ادامه یافت های تعقیب و سرکوب مذهبی. اهلل خمینی نیز به عراق تبعید شد آیت

های مذهبی  توانست به اعماق فعالیت استبداد سیاسی حاکم در عمل نمی. اهلل از همه امکانات فعالیت محروم نبودند شاگردان آیت

امکانات . بودند، وارد شود آورده  سنتی این جریانات که بدون تظاهر و نمایش آشکار سیاسی به کار تدریجی و دراز مدت روی

های محرم و  ها به ویژه در ماه ها و دستجات دعاخوانی وعزاداری و نظائر آن های سنتی نظیر هزاران انجمن قرائت قرآن، تکیه تشکل

کرد،  ایجاد می( بدون نمود مستقیم و علنی ضد حکومتی)ستیزی  رمضان که در عمل امکان مناسبی برای تبلیغ حساب شده ظلم

گرایانه و سنتی  از سوی دیگر رژیم نسبت به مواضع واپس. موسسات و نهادهائی نبودند که رژیم بتواند از وجودشان جلوگیری کند

. داد کرده نبودند، بهای چندانی نمی این جریانات که به طور کلی قادر به جذب اقشار در حال گسترش متوسط جدید و تحصیل

شاه در کتاب انقالب سفید . کرد ای تصور می گونه آینده سرکوب شده، مربوط به گذشته و بدون هیچرژیم در واقع این جریان را 

قدر مغرور و مسحور  رسد شاه و اطرافیانش، آن در عین حال به نظر می. بود لف خود را ارتجاع سیاه نامیده  این دسته از نیروهای مخا

ای به افکار و تمایالت  ات مدرن سرکوب خود بودند که چندان توجههای اقتصادی و اجتماعی و امکان تغییرات و پیشرفت

! بردند پیش می« تمدن بزرگ»شاه و حامیانش به گمان خود کشور را چهار نعل به سوی . دادند دارمخالفان سنتی نشان نمی ریشه

ه و مجری تصمیمات از باال تلقی های مردم عامل و نیروی محرکه در این تحول ادعائی باشند، آنان تنها سوژ بدون اینکه توده

ذهن شاه و اطرافیانش  های فرماندهی و استبدادی، به  های پر شتاب، آن هم با شیوه با تغییر چهره کشور و پیشرفت! شدند و بس می

ر میان ملت کرد که روز و روزگاری نه چندان دور، متحد و رقیب دیرینه سلطنت، بتواند شانس و امکانی بیابد تا دوباره د خطور نمی

نهایت به کسب قدرت سیاسی نائل   های غیر سنتی و متجدد کشور را به سوی خود جلب کند و در  داده و حتا بخش خودی نشان

 ! گردد

هایی از مردم  ها نفوذ و پیوند تنگاتنگی با بخش آن. روحانیون از دیر باز دارای پایگاه اقتصادی و اجتماعی گسترده در جامعه بودند

اما . ترین منبع در آمد آنان بود در دست داشتند که یکی از مهم را موقوفات  چنین اداره ها هم آن. بازاریان و روستاییان داشتند به ویژه
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گیری پایگاه اجتماعی آنان به ویژه روحانیون سنتی محدود و  با شروع اصالحات ارضی و سایر تغییرات انقالب سفید، به نحو چشم

. تاریخ چند صد ساله اخیر، روحانیون و به طورکلی پاسداران دین اغلب متحد دستگاه استبداد سلطنتی بودنددر طول . تر شد محدود

گران نارضائی گسترده مردم را در پی داشت، در نقش رقیب حاکمان وقت به صدای  حکومت  در عین حال در مقاطعی که ظلم

هم سیاسی و تحوالت اجتماعی کوچک و بزرگ، روحانیت هرگز در همه موارد و همه مقاطع م. شدند اعتراض مردم تبدیل می

. همواره سلطنت پایگاه و حامی مطمئنی در میان روحانیت داشت. در خدمت سلطنت و یا در رقابت و تقابل با آن نبود« پارچه یک»

درآمد از وقفیات، وجوهاتی بود که منبع ارتزاق آنان عالوه بر . روحانیون شیعه نیز اغلب از نظر اقتصادی وابسته به حاکمیت نبودند

شد  این موقعیت باعث می. کردند از پیروان خود مانند بازاریان و کشاوران به عنوان خمس و ذکات و سهم امام و غیره دریافت می

 های سیاسی و جی و واسطه و بسته به شرایط و بحرانمیان که دست کم بخشی از آنان در مقابل حاکمان و دولتیان به صورت 

 [ ۰۷. ]داری آشکار از مردم بپردازند اقتصادی و غیره در مقابل شاه و دولتیان، به جانب

با آغاز روند نوسازی و تغییرات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی شاه، به ویژه با تغییرات و کوتاه کردن دست روحانیون از موقوفات و 

آشکار موقعیت مالی و فرهنگی و اجتماعی آنان، بخشی از  سپردن اداره آن به سازمان اوقاف دولتی و به طور کلی تضعیف

به ویژه با تشدید استبداد خشن شاه که حتا عوامل آن . روحانیون به اعتراض و حتا مقابله آشکار با رژیم و شاه روی آوردند

. های علمیه نیز تشدید شد حوزه های رشد رادیکالیسم سیاسی در ها کنترل کنند، زمینه های علمیه را مانند دانشگاه خواستند حوزه می

ها در تضاد بود به هواداری  های جوان بر بستر شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جدید که با فرهنگ سنتی آن بسیاری از طلبه

به طور کلی بخشی از روحانیون سنتی به هیچ رو تغییرات و . بودند برخاستند از پرچمی که روحانیون معترض برافراشته 

آنان از موضع حفظ شرایط و مناسبات کهن سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، با شاه و . تابیدند های فزاینده را بر نمی ودیتمحد

از آن سوی نیز رژیم با سرکوب . اصالحات ارضی و به طور کلی با هر شکل و نمود فرهنگی تجدد، به ستیز و مقابله برخاستند

 . راند را به حاشیه می ها ها پاسخ داده آن خشن به اعتراضات آن

شاه با سوارشدن . گرفت های جامعه را در بر می یافت و تمامی الیه در دل چنین شرایطی تغییرات با سرعت بیشتری ادامه می

ها را عمالً دگرگون  برنامه اصالحات شاه، چهره روستا. های نوسازی خود را گسترش داد برخواست و تمایالت ملت و جامعه، برنامه

سلطه دیرینه ارباب در عمل از . ای نیز از آن سود بردند های گسترده بخش اعظم دهقانان به این تغییرات امید بسته و بخش .ساخت

مهاجرت به . شد ها و برعکس گشوده  روی شهر  های دهات به دروازه. زندگی بخش وسیعی از روستاهای ایران رخت بر بست

به طور کلی چهره کشور و . ای گسترش یافت سابقه بزرگ و پایتخت به نحو بی های ها و از شهرهای کوچک به شهرستان شهر

های اداری، ارتباطی و به  نوسازی. ها با شتاب عوض شد هم زمان چهره فرهنگی کشور به خصوص در شهر. جامعه دگرگون شد

  این به. کرد یالت جدیدی در جامعه ایجاد میهای مردم را تغییر داده و تما طور کلی فرهنگی نیز رفتار و شیوه زندگی، عالئق و نیاز

در واقع تمکین به زندگی . اما این ظاهر قضیه بود. ترتیب اکثریت مردم با مجموعه دگرگونی فرهنگی رسمی رژیم هم داستان شدند
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روستاییان ساکن  های تازه و حتا فرو رفتن در آن به معنای جذب فرهنگ و نهادینه شدن آن به ویژه در میان انبوه و روش و منش

های سنتی با گرایشات فکری بازگشت به گذشته به  با این حال این وضعیت برای مذهبی. ها، نبود ها و حلبی آباد حاشیه شهر

های  اکثریت مردم به طور سطحی و با عمقی کم، با جنبهگرچه  .کرد وجه زمینه و موقعیت مناسبی برای فعالیت ایجاد نمی هیچ

جوئی از دستاوردهای مربوط به یک جامعه مدرن کافی بود که موعظه رد  بودند ولی همین مقدار بهره  شده زندگی مصرفی دمخور

گذشت تا این بخش عظیم ملت در وضعیت  هایی چند باید می اما هنوز سال. باشد و تحریم این زندگی نیز در عمل خریداری نداشته 

 ! گذشته است گرفتند تا به راستی معلوم شود که در زیر آن ظواهر چه می ر مینارضائی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی قرا

های پس از اصالحات ارضی و غربی کردن فرهنگ و طرز زندگی ملت،  از سوی دیگر در زیر تجدد سطحی و پرشتاب سال

دار فرهنگ و سنن مأنوس خود  ت ریشهها و تمایال چنان با اندیشه ها هم ها و بازارهای سنتی شهر های بزرگی از مردم در روستا بخش

آنان با حفظ و رعایت . کشیدند ای از اینان خود را جداً از تبعیت فرهنگ رسمی و عملی کنار می بخش قابل مالحظه. زیستند می

ی که داشتن های کم نبودند خانواده. نگریستند های دیرینه، با بدبینی و حتا نفرت به گسترش فرهنگ اجتماعی و اخالقی تازه می سنت

لهو و »و یا شنیدن موسیقی را تحریم کرده و غالباً آن را با کلمات . شمردند دانستند و رفتن به سینما را گناه می تلویزیون را حرام می

به  شدند و یا فرزندانشان را ها می های مختلط با پسر توانستند مانع از ادامه تحصیل دختران در دانشکده اگر می. کردند نفی می« لهب

های  های اجتماعی فرهنگی و شبکه با وجود چنین محیط. فرستادند های مذهبی بیشتری داشت می مدارس خاصی که آموزش

در عین حال . گرفت های مقتضی صورت می مذهبی هر چند به کندی اما با رعایت و پوشش -های سیاسی گسترده ساواک، فعالیت

های انتشاراتی، نشریات مکتب اسالم و دانشکده الهیات، حسینه ارشاد و  شرکتمجامع مذهبی از امکانات علنی و رسمی مانند 

 . بهره نبودند های علمیه و غیره بی حوزه

مردان و زنان سنتی بیشتر تحت فشار . اهلل خمینی نیز در میان بخش سنتی جامعه جای پای مناسبی داشتند روحانیون سنتی پیرو آیت

استفاده از پوشاک سنتی زنان نظیر چادر و روسری و گذاشتن ریش و غیره به شکلی مورد  .فرهنگ رسمی و جاری قرار داشتند

کردند با لفظ تحقیر آمیز  های مذهبی سنتی استفاده می در واقع کسانی که با عالئق مذهبی از پوشاک و نشانه. گرفت تحقیر قرار می

دادند که زیر سایه تجددگرائی رسمی و عملی در  را تشکیل می ای این بخش در مجموع اقلیت بستهگرچه  .شدند مواجه می« اُمّل»

اهلل خمینی و  آیت. های سنتی بودند ای قرار داشتند، اما در واقع محیط و منبع اصلی تغذیه روحانیون و مذهبی شرایط محدود شونده

های متمادی  سال. کردند ا نمایندگی میپیروان او نیز در حقیقت تمایالت و عالئق و شعائر و اعتقادات دینی این بخش از جامعه ر

این انجمن . ای از سوی ساواک مورد حمایت و تقویت قرار داشت کرد که تا اندازه فعالیت می« حجتیه»انجمنی مذهبی سنتی به نام 

خود را به  های مذهبی سنتی شدید، پیروان و عالقمندان کرد و ضمن فعالیت رسماً و عمالً از هرگونه فعالیت سیاسی خودداری می

 . داد سوی مبارزه علیه بهائیت سوق می
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، نظریات خود را در مورد شکل و ساختار حکومت والیت فقیه، ۲۱اهلل خمینی پس از تبعید به عراق، در سال  از آن سوی آیت

این . سیاسی بودمبین دورخیز بلندپروازانه این جریان برای کسب قدرت فقیه  والیت طرح ساختار آلترناتیو حکومتی. تدوین کرد

شیخ « سلطنت مشروعه»طرح . اهلل نوری در آستانه انقالب مشروطیت بود شیخ فضل« سلطنت مشروعه»نظریه در واقع در امتداد نظریه 

های شرایط و فاصله  نظر از تفاوت صرف. بود  ، مشروطه خواهان در آن زمان ارائه شده«سلطنت مشروطه» اهلل به مثابه بدیل فضل

خواست، طرح  اهلل نوری تداوم سلطه روحانیون را زیر سایه اقتدار استبداد سلطنتی محمدعلی شاه قاجار می شیخ فضلزمانی اگر 

یک چنین طرحی در . کرد اهلل خمینی این سلطه را تماماً و انحصاراً تحت اقتدار مستقیم روحانیون و نمایندگان شرع طلب می آِیت

 . بیشتر به شوخی گرفته شد ،بودن با شرایط زمانه مأنوس و تماماً بیگانه یا به واسطه نامجامع غیر مذهبی سنتی یا مطرح نشد و 

تا آن زمان عموماً . اهلل خمینی نوعی شکاف در صفوف روحانیون به وجود آمد سیاسی آیت  از نظر تاریخی، از بدو شروع فعالیت

اهلل خمینی با انتقاد  آیت. ین را از سیاست جدا نگاه دارندکوشیدند د های سیاسی خودداری و می روحانیون از شرکت در فعالیت

های دیکتاتوری شاه بود، در زمان خود  که شیوه غالب و طرز فکر رایج اکثریت قریب به اتفاق روحانیون در سال« تقیّه»مستقیم به 

چون سالحی تهاجمی  راطی ساخت وهموی با طرح اسالم ناب محمدی، از اسالم ابزار ایدئولوژیکی اف. بدعتی تازه به راه انداخت

فعاالن سنتی مذهبی رادیکال مجذوب وی شده و در صف پیروان پر شور و متعصب او در  بخشی از. برای مبارزه سیاسی به کار برد

نقاط دیگر های علمیه و بازار در تهران، قم، مشهد و برخی  هایی در حوزه گاه گاه به مناسبت اهلل نیز شاگردان و پیروان آیت. آمدند

ها به واسطه سلطه استبداد شاهی،  در آن سال. شدند زدند که با سرکوب و بازداشت روبرو می دست به اعتراض و یا تظاهرات می

، به طور نسبی نوعی (نظر از هر گرایشی صرف)های سیاسی مخالف رژیم و به زندان و یا تبعید رفتن  نفس مشارکت در فعالیت

های شاه و چهره  مقام به دلیل مخالفت با سیاست لی اهلل خمینی به عنوان روحانی عا آیت. آورد وجود میمظلومیت و یا حقانیت به 

 . برد و داشتن پیروان نسبتاً چشمگیر، در تبعید بسر می ۲۴شاخص شورش و قیام پانزده خرداد

گرایانه روحانیون سنتی آگاه بودند،  ها و مواضع واپس فکران و مبارزان سیاسی و انقالبی چپ که از هدف نظر از روشن صرف 

بقیه روحانیون . شد اهلل خمینی به هرحال از نظر افکار عمومی به عنوان یک تبعیدی سیاسی و مخالف حکومت شاه شناخته می آیت

بی کردند و عموماً به کار اصلی خود یعنی رسیدگی به امور شرعیات و آداب و فرائض مذه مقام که از سیاست دوری می لی عا

اینان حتا از سوی نیروهای سیاسی و مبارزان مذهبی مورد انتقاد جدی و شدید . پیروان خود مشغول بودند، به طورکلی مطرح نبودند

طلبانه  های اصالح اهلل سید کاظم شریعتمداری که به طور کلی در چهار چوب روش مقامی مانند آیت حتا روحانی عالی. قرار داشتند

طلبانه آن  های اصالح ها طبعاً مواضع و روش در آن سال. آمد های مذهبی به حساب نمی داشت از سوی رادیکالو مسالمت آمیز قرار 

های مختلف  ها و انقالبی کرد و به طریق اولی در میان رادیکال رسید که توجه کسی را جلب نمی چنان رقیق و ناتوان به نظر می

های اصالحی  های دیگری داشتند که از بیخ و بن با روش ذهبی در عین حال داعیهافراطیون م! یافت مذهبی، به هیچ وجه جائی نمی
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اهلل خمینی و اعالن مخالفت  های سیاسی آیت ها به بنیادگرائی مذهبی معروف شد در واقع با شروع فعالیت آنچه که بعد. متفاوت بود

 . ار قدرت سیاسی والیت فقیه، پی ریزی شدو طرح ساخت ۲۴خرداد  ۰۸آشکار با برنامه اصالحات ارضی و شورش و قیام 
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کالیسم انقالبی د و رادی  استبدا
نهایت استقرار حکومت مطلقه شاه از اوائل دهه چهل، مقاومت و اعتراض فزاینده نسلی از مبارزان جوان را بر   تشدید اختناق و در 

های رادیکال همراه با  بتدریج نظریات و تئوری در ذهن بسیاری از نیروهای انقالبی چپ مارکسیست و غیر مارکسیست،. انگیخت

های خود در باره تحوالتی که در کشور جریان یافته  های انقالبی مارکسیست در شناخت و ارزیابی چپ. گیرد ها شکل می نوآوری

ه را نیز ناشی از اختناق و دیکتاتوری فردی شا. دانستند کننده می ها به خصوص آمریکا را تعیین بود، نقش و آمریت امپریالیست

رایج در آن زمان، بورژوازی   مطابق ارزیابی. دانستند وجودی بورژوازی وابسته و بوروکراتیک می  ماهیت ضد خلقی و خصلت

گونه شخصیت و هویت مستقلی نداشته و الجرم تنها با دیکتاتوری شاه و وابستگی  کمپرادور، بورژوازی دالل و انگلی بود که هیچ

شد دیکتاتوری شاه با سلطه امپریالیسم آمریکا به نحو  و چون مطرح می. توانست به رندگی خود ادامه دهد ها می به امپریالیست

ارگانیکی وابسته است، نابودی این دیکتاتوری بدون نابود ساختن سلطه امپریالیسم و ستون فقرات آن یعنی ارتش ضد خلقی شاه 

ای از نیروهای چپ و انقالبی ایران  یم شاه در اواخر دهه چهل در میان بخش گستردههایی از رژ مشابه چنین ارزیابی. ممکن است نا

ترین جوانان تشنه آزادی و  سان تحکیم استبداد و حکومت فردی شاه، موجب روی آوری بخش وسیعی از نخبه بدین. مسلط شد

ترین نیروی سرکوب و اختناق خود را صرف در نتیجه رژیم شاه در هفت سال آخر عمرش بیش. عدالت به رادیکالیسم انقالبی شد

 . خنثی کردن مبارزات انقالبی اعم از چپ مارکسیستی و چپ مذهبی یعنی جنبش چریک شهری کرد

ها ازهرگونه فعالیت و تبلیغ  به طوری که تا آستانه انقالب این نیرو. کرد وقفه سرکوب می رژیم شاه نیروهای چپ و کمونیست را بی

چنان غیر قانونی بوده و عمالً از  حزب توده هم. مردم و ایجاد رابطه با عالقمندانشان به کلی محروم بودند مواضع خود در میان

ی فدائی خلق ایران که دامنه نفوذ آن به ها چریکچپ انقالبی نظیر سازمان . شد زندگی سیاسی کشور به دور نگاه داشته می

در پیش گرفتن استراتژی . محدود بود، ضربات و تلفات سختی را متحمل شد های دانشگاهی و بخش معینی از اقشار اجتماعی حوزه

نهایت ایجاد   و در  ها چریکمبارزه مسلحانه با امید به شکستن جو ترس و نومیدی در جامعه و برقراری پیوند با مردم و مردم با 

با ضربات بیرونی و به ویژه درونی چند سال پیش مبارزان مذهبی رادیکالی نظیر مجاهدین خلق ایران . انقالب، راه به جائی نبرد

آنان بر حسب نیازهای سیاسی . مجاهدین تالش کردند میان مذهب و مارکسیسم پیوند بزنند. ازانقالب در عمل از کار افتاده بودند

ری خود توانسته بودند گ آنان بر زمینه رادیکالیسم و انقالبی. ای زدند های فکری گسترده مبارزاتی خود در واقع دست به نوآوری

 . نوعی همزیستی مسالمت آمیز میان فلسفه ماتریالیستی و مذهبی به وجود آورند
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گری به تالش متفاوتی برای تدوین نظریه شیعه علوی به جای  همان رادیکالیسم و انقالبی   از سوی دیگر دکتر علی شریعتی بر بستر

ور سازمان مجاهدین رادیکال که توجه غالب جوانان مذهبی را به خود جلب نظریات دکتر شریعتی با ظه. شیعه صفوی مشغول بود

رادیکالیسم و . توانست به یک نهاد و نیروی سیاسی مستقل و تأثیر گذار بر روندهای سیاسی جاری کشور تبدیل شود کرد، نمی می

افکند از این روی وی نتوانست  ند پرده میخواست در اسالم ایجاد ک سازی مجاهدین، بر پروتستانیسمی که دکتر شریعتی می سیستم

بخش اعظم . اش از اسالم را با فرم و اشکال مدرن و معاصر فعالیت و مدیریت سیاسی هماهنگ نماید های تازه ها و برداشت تفسیر

جاهدین شدند، جذب سازمان م جوانانی که با نظریات تشریحی و تهییجی دکتر شریعتی به مسایل سیاسی و اجتماعی کشانده می

نیروهای سنتی بازار که همیشه نوعی پوزیسیون . اهلل خمینی روی آوردند شده و یا حتا در آستانه و بعد از انقالب به پیروی از آِیت

اینان در پیوند و هماهنگی با روحانیون . های سنتی خود محصور بودند منفی نسبت به رژیم را حفظ کرده بودند، در دایره محیط

به شورش و قیام علیه شاه برخاسته بودند با سرکوب خشن و  ۲۴اهلل که در آستانه شروع اصالحات ارضی در خرداد  سنتی پیرو آیت

 . خونین مواجه و از صحنه فعالیت آشکار پس زده شدند

مصونیت  اما مخالفت وی با حق. اهلل خمینی با آزادی زنان و اصالحات ارضی شاه، مورد پشتیبانی مردم قرار نگرفت مخالفت آیت

بود، بر مواضع  نشانده شاه مورد تصویب قرار گرفته  که توسط مجلس دست( کاپیتالیسیون)قضایی اتباع آمریکا در ایران 

اهلل بر حمله به دخالت آمریکا و انگلیس در ایران و نزدیکی  با آگاهی از این واقعیت بود که آیت. گرایانه ایشان سایه افکند واپس

 خمینی گرایشات فرهنگی ضد آزادی زنان و به اهلل از آن زمان به بعد روحانیون سنتی به رهبری آیت. ئیل افزودپنهانی دولت با اسرا

 . پوشی کردند ای پرده شده طور کلی تجدد ستیزانه خود را تا انقالب بهمن و تصاحب قدرت سیاسی به نحو حساب
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د و آزادی  گرا  خوااهن ملی استبدا
اینان در اوائل دهه چهل با سرکوب و . جبهه ملی و دکتر مصدق نیز زیر فشار دائمی حکومت بودندخواه پیرو  نیروهای آزادی

های ارضی و  شاه با در دست گرفتن ابتکار شروع رفرم. ای از صحنه سیاست رانده شدند بازداشت و زندانی شدن به طور همه جانبه

های  در عین حال همه راه. ن سیاسی خود را پشت سر گذاشتدیگر تغییرات در ساختار اقتصادی اجتماعی کشور همه مخالفا

در چنان شرایطی نیروهای ملی و . گرای خود را بر رویشان بست های سیاسی مخالفان و حتا منتقدان اصالح طلب و قانون فعالیت

ان بودند و نه استبداد فزاینده و گرایانه آن دهنده گرایشات واپس های سنتی را داشتند و نه خود بازتاب خواه نه امکانات محیط آزادی

های  به ویژه شیوه. گذاشت شان باقی می خواهانه های آزادی تحوالت پرشتاب اجتماعی، جایی برای عرضه و مقبولیت خواست

در عین حال نوع فعالیت و حرکت و سازماندهی . توانست کاربردی داشته و رغبتی برانگیزد گرائی آنان نمی اصالحی و قانون

امری که شاه با کینه و لجاجتی که . ها مستلزم حضور و وجود و رعایت حداقلی از مدنیت سیاسی در کشور بود این نیروسیاسی 

های وابسته به جبهه ملی و دیگر  ها و شخصیت درنتیجه نیرو. اش انجامید، همیشه از آن امتناع کرده بود سرانجام به نابودی

 . شدند که شدند رفتند و یا خانه نشین می ماندند، یا به مهاجرت می ها می گرا یا باید در زندان خواهان ملی آزادی

آنان در شرایط اختناق شاهی به طورکلی . ها و ایرادات مشخصی داشتند ها، ناتوانائی خواه، کمبود البته این دسته از نیروهای آزادی

کامل  نشینی عقبتناق سیاسی حاکم بر کشور، آنان در وضعیت با توجه به شرایط اخ. نبودندعلنی  نیمه فاقد هرگونه امکان علنی و یا

توانستند به اشکال  با این حال کار و فعالیت سیاسی متناسب با چنین شرایطی برایشان یکسره منتفی نشده بود آنان می. قرار داشتند

های مختلف به توضیح و  ز راها. مختلف به ترویج مواضع و کار نظری و فرهنگی انتقادی در مورد روندهای جاری دست بزنند

. های تاریخی و اجتماعی استبداد و خشونت و غیره بپردازند خواهی و تحقیق و پژوهش در علل و ریشه های آزادی تشریح اندیشه

. دار سنت و مدرنیزم در ایران و آماده سازی فرهنگی برای جذب افکار مدرن کار موثری انجام ندادند آنان در زمینه تناقضات ریشه

های ایدئولوژیکی  بیشتر به جنبه وسیله بدینعنوان مثال مهندس بازرگان در دهه چهل به کار ترویجی دینی روی آورد و  به

رشد . کرد های متعددی برگزار می همان شرایط در حسینه ارشاد دکتر علی شریعتی سخنرانی   در. هایش تأکید ورزید فعالیت

تاریخی اسالم، بستر و زمینه  -های سنتی گرایان مذهبی و دور شدن از ارزش یون و سنتتجددگرائی در جامعه و عبور از روحان

گیری از برخی از نظریات انتقادی اندیشمندان غربی و نقد روحانیت به  او با بهره. داد اصلی تالش دکتر شریعتی را تشکیل می

 . های مثبت صدر اسالم دست زد زشمدار و رد اسالم تاریخی، به تالش جدیدی برای احیاء ار اصطالح شریعت
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تری از آن  او با تلفیق نوعی رادیکالیسم انقالبی با اسالم، چهره امروزی. اما دکتر شریعتی هم به کار ایدئولوژی سازی پرداخت

 های فکری مجاهدین خلق در تلفیق به هرحال تالش. ای ارائه کرد بدیل تازه« زده شریعت» عرضه کرده و در برابر روحانیت

مارکسیسم و اسالم و دکتر شریعتی در طرح اسالم بدون روحانیت، به دلیل سنگینی و غلظت بار ایدئولوژیکیشان، گرچه کم و بیش 

تحولی در شور و شیوه اندیشیدن بسیاری از روشنفکران جوان مذهبی ایجاد کرد، اما به نوبه خود به رشد گرایشات بنیادگرایانه 

 . جدیدی دامن زد

پارلمانی کارنامه  -فکری و فرهنگی جوانان و عالقمندان برای دموکراسی ملی  سازی ی و دموکرات در مورد زمینهنیروهای مل

هایی که مبارزه چریکی جریان یافته بود تا حدودی مجذوب  گرایان در سال بخش مذهبی ملی. جای نگذاشتند گیری از خود به چشم

تر  تر و پیگیر های مبارزات رادیکال هایی برای زمینه سازی گرایان تالش خش از ملیاز صفوف این ب. آن شده و حتا به آن دل بستند

 . اما همه آنان با شروع مبارزات چریک شهری، نتوانستند به صورت مستقل به عمل و اقدامی دست بزنند. گرفت صورت می

آمیز فاصله داشتند، هیچ موضع  ز مبارزات خشونتطلبانه بودند و ا های مبازره سیاسی اصالح گرایان که به طورکلی پیرو شیوه ملی

شد اما  سیاسی رژیم میبرداری  بهره در عمل موجب ها چریکهر چند که انتقاد به . انتقادی نسبت به مبارزه چریکی اتخاذ نکردند

گرا  نیروهای ملی. ن نیستها و در نتیجه عدم برخورد نظری و سیاسی آنا گر تزلزل و ناتوانی سیاسی تئوریک این نیرو این امر توجیه

ناگزیر چندین سال در وضعیت صبر و انتظار و خانه نشینی همراه با  اعم از مذهبی و غیر مذهبی در شرایط سلطه سیاه استبداد شاه، به 

جنبش بدین ترتیب آنان از تأثیر گذاری بر جوانان شوریده و انقالبی که به . اختالفات سیاسی و یا شخصی بین خود به سر بردند

در . توان گفت خود به نوعی مقهور جنبش چریکی شدند آوردند، به طور جدی عاجز بودند و حتا برعکس می چریکی روی می

ئی سریع و گسترده طبقاتی، جا به جاای در حال  ها در روند تغییر و تحوالت جاری جامعه و کشور که به طور گسترده واقع این نیرو

خواهان آن زمان، در مقام پاسخ به روند  گرایان و آزادی ملی. ائی بود، از واکنش متناسب باز ماندنداجتماعی، فرهنگی و حتا جغرافی

های خود  های ذهنی جامعه و روحیات و گرایشات اقشار جدید اجتماعی، از درک دقیق اوضاع و تعیین وظائف و فعالیت دگرگونی

 . عاجز شده بودند

و حتا مبارزات قانونی و مسالمت آمیز مردم ایران . بانه در درون جامعه کم وبیش ریشه داشتطل خواهانه و اصالح های آزادی اندیشه

ها  ولی در دهه چهل و پنجاه، شیوه. در یک نسل قبل، منجر به جنبش ملی شدن صنعت نفت و حکومت ملی دکتر مصدق شد

ها،  مبارزات آنان علیه استبداد شاه در شرایط آن سال لیت یا فعا. کارآمد شدند گرا، عمالً نا خواهان ملی واشکال مبارزات آزادی

طبیعی است که کار . های تبلیغی و کار فکری و نظری آنان بود دهی، فعالیت های قبلی سازمان مستلزم بازسازی و نوسازی در شیوه

زدند، اگر نگوئیم  دست میدر میان نسلی از مبارزان جوان که با نفی رفرمیسم و مبارزات قانونی به شورش و اعتراض رادیکال 

های  بررسی علل و عوامل عینی و ذهنی مبارزات چریکی در دهه پنجاه، مسلماً با بررسی علل ناکامی. محال، الاقل بسیار دشوار بود

 . شود گرایان به نحو تنگاتنگی مربوط می ملی
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پنجاه به اشکال و درجات مختلف از برخی از  های دهه چهل و بدون استثناء گرایشات فکری، سیاسی و مبارزاتی در کشور در سال

ها از حمایت و دست کم پیوندهای حداقل  اما در داخل کشور، این نیرو. گرفتند های سیاسی موجود در جهان تأثیر می اندیشه

ودند، ولی این سیاسی سنتی، گرچه از تأثیرات غرب به کلی بر کنار نب -در مقابل، صاحبان افکار مذهبی. ای برخوردار نبودند توده

های اجتماعی سنتی مذهبی با  به ویژه اینکه الیه. امتیاز استثنائی را داشتند که افکار و عقایدشان در اعماق جامعه ریشه داشت

ها و آرزوهای این بخش از جامعه به هرحال  مدافعان خواسته. پوزیسیون منفی نسبت به رژیم، به طور عینی در کشور حضور داشتند

های خاص  آنان بر خالف دیگر فعاالن سیاسی، به قول معروف در محدوده. د از چنین منابعی به طور مستقیم تغذیه کنندتوانستن می

های سنتی مردم، به هرحال حداقل پیوند و بده و  نخبگان فکری مذهبی با توده. ای بر خوردار بودند خود از پایگاه اجتماعی توده

سیاسی   ای برای واکنش یل در سر بزنگاه سیاسی، بیش از دیگران از چنین ذخیره بالفعل و آمادهبه همین دل. های عملی داشتند بستان

همان    توانست به طور که تجربه نشان داد شکننده بود و نمی های سیاسی تلفیقی مانند مجاهدین خلق همان اندیشه. برخوردار بودند

هایی  روشنفکری و دانشجوئی و الیه  رکسیستی و مذهبی عمدتاً در محیطهای انقالبی چپ ما به طورکلی اندیشه. صورت دوام یابد

مبارزات چریکی در فلسطین و آمریکای التین و به طورکلی از مبارزات  ها، از این طیف از نیرو. از اقشار میانی جامعه نفوذ داشتند

های  که از باال توسط رژیم تحت فشار بودند، زمینهبه هرحال نیروهای ملی لیبرال . گرفتند ها نیز تأثیر می چریک شهری سایر کشور

گیری جنبش  سان آنان تا یکی دو سال قبل از شکل بدین. الزم و قابل توجهی در پائین و یا حتا در میان اقشار میانه جامعه نداشتند

محتوا و اهداف . ته باشندگیر در صحنه سیاسی، اجتماعی و حتا فرهنگی کشور داش توانستند حضوری چشم عمومی مردم ایران، نمی

آنان طرح . اجتماعی نبود -سیاسی آنان، برخالف دیگر نیروهای سیاسی مطرح در قبل از انقالب، حاوی طرح خاص اقتصادی

ها استراتژی استقرار قانون اساسی را که دستاورد بزرگ انقالب  چرا که این نیرو. آلترناتیو ساختار سیاسی حکومتی خاصی نداشتند

کانون اصلی اهداف سیاسی آنان تدقیق ساختار سیاسی پارلمانی و تضمین اجرائی آن و کنار زدن شاه . کردند ود دنبال میمشروطه ب

 . و درباریان از دست اندازی غیرقانونی به دولت بود

ت، عقیده و مرام و نظر از دین و مذهب، قومی خواه، استراتژی تحقق رژیم پارلمانی صرف در واقع جبهه ملی و دیگر نیروهای آزادی

های سیاسی  سر لوحه فعالیت( با تأکید بر ضرورت حفظ استقالل و صنعتی کردن کشور)گرایشات سیاسی و طبقاتی ملت ایران را 

های ذهنی نوشته یا نانوشته  که عموماً طرح)آنان در مقایسه با نیروهای انقالبی مدعی عدالت و آزادی . خویش قرار داده بودند

توانستند نظریات اصالحی خود  چنینی نداشتند و در فضای سرکوب و استبداد، نمی های این «آلترناتیو»، (یم شاه داشتندجایگزینی رژ

موفق نتوانستند شاهان پهلوی را  آمیز اما نا ها سال مبارزه مسالمت آنان طی ده. را در میان روشنفکران و فعاالن سیاسی گسترش دهند

از این . بودند به تمکین وادارند تا دست از دخالت در سیاست و امور حکومتی بردارند اداری خورده که به قانون اساسی سوگند وف

های اصالحی و رفرمیستی در شرایط سیاه حاکم بر کشور به ویژه در آن مقاطع زمانی که  بندی به شیوه گرا با پای روی نیروهای ملی

های قبلی مبارزات ملت ایران،  وجود پیشینه، تجربه و جایگاه درخشان دوره حرکت درآمد، با ملت به سوی نفی و طرد رژیم شاه به
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. ای از مردم به دست آورند نتوانستند هویت و چهره نوینی از خود نشان دهند و رابطه و نفوذ کالم مؤثری در میان بخش گسترده

  

موقعیت مناسبی  اهلل خمینی از شانس و رهبری آیت ن سنتی بهها، از میان کلیه نیروهای مدعی، روحانیون و بازاریا با توجه به این زمینه

استبداد محمدرضاشاهی به ناگزیر دچار بحران و تناقض ذاتی میان رشد شتابان و مدیریت استبداد فردی خود . برخوردار شدند

به فرهنگ غربی خو  که اکثریت مردم با وجود این. به مرور خالء فکری، سیاسی و فرهنگی عمیقی بر کشور حاکم شد. گردید

  و هرج و مرج  اما تالطم. زدند عجیبی دست و پا می گریزی سیاستبودند، به لحاظ سیاسی و اجتماعی عموماً در انفعال و  کرده 

 یفآنان از ح. های متغییر و بلند پروازانه شاه، اوضاع زندگی این مردم را بتدریج بر هم زد ثباتی برنامه اقتصادی اجتماعی ناشی از بی

هایی این بخش از مردم را معترض  رشد چنین زمینه. های هزار فامیل حاکم بتدریج بتنگ آمدند تازی ها و یکه گری ها و غارت و میل

در پی نارضائی گسترده . های آن کشاند ساخته و به تقابل با رژیم شاه و در استمرار آن به همه نتایج فرهنگی و عالئق و آثار و سمبل

کردن اذهان عمومی از علل و  فروشان و منحرف رژیم با به اصطالح گران « گرانه سرکوب»ها و مقابله  ش قیمتنسبت به افزای

 . های اقتصادی، بتدریج اعتراضات مردم فزونی گرفت های نابسامانی ریشه

دوده تهران شدت پیدا کرد، های خارج از مح ی مربوط به تخریب خانهها درگیریهای پراکنده که با تصادمات و  ها و تقابل نارضائی

ی مردم با مأموران حکومتی پیرامون مسایل عمدتاً ها درگیری. فرصت مناسبی برای نیروهای اپوزیسیون ضد رژیم به وجود آورد

ها  در واقع از این کشاکش. غیرسیاسی، زمینه و فرصت مناسبی برای انتقال افکار و اقدامات ضد رژیمی نیروهای مخالف ایجاد کرد

وقتی که فریادهای پراکنده اعتراضات مردمی . ی آشکار و همه جانبه با دولت کشیده شدندها درگیریعتراضات بود که مردم به و ا

های مستقل حایل میان مردم و دولت که محصول و کارنامه خیانت آمیز رژیم شاهی بود،  ها و ارگان آغاز شد، به دلیل فقدان نهاد

های  باره بر مال شد و پرده نخ نمای آن همه هیاهو و زرق و برق گان به یک و حکومت شونده گران آن شکاف عظیم میان حکومت

همان    را شنید که« پیام انقالب»وقتی شاه . های پراکنده تبدیل به سیلی بنیان کن شدند باران. کننده رژیم را به سرعت درید خیره

 :کشیدند بودند، علیه استبداد او یک صدا فریاد   های اصالحات وی شده های گسترده مردم ایران که به گمان وی جذب برنامه توده

استبداد سلطنتی و چپاول ثروت و غرور ملی ملت ایران توسط درباریان و . بود  آری دیگر دیر شده. «!مرگ براین سلطنت پهلوی»

 . وابستگان آن به آخر عمر تاریخی خود رسیده بود

اما حاکمیت بر آمده از دل جوش و خروش انقالب با وجود ! و این شکل از استبداد را برچیدسیل مهیبی به سرعت از راه رسید 

یک . دلی و اتحاد ظاهری، حاکمیتی بود دوگانه، با دو روش سیاسی، دو هدف و استراتژی و دو اصول و مبانی سیاسی متضاد هم

به طور کلی مدافع دموکراسی پارلمانی و استقرار  این دولت. داد بخش از حاکمیت را دولت موقت مهندس بازرگان تشکیل می

الملی و  در عرصه روابط خارجی کشور نیز به اصول احترام به موازین بین. قانون، آزادی بیان و مطبوعات و احزاب و غیره بود

اما بدون هیچ تردیدی  ،شده در باال با قطعیت سخن گفت موارد اشاره  ی همه درتوان  گرچه نمی. های مسالمت آمیز متکی بود شیوه

دهی به ضرورت استقرار واقعی رژیم پارلمانی منتها با  در حقیقت در موقعیت خاص و تاریخی پاسخ« دولت موقت»باید گفت که 
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 اما این دولت به دلیل عدم حضور سایر نیروهای انقالبی. بود حذف فاکتور سلطنت و در چهارچوب جمهوریت قرار گرفته 

ب به ویژه به دلیل یک رشته اختالفات سیاسی ایدئولوژیکی درمورد ساختار دولتی، عمالً از یاری و همراهی در انقالکننده  شرکت

در شورای انقالب نیز اگر چه روحانیون . نیروهای انقالبی غیر سنتی محروم بود و لذا در مقابل جناح سنتی قادر به ایستادگی نبود

بود، در واقع بر   های میلیونی ملت به دست آورده با موقعیت خاصی که وی در میان تودهاهلل خمینی در اقلیت بودند اما  پیرو آیت

حتا تشکیل دولت . روحانیون و غیر روحانیون پیرو وی عمالً بر گرده دولت موقت سوار بودند. شورای انقالب نیز تسلط داشت

 . بود اهلل خمینی صورت گرفته  موقت با فرمان آیت

. کرد هژمونی و رهبری را در دست داشت دولت موقت عمل می« سایه»قدرت سیاسی که برای مدتی به صورت کننده  نیروی تعیین

ها و یا  در آن شرایط که قوانین جاری رژیم شاه یکسره از اعتبار ساقط شده اما قوانین جدید نیز تدوین و تصویب نشده بودند، فرمان

همان    بدین ترتیب از. مردم همانند احکام قانونی از قدرت اجرائی برخوردار بودنداهلل با دارا بودن حمایت گسترده  های آیت گفته

گیری دولت جدید، توازن قوای سیاسی در آن به نحو غیر قابل انکاری به سود نیروهای سنتی و به زیان نیروهای مدافع  آغاز شکل

خواستند و نه به  قرار داشتند در واقع نه جمهوری می بیشتر روحانیون سنتی که مورد حمایت وسیع ملت. آزادی و دموکراسی بود

آنان در حقیقت نماینده و سمبل استقرار . استقرار رژیم پارلمانی متعارف و متداول در بسیاری از کشورهای حهان اعتنائی داشتند

و کشورداری بر پایه مرجعیت  های انتصابی مدیریت آنان مدافع شیوه. رژیم خودکامه روحانی ساالر با تفکرات قرون وسطایی بودند

 . دینی و پیروی و تبعیت بودند که بتدریج بر کشور مسلط کردند

های عینی و ذهنی اشتباهات  که این مسایل در بر گیرنده زمینهآنجا  گرچه پرداختن به این مسایل قصد اصلی این نوشته نیست اما از

دانم هرچند به اختصار به چند  الزم میاینجا  چپ و رادیکال است، در و انحرافات بخش قریب به اتفاق نیروهای سیاسی، انقالبی،

ها مؤثر بودند، به طور فشرده  هایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تغییر و تحول مواضع نیرو ترین عوامل و زمینه دسته از مهم

 : اشاره کنم
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 عوامل ذهنی و فرهنگی جامعه
گرچه . تا آغاز انقالب در مجموع پانزده سال بیشتر طول نکشید ۲۰قتصادی اجتماعی اوائل دهه شروع اصالحات ارضی و تغییرات ا

های ساختاری در  های گسترده زیربنائی و تأسیساتی رسید، اما برای دگرگونی توان به تغییرات و نوسازی در این فاصله زمانی می

واقعیت نزدیک به دو دهه پیش از انقالب نشان داد که . هیچ است فرهنگ و سنن و آداب و رسوم مردم، این زمان تقریباً در حکم

خوش تغییرات  های تولیدی و به ویژه مصرفی چهره ظاهری جامعه را دست توان با وارد کردن تکنیک و وسائل مدرن در زمینه می

جمعیت شهری و بر تعداد گیری افزایش داد، به سرعت از جمعیت روستایی کاست، بر کمیت  جدی کرد، تولید را به نحو چشم

ها دست یافت، اما ایجاد  شهرهای بزرگ و کوچک افزود و به طورکلی به درصد باالئی از رشد و توسعه کمی در همه زمینه

به . تر نیاز دارد مراتب طوالنی شدن فرهنگ متناسب با تغییرات پر شتاب اقتصادی، به زمانی به تحوالت فرهنگی و به ویژه نهادینه

توان به عمق و ابعاد این  های کهنه استبدادی و فرماندهی صورت گیرد، به مراتب می ها با شیوه ها و نوسازی این دگرگونی ویژه اگر

 . برد ها پی ها و شکاف ناهماهنگی

بخش بزرگ جامعه به . ها جامعه در معرض نوسازی فرهنگی شتابان و لگام گسیخته محمد رضا شاهی قرار گرفت طی این سال

اکثریت بزرگ مردم . ماند ای باقی های محدود شونده اما بخشی دیگر با مقاومت و امتناع خود در حوزه. ین پروسه کشیده شددرون ا

در واقع از دل همین . های سنتی در هم گره خورده بودند ها با بخش اما این بخش. شدند به ظاهر جذب فرهنگ و هنجارهای رسمی 

. ها مواجه بودند هایشان با این دوگانگی اکثریت مردم در درون خانه. م رنگ زمانه شده بودندبخش و متصل به آن بیرون آمده و ه

!! شدند اما والدین غالباً با حسرت و ناتوانی، ناظر به اصطالح از دست رفتن فرزندان خود بودند جوانان هم رنگ شرایط جدید می

. داد های اجتماعی، هنری و فرهنگی را تحت شعاع خود قرار می عرصهکشش زمانه بسیار سنگین و همه جانبه بود به طوری که همه 

حتا این مقاومت در این بخش تبدیل به مساله . کرد با این حال بخش محدود شونده سنتی به سختی در مقابل روند غالب مقاومت می

ها و نمودهای عملی و رسمی رژیم بود،  که این امر به طور مستقیم ایستادن در برابر سیاستآنجا  ولی از. مرگ و زندگی شده بود

دار این مقاومت و مبارزه بودند  اهلل خمینی پرچم روحانیون پیرو آیت. جویانه و در حقیقت براندازانه داشت خصلتی سیاسی و مبارزه

   . لفت خود را اعالم کرده و در زیر فشار و تضییقات قرار گرفتند که آشکارا مخا

اقتصادی و به لحاظ داشتن کار و مسکن و دست یابی به حداقل امکانات زندگی، وضع مردم بهتر شده  در آن دوره از نظر مادی و

. تری به وجود آورد ی نفتی به جامعه وضع به نسبت مرفهها پولرژیم در چند سال پایانی حیات خود با سرازیر کردن بخشی از . بود

را دنبال ... اعی مانند تغذیه رایگان در مدارس، کمک به مادران باردار ونباید فراموش کرد که رژیم تا حدودی برنامه رفاه اجتم
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ای  و صدقه« عطیه مولوکانه»های ملت، بلکه چیزی جز  کرد اما این برنامه نه یک برنامه مبتنی بر حقوق شهروندی اجتماعی توده می

 . شد، نبود به مردم اهدا می« شاهنشاه آریامهر»که ازسوی 

سیاست . شناسانه شد بی وضع معیشت مردم، بخش بزرگی از جامعه، رفته رفته دچار تناقضات اجتناب ناپذیر روانبا وجود بهبود نس

سازی رفتار جامعه بدون توجه به عمق فرهنگ و اعتقادات و روحیات و سنن  رسمی و عملی رژیم یعنی نوسازی فرهنگی و یا مدرن

در فرایند این سیر شتابان که با ویژگی دستوری و . تقل، با سرعت ادامه یافتدار و به ویژه بدون ایجاد نهادهای مدنی مس ریشه

دار فرهنگ سنتی با جذب تجددی که به صورت بمباران  شد، بتدریج فاصله میان رسوبات ریشه استبدادی بودن آن متمایز می

ه حسرت برای شرایط و شکل با در دل جامعه نوعی روحی. کرد در وجود و شخصیت غالب مردم فزونی گرفت فرهنگی عمل می

هایی از مظاهر زندگی مدرن در ذهن مردم، ریا کاری و دنیا  بتدریج بخش. گرفت تر زندگی خصوصی و اجتماعی جان می ثبات

های سنتی، اوضاع فرهنگی جامعه چیزی  برای بخش. شد کشیدن تعبیر می خود اندیشیدن و گلیم خود از آب بیرون دوستی و تنها به

اعتنائی به دین و به  و بی  رحمانه، چاپلوسی های بی گی شان نبود که حاال جای آن را آلوده اد رفتن ایمان دیرین و شناخته شدهجز بر ب

های ملموس و آشنا در  های زندگی شهری و ماشینی با مدل تقلیدی فرهنگ غربی بدون واسطه پیشرفت. بود  نوعان پرکرده هم

توان عمق و دامنه روحیات حسرت به گذشته را  طبیعی است که نمی. کرد از ملت بر خورد می هایی جامعه، با روح و روان بخش

شک یک سر آن ریشه در فرهنگ  گیرد که بی بدون پژوهش و مدارک کافی مشخص کرد اما طیفی از گرایشاتی را در برمی

 . ای دارد ای و ماقبل قبیله دهقانی و حتا قبیله

های پایانی رژیم، کم و بیش چنین احساسی  خودآگاه حتا مردم به ظاهر متجدد در سال ن و در ضمیر ناهر چه که بود، در روح و روا

و فرهنگ غربی در سال « ماشین»اش در مورد نفوذ  زدگی احمد در کتاب غرب در حقیقت واکنشی که جالل آل. یافت گسترش می

گسترش زندگی شهری و مدرنیته از باال گذشت، کم کم نشان داد، اینک پس از چندین سال که از اصالحات ارضی و  ۰۴۲۰

های اجتماعی و فرهنگی رژیم  حتا مردمی که عمالً با نوسازی. شد های گسترده مردم تبدیل می داشت به واکنش اجتماعی بخش

بتدریج در موضع   همان متجددهای آن زمان تا حد قابل توجهی به آن خو و عادت کرده بودند نیز   همراه شده بودند و به اصطالح

 . اعتراضی قرارگرفتند

روند . رسید نداشت به نظر می« وارداتی»که را شرط ظرفیت درونی جذب فرهنگ جدید  تجربه نشان داد که جامعه بدون قید و

احزاب  های بیان و قلم و این روند مستلزم وجود و گسترش آزادی. کرد نوسازی کشور با آن شتابش دیر یا زود به مانع برخورد می

محابا و سطحی مدرنیزاسیون  شد سیر بی تنها با وجود آزادی و دموکراسی و نقد و انتقاد آزادانه، می. و غیره بود تا بتواند دوام آورد

آن همه . شاهی را تحت کنترل در آورد و آن را با ایجاد نهادهای ضرور و در عین حال مستقل از دولت، بتدریج نهادینه کرد

اتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و زیستی در جامعه به خصوص با آن سرعت و شتابش، بدون فضای باز ئی طبقجا به جا
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تر پیدا کند و از استواری و استحکام  تر و موزون توانست آهنگی نرم سیاسی و آزادی احزاب و ایجاد نهادهای مدنی مستقل، نمی

 . الزم برخوردار گردد

ها، فقدان حداقل  ترین آن از جمله مهم. آن برای آینده کشور نیز صدمات و لطمات زیادی در پی داشت سلطه استبداد و استمرار

در آن هنگامه به ظاهر آرام و ساکت اما در . لف رژیم بود های نیروهای مدعی و مخا شرایط برای شناخت و آزمون مواضع و برنامه

های مبارزاتی مدعیان، به روشنی  واقع از مقاصد و هدف وهای سیاسی نیز بههای مردم و حتا نیر واقع آبستن تالطم و آشوب، توده

خواه و مدافع عدالت اجتماعی و  های سیاسی نیروهای انقالبی، مترقی، آزادی ها و برنامه سان هدف بدین. شناخت و آگاهی نداشتند

 . ماندند ناشناخته باقی( وده وسیع ملتبیش از همه در سطح ت)خواه،  ستیز و تمامیت گرا، تجدد چنین جریانات واپس هم

تازی شاه  این وضعیت با استمرار استبداد و یکه. داد مجموعه شرایط حاکم بر کشور، مردم را بتدریج تحت فشار مرئی و نامرئی قرار 

به رژیم، این اعتمادی  در روند رشد بی. تعادلی و یا خأل ایدئولوژیکی و عاطفی در مردم شد سرانجام موجب نوعی شکاف و بی

شکاف . شود ها و اعتراضات کم کم آشکار می بر بستر رشد هزاران مشکل عینی روزمره، ناراحتی. کند تناقضات بتدریج سر باز می

ها  شود؟ چه نوع آگاهی و توسط چه کسانی به میان آن اما ملت به چه چیز آگاه می. رسد نیز به مراحل خود آگاهی می  هویتی و بی

کرده غرب که با  چه کسی و یا چه نیروهای سیاسی چنین شانس و موقعیتی داشتند؟ شاه با آن همه کارگزاران تحصیل شود؟ می برده

. خواست از پیش تغییری در وضعیت به وجود آورد چاکری و چاپلوسی پست و مقام یافته بودند، متوجه این اوضاع نبود تا اگر می

بود که به طور کلی از نفس وجود   درمانی دچار شده ها چنان به درد بی انند همه دیکتاتورها نبود او به م اصالً دغدغه شاه این چیز

ها تصور  داری های دام ترین حالت، ملت را همانند دام بینانه او در خوش . شد اعتراض و انتقاد در میان ملت دچار خشم و تعجب می

 . کرد که تنها به پروار شدن احتیاج دارند می

اما ملت ! هزار فامیل مشهور به کار خود مشغول بود و بس. د در دسترس داشتن همه امکانات، قادر به درک شرایط نبودشاه با وجو 

در چنین شرایطی تنها نظریات و عقاید ساده و دیر آشنائی در دسترس مردم قرار . برد در وضعیت پیچیده و تناقضات سختی بسر می

ترین  ترین و عادی داد، بیش از هر چیز با سهل ها را تشکیل می تعادلی پایه شکاف و بیهای تربیتی سنتی که یک  آموخته. داشت

به جز بخش کوچکی از جامعه، اکثریت مردم در چنین شرایطی ظرفیت جذب . های مردم دمسازی داشت ظرفیت ذهنی توده

های اصلی  شاه تمام روزنه. بود نداشتنظریات مدرن و پیشرو که مستلزم زمان درازی برای تجربه و آزمون و درک و جذب آن 

سازی آحاد  همان آزادی انتقاد و آگاه   سازی جامعه که های سیاسی و اجتماعی، یعنی روح و جوهر مدرنیته و مدرن انتقال آگاهی

انسور، ها س های عمومی پس از سال کلیه مطبوعات و رسانه. بود مردم به حقوق و وظائف شهروندی فردی و سیاسی است را بسته 

با اینکه اکثریت وسیع . داشتند می کننده شده و حداکثر خود را در چارچوب مرزهای تنگ رسمی نگاه  دچار خود سانسوری فلج

در . راحتی هضم و جذب کنند را به توانستند آن آوائی داشتند، اما دیگر نمی های رسمی رژیم هم مردم با فرهنگ و رفتار و آموزه
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در واقع مردم جایگزین مدرن دیگری . برد تصور دیگری نداشتند ای که رژیم شاه پیش می آن نمونه مدرنیتهعین حال، آنان غیر از 

 !! شناختند نمی

اکثریت قریب به اتفاق آنان، با برخورد صرف سیاسی یا طبقاتی و یا . ای نداشتند نیروهای مختلف سیاسی نیزدر این خصوص توجه

. طلبیدند تنها با دادن شعارهای کلی برای آزادی و دموکراسی، نابودی دیکتاتوری رژیم را می( ها و یا مخلوطی از این)ایدئولوژیکی 

ها نیز خود طرح و برنامه دموکراتیک  آن. دیدند ها را در گرو تغییرات بنیادین و سرنگونی رژیم شاه می ها رفع همه نابسامانی آن

. زدن و در واقع پریدن از دموکراسی پارلمانی و حتا تقابل و تعارض با آن نبود ها چیزی جز دور فکری و تئوریکی آن  بنیان. نداشتند

مردم نیز با زیست طوالنی . ای در موضع مخالفت با مظاهر مدرنیته قرار داشتند بیشتر آنان در ماهیت امر به نوعی و با توجیهات ویژه

لیت نیروهای  وقفه از فعا در این میان رژیم شاه خود بی .گریزی، با محدودیت فکری سیاسی جدی روبرو بودند در شرایط سیاست

ای  طرح هر نظر و انتقاد کوچکی علیه انحرافات ریشه. کرد جلوگیری می ،جو لمت خواه مسا سیاسی از جمله نیروهای آزادی

خر با اخراج از کشور بود، با زندان و در اوا مدیریت کالن کشور و شخص شاه که همه امور مهم مملکت را به خود اختصاص داده 

بودند،   با توجه به این مجموعه شرایط و عواملی که در یکی دو سال قبل از انقالب به نحوی در هم گره خورده. شد می پاسخ داده 

های وسیع و تازه مدرن شده  های سنتی، به بخش گرایانه از بخش های عامیانه و حتا واپس موقعیت ذهنی استثنائی برای سرریز آگاهی

های کشورداری رژیم روی گردانده و در صدد یافتن هویت خود و باز گشت به خویش  مردم از حاکمیت و شیوه. به وجود آورد

در چنین شرایط عینی و اجتماعی بخش سنتی جامعه که اخالقیات سنتی . آنان نیاز محسوسی برای پر کردن این خالء داشتند. شدند

این بخش به طور عینی و عملی و به دلیل . بود، در صدد احقاق حق برآمد« یگانه»با خود و موضع ضد رژیمی خود را حفظ کرده و 

لف حاکمیت که  سان نیروهای مخا بدین. کرد« بحران زده»های مشترک، شروع به تأثیر گذاری بر بخش اکثریت  ها و زمینه پیوند

ه خودی در مقابل بیگانه بود یعنی روحانیتی که پرچم چه ک احمد شاخص همه آن سمبل و پاسدار سنت و مذهب و به زعم جالل آل

های مشروعیت و حقانیت و یا مقبولیت سیاسی در میان  نشینی سیاسی، زمینه ها فراموشی یا گوشه بود، پس از سال افراشته  مبارزه را بر

  . آورد مردم به دست 

این . از حزب دموکرات به ریاست جمهوری انتخاب شد تر به موازات روند تعمیق بحران هویت در جامعه، در آمریکا جیمی کار

های وابسته به خصوص رژیم شاه  سیاست آمریکا در مورد رژیم. جای گذاشت مسئله در حیات سیاسی کشورمان اثرات مهمی به

ای بازِ کنترل بست و ناکارآمدی رژیم شده و کوشیدند شاه را به اتخاذ سیاست دره ها گویا متوجه نوعی بن آمریکائی. تغییر کرد

وزیدن کرد با ه بخش آگاه جامعه از نسیمی که شروع ب. شعارهایی در مورد رعایت حقوق بشر مطرح شد. ای تشویق کنند شده

خواه، روشنفکران، هنرمندان و  نیروهای ترقی. تعادلی هویتی خود حساس ساخت واکنش خود، توده مردم را به شکلی به بحران و بی

. و حتا علنی آغاز کردندعلنی  نیمه های خود را به صورت های شعر و تحرکات دیگر، فعالیت ی شبنویسندگان با برگزار

بر بستر رشد . لیت خود را شروع کردند های جبهه ملی و نهضت آزادی با تشکیل جمعیت دفاع از حقوق بشر به آرامی فعا شخصیت



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

245 

العاده استثنائی به وجود آمد تا  یل یک حادثه فرعی، فرصت فوقچنین شرایطی، برای روحانیون و مجامع سیاسی سنتی مذهبی به دل

 . بتوانند یکباره به متن اصلی میدان بیایند

ها از متن ذهن ملت  اهلل خمینی در روزنامه اطالعات، کسی که سال نام و نشان علیه آیت ای بی با چاپ مقاله ۸۱دی ماه سال  ۰۵در 

زخمی که در قلب و روح مردم شکل گرفته و موجب تحقیر . و پرچم اعتراضات تبدیل گردیدباره به سوژه  بیرون افتاده بود، به یک

های سنتی  های علمیه و بخش در پی این قضیه طالب حوزه. آویزهایی احتیاج داشت ها و دست بود به بهانه و سر خوردگی آنان شده 

فکران،  یان، روشندانشجوت دیگری که از قبل توسط سرکوب خشن و خونین آنان و اعتراضا. بازار دست به اعتراض جدی زدند

 ۴۱در . واکنش مردم گردید  شدن چاشنی ور اش موجب شعله بود، در مجموعه هنرمندان و مدافعان حقوق بشر و غیره شکل گرفته 

بود قربانیان آن روز، به یاد . ، به مناسبت چهلم قربانیان، تظاهرات و در واقع شورش مهیبی در شهر تبریز به وقوع پیوست۸۱بهمن 

تازی مال و آخوند و روضه  داری و یکه دانه طورکلی بهترین فرصت و شرایط میاین مراسم ب. شد مراسم سنتی هفتم و چهلم بر گزار 

ذهبی های م گان، عمالً به نردبان رشد و تأثیر روحانیون و اندیشه شده ای عزاداری و یاد بود کشته مراسم زنجیره. خوان را ایجاد کرد

ای از مردم که متجدد و امروزی شده بودند، ابتدا به کندی و با تردید و  های گسترده سان حتا بخش بدین. در میان مردم تبدیل شد

 . های دیرینه سنتی کشیده شدند نهایت بازگشت به سنن و آئین  سپس با سرعت بیشتری به سوی پذیرش و در 

دگی شهری توأم با حفظ فضای بسته سیاسی، نهادهای نوین اجتماعی و فرهنگی مستقل به در فاصله کوتاه انتقال به شرایط جدید زن

دار و به ویژه نهادهای مذهبی، به مثابه یک مجموعه قابل اعتماد  اما در مقابل، مناسبات تولیدی سنتی و فرهنگ ریشه. وجود نیامدند

یافت اگر چه نه به  چه که در سطح و در ظاهر گسترش می آن این وضعیت در زیر. دادند فرهنگی به زندگی خود ادامه می -روحی

در بخش اکثریت جامعه نیز . هایی از جامعه حضور مستقل و واقعی داشت خوردگی گذشته، اما به هرحال در بخش صورت دست نه

مردمی نیز به دلیل نهادهای نوین . کرد دار آن به طور جدی در روح و جان ملت سایه و سنگینی خود را حفظ می رسوبات ریشه

های مستقل و نیز کوتاه  حل آشکار وجود دیکتاتوری شاهی و سلطه خوفناک ساواک با جلوگیری از طرح هرگونه انتقادات و راه

بودن عمر پروسه نوسازی، شکل نگرفتند و یا در مراحل ابتدائی حیات خود بودند و یا توسط رژیم به نهادهای نیمه دولتی یا وابسته  

نهادهای جدیدی که از قبل بودند مانند سندیکاهای کارگری، به جز موارد استثنائی در عمل به مجری . تبدیل شدند به دولت

 . دستورات از باال تبدیل شدند

گیری روحانیون سنتی را به وجود آورد  ترین عوامل و شرایط مثبت بهره هایی در واقع مهم کرد چنین زمینه سان ترکیب و عمل بدین

نس و فرصت تاریخی را فراهم ساخت که در پی آن روحانیون با گستراندن دایره نفوذ کالم و روش و سیاست خود به و آن شا

اکثریت مردم و کشیدن سریع آنان به فرهنگ و رفتار و هنجار سیاسی و اجتماعی سنتی به هرحال آشنا اما کامالً خودی، توانستند 

فاصله کوتاه شروع جنبش ضد سلطنتی تا پیروزی، برخالف تصور آن . ست بگیرندمهار و سکان جنبش ملی مردم ایران را به د

در این فاصله کوتاه مردم فرصت نیافتند که مقاصد و نیات حقیقی . دهد های بزرگ ملت ایران را تشکیل می زمان، یکی از بدشانسی
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های  فقط در نفی رژیم بلکه به ویژه در رابطه با طرحها را با محک تجربه و مقایسه بسنجند و نه  نیروهای ضد شاه را بشناسند و آن

خبری از چگونگی حاکمیت جایگزین رژیم شاه، بستر  این کوری و بی. جایگزین، شناخت و آگاهی و تجربه الزم به دست آورند

 . آید بعدی انقالب به حساب می استحالهو زمینه اصلی و عمومی چرخش و 
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 ایدئولوژیکی گری انحراافت، اشتبااهت و افراطی
. های مخالف رژیم هر یک در چنبره عقاید و تمایالت سیاسی و مسلکی خود فرورفتند در اثر خفقان سیاسی حاکم بر کشور، گروه

ها و اعضاء وفادار  برای تربیت کادر. تری نیاز داشتند شده آنان برای مقابله با رژیم خودکامه شاه، به تشکل و کادر سازی حساب

ها  ها و متالشی شدن پیاپی گروه در شرایط خفقان و دستگیری. یش به آموزش و تعلیم عقیدتی و ایمانی روی آوردندخود، بیش از پ

حفظ موجودیت مخفی نیز . و محافل مبارز، حفظ خود و اطمینان از سالمت شبکه فعالیت مخفی در صدر همه مسایل قرار گرفت

ای برای  هر گروه و دسته. ای که در پیش گرفته بودند در پی داشت انیت مبارزهتقویت بیشتر عناصر ایمانی و اعتقادی اهداف و حق

گردهای دایمی  در شرایط پی. اش با رژیم بود های مخفی خود، نیازمند تأکید بر اعتقاد و ایمان به درستی راه و مبارزه فعالیت

رزمینی بیش از هر زمان دیگری تشدید و تقویت ساواک، به ناگزیر روابط و پیوندهای احساسی و عاطفی مبارزان و فعاالن زی

 . های زیرزمینی تبدیل شد ها و سازمان ها به یکی از ارکان یگانگی و وحدت درونی گروه در واقع این پیوند. شد می

ان از آن. های سلف خود وجود داشت اعتنائی و حتا نفی نسبت به فعالیت های ضد دیکتاتوری، نوعی انتقاد، یا بی در بیشتر گروه

کمبود ایمان و وجود دلبستگی به مظاهر زندگی و ترجیح دادن منافع شخصی بر مصالح جمع و تشکیالت و باالخره از فقدان یک 

عالوه . بینی پیشرو و یا علمی، انتقاد داشتند های استوار ایدئولوژیکی و نداشتن یک جهان برنامه منسجم و مشی سیاسی مبتنی بر بنیان

. و نظام بسته و در خود رسیدآمیز  تعصب ئولوژیکی مورد قبول هر یک، این نظریات دیر یا زود به سطح مواضعهای اید بر سیستم

، فعالیت خود را آغاز کردند، عموماً با رد و تخطئه کامل نحوه مبارزات و ۲۰های دهه  بخش بزرگ جوانانی که در دل دگرگونی

لگوهای  بیشتر آنان به طورمستقیم از اشکال و ا. های تازه مبارزه با رژیم بر آمدند ههای نسل پیشین، از نو به جستجوی یافتن را تجربه

آمیز در نقاط دیگر جهان مانند الجزایر، ویتنام، چین، کوبا و فلسطین تأثیر گرفته با تمایالت و  مبارزات رهائی بخش موفقیت

 . گرایشات فکری و مسلکی خود در آمیختند

ی فدائی خلق و مجاهدین ها چریکهای رادیکال، دو جریان عمده متفاوت سیاسی عقیدتی  ها و انگیزه هبا درهم آمیزی چنین آموز

، مبارزه قهر آمیز مسلحانه ۲۱بهمن  ۰۱ی فدایی خلق با حمله به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل در ها چریک. خلق ایران شکل گرفتند

های مبارزه و به ویژه مبارزه  مانی صد در صد به راه و اهداف و ضرورتاین دو جریان چریکی با ای. با رژیم شاه را آغاز کردند

ترین مدعیان علیه  ترین و سرسخت چریکی طوالنی به مثابه تنها راه شکست رژیم شاه درعمل، تا خیزش عمومی ملت به آشکار

شد که شامل مراحل و  گرفته میای طوالنی در نظر  ی فدائی خلق، مبارزه مسلحانه پروسهها چریکاز دید . رژیم تبدیل شدند

های پیروزی بر رژیم شاه، به کلی در دور دست قرار داشت؛ تمامی قوای فکری و تئوریکی  انداز و چون چشم. فازهایی چند بود
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های  همان مبارزه و چگونگی گسترش دامنه فعالیت   های بعدی نظریه پردازان آن، صرف تئوریزه کردن و تثبیت مراحل و گام

دادن نظریات روشن و مدون در باره آلترناتیو حکومتی بعد از غلبه بر استبداد  به این ترتیب شکل. شد تی خلق علیه رژیم میمبارزا

های نظری و تئوریکی  لب مختصری که در این زمینه نوشته شده بودند، از حدود بحث آن مقدار مطا. شاهی جای چندانی نداشت

توجه به روحیات و تمایالت عملی و رفتاری و تعصبات مسلکی جنبش چریکی در واقع در حکم  ها نیز با این. تر نرفتند کلی، پیش

 . هیچ بودند

یافتن به موقعیت رهبری و  داشت، مساله دست نیروهای جنبش چریکی را به خود مشغول می  در این زمینه آنچه که بیش از همه ذهن

ترین اصولِ ایدئولوژیکی مارکسیستی که به محور نظری همه  مهمدر حقیقت یکی از . هژمونی در انقالب دموکراتیک بود

. بود امپریالیستی ضدها تبدیل شده بود همانا مساله رهبری و یا هژمونی طبقه کارگر در یک انقالب ضد دیکتاتوری و  مارکسیست

اما فرمول و ساختار سیاسی قدرتی را فشانی و فداکاری بسیار انجام داد،  جان جنبش چریکی همواره از آزادی دفاع کرده و برای آن

در صفوف . ای باشد، هم به طور دقیق برای خود و هم به طور کلی برای جامعه روشن نکرده بود که محصول و پاسدار چنین مبارزه

گر دست با رهبری طبقه کار های تئوریک نظیر اتحاد طبقاتی کارگران و دهقانان تهی ی فدائی خلق این موضوع در بحثها چریک

شرط تأمین رهبری و یا هژمونی طبقه کارگر مطرح بود اما  بورژوازی ملی، منتها به حتا  زی و یابورژوا خردهو یا اتحاد تاکتیکی با 

ویژه  تنها در آستانه انقالب و به . ها پیش نیامد هیچ وقت تا پیش از انقالب فرصتی برای تجسم سیاسی و مصادیق عملی این بحث

های  در شرایطی که تجزیه و تحلیل. های مشخص سیاسی در آمدند ، این مسایل به صورت مؤلفه۸۷م بهمن پس از پیروزی قیا

های عملی و حیاتی روز به خود گرفت، در تشخیص نیروهای بورژوائی و  سیاسی، دیگر نه جنبه تئوریک بلکه به طورمشخص جنبه

های ذهنی و نارسا  ها و یا ارزیابی اطالعی و کم اطالعی ها به ته دیگ بی ئی و یا مستقل و ملی و یا وابسته وغیره کفگیربورژوا خرده

 . کرد بر خورد می

سازمان یک رشته مالحظات مسلکی را در . ی فدائی خلق یک سازمان عقیدتی با تعصبات خاص خود بودها چریکسازمان 

وند با سالح و مبارزه مسلحانه و جانفشانی و فداکاری سازمان تا آستانه انقالب در پی. بست پراتیک سیاسی خود مراعات و به کار می

. بود« مرگ بر امپریالیسم آمریکا»و « مرگ بر شاه»ترین شعارهای سیاسی آن  مهم. شد های خود شناخته می در راه رسیدن به هدف

ره رهائی،  تنها»و یا « گ مسلحانهره رهائی، جن تنها»، «کنیم ایران را سراسر سیاهکل می»گیری جنبش مردم، از شعارهائی نظیر  با اوج

ای سازمان چیزی کمتر از یک حکومت  ای و برنامه اهداف مرحله. جست ، به مثابه شعارهای اصلی خود سود می«ره سرخ فدائی

های آن در  یگیر موضعمواضع سازمان در مقابل دولت موقت و روحانیون سنتی و . خلقی با رهبری خود انقالبیون مارکسیست نبود

 شد بلکه بیشتر این روحانیون سنتی بودند که ماهرانه برای استقرار رژیم احل بعدی پس از انقالب به سود جنبش ملی تمام نمیمر

 . کردند برداری می از آن بهرهفقیه  والیت
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مردم که خود  های وسیع توده. ای ملی و مستقل و محبوب در میان مردم بر خودار بودند با این حال فدائیان به طورکلی از چهره

های سیاه دیکتاتوری  دانستند که در سال هایی واقعاً شیفته و صادق، ملی و مستقل می ی فدائی را انسانها چریکانقالبی شده بودند 

یان و محصالن دانشجوهای ذهنی در میان جوانان و  با این حال به جز مقادیری افسانه و بزرگ نمائی. علم طغیان علیه شاه برافراشتند

 . شناختی در دست نبود ها و اهداف مشخص سیاسی و حتا از توان نسبیشان ، از برنامهها چریکبه طور کلی در میان مردم، از و 

فدائیان، تنها . اعتنا بودند ی فدائی خلق از زاویه و دیدگاه خاص سیاسی مسلکی خود به استقرار دموکراسی پارلمانی بیها چریک

های فدائی، دموکراسی پارلمانی را  به طور کلی همه طیف. کردند اسی و انقالبی خود تالش میبرای تحقق اهداف و تمایالت سی

دادند، فقط  گاه نسبت به دولت موقت نشان می هر نرمشی را که. دانستند بورژوائی متعلق به دشمن طبقاتی خود میحل  راه تنها یک

از این رو برای هیچ . همانند بقیه انقالبیون مسئله قدرت سیاسی بود ها چریکمسئله مرکزی . گذر داشت جنبه موقتی و مصلحتی زود 

ها و نظریات مربوط به مبارزه  پس از پیروزی قیام، مجموعه تئوری. جریانی به جز خود، شایستگی دستیبابی به آن قایل نبودند

ها، کارآیی سیاسی  ض آن تئوریاگر به فر. ای طوالنی، بالدرنگ به گذشته تبدیل شد مسلحانه چریک شهری و یا جنگ توده

با مرگ این رژیم، تئوری و عمل چریکی مورد نظر از هرگونه . داشتند، بدون شک مربوط به دوره خاص دهه آخر رژیم شاه بودند

م و هایی که ک گو اینکه بخشی از طیف فدائیان، چنین واقعیتی را پذیرا نبودند، اما از سوی دیگر در مقابل همه آن. معنایی تهی شد

های کلی و الگوئی که در جوامع دیگر فرموله شده بودند، اصول  بیش این واقعیت را پذیرفته بودند، به جز یک رشته تئوری

به همین دلیل پس از . گوی جامعه و اوضاع سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشورمان باشد، وجود خارجی نداشت مشخصی که پاسخ

دعاهای نظری، در عمل قادر به درک درست اوضاع و موقعیت تحوالت نشده و در پی با وجود اخلق  فدائیان پیروزی انقالب،

از سر گذرانده بودند، آن تعداد معدود از رهبران صاحب نظر نیز باقی  ها چریکای که  به دلیل شدت مبارزه. حوادث روان شدند

سوادی یا کم  از این روی به دلیل فقر نظری و بی! هاد کنندای پیشن نوین انقالب چاره  نماندند تا در بر خورد با شرایط تازه و به کلی

های نظری و سیاسی تشکیالتی بر  های غیر قابل انکار حاکم بر کلیه مبارزان فدائی، کشمکش گی تجربه سوادی سیاسی و به ویژه بی

 . ها مسلط شد آن

ها در درون تناقضات  یل نبود که مبارزان فدایی مدتدل بی. های شرایط خوانایی نداشتند بسیاری ازنظریات با واقعیات و پیچیدگی

ها  کننده و با ادعا های قانع پایان و تهمت و اتهام متقابل و در پی دادن پاسخ های بی سیستم نظری و ناتوانی عملی خود به بحث و جدل

عی جمهوری دموکراتیک مردمی، اما هر چه که بود نو. بندی و انشعاب کشیده شدند جانب، به دسته های صد در صد حق به و طرح

ها مورد نظر مبارزان فدائی بود و این نیز خود در پیوند و هماهنگ با  ای، خلقی و یا شورائی با الگو برداری از برخی کشور توده

طالح شدند و به اص ها برای مرحله دموکراتیک انقالب مطرح می البته این ترم. لنینیستی قرار داشت -های عام مارکسیستی تئوری

برنامه حداکثر نیز انقالب سوسیالیستی یعنی رژیمی تک حزبی با رهبری تنها حزب حاکم یعنی . جزو برنامه حداقل بودند

بدین ترتیب مسلم بود که ما در باره استقرار قانون و حاکمیت ملت ایران در چهارچوب یک جمهوری پارلمانی به . ها بود کمونیست
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همه . دانست ی فدائی خلق با بدبینی تمام، جمهوری پارلمانی را آلترناتیو بورژوائی میها چریکازمان س. وجه نظر مثبتی نداشتیم هیچ

کم از نظر تئوریک مشروط به هموارکردن شرایط برای رهبری طبقه کارگر که چیزی  های پیشنهادی سازمان دست نظریات و بدیل

 . شد جز رهبری خود سازمان نبود، خالصه می

استراتژی و روش سیاسی گذشته   همان چهارچوب   گرا، به طورکلی در خواه و ملی های آزادی ها و سازمان شخصیت ها، جبهه نیرو

همان عقاید سیاسی و نظری شناخته شده خود برای آزادی بیان و احزاب و    این بخش از نیروهای سیاسی. خود قرار داشتند

اینان در واقع تنها نیروهایی بودند که از موضع و چهره رفرمیستی و . کردند ال میهای قانونی و پارلمانی و مانند آن را دنب فعالیت

حتا در یکی . ها تا حدود یک سال قبل از سقوط رژیم شاه خواستار حاکمیت مشروطه بودند این نیرو. طلبانه برخوردار بودند اصالح

که با امتناع شاه از )قبول نخست وزیری دیر هنگام بختیار . بودند  دو ماه پیش از قیام، انشعاب دکتر شاهپور بختیار را از سر گذرانده

اهلل  و تخطئه و محکومیت وی از سوی آِیت( های انحصاری تنها در لحظات پایانی سلطنت خود به ناچار به آن تن سپرد تغییر سیاست

به جز شاهپور بختیار که . ارد آوردآوایی ملت، به طورکلی به نیروهای جبهه ملی و نهضت آزادی ایران لطمه و خمینی و هم

گرایان  بود شد، بخش بیشتر ملی زیر بهمنِ انقالب نا« سلطنت پهلوی»وی بدون اینکه فرصتی بیابد، با خود « مشروطه سلطنتی»

.  شدنداهلل گرفتن آن، به نوعی مجذوب نفوذ و سپس هژمونی آیت همان آغاز رشد جنبش انقالبی و به ویژه با اوج    خواه از آزادی

آنان با . ها، باز ماندند های انحصارگرانه آن های روحانیون و به ویژه شیوه گیر در برخورد با هدف آنان از اتخاذ موضع روشن و پی

اهلل شریعتمداری  طلبانه آیت ها شناخت داشتند و با اینکه خود در مواضع اصالح اینکه از مواضع طیف روحانیون و حامیان متفاوت آن

اهلل کاشانی با جنبش ملی شدن نفت و دکتر محمد مصدق به خوبی آشنا بودند، با این  تند و نیز با تجربه برخوردهای آیتقرارداش

 . باشند اهلل خمینی و پیروان وی برخوردی مناسب، به جا و به موقع داشته  همان آغاز با گرایشات آیت   همه نخواستند و یا نتوانستند از

ار در ایفای نقشی که در پنج هفته پیش از فروپاشی رژیم سلطنتی بر عهده گرفت، به هیچ وجه مربوط به شکست دکتر شاپور بختی

مقصر و عامل مستقیم شکست بختیار، شخص شاه و تأخیر غیر قابل . کرد او در پست آخرین نخست وزیر شاه نبود مواضع و عمل

، این «ساواک»بختیار در آن فاصله کوتاه نخست وزیری خود،  .های تغییر زندگی سیاسی کشور بود بخشش او در پذیرش ضرورت

آزادی احزاب و فعالیت سیاسی را اعالم و دستور خروج . ترین دستگاه امنیتی شاه را منحل و کلیه زندانیان سیاسی را آزاد کرد منفور

اهلل خمینی  م و آگاهی به مقاصد اصلی آیتبختیار با عل. چنین بر حقوق کارکنان دولت افزود مستشاران نظامی آمریکا را صادر و هم

واقعیات . و روحانیون پیرو او، هنگامی سکان دولت ورشکسته شاه را بر عهده گرفت که آفتاب به لب بام این رژیم رسیده بود

 خمینی در اهلل چه که با روی کار آمدن آیت تاریخی نشان داد بختیار بر خالف مهندس بازرگان و اکثریت عظیم ملت ایران، از آن

او در آن شرایط به غایت پیچیده و بحرانی، به تنهایی در برابر روحانیون . انتظار جامعه و کشور ما بود، دید و تصویر روشنی داشت

متأسفانه در آن شرایط بحرانی و . ایستاد و بر جدا نگاه داشتن دین و دستگاه روحانیت از قدرت و حاکمیت، سرسختانه پای فشرد

پرستی و تکروی  و مقامخودخواهی  البی جامعه، اقدام شاهپور بختیار در محافل سیاسی و در صفوف جبهه ملی، فقط بهالتهاب انق
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و   افکارعمومی آن زمان، بختیار را به اتهام ایستادن در برابر انقالب ملت و سرسپردگی. نسبت داده شد( که خالی از حقیقت نبود)

 . نوکری شاه، نفی کرد

ها و روندهایی که کشور و ملت ایران  های بعد، به حکم رویداد های تند در آن زمان و سال ت مثبت یا منفی و قضاوتبا وجود نظرا

از سر گذراند، درستی شناخت و تیزبینی بختیار که همه عمر خود را در وضعیت اپوزیسیون حکومت شاه گذرانده بود، در یکی از 

 [ ۰۵. ]ان برای اکثریت ملت آشکار گردیدحساسترین مراحل جنبش ضد سلطنتی مردم ایر

 

بود، گرچه به لحاظ درک توازن قوای  تر با تجربهتر و  های سیاسی قدیمی، با سابقه حزب توده ایران که از همه احزاب و سازمان

ها و  ، سیاستولوژیک و وابسته به بلوک شوروی بود بینی نسبی برخوردار بود، اما به دلیل اینکه یک حزب ایدئ سیاسی از واقع

این حزب به طور مشخص برای خود اهداف و برنامه حداقل و حداکثر داشت که در . اش در چهارچوب خاصی قرار داشت مواضع

حزب توده برای دست یابی . شد صورت پیروزی به استقرار حکومت تک حزبی مانند اتحاد شوروی و اروپای شرقی سابق ختم می

نورالدین کیانوری دبیر اول وقت . ن سنتی نزدیک شد تا بلکه از این نمد کالهی برای خود بدوزدهای آتی خود به روحانیو به هدف

بنا به گفته وی نظریه شیعه . های خارجی گفت حزب طرفدار جمهوری اسالمی است حزب در آستانه انقالب در مصاحبه با روزنامه

چنین افزود که میان سوسیالیسم  وی هم. کند قش مترقی بازی میهای دموکراتیک داشته و در شرایط تحوالت انقالب ایران ن ریشه

وجه نسبت به  ها معلوم است که این حزب به هیچ با این حرف. علمی و دکترین عدالت اجتماعی اسالم شیعه، تضادی وجود ندارد

ای بعدی، این حزب سیاست چنینی و عمل کرده حاکمیت ملی و استقرار دموکراسی پارلمانی تمایلی نداشت اما با اظهارات این

گرایش . طرفه با روحانیون سنتی حاکم بود پیچیده و نقشه خطرناکی را در پیش گرفت که ظاهر سیاسی آن نزدیکی و اتحاد یک

دیگری در حزب توده به نمایندگی ایرج اسکندری دبیر اول سابق این حزب وجود داشت که سیاست نزدیکی با نیروهای 

حزب . شد و نتوانست در حزب جایی بازکند اما این گرایش با آمدن کیانوری به کلی به کنار زده . کرد ال میخواه ملی را دنب آزادی

و یا   های با سابقه مبانی تئوریکی راهنمای حزب برخالف بسیاری از گروه. نظری محکمی برخوردار بود  توده در عین حال از بنیان

 . بود داری رشد غیرسرمایه راهی سوسیالیستی یا گیر شده مارکسیستی، نظریه سمت تازه تشکیل 

اساس و بنیاد این تئوری مطابق اسناد جلسات مشاوره احزاب کمونیست شوروی و متحدان او بر این ارزیابی استوار بود که توازن 

ها  ظریه، جنبشمطابق این ن. سرکردگی آمریکا است قوای جهانی به سود سوسیالیسم شوروی و به زیان امپریالیسم جهانی به 

خود پای بفشرند در  امپریالیستی ضدشان از کمونیسم، مادام که در موضع  ها و فاصله های ضدامپریالیستی با وجود مخالفت وحکومت

و حتا با  ضدامپریالیستها با این دگراندیشان  کاری و اتحاد کمونیست هم. عمل در کنار بلوک سوسیالیستی قرار خواهند داشت

مطابق این نظریه سوسیالیسم عمالً موجود شوروی دارای هژمونی . لیسم جنبش را تقویت کند توانست بتدریج رادیکا یرهبری آنان م

توانستند حمالت و تعرضات  می امپریالیستی ضدها و کشورهای  و سرکردگی در مقیاس جهانی بوده و به کمک آن جنبش

چنین سرکردگی جهانی سوسیالیسم نیز به طور غیر مستقیم  هم. ردازندامپریالیستی را دفع نموده و به تثبیت و تحکیم خود بپ
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ها که همواره از ضعف نفوذ اجتماعی و نداشتن حمایت مردمی در رنج بودند،  توانست به نیروهای کمونیستی داخل این کشور می

شدند در  گیر شناخته می پی قاتی متزلزل و ناهای طب که به دلیل وابستگی امپریالیستی ضدمطابق این نظریه، نیروهای ملی . یاری برساند

گیر کمونیستی  داری جامعه، به ناگزیر جای خود را به نیروهای پی و رشد غیر سرمایه امپریالیستی ضدمراحلی از پیشرفت مبارزات 

ت آن وجود دارد، به هایی برای شناخ گی رسد و چه ویژه اینکه چنین سناریویی اصوالً شدنی است و چه زمانی فرا می. خواهند داد

با . شد ها محول می شد و به لحاظ مصلحتی به طور کلی به چگونگی توازن قوای سیاسی میان آن لحاظ سیاسی پاسخی داده نمی

پیگیر در بطن این  گرانه برای کسب قدرت از این متحدین نا های ذهنی، نوعی تفکر کودتائی یا توطئه چنین توضیحات و ارزیابی

استراتژی . پردازان شوروی ساخته و پرداخته شده بود باور داشت حزب توده به این تئوری که از سوی نظریه. شتتئوری وجود دا

هر چه که بود حزب توده دارای طرح و برنامه مشخص و استراتژی با ثباتی بود که . سیاسی حزب نیز بر اساس آن بنا شده بود

اما نکته مهم و گرهی که در نقشه و استراتژی حزب و تئوری . مقطع تعیین کندهای خود را در هر  توانست بر اساس آن تاکتیک می

در بهترین حالت همه . ها و دموکراسی سیاسی بود شد، مساله آزادی سمتگیری سوسیالیستی مسکوت و یا آشکارا زیر پا گذاشته می

وجه  حزب توده با تکیه به این نظریه سیاسی، به هیچ .های ذهنی این تئوری بر پایه تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی استوار بود نقشه

افتاد،  از زبان و قلم این حزب و احزاب مشابه پایین نمیگرچه  آزادی و دموکراسی. به دموکراسی و حاکمیت ملی اعتنائی نداشت

گنجیدند و  ور میاما به طور مشخص همه محاسبات حزب، تأمین آزادی فعالیت خود و متحدانی بود که در چهارچوب نقشه مزب

 ! الغیر

ی فدائی، یک سازمان چریک شهری بود که با دستگیری گسترده بخش ها چریکسازمان مجاهدین خلق ایران همانند سازمان 

قصد برپایی انقالب و شکستن  این سازمان به. ها افتاد نام آن بر سر زبان ۸۰شده در شهریور سال  بزرگی از رهبران و کادرهای تربیت

سازی انرژی و پتانسیل انقالبی مردم و تأمین آزادی و رهائی خلق از ظلم و استبداد برای تحقق عدالت  کتاتوری شاه و آزادسلطه دی

. گرفت ی فدائی خلق صورت میها چریکمبارزات چریکی این سازمان به صورت موازی . اجتماعی، به مبارزه مسلحانه روی آورد

تری در میان اقشار میانه نیمه سنتی و نوجویانی از  ز نفوذ و تأثیرات و امکانات مناسببه دلیل گرایشات مذهبی، این سازمان ا

اما دوگانگی ایدئولوژیکی مجاهدین سر انجام به تنش تند . های دانشگاهی و بازار برخوردار بود های سنتی و در محیط خانواده

تغییر  ۸۲و اوائل  ۸۴و کادرهای خود، در اواخر سال این سازمان با از دست دادن عده زیادی از اعضاء . درونی کشیده شد

سیاسی این سازمان، برخوردهای عقیدتی از  -با توجه به شرایط مبارزات نظامی. لنینیسم معتقد شد -ایدئولوژی داد و به مارکسیسم

و منابع تدارکاتی سرانجام برای تصاحب همه امکانات . شد های تشکیالتی کشیده  جاده منارعات فکری منحرف شده به جدال

 . های فیزیکی کشید برخی از کادرهای رهبری، کار به تصفیه  سازمان توسط رهبران مارکسیستی و از کار انداختن مقاومت

شدن این   با آشکار. برخوردهای خونین درون تشکیالتی به دلیل مسایل ایدئولوژیکی، لطمات بزرگی به این سازمان وارد ساخت

روحانیون سنتی با توجه به . شده به مجاهدین به ضد خود تبدیل شد تبلیغاتی گسترده رژیم، امید برانگیخته برداری بهره مسایل و
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فلسفی  -تغییر عقیده مسلکی. خواهی خویش متکی شدند وقایع خونین و به ویژه تغییر مسلکی مجاهدین، بیشتر به مواضع تمامیت

سنتی خود را با  -ای شد که مواضع مذهبی داشت بهانه د را از آنان دور نگاه میاهلل خمینی که از ابتدا نیز خو مجاهدین برای آیت

به   اهلل، جاذبه و عالقمندی قابل توجهی زمان در صفوف پیروان آیت تا آن. گیری بیشتری مورد تأکید قرار دهد تعصب و فاصله

اما ماجرای تغییر . ره نیز صورت گرفته بودهای مالی و غی ها و کمک کاری حتا برخی هم. مجاهدین خلق به وجود آمده بود

با وقوع انقالب . وارد آورد  ای از عالقمندان و هواداران آن گسترده  فلسفی مجاهدین ضربه بزرگی به این سازمان و بخش -عقیدتی

 . ی شدندای از فعاالن و عالقمندان سابق این سازمان به صرف ضدیت با مجاهدین، جذب جریان روحانیون سنت اسالمی عده

مجاهدین . در چنین حال و هوائی در آستانه انقالب، مجاهدین به مانند یک نهاد سازمانی در واقع وجود خارجی نداشتند

ای از اعضاء و  در آستانه انقالب عده. ی فدائی خلق و به طورکلی درجامعه جدی گرفته نشدندها چریکمارکسیست نیز از سوی 

ای دیگر با آزاد  ، علی زرکش و عدهچی ابریشمسعادتی، مسعود رجوی، موسی خیابانی، مهدی کادرهای وفادار مانند محمدرضا 

اما اینان در آستانه انقالب و تشکیل حاکمیت جدید، از توان و کارآئی متناسب با نام و . شدن از زندان به بازسازی سازمان پرداختند

ای را میان خود و مجاهدین خلق حفظ  شده مرز ایدئولوژیکی حساب با این همه روحانیون سنتی. شهرت سازمان برخوردار نبودند

ها و تفسیرهای خاص خود از مذهب، با  مجاهدین نیز، به دلیل شناخت از روحانیون سنتی و هم به دلیل نو آوری. کردند می

ا را رقیب سیاسی مستقیم خود ه اهلل خمینی در میان مردم، آن روحانیون سنتی مرز بندی روشنی داشته و با توجه به موقعیت آیت

به هرحال . اهلل سید محمود طالقانی روحانی نواندیش وابسته به نهضت آزادی پیوندهای جدی داشتند مجاهدین با آیت. دانستند می

همان آغاز در فکر تدارک و سازماندهی نیروهای هوادار خود برای کسب قدرت سیاسی از چنگ روحانیون سنتی    مجاهدین از

 . بودند

وجه توانائی حفظ قدرت و  کردند روحانیون به هیچ های انقالبی گمان می به طورکلی مجاهدین خلق و بدون استثناء کلیه چپ 

این روحیه نیز به رقابت . کردیم دیر یا زود روحانیون سقوط خواهند کرد همه به دالئل گوناگون گمان می. ندارندرا  ایجاد حکومت

گرایانه،  هایی که با ادعاهای مطلق همه آن. زد بود، دامن می از انقالب به تعدادشان به مراتب افزوده شد هایی که پس  در میان گروه

دانستند و به طور کلی همه مخالفان گوناگون حکومت روحانیون، در دل برای سقوط  خود را شایسته کسب قدرت و یا آلترناتیو می

گیری از شرایط نوین، مشغول  های اولیه با بهره مجاهدین در ماه. مشغول شدندرژیم هنوز شکل و قوام نگرفته به شمارش معکوس 

گردآوری نیرو برای دفاع از انقالب و ایجاد ارتش خلقی خاص خود و تدارک برای کسب قدرت بودند به ویژه با چنین قصد و 

از کادرهای مجاهدین به طور انفرادی و یا با ای  عده. هدفی مایل به تقویت دولت موقت به مانند مانعی در مقابل روحانیون بودند

ها دکتر احمد طباطبائی  از جمله آن. تر در دولت موقت وظائفی بر عهده داشتند های درجه دو و سه و پائین تصمیم سازمانی، در رده

در تصادف رانندگی  های جنوب در سفر به جبهه جنگ عراق وی بعداً درجاده. بود که به سمت استاندار مازندران منصوب شده بود
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سازمان مجاهدین خلق پس از انقالب در فکر تحقق رؤیاهای خود بود و اندیشه و دغدغه استقرار حاکمیت ملی و . کشته شد

 . نداشت( الاقل بدون رهبری خود)دموکرات 

های  از آموزش مذهبی که در پروسه انقالب شکل گرفته و در چهار چوب پیروی -های متعدد سیاسی بخشی از محافل و گروه

دکتر علی شریعتی قرار داشتند یا جذب حکومت روحانیون شدند و یا از موضعی عدالت خواهانه با حفظ هویت مستقل عقیدتی 

اهلل خمینی در مقابله با دولت موقت و گرایشات لیبرالی و ضدیت با غرب حمایت  انقالبی خود، از رادیکالیسم سیاسی مذهبی آیت

های مستقل  بخشی از نیروهای جدا شده از مجاهدین و مذهبی. ها نیز به صفوف مجاهدین خلق پیوستند این نیرو ای از عده. کردند می

های کوچک  گروه. را تشکیل دادند« مجاهدین انقالب اسالمی»، بعد از انقالب سازمان (احتماالً از طیف طرفدار دکتر شریعتی)

تروریستی فرقان نیز شکل  -گروه مذهبی. ظریات دکتر شریعتی به وجود آمدندبه طرفداری از ن« آرمان مستضعفین»دیگری مانند 

 . همان روزهای آغاز پیروزی قیام برای مقابله با روحانیون به ترور روی آورد   گرفت که از

تی از های کوچک مارکسیستی متعددی که در آستانه و پس از انقالب به وجود آمدند عمدتاً در موضع نفی روحانیون سن گروه

سازمان مجاهدین مارکسیست نیز با . یکسوی و مخالفت و افشاگری مواضع بورژوا لیبرالی دولت موقت از سوی دیگر قرار داشتند

با موضعی رادیکال و افراطی علیه حاکمیت و به طور کلی علیه تمامی نیروهای « پیکار برای آزادی طبقه کارگر»تغییر نام به 

های چپ مبلغ رفتن به میان طبقه کارگر و فعالیت در میان کارگران  ین سازمان و تعدادی دیگر از گروها. کرد بورژوائی فعالیت می

ئی مشغول بورژوا خردهاز این رو در صحنه پر تالطم سیاسی در آن زمان غالباً به نفی و افشاگری سیاسی بلوک بورژوائی و . بودند

دهی مبارزات طبقاتی را راه نجات جامعه از  ء به طبقه کارگر و سازمانبسیاری از این گروهای کوچک مارکسیستی اتکا. شدند

 . کردند داری وابسته و اربابان امپریالیست آن معرفی می سلطه سرمایه

سیاسی که به طور کلی سیمای همگی با تعصب، رقابتجوئی، خودمحوری و نفی  -ها و گرایشات عقیدتی کرد این نیرو وجود و عمل

روحانیون سنتی با متحد و متمرکز شدن پیرامون رهبری . برداری مستقیم روحانیون حاکم قرار گرفت د، مورد بهرهیکدیگر همراه بو

اندازی قرار  های خود در پراکندگی بدون چشم اهلل خمینی، در شرایطی که رقبای مختلف با تعصب، تندروی و ندانم کاری آیت

های میلیونی یعنی علیه  همان توده   ای علیه استحالهها مردم ایران، به چرخش و  میلیون داشتند، با استفاده از پشتوانه حمایت استثنائی

 ها و رویدادهای پر پیچ و خم، توانستند نظام ها سر انجام از میان تالطم آن. جمهوریت و نظام دموکراسی پارلمانی، دست زدند

  .کنند مورد نظر خود را بر گرده ملت و جمهوریت مردم سوارفقیه  والیت
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 روحانیون، انقالب و اعتماد ملت
ها، آئین و رسوم، مقررات و نهادهای دینی اسالم و مذهب شیعه با فرهنگ و سنن و آداب و رسوم و عرف و عادات ملت  طی قرن

ه گیری اعتراضات پراکنده مردمی، ب با شکل. شد ایران در آمیخت به طوری که مهر آن بر همه شئون زندگی جامعه کوبیده 

العاده عجیبی  خصوص در آستانه و پیروزی انقالب با پذیرش رهبری سیاسی روحانیون سنتی، گرایشات مذهبی مردم به طرز فوق

های رزمی، شهادت طلبی  روحانیون تمامی سنن و آئین. مذهبی تقریباً همه اهالی را در بر گرفت -شور و جذبه سیاسی. فزونی یافت

مذهبی عمالً به قدیسانی تبدیل شدند که  -رهبران سیاسی. جنبش سیاسی ملت رسوخ دادند و مرده پرستی مذهب شیعه را به

یادی اهلل در کره ماه بخش ز کار به جائی رسید که شایعه رؤیت تصویر آیت. توانست بگوید باالی چشمشان ابروست نمی هیچکس

حانی سنتی از خود نشان داد، صد وهشتاد درجه با آنچه شور و شوق و اعتمادی که ملت به رهبران رو !از مردم را به توهم انداخت

 . که تا چند ماه و یکی دو سال پیش از آن وجود داشت متفاوت بود

 داشتند، خواهی که در جهت استقرار رژیم پارلمانی گام بر می لف رژیم، از جمله نیروهای آزادی در مقابل، دیگر نیروهای مخا

ای داشتند اما از نفوذ و پیوند عمیق و گسترده در میان ملت برخوردار  تاران قابل مالحظهبه طور نسبی عالقمندان و دوسگرچه 

های شناخته شده جبهه ملی در آن زمان با توجه به اینکه حمایت  تمام هنر و مهارت سیاسی نهضت آزادی و شخصیت. نبودند

انقالب را « دولت موقت»انقالبی باور نداشتند، توانستند اولین لی و  ها و رفتارهای رادیکا گسترده مردمی نداشتند و به ویژه به شیوه

روحانیون که هرگز در موقعیت مدیریت و امور اجرائی . این در حالی بود که توازن قوای سیاسی به سودشان نبود. تشکیل بدهند

ه ویژه در سطح کالن برخوردار گونه تجربه عملی ب حتا در یک مؤسسه کوچک اجتماعی و یا اقتصادی جدید قرار نداشتند از هیچ

را با ( کابینه)ها وزیر، و فرمانده نظامی و مقامات امنیتی وغیره بشوند و دولت  تصور عموم از روحانیون این نبود که این. نبودند

 . گرا متوسل شدند با توجه به این شرایط به مهندس بازرگان و نیروهای ملی. شرکت مستقیم خودشان تشکیل بدهند

کند که تصورات ملت نسبت به روحانیون با وجود هژمونی  دولت موقت و استقبال و حمایت مردم از آن تا حدی ثابت میتشکیل 

خواه و ضعف پایه اجتماعی نیروهای تشکیل  اما عدم اتحاد کلیه نیروهای آزادی. ها یک جانبه و تضمین شده نبود قدر ها، آن آن

های نیروهای رادیکال مذهبی از سوی دیگر به روحانیون امکان  ازه توقعات و دخالتاند سو و شدت بی دهنده دولت موقت از یک

اهلل  ها و مقاصد نهایی آیت دولت موقت که نسبت به هدف. تجربگی کامل، برگرده دولت موقت سوار شوند داد با همه ناتوانی و بی

برای . کوشید بر اوضاع مسلط شود خاص خود می خمینی و پیروانش در وضعیت تردید و دو دلی قرار داشت به هرحال با روش
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در واقع دولت موقت مانع اصلی در مقابل روحانیون و نیروهای اجتماعی ! روحانیون دولت موقت هم الزم بود و هم مانع

 . ها بود ایدئولوژیک فشار از پائین آن

مذهبی داشت  -اهلل عمدتاً جنبه سیاسی و سیاسی های مردم ایران که پیرویشان از آیت دولت موقت در حقیقت برای بخش وسیع توده

ای جز ایجاد اختالل  به هر حال روحانیون در راه مقاصد ایدئولوژیک سیاسی خود چاره. گاه و نقطه امید بود و نه ایدئولوژیک، تکیه

ای موجبات سقوط  انههای پی در پی علیه دولت موقت نداشتند و سر انجام در یک فرصت مناسب و با تاکتیک ماهر و خنثی سازی

روحانیون در آغاز با پذیرش ناگزیر دولت موقت بدون اینکه مسئولیت مستقیم دولتی، بر عهده گیرند، با . آن را فراهم ساختند

های مداوم پیروان متعصب خود، دولت را در مقابل ملت قرار داده مواضع خود را  گری ها و افراطی توجهی نسبت به کارشکنی بی

این . بخشیدند  مشروعیت و حقانیت میفقیه  والیت آنان ماهرانه به اقدامات خود در راه استقرار. کردند قالبی معرفی میمردمی و ان

متضمن موفقیت برای روحانیون گردید که انرژی عظیم ملت و امید و توهم اکثریت مردم غیر سنتی ایران را پشت سر آنجا  روند از

رژیمی عادل و به قول معروف اسالم ناب محمدی، امید و توهم مردم را نسبت به خود، حفظ آنان با وعدۀ ساختن . خود داشتند

 . در نتیجه توانستند همه رقیبان و مدعیان را یکی بعد از دیگری در هم شکسته و از صحنه بیرون کنند. کردند می

های انقالبی، چپ  ها به شمول رادیکال ی از این نیروطیف. نشدمیسر  خواه از صحنه سیاسی البته به آسانی بیرون راندن نیروهای آزادی

گرائی مذهبی مخالفت جدی داشتند و با  آنان با واپس. کردند مارکسیستی و چپ مذهبی، هر یک در برابر روحانیون مقاومت می

خود تا پیروزی  مردم. کردند های مردم و اهداف انقالب ایستادگی می همه توان خود در برابر تغییر و تحریف محتوای خواست

« استقالل آزادی جمهوری اسالمی»و « نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی»ها و تظاهرات پی در پی شعارهای  پیمائی  انقالب در راه

ها به ویژه شعار اخیر  اما مردم درک و شناخت روشنی از چگونگی اجرای این شعار. زدند و شعارهای دیگر را مکرراً فریاد می

گرایانه داشت چرا که در آن جهان دو قطبی معنایی جز استقالل و عدم  عار اولی گرایشات آشکار ناسیونالیستی و ملیش. نداشتند

مان اتحاد شوروی  زد که نماد و سمبل آن کشور همسایه هم دست رد بر سینه شرق می. های جهانی نداشت یک از قطب تعهد به هیچ

بود و هم علیه غرب به ویژه آمریکا بود که با شاه قرار دادهای امنیتی و   کمونیسمی و کمونیسم نوع روسی و به طور کلی هر نوع

به این دالئل این شعار عام و همه فهم بود و در معنای عمومی . اش هنوز در ایران بودند داشت و انبوهی از مستشاران نظامی  نظامی

شعار آزادی نیز با وجود ابهام و . گونه ابهامی وجود نداشت هیچ( دستیزانه آنکه بعداً مسلط ش -مدرنیته -و نه معنای بیگانه)آن 

کاری  دلی و هم با توجه به درک عینی ملت و هم. ای نداشت های ویژه ها و نارسائی گی تصورات پراکنده پیرامون آن، پیچیده

مطمئنی، حداقل استعداد و آمادگی  بود، در مجموع و در حد نه چندان باال و ای که در میان کل مردم به وجود آمده  سابقه بی

ترین شکلی  البته شعار آزادی به آشکار)رسانید  اجتماعی آنان و جامعه ایران را برای استقرار دموکراسی پارلمانی به ثبوت می

 [ ۰۱(. ]منحرف شد و جای آن را استبدادی آشکار و نفی حقوق ملت گرفت
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. بودند گاه نظام جمهوری را تجربه نکرده  مردم ایران هیج. ز موارد دیگر بودتر ا آشکار« جمهوری اسالمی»اما ابهام در مورد 

در چنین وضعیتی . هر جریانی تصور و مدل خاصی را در نظر داشت. ای نداشتند شده روشنفکران سیاسی نیز درک دقیق و شناخته

ها،  اما با همه ابهام و ناروشنی. باشند اش داشته   «اسالمی»هم از نوع  و آن« جمهوری»توانستند تصور روشنی از  های مردم نمی توده

زد که جمهور ملت در اداره آن از طریق نمایندگان منتخب خود مشارکت  مفهوم جمهوری به طورعموم پیرامون حاکمیتی دور می

تاتوری و فهمید که رژیم شاه با استقرار طوالنی دیک حکومت عدل و دادی می« جمهوری اسالمی»ملت از . باشند  داشته

خواست نمایندگان واقعی و مورد اعتماد آنان بدون دخالت ساواک و اعمال نفوذ  ملت می. خودکامگی، آن را لگد مال کرده بود

کردن حقوق آنان برافتد و  خواست سیستم جور و ظلم و شکنجه و اعدام و پایمال ملت می. یابند  حکومت به مجلس شورای ملی راه

از بُعد )دار فرهنگی و مذهبی  همان آرزوهای ریشه   ملت ایران با. م و رعایت حقوق اولیه انسانی بگیردجای آن را عزت و احترا

خواست همه  با انقالب بزرگ خویش می( شد فهمیده می« حکومت عدل علی»مثبت آن یعنی عدالت و آزادی که به تصور عموم از 

اری و اجتماعی بدون استثناء در برابر قانون از حقوق برابر برخوردار نظر از جای و مقام و موقعیت سیاسی و اقتصادی و اد صرف

هم ( یعنی دولت عدل، برابری و برادری)« دولت امام زمان»خالصه در آستانه انقالب با تشکیل دولت موقت که حتا به آن . باشند

یم پهلوی، عدل و داد و زندگی انسانی و حرمتی رژ گری و بی همه زورگوئی و ستم شد، ملت انتظار داشت که به جای آن گفته می

 [ ۴۰. ]نظر از قوم و مذهب و زبان و جنسیت و غیره بر قرار گردد  در شأن همه ایرانیان صرف

های  های دولت از پیروی از سیاست. باشد الملی روابط عادالنه و برابر حقوق داشته  خواست کشور در عرصه بین چنین می ملت هم

خواست هویت مستقل و غرور و  ملت می. های نظامی و سیاسی دوری نماید ها و پیمان از بلوک بندیبزرگ خودداری کند و 

خالصه ملت . جواری با همسایگان خود برخوردار باشد باشد و از حسن هم احترام شایسته یک ملت متمدن و با فرهنگ داشته 

ملت . جای آن بنشیند دسته دیگری با هر اسم و عنوانی نتواند  کن شود و هیچ گروه و خواست اشرافیت هزار فامیل از کشور ریشه می

در آن زمان اکثر مردم تحت . طلبید همان درک و آرزوهای دیرینه خود، از روحانیون، حکومتی انسانی و بر پایه عدل و داد می   با

خشکانند،  های ظلم را می کنند، ریشه یکردند روحانیون کشور را آباد م اهلل خمینی، واقعاً گمان می های مکرر آیت تأثیر وعده

زدن آن  که خود روحانیون در دامن)ها و حتا توهمات مردم  ها و آرزو ها و توقع در واقع تقاضا. برند های طبقاتی را از بین می برابری نا

ها  آن. وان انجامش را داشتندخواستند به عمل درآورند و نه ت شد که نه می ، به کسانی ارائه و از کسانی طلب می(نقش زیادی داشتند

ها هر آنچه را که به  آن. دادند های خود مردم را همراه با وعده و وعید بسیار، تحویل ملت نمی ها و خواسته نهایت چیزی جز شعار  در 

ست و نیاز خواست اکثریت ملت ایران خوا. دادند ای برای تثبیت قدرت و حاکمیت اشرافی خود قرار  سود مردم انجام گرفت وسیله

 . ها نبود آن

اهلل خمینی و روحانیون پیرو او  ها رهبران روحانی از اعتماد عظیم ملت و حتا توهمات خالصانه آنان نسبت به آیت با وجود همه این

ها  آن. ها ساده و هموار نبود برخوردار بودند، اما جاده برای استقرار حاکمیت انحصاری و سوار شدن بر گرده مردم، آنقدر
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دالنه اکثریت  های ساده سپردگی ها و دل ها، اشتباهات و از تفرقه و ادعاهای مختلف رقبای سیاسی خود و از باور بایستی از ضعف یم

ها و  توانمندی و مهارت روحانیون در برانگیختن روحیات و احساسات مردم با شیوه. سنجی بهره گیرند مردم با فراست و موقع

ای حتا با وارد کردن اتهامات واهی  آنان به هر وسیله. بل توجهی در تغییر اهداف انقالب داشته استتجارب چند صد ساله، سهم قا

ها و  ها، بزرگ نمائی در انقالب، با دشمن تراشیکننده  شرکت و دگرگونه نشان دادن چهره و هویت واقعی مخالفین و رقبای سیاسی

کاری که . کنند بانه، توانستند میدان را برای سلطه انحصاری خود خالی های عوام فری های عمدی و نیز فرصت طلبی بحران سازی

های بزرگی از مردم ایران در مراحل مختلف تثبیت حاکمیت جدید، به عمل در  متأسفانه با کمک و حمایت کورکورانه بخش

 . آوردند

رژیم شاه . بود ده مناسبی به وجود آورده العا عمر کوتاه خیزش انقالبی تا سرنگونی رژیم، برای رهبران موقعیت و امکان فوق

در این فاصله فرصتی برای بررسی موشکافانه و نقد . ماند های غلیظی از ابهام پوشیده  له چنان در ها سرنگون شد اما شعارهای مردم هم

های وسیع ملت فراهم  توده ها به ویژه امکان شناخت از طریق تجربه و آزمون برای ها و نیروهای مدافع آن جدی و پیگرانه روی شعار

او ماهرانه خط . بود  ، همه توجه ملت را در نفی رژیم شاه متمرکز کرده«همه با هم»اهلل با تأکید پی در پی بر شعار  آیت. بود نشده 

آن  ی نبود که برای ساختن نظام آینده، -«همه با هم»این . کشید سیاهی روی هرگونه فردیت و هویت مستقل نیروهای مختلف می

دادند، برای جذب و جمع نگاه داشتن ملت پیرامون سرنگونی  هایی که روحانیون به مردم می تمام وعده. شد همه بر آن تأکید می

رمز . شد کننده ارائه می خوش  برای ایجاب، تنها حرف و وعده و شعارهای کلی و دل. شد ها صرف نفی می همه توجه. رژیم شاه بود

د و گر نه برای هر تغییر و بهبود عاقالنه سیاسی و اجتماعی بدون اتحاد و همبستگی ملت و نیروهای سیاسی و راز مسئله در همین بو

 . تواند به دست آید متفاوت، موفقیتی نمی

بعد . شد می در آن زمان، طرح هر نظر و پیشنهادی متفاوت، یکسره ایستادن در برابرانقالب و مردم و خدمت به ضد انقالب خوانده 

در این . دست یافتند( هر چند نه به طور انحصاری اما به هرحال با توفق و برتری آشکار)سقوط رژیم، روحانیون به قدرت سیاسی از 

با این وجود اصلیترین . های خود به طور فزاینده استفاده کردند مرحله آنان ازموقعیت و امکانات حکومتی نیز برای رسیدن به هدف

فقیه  والیت ها و مقاصد عمومی انقالب با ایدئولوژی سیاسی خاص خود یعنی ایجاد رژیم تعویض هدفاهلل، چگونگی  مشکل آِیت

های ملت در آن زمان وجود داشت مشکالت و  فاصله عظیمی که میان این مقاصد با انتظارات و توقعات و آگاهی. در کشور بود

داشتن  های مردم از یک سوی و پوشیده نگاه ا مشخص نبودن خواستام. داد اهلل و پیروان او قرار می موانع متعددی در مقابل آیت

از سوی دیگر، وضعیت و موقعیت طالئی در ( یعنی هسته اصلی رهبری انقالب)تمایالت و خصوصیات و ماهیت مقاصد روحانیون 

 . داد اهلل قرار می اختیار آیت

شدند عمالً به کسی امکان یا مهلت  رژیم ساقط شده مطرح میای که در روند جایگزینی  شرایط حاد سیاسی و مسایل تازه به تازه

شناسانه بر  و یا از شرایط مناسب بررسی و گفتگوی با حوصله و کار. داد که نظریات و پیشنهادات خود را به درستی طرح کند نمی
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کردند و  ی دیگری سیر میالبته باید در نظر داشت که نیروهای رادیکال و انقالبی دگراندیش در حال و هوا. خوردار گردد

هم بدون اتحاد با یکدیگر و عدم تشخیص درست اقدامات تاکتیکی، در میان ملت  پیشنهادات و نظریات جایگزینی آنان، آن

  هایی که البته به گاه آشکار و تحکم ها، توجیهات پوشیده و اهلل برای ارائه تفسیر در این میان آیت. توانست جای زیادی باز کند نمی

اهلل که از شم قوی  آیت. کرد سنگالخی را برای خود هموار می بایست راه دشوار و پر م دفاع از انقالب و منافع مردم آراسته بود، مینا

شده هدف اصلی خود را از مردم و دیگر  ها ساله برخوردار بود، به طور حساب  های سنتی و تجربه و فوت و فن صد تاکتیک

اباء « والیت فقیه»او حتا تا چند ماه پس از پیروزی انقالب نیز از بیان علنی نام حکومت . داشت می نیروهای سیاسی پوشیده نگاه 

در فقیه  والیت اهلل و پیروانش به قصد تحقق حکومت روحانیون، یعنی استقرار رژیم این در حالی بود که اصوالً خیزش آیت. داشت

 . کشور بود

ه از ملت ایران که در آستانه انقالب به نحوی وسیع و حتا هیستریک به روحانیون روی واقعیت این است که اکثریت قاطع آن دست

اما به یقین آنان هیچ قرابتی میان . شناختی از چنین ساختار حکومتی نداشتند های سیاسی خود، هیچ آوردند، در تصورات و آگاهی

توانستند بدون  چنین مردمی نمی. کردند میهای حکومتی قرون وسطائی احساس ن شرایط موجود کشور و جامعه با طرح

به همین دلیل روحانیون نیز . های الزم نسبت به آنچه که به طور آشکار استبدادی و قرون وسطائی بود گرایش پیدا کنند چینی مقدمه

آنان همه نوع روحانیون همراه با امواج حرکت مردم و وقوف کامل از تمایالت . ها از فاش کردن مقصود خود ابا داشتند مدت

چرا که این موضوع هیچ محلی در ذهن و تمایل . نبردند« والیت فقیه»وعده و وعید چون نقل و نبات به ملت دادند اما حتا نامی از 

اهلل خمینی برای ایجاد حکومتی اسالمی و رهبری آنان به جای رژیم دیکتاتوری شاه،  علنی شدن مقصود و هدف آیت. ملت نداشت

. گذاشت ی کلمه هیچ شانسی برای آنان در کسب موقعیت سرکردگی جنبش اعتراضی و انقالبی ملت ایران باقی نمیبه معنای واقع

[۴۰ ] 

شد که اکثریت ملت  ناشی میآنجا  اش در جامعه، در آن شرایط ویژه سیاسی و تاریخی، از اهلل از فاش شدن هدف اصلی واهمه آیت

تری را  تر و شهری ه نشده دست کم یک دوره پرشتاب پانزده بیست ساله زندگی مدرنایران به هرحال و هرچند کم عمق و نهادین

این امر در ذهن اکثریت . در واقع یادآور حکومت خلفای اسالمی در هزار سال پیش بودفقیه  والیت حکومت. بودند  تجربه کرده

گیری جنبش اعتراضی علیه  جریان رشد و اوج ملت درگرچه  .مردم متجدد در آن زمان، آشکارا به معنای بازگشت به عقب بود

شان به عقب چرخید، اما با آنچه که  مذهبی مردم و سلطه و هژمونی روحانیون، بتدریج نگاه -های سنتی رژیم، تحت تأثیر توده

ی و به صرف اینکه اهلل تا چند ماه و حتا یک سال بعد از انقالب، به دالئل مذهب آیت. ها فاصله داشت اهلل در نظر داشت فرسنگ آیت

ها،  های سیاسی، شعار یگیر موضعمقام است در میان ملت محبوبیت نداشت بلکه به طور مستقیم در رابطه با  او یک روحانی عالی

، از (مظهر دیکتاتوری)تر قاطعیت وی در مقابل شاه  ها و از همه برجسته ها و سرکوبگری قانونی های مربوط به بی ها و افشاگری وعده

 . مذهبی ضد دیکتاتوری عرضه کرد -چهره یک رجل محبوب سیاسیخود 
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ها از  اهلل تا پیروزی انقالب بر حسب الزامات سیاسی و عملی جنبش و تحکیم موقعیت خود به عنوان رهبر بالمنازع ملت، بار آیت

های  تکذیب هرگونه محدودیتمکرر وعده آزادی و آزادی فعالیت نیروهای سیاسی، . خواهانه مردم دفاع کرد های آزادی خواست

او حتا علناً اعالم کرد همه احزاب . های مردم و رفاه و آسایش همگانی داد احتمالی برای زنان و مشاغل آنان، بهبود معیشت توده

او حتا به روشنی از رعایت حقوق بشر درست همانی که در غرب مطرح !(. شرطی که توطئه نکنند به)ها  آزادند حتا کمونیست

اهلل  آیت. گذاشت ها به اجراء خواهد  همه این حقوق را حتا بهتر از غربی« حکومت اسالمی»د داد سخن داده و مدعی شد که ش می

درست همین چهره او برای . بود هایی شناخته شده  ها و قول یابی به قدرت سیاسی، با چنین وعده در راه سرنگونی شاه و دست

این تناقض، . کرد داد ضمن اینکه موانع و مشکالت بزرگی نیز ایجاد می یت وی را تشکیل میاساس موفقفقیه  والیت استقرار رژیم

ها مردم  اش در میان میلیون دار شدن موقعیت استثنائی او به سادگی و بدون لکه. داد وی را در تنگنای معنوی و حیثیتی سختی قرار می

ها را درست به نقطه  آن( که البد از نظر شرعی نیز بسیار قابل قبول بودند)های پی در پی  توانست بدون توجیه شیفته و انقالبی، نمی

های  ها و تاکتیک اهلل با در پیش گرفتن شیوه به دلیل چنین تنگناهائی، آیت. های آشکار خود بکشاند ها و قول همه وعده عکس آن

های میلیونی مردم را  احساسات و اعتماد سیاسی توده توانست اش می پیچیده و غیر عادی با بسیج مستقیم توده وسیع پیروان عقیدتی

 . جای خواست و مقصود ملت معرفی نماید به خود حفظ کند و بتدریج خواست و مقصود خود را به

یل اسالم و روحانیون را ذل. کردند که شاه دین مردم را از بین برد به مردم القاء می سخنرانیاهلل و روحانیون وابسته به وی در هر  آیت

دست . حرمتی روا داشت به مقام زن بی. فرزندان این مملکت را شکنجه و اعدام کرد. اقتصاد کشور را نابود ساخت. و منزوی کرد

کردن همه چیز « اسالمی»وقفه به آتش  آنان بی. بیگانه را بر مملکت باز گشاد و به ویژه فرهنگ مبتذل غرب را در کشور رواج داد

اش، موضوع بازسازی اقتصادی  های چند ماه پیش حتا برای دست یافتن به این هدف خود بر خالف وعدهاهلل،  آِیت. دمیدند می

چرا که به زعم  ،او این امور را پست و مربوط به خر و االغ دانست. کشور و امور مربوط به بهبود وضع اقتصادی مردم را تحقیرکرد

ای به قلع و قمع حقوق اساسی مردم برای استقرار آزادی و  او به هر بهانه. به وقوع پیوست« معنویت»او انقالب اسالمی به خاطر 

های سیاسی  خواهان و گروه او با وارد کردن انواع اتهامات به صاحبان قلم و هنر و مطبوعات و کلیه آزادی. زد دموکراسی دست می

زدند، به طور مستقیم و بدون تزلزل خواستار  دست می ها به مقابله و افشاگری کننده در انقالب که در مقابل سیر وارونه روند شرکت

 . ها و پاک کردن میدان از هر صدای مخالف و منتقد شد ها و بستن روزنامه شکستن قلم

اسالم هم از نظر وی چیزی جز روحانیون و عمله . اهلل سرانجام اعالم کرد که ملت برای اسالم به پا خاسته و آن همه کشته داد آیت

اما در واقع و در . شناختند اهلل را نماینده و رهبر بالمنازع سیاسی خود می یتیت بزرگ مردم ایران در آن زمان آاکثر !.دین نبود

اهلل و پیروانش حداکثر نماینده و منعکس کننده منافع ایدئولوژیک سیاسی بخش اقلیت مذهبی سنتی تجدد ستیز  ماهیت امر آیت

خصلت و ماهیت اصلی جنبش وسیع و چندین . ای ملت ایران قرار گرفتند س جنبش تودهشاهی بودند که در رأ  جامعه محمدرضا
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خواهی و در افتادن مستقیم با  اش چیزی جز آزادی کننده، در وجه عام و عمومی میلیونی با انرژی و پتانسیلی بسیار قوی و خیره

 . دیکتاتوری و استبداد و شکنجه محمدرضاشاهی نبود

خواهانه داشت اما رهبری روحانی انقالب درست عکس آن ماهیت و خصلتی استبدادی و قرون وسطائی  انقالب خصلتی آزادی

دریغی که  سان دشمنان سر سخت آزادی و دموکراسی توانستند تمامی عظمت انقالب پرشکوه ملت ایران و اعتماد بی بدین. داشت

به خدمت تحقق منافع ایدئولوژیک ( وجه اصلی و عمومی آن اگر که نه مطلقاً اما به هرحال در)به سوی خود جلب کرده بودند 

باشد در تاریخ معاصر میهنمان و حتا در  های اصلی انقالب ایران می گی یک چنین تناقض فاحشی که از ویژه. سیاسی خود در آورند

 . سطح جهان نظیر نداشته است

با این وصف آنان . ار گذشته را به ملت ایران تحمیل کنندروحانیون توانستند در ربع آخر قرن بیستم نظام حکومتی قرون و اعص

ها و  ولی توانستند برای مدت الاقل یک نسل از مردم ایران، شیوه. هرگز قادر نشدند یک سره حکومت خلفای اسالمی را زنده کنند

های انقالب قرار داده  ر رأس هدفهای اجرائی آن، د را با استفاده از نام جمهوری و ابزارفقیه  والیت اصول حکومت روحانی ساالر

  . و بر کشور مسلط نمایند
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 انقالب و اصالح طلبی سیاسی
ی فدائی خلق ها چریکها و مواضع رفرمیستی دولت موقت با بد گمانی و مخالفت نیروهای رادیکال انقالبی مانند سازمان  شیوه

از ضرورت حفظ رابطه با . کرد های پی در پی انتقاد می دولت موقت از محاکمات بدون حضور وکیل مدافع و اعدام. روبرو بود

ها و اظهار نظرهای غیر مسئوالنه  ها و رجز خوانی با دشمن تراشی. کرد الملی دفاع می غرب و آمریکا و رعایت قواعد و مناسبات بین

ون و احترام به حقوق از رعایت قان. کرد از جمله صدور انقالب و دخالت در اوضاع داخلی کشورهای همسایه مخالفت می

های قانونی انتقاد  میتینگها و تجمعات و  های فردی و اجتماعی و سیاسی دفاع و از تندروی و تجاوز به آزادی شهروندی و آزادی

این مواضع . کرد های فشار، گله و انتقاد می دولت موقت پی در پی از تعدد مراکز قدرت و اعمال خودسرانه گروه. کرد می

اما از دید و نگاه طیف . شدند المللی طرح می طلبانه بودند که در برخورد با مسایل داخلی و بین رفرمیستی و اصالح های کارپایه

از . شد که متعلق به دشمن طبقاتی است ، تمایالت بورژوائی تلقی می«دموکراسی»انقالبیون اصوالً اصالح طلبی و رفرمیسم همانند 

 . خواندند طلبی می کاری و تسلیم ین مواضعی را سازشاین روی نیروهای انقالبی اتخاذ چن

در آن زمان آنچه که ملت ایران به آن . لیبرال بود -، دولتی سازش کار، غرب گرا و بورژواها چریکدولت موقت از نظر سازمان  

به یک ساختار احتیاج داشت نه یک طرح مشخص اقتصادی یا اجتماعی و یا فرهنگی و غیره بلکه ملت به طورعاجل و مشخص 

ها، گرایشات و  ای که همه نیرو ساختار سیاسی(. و هنوز دارد)سیاسی و عمومی قدرت مبتنی بر آراء و اراده خود احتیاج داشت 

های خاص  حل ها و راه ها و برنامه تمایالت سیاسی طبقاتی، عقیدتی و قومی وغیره بدون هیچ حذفی با حقوق برابر بتوانند خواست

ای با رأی اکثریت مردم برای زمان معینی سکان رهبری و  در چنین ساختار سیاسی. ض قضاوت مردم قرار دهندخود را در معر

گیرد تا در نوبت دیگر که آراء اکثریت ملت چه احزابی و یا چه  هدایت کشور به دست حزب و یا ائتالفی از احزاب قرار می

تواند در ورای  وجه نمی ای به هیچ هیچ گروه و حزب و شخصیت یا عقیده ای در چنین ساختار سیاسی. هایی را انتخاب کند حل راه

وجه حق ندارد  اکثریت نیز به هیچ. همه در برابر قانون و از جمله حزب یا ائتالف حاکم از حقوق برابر برخوردارند. قانون قرارگیرد

طلقاً هیچ حقی برای بر هم زدن اساس ساختار سیاسی به واسطه دارا بودن آراء مردم، دیگران را از حقوق قانونی محروم نماید و م

 . دموکراسی نخواهد داشت

وجه از سوی هیچ نیروئی هرچند که اکثریت  اما به هیچ. یابد ساختار سیاسی دموکراسی پارلمانی البته به مرور زمان تغییر و تکامل می

یعی است که استقرار عملی چنین ساختار و قالب سیاسی طب. تواند مورد تجاوز قرار گیرد قاطع ملت را به دست آورده باشد نمی

آری همدلی . گان سیاسی همه گرایشات متفاوت است محتاج به یک قرارداد و همدلی ملی سیاسی و فرهنگی جامعه به ویژه نخبه
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رس و غیر فارس، زن و سودا، شهری و روستایی، فا درست همانند یک کشتی که همه ایرانیان اعم از غنی و فقیر، با سواد و بی! ملی

چپ، راست و میانه با وجود تضادهای عمیق . سرنشینان برابر حقوق آن هستند... مرد، رئیس جمهور و نخست وزیر و فرد عادی

تا زمانی که چنین تعهد و اطمینان خاطر . اند ای هم سرنوشت طبقاتی، سیاسی و فرهنگی در حفظ و حراست چنین ساختار سیاسی

تر و عظیم تراز آن نیز هرگز نخواهد توانست این نیاز  شکل نگیرد، انقالب بهمن که هیچ، انقالبی حتا بزرگملی در بین ملت 

قانون اساسی مشروطیت حتا در زمان . موضوع تنها به قانون اساسی ناقص یا کامل مربوط نیست. تاریخی ملت ایران را تأمین کند

اما با این وجود الاقل به مدت نزدیک . رفته اروپائی کم نداشت ورهای پیشتصویب آن از قوانین دموکراتیک معاصر خود در کش

پس موضوع صرفاً به بد یا خوب بودن قانون مربوط . به شش دهه عمالً مورد تجاوز آشکار رضا شاه و محمدرضا شاه قرارگرفت

ش شرط تحقق و به اجرا در آمدن قانون، دهد، اما پی نیست، هر چند که قانون در جامعه مدنی رکن اساسی زندگی آن را تشکیل می

 . ارتقا سطح فرهنگ و مدنیت و رعایت و تبعیت از قانون است

خواهان مدعی در  در آستانه انقالب عظیم ملت ایران که سلطنت را از کشورمان ریشه کن ساخت به جز بخش کوچکی از آزادی

عاجز از درک تاریخی این خواست، هر یک از ورای آن، با  صحنه سیاست ایران، بقیه با گرایشات و عقاید متفاوت و متضاد،

در واقع بدون استثناء . های سیاسی اقتصادی و اجتماعی خاص خود بودند ها و پروژه اعتنائی آشکار تنها به فکر تحقق برنامه بی

آنان جز خود و تحقق . یدندکش انقالبی چه در نظر و چه در عمل، هر یک پرچم اقتدار ویژه خود را به دوش می -نیروهای سیاسی

تعصب و خشک اندیشی ایدئولوژیکی بیش از همه . تافتند های خاص خودشان وجود آلترناتیوهای حکومتی دیگر را برنمی برنامه

در این زمینه همه نیروهای مختلف، در اساس . کرد در برخورد با ساختار قدرت و به دست گرفتن انحصاری آن تجلی پیدا می

ها  ها و خوبی دادند و همه بدی های خود قرار می را مرکز همه تالش« قدرت سیاسی»همه بدون استثناء . یکسانی بودنددارای ماهیت 

دلیل نبود  بی. کردند دیدند و همه معجزات و کرامات را نیز با تمایل به در اختیار گرفتن انحصاری آن خالصه می را ناشی از آن می

پیوست، چه در دوره شاه و چه بعد از آن، به طور  تا هر جرم کوچکی که در جامعه به وقوع میکه همواره هر نقصان اجتماعی و ح

بر این مبنا و بر اساس چنین پایگاه فکری و بینشی، . کردند اتوماتیک همه انگشت اتهام را متوجه سکان داران قدرت سیاسی می

اندیشیدند، فضای  و چون همه چنین می. هم به هر بهائی بود آنترین وظیفه هر جریان سیاسی نشانه روی به سوی قدرت سیاسی  مهم

های ناسالم و مخرب و تسلط روحیه و اندیشه  ها و رقابت ها، دشمنی نظری ها، تنگ ها نیز فضائی مملو از حسادت کلی حاکم بر آن

ای که شده  کوشید به هر وسیله برای تصاحب قدرت، قبل از هر چیز میهرکس  در چنین فضای مسمومی. گرانه و حذفی بود توطئه

کاری در بر پائی  گونه هم سان آنان بدون هیچ بدین. دیگری را از دستیابی و یا حتا از نزدیکی به هرگونه امکان و موقعیتی باز دارد

ی الملل یک ساختار قدرت عمومی در سطح کل کشور که متعلق به ملت ایران و نماینده و شاخص کشورمان در عرصه ملی و بین

 . نواخت باشد، هر یک فقط آهنگ خاص خود را می
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کردند که اینان فقط برای باز سازی  نگریستند و گمان می آنان دولت موقت را که مدافع جمهوری پارلمانی بود به همین چشم می

تنها هیچ تعامل و به عبارت دیگر تمام جریانات نه ! کوشند رژیم شاه و وابستگی به غرب و تأمین منافع سیاسی طبقاتی خود می

با . دادند ها را در برابر یکدیگر قرار می دیدند بلکه بر عکس آن پیوندی میان منافع سیاسی، طبقاتی و ایدئولوژیک با منافع ملی نمی

این تفکرات و دالیل بدون اینکه خود از ته دل بخواهند و یا متوجه باشند، تیشه به ریشه توسعه و رشد مادی و معنوی کشور 

 . دندز می

توان به عمق شرایطی که  با توجه به این شرایط و فضای بینشی و ایدئولوژیکی سیاسی حاکم بر جامعه و نیروهای فعال در صحنه، می

شدن قرار  را همانند گازانبری تحت فشار و مچاله و در حقیقیت جمهوری پارلمانی ملت ایران را احاطه کرده وآن « دولت موقت»

در . وجه به تسلط این شرایط، امکانات و موقعیت برای تثبیت یک جمهوری متعارف پارلمانی بسیار دشوار بودبا ت. داد پی برد می

، دولتی «دولت موقت»از سوی دیگر باید در نظر داشت که . واقع شانس زیادی برای نیروهای مدافع دموکراسی وجود نداشت

کارکرد و توان ایستادگی در مقابل اقتدار گرایان نیز توانمندی الزم نشان  از نظر. متشکل از همه نیروهای در برگیرنده انقالب نبود

دولت موقت، از بیم فشار و تعرض نیروهای مرتبط با روحانیون حاکم، در واقع ابتکار توأم با جسارت سیاسی برای . داد نمی

در آن شرایط دولت موقت با . نشان ندادکردن و جلب توجه نیروهای انقالبی دیگر به مواضع عام حاکمیت ملی، از خود  نزدیک

اما از این سوی نیز . توانست در برابر دست اندازی و تجاوزات فزاینده، سد جدی ایجاد کند حمایت نیروهای انقالبی دگراندیش می

غرب بود که های رادیکال و تندرو، دولت موقت دولتی مورد توافق و حمایت  حتا از دید برخی گروه. از چنین حمایتی خبری نبود

 . است در مقابل انقالب علم شده 

خواهی به  در آن زمان از دید و فرهنگ سیاسی همه و یا اغلب نیروهای انقالبی اعم از مذهبی و مارکسیستی، اصوالً اندیشه آزادی

گرا بود  دولتی غرباز نظر حزب توده دولت موقت . گرفت مورد حمله و تحقیر و تخطئه قرار می« کن امپریالیسم جاده صاف»مانند 

هر  چنانچهبا توجه به این خصوصیات . شد گیری سوسیالیستی و عامل دوری از اتحاد شوروی تلقی می که عمالً سد راه مشی سمت

به قدرت رسیدن هر یک از نیروهای مدعی به . کرد رسید وضع به لحاظ ماهوی تفاوت چندانی نمی نیروی دیگری به حاکمیت می

ها و  ها و روش شهرت یافتند، در آن هنگامه و جوش و خروش انقالبی، با آن هویت، عقاید، هدف« ها  لیبرال»هایی که به  جز آن

یک از آنان ظرفیت و موقعیت حداقل  هیچ. توانست در راه تحقق خواست تاریخی ملت ایران کاری انجام دهد دانش سیاسی، نمی

های عمومی کشور و ملت،  ترین حالت با کم توجهی به ضرورت بینانه وشآنان در خ. برای پاسخ دهی به این خواست را نداشتند

های سیاسی اقتصادی واجتماعی و غیره  و طرح  و برنامه  های خاص ساختار قدرت حکومتی خود و تحقق هدف برای استقرار فرمول

 . جنگیدند خود می

دن بر اریکه قدرت و از میدان به در کردن مخالفان و به بیان دیگر آنان نیز دارای مختصات و کیفیتی بودند که برای سوار ش

آنان هر یک در آستین خود برنامه و فرمول خاص ذهنی نوشته و نانوشته برای خوشبختی . زدند ای دست می رقبایشان به هر وسیله
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لگوهای ذهنی و یا تقلیدی بدون استثناء همه به نظریات و ا. جامعه داشتند... های اجتماعی، قومی، اقتصادی و ملت، طبقه و گروه

چه  به گواه آن. های متفاوت و حتا متضاد، وجه مشترک همه بود گری و اراده گرایی با وجود عقاید و اندیشه انقالبی. متکی بودند

که در واقعیت تاریخ کشور در انقالب و فازهای بعد از آن رخ داد، هر یک از نیروهای مدعی، به گمان خویش حقیقت را تنها در 

به همین دلیل هر کدام بقیه را با انحرافاتی مانند فرصت طلب، متزلزل، ناپیگیر، راست رو، چپ رو، دنباله رو، . مشت خود داشت

دین، با دین، مرتجع، مذهبی، کمونیست، ماجراجو،  ، بورژوا، مشکوک، مزدور، وابسته، ناسیونالیست، بیبورژوا خردهضد انقالب، 

کار، همه نوع اتهام و  خواهان رفرمیست به جز جنایت به آزادی. شناخت مستحق حذف می... مپریالیسم وخوار، لیبرال، عامل ا جیره

 . دیگر تبدیل شد واژه لیبرال به تابو و فحش سیاسی رقبا علیه یک. های ناروای سیاسی وارد شد برچسب

حتوای جمهوریت و مدرنیته در ایران واژه گرا برای سرکوب آزادی و دموکراسی و برانداختن م در این میان متعصبین واپس 

های مداراگرانه یکسره مردود و  روی هم رفته اصالح طلبی و کاربست روش. را به چماق دایمی علیه آن تبدیل کردند« لیبرال»

اما از میان . مفرجام علیه تحقق خواست ملت ایران گام زدی خواه و نا دل سان ما همگی در یک مسابقه ناگزیر اما نا بدین. محکوم شد

های خاص خود  اهلل خمینی قدرت سیاسی را البته با ویژگی کلیه مدعیان مخالف رژیم شاه، روحانیون سنتی به رهبری آیت

بسیار به تملک   خون و ویرانی  را با ایجاد حمام و همانند دیگر جریانات متعصب ایدئولوژیکی در همه جای جهان، آن« تصاحب»

. توان پیروزی سیاسی را صرفاً مالک و شاخص حقانیت اهداف و اعمال سیاسی هر نیرو دانست ولی نمی. دانحصاری خود در آوردن

اصوالً حقانیت اهدافی که هر نیروی سیاسی . ها نیست طور که شکست سیاسی نیز به معنای باطل بودن اهداف و خواست همان

 . خورد کند با پیروزی یا شکست سیاسی، رقم نمی تعقیب می

ترین رویدادهای قرن بیستم همانند انقالب اکتبر در روسیه و استقرار حکومت شوروی سوسیالیستی در این  به تاریخی مهمتجر

کشور پهناور، روشن ساخت که پیروزی سیاسی و کسب قدرت دولتی در هر جا که صورت گیرد البته یک واقعیت تاریخی غیر 

ای که متناسب با  های سیاسی یت تاریخی برخوردار نباشد، یعنی به استقرار حاکمیتقابل انکار است، اما اگر این واقعیات از حقان

تر گام بردارد، نه  تر و آزاد های مادی و معنوی جامعه و ملت نباشند یعنی نتواند در مسیر یک جامعه باز ها و پیش رفت ضرورت

. ریزد خره از درون پوسیده و همانند شوروی سابق فرو مییکسال یا ده سال بلکه حتا پس از هفتاد سال اقتدار و قدر قدرتی، باال

نیز بر کشور ما حاکم شد و به یک واقعیت تاریخی تبدیل گردید، اما این رژیم و این ساختار مدیریت قرون و فقیه  والیت رژیم

چرا که این رژیم در عمل . تاش از هیچ نوع حقانیت و مشروعیت تاریخی برخوردار نبوده و نیس همان بدو تسلط   اعصار گذشته، از

و حتا علناً و رسماً دشمن دموکراسی و آزادی و نظام چند حزبی و رعایت حقوق بشر و برابر حقوقی زنان و مردان و به طور کلی 

ل آن رژیم والیت فقیه، زیبنده ملت پویا و زنده ایران نیست کنار رفتن آن و یا در بهترین حالت تبدی. دشمن جامعه باز بوده و هست

 ! به یک جمهوری پارلمانی متعارف دیر و یا زود دارد اما سوخت و سوز نخواهد داشت

 

************ 
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ترین فرازهای سیر فکری  در آن، اکنون به شرح مهمکننده  شرکت بعد از توضیح و تحلیل کلی از اوضاع انقالب و وضعیت نیروهای

مطالب آتی نه صرفاً اختصاص . پردازم ام پس از انقالب می ک مستقیم سیاسیی فدائی خلق و پراتیها چریکسیاسی و عملی سازمان 

البته تا آنجا که . شود و نه وقایع نگاری معمول است به خاطرات سیاسی دارد و نه به توضیح و تشریح نظری و تحلیلی محدود می

گاه به  شود و رشته کالم به جزئیات کشیده میگاه  .های مختلف بسته به مورد و ضرورت طرح خواهند شد ام یاری کند جنبه حافظه

ترین  با این همه امیدوارم از دنبال کردن هدف اصلی و خط سیر محوری در مورد مهم. افتد گاه به وقایع نگاری می مسایل نظری و

 . سیر تحوالت فکری و سیاسی سازمان و خودم چندان دور نشوم مواضع و
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ن و تماس با سازمان  آزادی از زندا
های  مخصوص کرده و در یکی از خیابان بوس مینی، در زندان اوین من و دو سه نفر دیگر از زندانیان را سوار ۰۴۸۷در سوم آذر ماه 

. ی مختصری که داشتیم هر یک به سویی رفتیمها پولبهت زده و ناباور از آزادیمان، با تقسیم . رها کردند   خلوت شمال شهر تهران

کردم تا بلکه عالمت و  در کوچه نزدیکی منزل کنجکاوانه به در و دیوار نگاه می. بود مختاری به یادم مانده آدرس منزل برادرم در 

شهریان، ترتیب سفرم به ساری داده  بعد از تماس با خانواده در ساری و اطالع دوستان و هم. نشانی بیابم که ناگهان برادرم را دیدم

در زندان از طریق مالقات . همه تغییر در روحیات و حاالت و احساسات عموم مردم بودبیش از . همه چیز تغییر کرده بود. شد

کرده و برای  ها با خود حمل  شنیدیم که مردم ساری عکس رحیم کریمیان و من و زندانیان دیگری را در تظاهرات و راه پیمائی

 . دادند آزادی ما شعار می

به اتفاق به ساری و منزل پدرم در کوی کارمندان . یلومتری آمل، به استقباال ما آمدندای از عالقمندان و اهالی ساری تا چند ک عده

ما »: چکیده مطالبی که هنوز به یادم مانده چنین است. گان با سخنانی کوتاه سپاسگزاری کردم از کلیه استقبال کننده. آهن رفتیم راه

یاران عزیزی از دست دادیم اما امروز ! هم در تنهائی بی بودن آنقدر سخت بود انقال در آن زمان چه. هفت سال پیش تنها بودیم

کن  خواهید بساط ظلم و جور را در این مملکت ریشه بینم شما مردم شریف همگی انقالبی شدید و با فداکاری و جان فشانی می می

قای فراموش نشدنی مانند احمد و در آن زمان برایم خیلی دردناک بود که در شرایط پرجوش وخروش انقالبی مردم، رف. «!کنید

هائی که به عشق بیداری ملت و رهائی از ظلم و ستم و استبداد جان شیفته خود را فدا کردند، دیگر وجود  عباس و اسد و همه آن

 . ندارند

 ک آقای حاج به کم. های مختلف مردم، کوشیدم از طریق ارتباطات موجود با سازمان تماس بگیرم پس از چند روز دیدار با دسته

به . طرفه تماس داشت بعد از چند روز قرار دیداری دریافت کردم که ناهید قاجار با او به طور یک( شوهر خواهر بزرگم)احمدی 

را مالقات ( حاال رفیق مهرنوش)های فرعی اطراف میدان فوزیه سابق، ناهید قاجار  همراه حاج احمدی در تهران در یکی از کوچه

های عمیقی در دو نقطه بسیار  ها در چاه ، دیدار با ناهید به نظر من دیدار دو انسانی بود که هر یک گویا مدتدر آن زمان. کردیم

تنها چند ماه قبل فهمیدم که او از چنگال مرگ جان . خبر بودم زمانی از زنده بودن او به کلی بی. دیگر به سر برده بودند دور از یک

تا آن زمان و تا چند سال بعد هرگز گمان . آور بود ها برایم شگفتی همه این. ول صحبت با او بودمو حاال، مشغ. سالم به در برده است

 . های ایمان و آرزو، زنده بازگردم بازگشت با بال کردم که ممکن است روزی از سفر بی نمی
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تر در  پیش. مدارهائی گذاشته بودیمقبل از آزادی با مصطفی مدنی قرار و ! تر ترا بینند خواهند هرچه زود مهرنوش گفت رفقا می

رفقای سازمان از من و تنی چند از . های سیاسی نزدیکی داشتیم فکری هم( رفیق امیر ممبینی)زندان قصر با فرج ممبینی کاظمی 

من از طریق مهرنوش مخالفت و استدالل خود را در مورد غلط بودن این . خواستند که مخفی شویم کادرهای قدیمی مصرانه می

های پایانی  ما با توجه به شرایط ویژه موجود در ماه. کردم در این مورد با امیر و مصطفی نیز مشورت می. برنامه به سازمان رساندم

شدن خود  است، ضرورتی برای مخفی حکومت شاه و اینکه بهترین موقعیت برای برقراری رابطه با مردم در ابعاد وسیع فراهم شده 

این ماجرا ادامه داشت . ببرم توانستم به علل آن پی دوستان روی نظر خود اصرار دارند در حیرت بودم و نمی من از اینکه. دیدم نمی

، با ماشین مصطفی برای حدود ده روز به لرستان (یکی از افراد فدائی که در زندان قصر با هم بودیم)نیازان  که ما سه نفر و اصغر بی

بعد از سفر جنوب خبر . خبر ماندند اما به دلیل مسافرت از من بی. ل مرا قبول نکرده بودندرفقای سازمان استدال. و خوزستان رفتیم

 . ورزند چنان برای مخفی شدن من اصرار می شدم که دوستان هم

 روز بعد مرا به مالقات آن رفیق. رویم که دیدارش برایت غیرمنتظره خواهد بود به هرحال مهرنوش گفت فردا به مالقات رفیقی می

بعد از انتقال من از زندان مشهد . را دیدم( رفیق جواد)نهایت تعجب علیرضا اکبری شاندیز   گفت من در آن دیدار با  راست می. برد

اکبری و سه چهار تن دیگر به اتهام تشکیل و رهبری یک محفل . ، دیگر او را ندیده و خبری نیز از او نداشتم۸۲به تهران در اسفند 

اما در زندان پس از مدتی به مبارزه مسلحانه فدائیان . گرایشات مائوئیستی به سه سال زندان محکوم شده بود سیاسی در مشهد با

همان طور که    .ها پس از پایان محکومیت، آزادش نکردند او را بعداً به زندان تهران انتقال دادند و حتا مدت. گرایش پیدا کرد

. شدند چنان در زندان نگاه داشته می ، هم سیاری از زندانیان پس از پایان محکومیتهای آخر رژیم شاه ب تر نوشتم در سال پیش

به هرحال در این دیدار کوتاه . گفتند می« ملی کشی»زندانیان، این طرز زندانی کشیدن پس از پایان محکومیت را به اصطالح 

ت، علیرضا به طور فشرده در باره ضرورت پیوستن های پامنار مرکز شهر تهران صورت گرف سرپائی که در یکی از کوچه پس کوچه

 . هایم را بکنم تر فکر در پایان قرار شد که من هرچه زود. کردم چنان امتناع می من هم. من به سازمان حرف زد

بسته به او مرا سوار موتورسیکلت خود کرده و به طور چشم . بار دیگر در اوائل بهمن ماه در میدان فوزیه به مالقات علیرضا رفتم

خیلی خسته . ساعت و نیم به طول انجامید هوا برفی بود و زمین لیز به همین دلیل سفر ما شاید یک. آباد نو برد ای واقع در خانی خانه

من به ده سال زندان !. بایستی این همه راه را چشم بسته باشم آن هم در آن اوضاع انقالبی پیش خود فکرکردم نمی. و گیج شده بودم

های طوالنی و  آزادی من و همه کسانی که زندان. شده بودم و هنوز دو سال و نیم از مدت محکومیت من باقی مانده بودمحکوم 

نفس این قضیه حکایت از درهم ریختگی رژیم به ظاهر . دهنده تغییر بسیار جدی در اوضاع سیاسی کشور بود حتا ابد داشتند نشان

 . رسید کاری به نحو عجیبی زائد به نظر می لذا این همه پنهان. قدرتمند شاه داشت

طور چشم بسته به درون خانه که دارای دو اتاق و یک حیات کوچک و در  همان. ها ایستادیم ای در یکی از کوچه جلوی در خانه

یکدفعه . کردعلیرضا چراغ عالء الدین را روشن . خانه بسیار سرد بود گویا مدتی گرما ندیده بود. کف قرار داشت رفتیم طبقه هم
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انگار که . در خانه از زندگی خبری نبود. احساس کردم بار دیگر وارد سلول زندان شدم. زده بود خانه بسیار لخت و غم. دلم گرفت

پیش خود گفتم در این خانه . ساخت زده خانه را نمایان می المپ کم سوی باالی سرمان فضای یخ. گرد مرده در آن پاشیده باشند

از این . علیرضا گفت این خانه تکی من و مهرنوش است! کنند ی فدائی خلق زندگی میها چریکون پر شوری مثل چگونه انقالبی

! تواند داشته باشد فکر کردم خانه تیمی چه تفاوت محسوسی با این خانه می. شود خانه به جز مواقع اضطراری استفاده چندانی نمی

 . شد ها گرم نمی هوای خانه به این زودی

بعد از شروع صحبت، بدون . کرد سرما از طرف زمین اذیتم می. کف اتاق که یک موکت نمدی ساده قرار داشت نشستیمروی 

. کرد هرچند کفایت نمی. گیری کنم اینکه علیرضا متوجه شود به تدریج کاپشن خود را بزیر پایم کشیدم تا از سرما خوردگی پیش

ع انقالب و این در و آن در حرف زدن، به موضوع اصلی پیوستن من به سازمان به هرحال با گفتگوهای پراکنده در باره اوضا

من در مورد درک درست شرایط و اینکه در فضای موجود امثال من به عنوان زندانی سیاسی امکانات زیادتری برای . رسیدیم

گفتم که . به حداقل خواهد رسید صحبت کردمبرقراری رابطه با مردم داریم و اینکه با مخفی شدنمان امکان استفاده از این موقعیت 

ها البته در  هایی برقرار کردیم که همه این با مصطفی مدنی و امیر و برخی از دوستان زندانی در جاهای مختلف در این باره تماس

 . ها صورت نخواهد گرفت در پایان گفتم که با مخفی شدن امثال من این برنامه. ارتباط با سازمان خواهد بود

سر انجام گفت حقیقتش این است . کرد دالیل او مرا قانع نمی. علیرضا به طور سربسته و نیمه باز موضوع نیاز سازمان را مطرح کرد

اوضاع خیلی پیچیده است و . گر سیاسی خیلی کم داریم ما کادرهای قلم زن و تحلیل. که سازمان به افرادی نظیر تو احتیاج دارد

هایی  کادرهای با سابقه و توانمند همه شهید شدند و خالصه صحبت! عیین مواضع درست و به موقع را نداردسازمان توان الزم برای ت

به او . با حیرت و تردید ضمن حفظ نظر خودم پاسخ مثبت دادم. باوری شدید من شد از این دست که موجب تعجب بسیار همراه با نا

 ۴۴ی قیام  ن اوضاع شلوغ و تحوالت پی در پی سیاسی که در جریان بود به زوداما در آ. گفتم که با دوستان نیز صحبت خواهم کرد

و علنی، موضوع پیوستن من به سازمان بدان شکل علنی  نیمه بهمن سر رسید و با مستقر شدن سازمان در دانشکده فنی و آغاز فعالیت

 . خود به خود منتفی گردید

. با شهین خواهر وحید و همسر سعید آرین فقید دیدارکردیم. حید توکلی بودیممصطفی درست در آستانه قیام در مشهد نزد و من و

بحث . با علی طلوع یکی از دوستان نزدیک امیرپرویز پویان و نیز عباس مفتاحی که مثل ما از زندان آزاد شده بود نیز دیدارکردیم

برد و  او در حال و هوای دیگری به سر می. ان به جائی نرسیدیا علنی مرتبط با سازمعلنی  نیمه های ما با وحید برای آغاز نوعی فعالیت

ای از دانشجویان دانشگاه مشهد از وحید خواسته بودند در بر پائی  اما عده. داد به شیوه فعالیت و پیشنهادات ما تمایلی نشان نمی

 سخنرانیقرار شد که من در آن مراسم . دکاری کند و او نیز مشغول این کار بو بهمن هم ۰۱مراسمی در دانشگاه به مناسبت سالگرد 

. طرح خاص و نظر مشخصی نداشتیم. دانستم که چه باید گفت آمد واقعاً نمی ها که دائماً مسایل تازه پیش می در آن روز. داشته باشم

ط به این موضوع بهمن بود فق ۰۱به واسطه تفاوت نظرمان با وحید ما سه نفر توافق کردیم در آن مراسم که مربوط به بزرگداشت 
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در وقت تنفس، خبرهای داغی از . گیری گروه و مبارزه مسلحانه و جریان سیاهکل صحبت کردم من نیز از چگونگی شکل. بپردازم

همان شب تظاهرات عظیم و پرحرارتی در مشهد صورت    .ی مسلحانه میان مردم و گارد جاویدان شاه رسیدها درگیریتهران در باره 

اخبار و . های شاه و رضا شاه در سطح شهر بودیم های مشهد شاهد به زیرکشیدن مجسمه ان شاه و سایر میدانما در مید. گرفت

. ما روز بعد مشهد را ترک کرده و به گرگان به منزل خواهرم رفتیم. کرد شایعات رسیده از تهران حکایت از فرو پاشی کل رژیم می

 . کرد های شهربانی می تن از پاسبان ۰۷قیام مردم و فتح شهربانی و قتل حدوداخبار شهر حکایت از . مصطفی نیز به تهران رفت

اجساد کشته شدگان که با مشت و لگد و چوب و غیره . صبح زود به شهربانی رفتیم جمعیت زیادی در درون و بیرون شهربانی بودند

نی که در چند صد متری میدان قرار داشت در از پای در آمده بودند، یکی در میدان اصلی شهر و تعدادی دیگر در جلوی شهربا

شد زندانیان  گفته می. بودند های متالشی شده و وسایل دیگر در کنار خیابان و در جوی آب افتاده  ها و پرونده میان انبوهی از کاغذ

ها و  به در و دیوار سلولمردم مرتباً با کنجکاوی و نفرت . عادی داخل محوطه شهربانی با باز شدن درهای زندان همگی فرار کردند

در . کردم های زندان نگاه می من نیز به سلول. های تو درتوی زندان و ساختمان قدیمی شهربانی برای تماشا در رفت وآمد بودند اتاق

ها و خطرهای  بای از این نوع زندانیان داشتم، به آسی ها از عده شناختی که در زندان با. اندیشیدم این لحظه به فرار زندانیان عادی می

ها تابع  های جامعه بودند، اما بخشی از آن با اینکه این نوع زندانیان به نوبه خود قربانی شرایط و ناهنجاری. کردم ها فکر می واقعی آن

قاط کشور توانست در اکثر ن ها با توجه به وقوع قیام و انقالب می ها از زندان فرار آن. هیچ ضابطه و معیار اخالقی و اجتماعی نبودند

تر بگویم رسالت  های فکری و سیاسی و به ویژه احساس مسئولیت و یا دقیق ها البته در دریائی از مشغله این فکر. باشد  صورت گرفته

 . از ساعتی دوام نیافت  بزرگی که در راه تحقق اهداف انقالبی برای خود قائل بودم بیش

هواداران . پادگان شهر به نیروهای مذهبی و بازاریان تسلیم شده بود. برد سر می این شهر نیز در تالطم به ،از گرگان به ساری رفتم

تصمیم گرفتیم که من بدون فوت وقت برای تهیه . با رحیم کریمیان صحبت کردم. هر یک به نوعی در تالش بودند ها چریک

ام و  شنایان را قرض کردم و به اتفاق خواهرزادهماشین یکی از آ. در شهر تهیه اسلحه مقدور نبود. اسلحه از سازمان به تهران بروم

در فاصله . بعد از توقفی در آمل و دیدار برادرم مهدی از آمل به سمت تهران حرکت کردیم. برادر مهرنوش رهسپار تهران شدیم

های  در یکی از پیچ !.شد راندم گویا با کمی دیر رسیدن، انقالب متوقف می لغزنده زمستانی با سرعت می آن جادهکیلومتری در  ۴۰

با . خطرناک ماشین لیز خورد و ما با سرعت به جدول جاده برخورد کرده و با چند معلق به کناره بدون آب رودخانه هراز افتادیم

این حادثه موجب برهم . ای ندیدیم اینکه ارتفاع محل نزدیک به بیست متر بود، ما در واقع به جز جراحات سطحی، هیچ صدمه

دستی  در واقع این تالشی از روی رقابت و پیش. توانست در بر داشته باشد معلوم نبود که چه حاصلی میگرچه  ه شدخوردن برنام

بعد از معطلی زیاد برای باال کشیدن . کردن با نیروهای مذهبی بود که تقریباً تمامی امکانات اصلی را در اختیار خود گرفته بودند

ه تعمیرگاهی در آمل ما نیز به ناچار شب را در آمل ماندیم و کارهای تعمیر ماشین را که به کلی اتومبیل از رودخانه و فرستادن آن ب

 .درهم شکسته بود به برادرم سپرده و خود به تنهایی به تهران رفتم
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 ستاد سازمان رد دادکشنه فنی تهران
و بخش دانشجوئی ( رفیق خسرو)هدی فتاپور با تالش و ابتکار م. روحانیون ستادهای رهبری خود را در مساجد متمرکز کردند

عده بسیار زیادی از هواداران و مبارزان چپ . های سازمان تبدیل شد سازمان، ساختمان دانشکده فنی تهران اشغال و به ستاد فعالیت

انشگاه تهران تمام درهای ورودی د. صبح از منزل برادر بزرگم از تهران پارس به سوی دانشگاه روان شدم. جمع شدندآنجا  در

شد نزدیک شدم در آن لحظه  ها که توسط مجاهدین خلق نگهبانی می به یکی از آن ورودی. شد توسط انقالبیون مسلح کنترل می

ها مرا فراخواند و سمت دانشکده فنی  کمی بعد یکی از میان آن. من در میان نگهبانان به دنبال چهره آشنائی بودم. جمعیت زیاد نبود

ستاد سازمان گرچه دائر شده بود اما اوضاع به کلی . ها مرا شناخته بودند ولی من هیچ آشنائی نیافتم کسانی از میان آن. را نشانم داد

من نیز به . شد خوشحالی از سیمای همه به روشنی دیده می. همه در حال تالش و جنب و جوش و رفت وآمد بودند. غیر عادی بود

به . را یافتم... وجواد و مهرنوش و( منصور)، رضا غبرائی (بهمن) میرمویدیاز جمله هادی دوستانی . جستجوی رفقای آشنا بودم

و انوش لطفی و ( رفیق علی چریک)مرور با تعدادی دیگر مانند مهدی فتاپور و علی کشتگر و یاران دیگر مانند رحیم اسداللهی 

با فرخ نگهدار بار  اولین برای. شد های مختلفی تشکیل می شعبه. در ستاد سازمان دائماً رفت و آمد جریان داشت. دیگران آشنا شدم

نظر مثبتی نسبت به او  ،رفتاری کاراکترها که در زندان او را دیده بودند به لحاظ روحیات و  قبالً برخی. آشنا شدم( رفیق صادق)

ل اولین احساس من از دیدار با فرخ منفی به هرحا. داروی در یکی از راهروهای دانشکده با او مالقات کردم با این پیش. نداشتند

 . نبود

هایی با برخی از رهبران سازمان،  نگاران خارجی مصاحبه های اولیه از سوی رادیو تلویزیون و روزنامه ها و هفته همان روز   درست در

این . ساختند ود را پنهان مینشستند و یا به طریقی صورت خ به دالئل امنیتی مصاحبه کنندگان پشت به دوربین می. گرفت صورت می

های  مبین وضعیت فکری و موقعیت سیاسی و روحیات حاکم بر سازمان بود که پس از فعالیت« چشم بسته»های به اصطالح  مصاحبه

ر د. هایی مجاهدین خلق نیز انجام داده بودند شبیه چنین مصاحبه. شدند زیر زمینی چند ساله با ناباوری وارد شرایط جدید سیاسی می

ها  ترین هستند و رفقای اصلی در پشت صحنه همه کارهای علنی و به اصطالح در وی چهرهکردم که این افراد،  آن موقع من گمان می

. شد در روزهای پیروزی قیام تحرک و جنب و جوش گسترده مردم در همه جا مشاهده می!! کنند و مسایل را کنترل و رهبری می

ها و مزدوران و کارگزاران رژیم شاه  همه در همه جا به دنبال ساواکی. شد وسط خود مردم اداره میها و محالت شهر ت تمام خیابان

ها خوانده بودیم در جلوی چشم خود به طور زنده و همه جانبه  های دیگر کشور ها از انقالب چه که در کتاب در واقع آن. بودند

 . مشاهده کرده و در آن نیز شرکت مستقیم داشتیم
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ها یکدیگر را  کردم که سال های سابق برخورد  زندانی داران سازمان و برخی هم د سازمان با بسیاری از دوستان زندانی و طرفدر ستا

یک زمان خبر رسید . رفتند آمدند و می می ها چریکهای مختلف عالقمند  در عین حال دسته دسته از اقشار و گروه. ندیده بودیم

ای مسلح و غیر مسلح برای کمک به سرعت سازماندهی  عده. قرار گرفته و احتیاج به کمک استکه رادیو تلویزیون مورد حمله 

در آمفی . رهسپار شدندآنجا  ای مسلح به وقت دیگری خبر رسید که در تبریز احتیاج به کمک فوری است عده. شده به راه افتادند

قرار بود که خود . نان که به ستاد دعوت شده بودند برگزار شدای از کارگران و نمایندگان آ تر دانشکده، سخنرانی برای عده تأ

این حرکت فرخ نظر . فرخ نیز با اصرار پشت تریبون رفت و سخنانی ایراد کرد. کارگران که چند نفرشان زن بودند سخنرانی کنند

 ! داوری مرا جلب کرده بود کنجکاو همراه با پیش

تازه و روسای دانشگاه، سازمان مجبور به ترک محل دانشکده فنی شد و به یکی از بعد از حدود یکی دو هفته، با فشار حاکمان 

های  کمیته. در محل جدید، بتدریج نظم و نسقی بر قرار شد. نقل مکان کرد میکدههای خالی ساواک واقع در خیابان  ساختمان

بعداً با اقلیت رفت )ان اوائل رفیق منصور اسکندری هم   در. ها بود ترین آن کمیته کارگری یکی از پر مشتری. متعددی تشکیل گردید

من یکی . کرد در کنار او اکبر کامیابی نیز در همین بخش فعالیت می ۰تالش بیشتری داشت( و توسط جمهوری اسالمی کشته شد

 . دو بار در جلسات عمومی بحث و گفتگوی کارگری به عنوان شنونده شرکت کردم

بود که به طور هفتگی با همت کسانی « کار»نام این نشریه . انتشار بیرونی یافت ۸۷اسفند ۰۱تاریخ اولین شماره نشریه سازمان در 

چاپ و انتشار آن در سراسر کشور از . مانند مصطفی مدنی، حیدر تبریزی که تا حدی تجربه کار ژورنالیستی داشتند راه اندازی شد

های انتشاراتی خود را صرفاً از طریق  سازمان معموالً بسیاری از برنامه در واقع. گرفت طریق شبکه تشکیالت و هواداران صورت می

شاید موقعیت مناسبی وجود . شد ها توزیع نمی مثالً نشریه کار از طریق روزنامه فروشی. داد امکانات و نیروهای خود انجام می

همه ما از یک بعد کلی و . کردیم ت استفاده نمیهایی که امکانش وجود داش های توزیع حتا در عرصه نداشت اما ما از این مکانیسم

توانستیم به درستی مورد استفاده قرار  دادند، نمی عمومی، امکانات مختلفی را که توسط مردم و هواداران در اختیار سازمان قرار می

های  ها و سهل انگاری را با ندانم کاریآوردیم و از اینکه آن همه امکانات  ها بعد غالباً این ناتوانی مشهودمان را به یاد می سال. دهیم

 . کردیم بسیار از دست دادیم، خودمان را سر زنش می

ها و تجاوزات متعصبین مذهبی به اجتماعات، ایجاد مزاحمت و مضروب کردن  حرمتی سازمان در نشریه کار بدون استثناء کلیه بی

ها و تجاوز به حقوق زنان و  ها و از بین بردن کتاب اب فروشیبرخی از مخالفان و منتقدان، تهدید علیه مطبوعات، حمالت به کت

نابود باد حاکمیت امپریالیسم و نوکرانش؛ برقرار باد حاکمیت : ، شعار«کار»در زیر اولین شماره نشریه . کرد غیره را منعکس می

. با حروف درشت نوشته شده بود «پیش به سوی تشکیل حزب طبقه کارگر ایران»: در دومین شماره آن، شعار. خلق؛ درج شده بود

 .داد ترین شعارهای عقیدتی سازمان را تشکیل می این شعار تا چند سال یکی از مهم
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 ای از مسایل ردونی و شرایط رهبری سازمان پاره
کسانی که در کردم  ما اغلب و بهتراست بگویم خود من جداً فکر می. معلوم و همراه با نوعی اسرار بود گیری سازمان نا نحوه تصمیم

در ذهن من . کنند، اعضای اصلی رهبری نیستند های گروهی شرکت می ستاد مسئولیت امور را بر عهده دارند و در مصاحبه با رسانه

کردیم  ما گمان می. کردیم کاری دور اندیشانه تلقی می ها آمده بودیم این وضعیت را ظاهر سازی و پنهان و برخی دیگر که از زندان

با تعدادی از این یاران مانند بهمن، منصور، جواد . کنتد ای کار می شده صلی مرکزیت در پشت این ظواهر، به شکل حسابکه افراد ا

کردم که آنان نبایستی در موقعیت  و غیره قبالً در زندان بودیم گرچه موقعیت آنان برایم روشن نبود اما پیش خود گمان می

رفتار همراه با . در ستاد دانشکده فنی دیدمبار  اولین را( رفیق مجید)پور  ی عبدالرحیمعل من قربان. مرکزیت قرار داشته باشند

 . رفتار و سر و وضع او بیشتر موجب تقویت توهم من شد. کاری و صحبت با این و آن نظرم را جلب کرده بود مخفی

ها جلساتی با شرکت جمعی پانزده  ، اغلب شبدهمیکهمان یکی دو هفته اول و بیشتر بعد از انتقال به محل جدید در خیابان    در

های مختلفی پیرامون شرایط جدید و  بحث. من هم در چند نوبت شرکت داشتم. شد بیست نفره و بیشتر، درخارج از ستاد برگزار می

ش مشورتی کردم که این جلسات برای مرکزیت نق در آن زمان گمان می. یافت ای جریان می نگرفته وظائف سازمان به طور شکل

علیرضا اکبری قبالً در رابطه با پیوستن من به گرچه  .دارد تا با اطالع از نظرات تعداد بیشتری از رفقا تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند

ها و توهماتی النه کرده  اما در گوشه ذهنم طی چند سال بتدریج اسطوره. سازمان در باره کمبود کادرهای سیاسی صحبت کرده بود

در نتیجه قادر . توانستم داشته باشم به جز شیفتگی مفرط و رؤیاهای ذهنی و تخیلی نسبت به سازمان تصور دیگری نمی بودند که

های زندان  این البته غیر طبیعی نبود چرا که ما در طول سال. های واقعی سازمان پی ببرم نبودم به سادگی به مشکالت و ناتوانائی

دانستیم و با تقویت نیروی مقاومت و ایستادگی بیشتر در خودمان  ی خلق از قید رژیم و امپریالیسم میمبارزه مسلحانه را تنها راه رهائ

های سازمان  که در زیر اعالمیه همانشعار با ایمان به پیروزی را. فکران حفظ نمائیم های هم کردیم این روحیه را در محیط سعی می

ما این شیوه مبارزه را دارای بهترین ظرفیت و جمع کنندۀ . ارزه مسلحانه بودشد مبین حد باالی دلبستگیمان به راه مب درج می

چنان از  کردیم سازمان با وجود ضربات انسانی متعدد، هم از این رو گمان می. شناختیم ترین انقالبیون مارکسیست می کارآمد

دمان نیز باورکردنی نبود که سازمان تا این حد با چنین حاالت و روحیاتی برای خو. کادرهای تربیت شده و کارآمد برخوردار است

 !! در تنگنا قرار گرفته باشد

 ها چریکنفوذ معنوی . شد مسئول جلسه نیز تعیین نمی. ها اغلب از پیش معلوم نبود ها البته نامی نداشت موضوع گفتگو این نشست

پور جلسات را به  دی فتاپور و مجید عبدالرحیمفرخ نگهدار به کمک رضا غبرائی و مه. گرانه داشت خود نوعی اتوریته هدایت
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دیگران و از جمله من هم اسلحه . برخیشان دارای چند نوع اسلحه بودند. همگی مسلح بودند ها چریک. کردند شکلی اداره می

ه کسی ها حضور داشتند، اما ب ها نیز در همین نشست آن. است دانست تعداد اعضای مرکزیت چند نفر کسی نمی. کمری داشتیم

آن . زد اکثر آنان نیز به توهمات و تصورات ذهنی، بیش از پیش دامن می  رفتار و ژست. پرسید شد و کسی هم نمی گفته نمی

وجود داشت، به نوعی در میان ما تازه  ها چریکداران  واری که در میان هواداران و دوست ای و تلقیات شیفته تصورات افسانه

وجود این . زدند ، با حرکات و رفتارهائی به این تصورات دامن میخودآگاه ناها نیز هر چند  برخی از اینبه نظر من . واردین نیز بود 

 . افزود ها و هواداران به مراتب می ای رهبران در میان کادر توهمات طبیعتاً بر موقعیت اسطوره

ر اوضاع جدید بدیهی و طبیعی بود اما ورای این گرچه این امر د. متنوع و از انسجام و پیوستگی برخوردار نبود ها چریکنظرات 

ها در میان اعضاء و وابستگان به سازمان و به طورکلی  در زندان. نداشتگی  ها مسایل دیگری جریان داشت که البته تازه ناهماهنگی

. میان خود داشتند پیروان مشی مسلحانه، گرایشات مختلفی به وجود آمده بود که هر یک مرزهای عقیدتی سیاسی و روابط خاصی

یکی طرفداران مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک مسعود احمدزاده و دیگری طرفداران : دو دسته اصلی مطرح بودند

همان دو سه سال بعد از    البته سازمان در. با آزاد شدن همه زندانیان این اختالفات نیز وارد جامعه شد. نظریات بیژن جزنی بودند

این مسایل در سه چهار سال آخر به مجامع . ها قرار گرفته بود ه مسلحانه، در جریان نظرات و اختالفات موجود در زندانشروع مبارز

بندی خاصی در این زمینه همانند  اما دسته. روشنفکری و دانشجوئی نیز رسید و جزوات بیژن جزنی در دسترس آنان قرار گرفت

ای از کادرهای  شور با توجه به محیط مناسب آن و به وجود آمدن اختالف نظر میان عدهدر خارج از ک. ها به وجود نیامد زندان

آرائی و تقابل در داخل کشور به دلیل اختناق سیاسی در  اما، صف. ها علنی شده بودند ها و اختالف نظر سازمان، این بحث

سریع اختالفات این چنینی به سطح جنبش به ویژه های بعد از انقالب، ورود  در شرایط آزادی. های روشنفکری شکل نگرفت محیط

این مسایل در آن زمان در بین ما مطرح بود و . توانست اثرات مخربی در پی داشته باشد در میان توده عالقمندان شیفته سازمان، می

حیثیت و موقعیت در مجموع همه عالقمندان سازمان و جنبش چریکی، به حفظ . همگی به نوعی از علنی شدن آن پرهیز داشتیم

 . دادند سازمان بیش از هر چیزی اهمیت می

من در برخورد با این دو گرایش متفاوت نظری، گرچه از نقطه نظرات مسعود فاصله بسیار گرفته بودم اما نظرات بیژن را به مثابه 

نستم مانند نقد چپ روی، نقد مائوئیسم، نقد دا تر می بینانه تر و واقع من موارد معینی از نظرات بیژن را پخته. یک کلیت نپذیرفته بودم

های  حزب توده و اتحاد شوروی، نقد نظر مسعود در مورد آمادگی شرایط عینی انقالب و پیشنهادات مربوط به گسترش فعالیت

چنان  زاده، هم حمدا -پویان -اما من به دلیل پیوندهای دیرینه با گروه مفتاحی. صنفی سیاسی به مانند پای دوم مبارزه مسلحانه و غیره

از . اما اکنون برای من این موجودیت سازمان بود که در درجه اول اهمیت قرار داشت. تعلقات قلبی و عاطفی بیشتری با آنان داشتم

البته به گمان من در این زمینه دیگران نیز بسته به موضع فکریشان . کوشیدم نقطه نظرات رفقای سازمان را بهتر بفهمم این رو می
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هایی  و آن ها چریکهای پنهان و آشکار در میان برخی از  آن طور که بعداً معلوم شد اختالفات و کشمکش. داشتند  ع مشابهیوض

 . که قبل از ما به سازمان پیوسته بودند به طور جدی وجود داشت

کردند تقریباً  ری در آن شرکت نمیکاری و یا مأموریت کا های شبانه، با احتساب برخی دیگر که به دلیل پنهان ها و نشست آن جمع

هنوز رهبری . چیزی در این زمینه گفته نشد هیچکسدانم به  که من میآنجا  تا. نقش رهبری سیاسی سازمان را برعهده داشت

همان ساختار رهبری پیش از قیام به شکل خاصی به کار خود    هرچه که بود. مشخص و متناسب با اوضاع جدید شکل نگرفته بود

فقط به صورت اشاره اینجا  در. های سیال شبانه شکل گرفت اما ترکیب رهبری جدید به طورکلی از میان همین ترکیب. داد ه میادام

شوم که به جز افرادی که به طور موقتی در آن شرکت کرده و بعداً به هر دلیل حذف و یا خودشان منصرف شدند،  وار متذکرمی

های کوچک دو سه یا چند نفره بودند که به دالیل مختلف  ن آن متشکل از محافل و دستههای شبانه و اطرافیا ترکیب این جمع

ای بودن روابط  فکری و یا هم والیتی بودن، یا هم زندانی بودن، یا هم پرونده نزدیک بودن، یا هم سابقه بودن و یا هم دانشکده هم

 . شدند که واجد شرایط الزم در آن سطح نبودند ها آورده می ین نشستگاه مشهود بود که افرادی به ا و. نسبتاً نزدیکی با هم داشتند

آنچه که از قبل از انقالب به جا مانده بود . توانست تشکیالت سراسری جدید به وجود آورد از نظر تشکیالتی، سازمان بالفاصله نمی

یرون آمده بودند دست به تشکیل ستاد و یا دفتر ها ب ها، هواداران و کسانی که از زندان در بسیاری از شهرستان. در حکم هیچ بود

های  های هوادار سازمان فعالیت در میان روستاییان به خصوص در مناطق کردستان و ترکمن صحرا، محافل و گروه. هواداران زدند

توانست از طریق  هواداران، سازمان تنها می  گیری جنبش ضد رژیم شاه، برای تمرکز فعالیت در جریان اوج. ای داشتند گسترده

تا انقالب بهمن، . های هوادار تشویق نماید های خود، رهنمودهائی ارائه کرده آنان را به ایجاد محافل و گروه ها و اطالعیه اعالمیه

یان هوادار، دانشجوها به شمول  این گروه. گاه بزرگ در سطح کشور به وجود آمدند های کوچک و بسیاری از این محافل و یا گروه

و   سخنرانیهای عکس، برگزاری  گاه آنان با ایجاد نمایش. کردند های مردم شرکت می ور مشخص در مبارزات و راه پیمائیبه ط

مبارزات  ها و یا کمک به مردم در تهیه نفت و سوخت مصرفی و غیره، به  ها و تحصن پیمایی های سیاسی، شرکت در راه افشاگری

ها و شعارهای  زده به باز تکثیر اعالمیه هایی دست ان به نوبه خود به ایجاد محافل و تشکلهواداران سازم. رساندند مردم یاری می

های هوادار تماس گرفت و برخی از آنان را به مانند  سازمان به طور یک طرفه با بعضی از این محافل و گروه. پرداختند سازمان می

اما . ها در واقع امور انتشاراتی سازمان را بر عهده داشتند این هسته. ددهی کر سازمانعلنی  نیمه های مخفی با فعالیت علنی و هسته

های تیمی بود که معدودی از مبارزان  دهی خانه اسکلت اصلی سازمان شامل یک تشکیالت بسیار کوچک چریکی با سازمان

 . گرفت رسیدند را در بر می چریک که به زحمت به سی و چهل نفر می

در آستانه پیروزی . رساندند ها و محافل هواداران به سازمان یاری می ها، به طور عمده این گروه ل ستادتا پیروزی انقالب و تشکی

در واقع بیشترین فعالیت سیاسی و تشکیالتی، در میان . گیری افزایش یافت یان به نحو چشمدانشجوانقالب فعالیت سازمان میان 

ها مراجعه و تقاضای کمک، کادر  سازمان، همه از هر سوی به ستادعلنی  نیمه های علنی و با آغاز فعالیت. یان صورت گرفتدانشجو
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آوری  های خود مقادیری اسلحه، امکانات چاپ و پول و غیره جمع آنان هر کدام بسته به موقعیت و دامنه فعالیت. و رابطه داشتند

های جاریشان رهنمودهای ضروری و  ره چگونگی فعالیتخواستند در با آنان از سازمان می. دادند کرده و در اختیار سازمان قرار می

. باره وظائف سنگینی در مقابل سازمان قرار گرفت های انقالبی به یک در آن همهمه و آشفتگی. های عملی معین ارائه نماید سیاست

در آن شرایط . گرفت می تجربگی عموماً با ابتکارات فردی صورت های هوادار در شرایط جدید همراه با بی امور سازماندهی گروه

ها و مناطق مانند تبریز، اهواز، مازندران، کردستان، گیالن و جاهای دیگر از سوی رهبری سازمان  بر حسب نیاز برخی شهر

ها در چهار  این مأموریت. شدند های هوادار و به طور کلی هواداران و عالقمندان سازمان اعزام می کادرهائی برای سازماندهی گروه

خویش  کاراکترو هر یک از مسئوالن بنابه تجربه، درک و بینش و . گرفت ها و وظائف بسیار کلی صورت می رخی رهنمودچوب ب

 . بردند امور تحت مسئولیت خود را پیش می

 نخست، شتاب و. ها جلوگیری کند شد که به دالئل زیر قادر نبود از وقوع آن در آن زمان، سازمان با مشکالت بسیاری روبرو می

وقفه جریان  ها و ماجراهای مهم هر روزه در همه جای کشوربه طور بی تراکم رویدادهای مختلف سیاسی، اجتماعی و آشفتگی

ها با رهبران سازمان در تهران، بیشتر اقدامات به طور خود به  دوم، به دلیل عدم تبادل نظر نزدیک و مستمر مسؤوالن شهرستان. داشت

ه ویژه، نبود درک نسبتاً یکسان از توازن قوای سیاسی درشرایط پس از انقالب توسط هر مسئول سوم و ب. گرفت خودی صورت می

. های مختلف سازمان را در پی داشت و دخالت نگاه محدود ومحلی به این مسایل، ناهماهنگی و حتا تناقضات زیادی میان بخش

ترین حالت  کار را به سرعت به جاهای باریک و در بد اطالعی و عدم تشخیص مشکالت و برخی اقدامات و حرکاتی که چهارم بی

های هوادار  گری در میان توده کشانید؛ و برخی عوامل مهم دیگر مانند گرایشات و پتانسیل شورش جنگ و درگیری مسلحانه می

رهبری . شد مان میگاه بسیار جدی برای ساز ها موجبات به وجود آمدن حوادث و مشکالت همه این... های مردم و سازمان و توده

اما بسیاری از . کرد سازمان از درگیری و تشنج در صفوف نیروهای انقالب به ویژه با نیروهای مذهبی حاکم آگاهانه اجتناب می

 . رسید شد، پس از وقوع، به اطالع رهبری می اتفاقات که سازمان در آن درگیر می

رسید اما به قول  د با اینکه اخبار اولیه تشنج و درگیری به رهبری میدر مورد برخی از رویدادهای مهم مانند جنگ سنندج و گنب

گرفت و به اهمیت و دامنه آن پیش از وقوع،  معروف آنتن رهبران در میان انبوهی از مسایل که در آن غرق بودند، به موقع نمی

یمات سیاسی و سازمانی اتخاذ شده در نقاط دور بسیاری از تصم. همان دالئل مزبور شامل آنان نیز بود   یعنی. داد حساسیت نشان نمی

های کامالً جدید مناسبات تشکیالتی بودند که از قبل سابقه، تجربه و سیستم عملی برای آن  همان تهران، میدان   از مرکز و حتا در

 . ریزی بود گیری و پی در واقع همه چیز برای رهبران سازمان آن هم در ابعاد نوین از نو در حال شکل. وجود نداشت

گیری و حدود وظائف  دهی و گزارش مسئوالن در هر جا، از اختیارات کلی برخوردار بودند اما در عمل هنوز سیستم گزارش

تازه رهبری در تهران خود با انبوهی از مسایل دست به گریبان بود که در صورت اطالع از جزئیات مسایل . مشخص وجود نداشت

علت اصلی در . توانست انجام دهد تأکید بر رعایت احتیاط و خودداری از تند روی کار دیگری نمی در نقاط دور دست، به غیر از
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انداز روشن از اقدامات سیاسی وعملی در ارتباط با اوضاع به کلی جدیدی بود که همه را به  گونه دید و چشم آن زمان نداشتن هیچ

ها روان بود و اغلب  که در بیشتر موارد رهبری سازمان به دنبال حوادث و رویداد توان ادعا کرد بنا بر این می. ناگهان در بر گرفته بود

های اجتماعی خویش حتا با  اما بعد از وقوع حوادث، برای حفظ پیوندهای خود با پایه. گرفت در مقابل عمل انجام شده قرار می

توانست در مقابل هواداران و فعاالن خود  زمان نمیسا. شد موارد نادرست اقدامات واحدهای محلی خود دچار برخوردی دوگانه می

 . به طور صریح و روشن بایستد و نادرستی و یا تندروی حرکات خود به خودی و محلی آنان را مورد انتقاد جدی و علنی قرار دهد

ها این بود که  ترین آن همیکی از م. در این زمینه افزون بر عوامل معین درونی و فکری، عوامل سیاسی بیرونی نقشی مستقیم داشتند

گونه حقی برای مبارزان انقالبی  همان آغاز هیچ   ازآمیز  تحریک ای روحانیون حاکم با تندروی و خشونت بیش از حد خود بگونه

بله های غیر قابل توجیه به مقا گری ها و یورش دگراندیش قائل نبودند به همین دلیل سازمان مجبور بود قبل از هر چیز با این شیوه

های مستقل از حاکمیت جدید  ها و سخنرانی توان فراموش کرد که تقریباً همه تجمع نمی. ها بپردازد برخاسته و به انتقاد و افشای آن

. گرفتند موقت مجاز بود مورد حمله قرارمی  هایی که از سوی دولت میتینگحتا . گرفت همان آغاز مورد تهاجم و تعرض قرار می   از

یان و فعاالن سیاسی غیر مذهبی و دانشجونگاران مستقل و دگراندیش،  ها، روزنامه فروشی ها، علیه کتاب انحصارطلبی ها و نظری تنگ

 نینقده رخ داد که بر مردم ا نیها و تعرضات در جنگ خون کشمکش نیتر خشن. گرفت غیره تقریباً به طور هر روزه صورت می

  .دیگرد لیشهر تحم

توانند جای پای  تا می. کوشیدند هیچ موقعیت و امکانی را از دست ندهند فعالین و هواداران سازمان میبا توجه به چنبن شرایطی 

ها عمالً  چنین تمایالتی با قیام و فروپاشی رژیم به سرعت نمودار شد و همه نیرو. است محکم نمایندمیسر  خود را در هر نقطه که

ها، وسائل  کوشیدند سالح بیشتر، وسائل و امکانات ارتباطی بیشتر، ساختمان می هرکدام. وارد یک مسابقه رقابت آمیز با هم شدند

این روحیات که ناشی از اوج شورش و انقالب بود در رویدادهای بعدی با . نقلیه، تجهیزات چاپی و غیره بیشتری به دست آورند

کنار زدن کامل سازمان از   در پی. ها ادامه یافت ق نفوذ آنها و مناط ها در رابطه با محیط ی سیاسی نیروها درگیریها و  توجه به رقابت

گیری گسترش  هرگونه مسئولیت سیاسی در حاکمیت جدید، این روحیه به ویژه در سازمان و کلیه نیروهای هوادار به طور چشم

 . یافت

حتوای اصلی گفتگوهای جاری و من به دلیل مأموریت در مازندران از م. های شبانه مشورتی برای رهبری نیز ادامه داشت نشست

در این جلسات بتدریج چند نفر از دوستان بیش از بقیه فعال بودند و در بحث و تحلیل . تر آن اطالع روشنی ندارم ترکیب ثابت

های سیاسی و  این دو تن در فعالیت. ها بودند های اصلی بحث فرخ نگهدار و مهدی سامع بیش از همه طرف. دادند اوضاع نظر می

او از حمایت و پشتیبانی افراد دیگر برخوردار نبود و . اما مهدی سامع تنها بود. زمانی از تجربه و سابقه بیشتری برخوردار بودندسا

 . بتدریج از سطح رهبری سازمان به حاشیه رفت



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

241 

ای  ه هر یک داعیهها آمده بودند شامل دستجات و محافل کوچک و متعددی بودند ک ترکیب کادرهای قدیمی سازمان که از زندان

ها قبل در  ای از کادرهای گروه مشهور به فلسطین، از مدت بخشی از کادرهای قدیمی سازمان به اتفاق عده. و حرف و نظری داشتند

به گفته مهدی فتاپور، در روز دوم یا سوم انقالب، تعدادی . بسته و مستقلی را به وجود آوردند زندان، به هم نزدیک شده و هسته هم

رهبران و مسؤالن این دسته مانند محمدرضا شالگونی، نورالدین ریاحی، علی شکوهی، اصغر ایزدی، مهران شهاب الدینی، روبن از 

فرخ نگهدار و مهدی فتاپور با این دوستان . مارکاریان و دو نفر دیگر برای مذاکره با سازمان به ستاد سازمان در دانشکده فنی آمدند

کاری با سازمان دادند از جمله به عهده گرفتن مسئولیت سازمانی در برخی از  هایی برای هم ن پیشنهادبه آنا. به گفتگو نشستند

در این مورد فرخ نگهدار تأکید . ها مساله داشتند ها هنوز با سازمان در مورد مشی مبارزه مسلحانه جدا از توده اما آن. ها و غیره استان

چنان مشی چریکی را تنها  فتاپور نیز اظهار داشت که او هم. گذشته سازمان را قبول ندارد کرد که وی نیز همانند این دوستان، مشی

ها البته بدون نتیجه پایان  این گفتگو. داند ولی با وقوع انقالب دیگر این هم عمالً منتفی شده است به عنوان یک تاکتیک، درست می

، بار دیگر موضوع نزدیکی این رفقا منتها این بار به (۸۵ الً در اواخر بهاراحتما)های فتاپور، در نوبت دیگر  به استناد گفته. یافت

. ها تا حدودی پیش رفت اما از سوی طیف چپ سازمان، به اصطالح سنگ اندازی شد گفتگو. عنوان وحدت با سازمان مطرح شد

در این زمان اختالفات . شد افزوده می سلحانه سازمان، برکفه ترازوی رد مشی مبارزه م  چرا که روشن بود با اضافه شدن این دسته به

گویا . نهایت این دوستان به سازمان نپیوستند  در . نظری در رهبری سازمان پیرامون درستی و یا نادرستی مشی چریکی جریان داشت

ای در زمینه وحدت و یا  ها، به نتیجه به این ترتیب این تالش. آنان خود نیز دیگر تمایل چندانی برای پیوستن به سازمان نداشتند

های  مطالب باال خالصه گفته. )را تشکیل دادند( راه کارگر)چندی بعد این دوستان، سازمان کارگران انقالبی . کاری نرسید هم

 (. مهدی فتاپور است

همان آغاز    زگرایان بودند که ا بخش دیگری از کادرهای آزاد شده از زندان، طرفداران مشی مسلحانه چریکی و به اصطالح سنت

بودند با اطالع از مواضع سازمان مبنی بر پذیرش   همان زمانی که در زندان   ها از آن. داشتند عمدتاً خود را از سازمان جدا نگاه می

از سوی دیگر بخش بزرگی که مشی . شناختند کار و اپورتونیست می مواضع نظری بیژن جزنی، مرکزیت را منحرف و سیاسی

به طور . کرده بودند و یا با این شکل از مبارزه کم و بیش فاصله گرفته بودند، به نوع دیگری با سازمان مشکل داشتندمسلحانه را رد 

ها و پیشنهاداتی جزیی یا کلی  های آزاد شده در توضیح و تبیین اوضاع انقالب نظرات، تحلیل کلی هر یک یا هر چند نفر از زندانی

 . داشتند

ها و  رون و بیرون سازمان در بعد از پیروزی انقالب در مجموع تمایالت فکری، سیاسی و تحلیلی و ارزیابیرفته نیروهای د هم روی

های  با این وضعیت سازمان مجبور بود به تحلیل و تبیین اوضاع پرداخته وظائف و تاکتیک. ای داشتند نظرات عموماً شکل نگرفته

ا آن مختصاتی که سازمان داشت چه از نظر ذهنی و تشکیالتی و چه از نظر تعیین مشی سیاسی با ثبات ب. خود را تعیین نماید

با . اجتماعی و شناخت روندهای پیچیده سیاسی کشور و چه حتا به لحاظ تجربه سیاسی اگر نگویم محال دست کم بسیار دشوار بود
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و روش « فشار از پائین». یج مطرح کردهای سیاسی رادیکال و انقالبی را بتدر ها و خواست توجه به این وضعیت، سازمان شعار

گرد ( هر چند موقتی)توانست گرایشات گوناگون موجود در میان فدائیان را  بود که می ای کلی و عمومی  سیاسی مستقل تنها گزینه

ی و تسلیح های نظامی و امنیت قطع هرگونه روابط اسارت بار با امپریالیسم، انحالل ارتش و پلیس و به طورکلی ارگان. هم آورد

های بزرگ، تشکیل شوراهای کارگران و  ها و زمین کردن سرمایه( در واقع دولتی)ها، تشکیل ارتش خلقی، مصادره و ملی  توده

ای، اصالحات ارضی دموکراتیک و دفاع از حق تعیین  های سیاسی، آزادی قلم و بیان و تشکیل نهادهای توده دهقانان، تأمین آزادی

هایی بودند  ها و خواست ترین شعار مهم... ستم ایران، تعمیق انقالب و مبارزه برای حفظ دستآوردهای آن وهای تحت  سرنوشت خلق

ها قبل از هر چیز از اصول و مبانی عقیدتی سازمان  این نوع خواست. شد که در آستانه و بعد از انقالب توسط سازمان مطرح می

البته موقعیت . شدند کارهای متناسب با موقعیت و امکانات سازمان مطرح می هبه ویژه اینکه بدون نشان دادن را. گرفت نشأت می

سیاست مستقل فشار از پائین . ها به وجود آورده بود سابقه و وسوسه انگیز تحوالت انقالبی، فضای مناسبی برای طرح این شعار بی

 . گذاشت به گریبان بودند سرپوش می سازمان، در واقع بر ابهامات و اغتشاشات فکری عمیقی که فدائیان با آن دست
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 سازمان و اوضاع بعد از پیروزی انقالب
اما در حاکمیت . ای بازی کرد ی فدائی خلق ایران با شرکت مستقیم در انقالب و قیام مسلحانه مردم نقش برجستهها چریکسازمان 

بالفاصله . ست داران و عالقمندان آن قابل تحمل نبوداین ماجرا برای مبارزان فدائی و همه دو. جدید کمترین سهمی به دست نیاورد

ترین  بعد از پیروزی قیام تا چندین روز و هفته مسئله درهم شکستن مقاومت بقایای رژیم سابق و تالش برای تثبیت پیروزی مهم

و شرایط کم نظیری  همه خود را در موقعیت. ستاد سازمان نیز به طور خود به خودی در حالت آماده باش بود. مساله همه بود

 . در حال و هوای شادمانی بزرگ ناشی از پیروزی تاریخی ملت، همه با شور و شوق زیاد مشغول کاری بودند. دیدند می

ای که ذهن بسیاری را اشغال کرده بود  ترین مسئله مهم. کوشیدند در هر جا کار فرو پاشی رژیم سلطنتی را به آخر برسانند همه می

این مسئله بتدریج جای بیشتری در افکار . قابل روحانیون و حاکمان جدید چه موضع و سیاستی باید در پیش گرفتاین بود که در م

از یک سوی سهم سازمان از این تحوالت عمیق سیاسی و سرنگونی دستگاه عریض و طویل رژیم شاه، . کرد مبارزان مختلف باز 

های اجتماعی و محافل مختلف  این آن چیزی نبود که مجموعه گروه. ها شد تر در تهران و شهرستان محدود به تشکیل ستاد و دفا

کوشیدند همه  را داشتند و از سوی دیگر حاکمان جدید، مجدانه می هواداران و مبارزان فدائی در سراسر کشور انتظار و توقع آن

ه با شروع قیام در تهران نام و نقش آن به امور را تحت کنترل خود در آورده به خصوص از گسترش نفوذ و دامنه تأثیر سازمان ک

های سازمان و اینکه انبوه  ها، استقرار ستاد و علنی شدن فعالیت جدا از این. ها افتاده بود، جلوگیری کنند طور وسیعی بر سر زبان

نمایند، بیش از همه محیط پر توانستند با سازمان و رهبران و کادرهای آن مستقیماً تماس و رابطه برقرار  داران می هواداران و دوست

توانستیم در شرایط  ها اختناق و دیکتاتوری شاه می به طورکلی همه ما از اینکه پس از سال. جنب و جوشی به وجود آورده بود

توانم احساس شادی عمیقم در  من خود هرگز نمی. حال و سر مست بودیم سیاسی به کلی متفاوتی تنفس کنیم، با تمام وجود خوش

 . زدگی همراه بود با هیچ چیز دیگری مقایسه کنم ان را که با نوعی بهتآن زم

دادند که سهمی در قدرت جدید داشته  نیروهای سازمان به خود حق می. کرد از نظر سیاسی سازمان در حال و هوای دیگری سیر می

اما شرایط . انگیخت ها از جمله سازمان برمی های به قدرت رسیدن را در همه نیرو نظیر فروپاشی رژیم شاه، وسوسه اوضاع بی. باشند

برای اکثر ما این سوال بزرگ مطرح بود که این چگونه انقالبی است که رهبری طبقه کارگر در آن . رفت طور دیگری پیش می

نیمۀ راه  ای از طیف فدائیان چیزی جز انکار وقوع خود انقالب و یا شکست آن در هیچ سهمی ندارد؟ پاسخ به این سوال برای عده

اما سیر رویدادهای پی در پی، به . گفتیم در حال و هوای تسلط این روحیه بود که تا مدتی فقط از پیروزی قیام سخن می. نبود
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با این وجود . ما هم واقعیت پیروزی انقالب را پذیرفتیم. داد های نظری نمی مجالی برای اشتغاالت ذهنی و مجامله و شوخی هیچکس

 [ ۴۴. ]کردند چنان انکار می ها این واقعیت را به دلیل رهبری مذهبی انقالب هم تا سالبودند کسانی که 

ای بیدار  مان را به نحو گسترده ها و آرزوهای دیرینه انداز تحوالت سیاسی اجتماعی و طبقاتی بعد از فروپاشی رژیم شاه امید چشم

در نظریات سیاسی . یفتگی زیاد صرف مبارزه علیه رژیم شاه کرده بودیمبهترین ایام زندگی را با ش هایی از  ما هریک سال. کرده بود

اما در عالم . ای طوالنی قرار داشت هایمان شکست و نابودی دیکتاتوری رژیم در انتهای یک پروسه مبارزه مسلحانه توده و برنامه

های وسیع خلق  رانجام قیام مسلحانه تودهواقع، روند تحوالت انقالبی در مسیر دیگری شکل گرفته و به سرعت به اوج رسید و س

گرچه  .سازمان نیز در این پروسه با تمام وجود شرکت جست. اش نابود ساخت بساط رژیم سیاه دیکتاتوری را با همه قدر قدرتی

های  گیر بود اما این فروپاشی تحت رهبری سازمان و مطابق طرح کرد سازمان و هواداران آن در جنبش و قیام چشم نقش و عمل

های سیاسی و طبقاتی و  توانست بسیاری از تحلیل گیر کرد، اما نمی این واقعیت، اگر چه ما راغافل. نظری آن صورت نگرفت

در کُنه اندیشه اکثریت قریب . الاقل در کوتاه مدت دستخوش تغییر و دگرگونی جدی نماید( هرچه که بود)نظریات تئوریکیمان را 

اش که  به ویژه پیوستگی و وابستگی رژیم به حامیان غربی. ادی به عدم بازگشت رژیم شاه وجود نداشتبه اتفاقمان اطمینان و اعتم

گرچه ارتش . کرد ها ذهن ما را مشوش می کردیم، تا مدت داری وابسته تلقی می ها را در واقع جزو عوامل درونی نظام سرمایه آن

اهلل خمینی با نمایندگان نظامی ناتو و غرب، محیط مشکوکی به وجود  آیت تسلیم شد اما با نشر اخبار مذاکرات پشت پرده نزدیکان

آمده بود که گویا حاکمان جدید برای جلوگیری از روند تعمیق انقالب از درهم شکستن کامل ارتش و ژاندارمری خودداری 

گیری از تعمیق  دلیل مهمی برای جلو گرا از دیدگاه آن زمان ما، با ترکیب نیروهای ملی« دولت موقت»حتا نفس تشکیل ! ورزند می

 ! آمد انقالب و در پیش گرفتن راه سازش با غرب، به حساب می

سیاسی ما در آن زمان، بورژوازی ملی، در چند دهه گذشته با تسلط بورژوازی وابسته بر کشور، یا در هم شکسته   از نگاه و تحلیل

کشیدند ولی در عمل آب به  گرا تنها نام آن را یدک می ر ما نیروهای ملیاز نظ. شد و یا الاقل هویت مستقل خود را از دست داد

های سیاسی و تحلیلی، ما به طور کلی در هر جا بر هر اقدامی که به  بر بستر چنین قضاوت! ریختند داری وابسته می سرمایه! آسیاب

ان در حال وهوای رادیکالیسم انقالبی خودمان بسر چن چرا که ما هم. فشردیم شد پای می تعمیق و گسترش روندهای انقالبی منجر می

از سوی . داد بازگشت کردن آن تشکیل می  بر این اساس اوائل دغدغه اصلی ما را چگونگی پیشروی روند انقالب و بی. بردیم می

روحانیون پیرو او، اهلل و  های آیت یگیر موضعاقدامات و . برد دیگر حاکمیت جدید هنوز در مراحل آغازین موجودیت خود بسر می

دهی  داشتن عمدی سازمان از هرگونه مشارکت و سازمان دور نگاه. افزود های ما در مورد موانع تعمیق روند انقالب می بر نگرانی

شد، موجب ناراحتی و  مبارزات مردم و نادیده گرفتن نقش و حضور آن در صحنه سیاسی کشور که با لجاجت و حساسیت دنبال می

 . ا بوداعتراض جدی م
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به ویژه در . ساخت اهلل و نفوذ کالم وی در میان ملت، در پیش گرفتن سیاست مستقل انتقادی را نیز دشوار می ای آیت حمایت توده

در . گونه جایی برای طرح انتقاد و انتقاد پذیری وجود نداشت اهلل، اصوالً هیچ های متعصب پیروان آیت ها و گروه طیف گسترده دسته

های وسیع ملت را فراگرفته بود، هرگونه انتقاد نرم و مالیم، مخالفت و ایستادگی  ای که توده العاده فتگی مذهبی فوقآن شور و شی

اهلل، برخی از رهبران  چون و چرا در پیروان مذهبی آیت با توجه به روحیه تبعیت بی. شد اهلل، معرفی می در برابر انقالب و رهبری آیت

آنان . کردند بند و بار و دشمن دین و مذهب معرفی می ن اتهامات ناروای اخالقی، مبارزان چپی را بیصاحب نفوذ مذهبی، با تلقی

ها با  اکثر زندانیان چپی در طول زندان. زدند های متعصب مردم، دامن می مانده بخش آمیز و عقب زیرکانه به روحیات تعصب

ها و رفتارهای کهنه و   گی آنان از نزدیک با بسیاری از ویژه. بودندهای متعصب، به طور تنگاننگ زندگی کرده  معدودی از مذهبی

. اهلل بودند العاده افراطی طرفداران آیت بسیاری از زندانیان در مقابل چشمان خود شاهد رفتارهای فوق. شان آشنا بودند مانده  عقب

برخی از این . طوالنی و حتا ابد محکوم شده بودند های ها به زندان آنان علیه دیکتاتوری شاه به مبارزه برخاسته و بعضی از آن

ها از پهن کردن لباس خود روی  آن. داشتند تا خشک شود قدر در مقابل آفتاب نگاه می زندانیان حتا زیر پیراهنی شسته خود را آن

من خود در زندان . نشودکردند تا به اصطالح نجس  کردند خوداری می های طناب مانندی که بقیه زندانیان از آن استفاده می نخ

 . آباد مشهد به موارد مشابه بر خورده بودم که قبالً به آن اشاره کردم وکیل

و اما حاال، در شرایط بعد از انقالب این افراد با چنین طرز فکر و رفتارهایی، بر کشور حاکم شدند و از همه نفوذ و امکانات 

ود، توده عوام را علیه دیگر انقالبیون و به طورکلی علیه دگراندیشان درون ای که در عرض مدت کوتاهی نصیبشان شده ب سابقه بی

های متعصب وابسته به  ها، گروه پیمائی ها، تظاهرات و یا در راه گنها، در تمام میتی در خیابان. ندکرد صفوف انقالب، تحریک می

های پایانی حکومت شاه، برخوردهای عجیب و  ن ماههما   در. کردند ای برخورد می مانده روحانیون، با انحصارطلبی بسیار عقب

! های متعصب، حتا دست دادن مردان و زنان مبارز در سالم و احوال پرسی رابطه جنسی به نظر مذهبی. غریبی شروع به نشو نما کرد

این برخوردهای . ندزد آمیزی نسبت به روابط پسران و دختران چپی و حتا مجاهد دامن می آنان شایعات توهین. آمد به حساب می

در . نگراند اندیش و واپس کرد، بیانگر این حقیقت بود که صاحبان این تلقیات تا چه حد کهنه تحقیر آمیز که به مرور شدت پیدا 

های مردان و  آنان همه مناسبات و معاشرت. ای قرار داشتند حقیقت آنان از نظر فکری و فرهنگی در شرایط ما قبل صنعتی و حتا قبیله

 . دیدند نان را در قالب سکس و امور جنسی میز

سازمان با اعتقاد به موازین عام . شد نیز با تنگنای روز افزونی روبرو می ها چریکها، فعالیت مستقل سازمان  با تشدید این فشار

همان    نظر سازمان، از از. مماشات کند پرستی و رواج انواع خرافات، و کهنه  گرائی توانست با واپس ایدئولوژی مارکسیستی، نمی

توانست از ابراز نظر صریح  در این رابطه، سازمان نمی. داشتاهلل خمینی رنگ و بوی انحصارطلبانه  های آیت یگیر موضعآغاز، 

های غیر مذهبی و یا کمتر مذهبی و به خصوص  با اینکه سازمان به نوبه خود از حمایت و هواداری گسترده طیف. خودداری کند

زمان بر خوردار بود، اما بدون مشکالت و فشارهای گوناگون، قادر نبود نظرات انتقادی خود را در مورد مقاصد و  متجدد آن
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های روحانیون که از چند ماه قبل از انقالب  نظری سازمان در برخورد با موارد انحصارطلبی و تنگ. های روحانیون بیان نماید روش

البته سازمان در تمام موارد، دولت موقت را مسئول . ای شروع به انتقاد کرد محترمانه فزونی یافته بود، با مالیمت و به طور

از حمله به کتاب . خواستند که به مسئولیت خود عمل کند سازمان و دیگر نیروهای انقالبی از دولت موقت می. شناخت می

این دوره انتقادات سیاسی سازمان کامالً مسالمت  در. های سیاسی، به زنان و به مطبوعات و غیره جلوگیری کند ها، تجمع فروشی

 . بودآمیز  تحریک آمیز، محتاطانه و به دور از تندروی

های متعصب را در پشت سر خود داشتند، عمالً معنایی جز در افتادن با  ترین موضع انتقادی به رهبرانی که توده اما اتخاذ حتا نرم

العاده در موضع دفاع  سازمان و هواداران آن همواره با شیفتگی فوق. بل با آنان نداشتهمان مردم و حتا تقا   سطح آگاهی و روحیات

های متعصب و  جدا کردن حساب بخش. مایل نبود که در مقابل این مردم قرار گیرد هیچکس. و مردم قرار داشتند« خلق»از 

 . وددر انقالب نیز غیر ممکن بکننده  شرکت های وسیع میلیونی نظر، از توده تنگ

دارانه، هرگونه شکیبائی خود را از شنیدن  و جانبآمیز  تعصب ها تن از مردم ایران به میزان زیادی با برخوردهای در عالم واقع میلیون

ای میدان فعالیت آزادانه  با توجه به این شرایط، تنگنای فلج کننده. هر انتقاد و به طورکلی هر صدای متفاوتی از دست داده بودند

های قدرت را  نیز که اهرم« باال»رهبران فکری و سیاسی آنان در . کرد های مردم، محدود می در میان توده« پائین»را حتا در سازمان 

در دست گرفته بودند، هیچ فرصتی را برای تقویت و تعمیق چنین گرایشاتی در میان پیروان مذهبی و سیاسی خود از دست 

نظرات، گرایشات و اختالفات زیادی در جامعه و در . شد ها خالصه نمی ر این چهارچوببا این حال همه چیز کشور د. دادند نمی

با اینکه روحانیون در مبارزه با رژیم شاه از خود قاطعیت . ها گذشت شد از آن وجه نمی فکران وجود داشت که به هیچ میان روشن

هر . های انقالبی بود میدی و خشم اکثریت قریب به اتفاق چپــ فرهنگی و اجتماعیشان مایه نو نشان داده بودند، اما مواضع سیاسی

های سیاسی و دموکراتیک به  اهلل خمینی در برخورد با زنان و آزادی های سیاسی و اجتماعی آیت یگیر موضعگذشت  روز که می

از . درستی نداشتحل  راه تناقضاین وضعیت بود اما در برخورد با این  سازمان متوجه . کرد گرائی و انحصارطلبی میل پیدا می واپس

های تئوریک  های روحانیون مخالف بود ولی از سوی دیگر به دلیل غرق بودن در یک رشته فرمول گرائی یک سوی با واپس

منظور اینجا  در. های مبارزاتی خود، قادر به اتخاذ مشی و سیاست روشن و صریح دفاع از دموکراسی و آزادی نبود طبقاتی و سنت

که طرح این مساله آنجا  از! همان دموکراسی بورژوائی پارلمانی رایج است و نه بیشتر   اسی و آزادی به اصطالح آن زمانازدموکر

بینم با روشنی تأکید کنم که پذیرش دموکراسی پارلمانی بورژوائی  ممکن است بدون توضیح کافی ایجاد سوء تفاهم کند الزم می

ها و احزاب  های سیاسی، اجتماعی و طبقاتی متفاوت گروه به معنای کم لم یکن شدن برنامه بر آن انگشت گذاشتماینجا  که من در

ها و  ها و منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گروه تواند خواست روح و جوهر مساله در این است که هر حزبی تنها می. سیاسی نیست

هیچ حزبی به تنهایی قادر نیست منافع تمامی یک ملت را . کوشدها ب یا طبقه اجتماعی معینی را منعکس کرده و در راه تحقق آن
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به همین دلیل است که زندگی سیاسی چند حزبی به مثابه یک اصل جهان شمول به واقعیتی غیر قابل انکار در آمده . نمایندگی کند

 . است

های سیاسی و  یت و حق حیات احزاب و سازماناگر حقیقتاً به این امر باور داشته باشیم، چه بخواهیم و چه نخواهیم مجبوریم موجود

نخواهیم ( هم حزب خودمان آن)حزبی  ای جز قبول یک جامعه تک ورت چارهدر غیر این ص. اجتماعی دیگر را به رسمیت بشناسیم

، های سیاسی مختلف و حتا متخاصم، در یک نظام به هم پیوسته به رسمیت شناختن موجویت و فعالیت احزاب و سازمان. داشت

این ساختار برای همه . ترین رکن قانون اساسی است ساختار سیاسی قدرت، مهم. قانون اساسی پاسدار این نطام است. یابد سازمان می

 . کننده منافع بخشی و یا گروهی خاص از جامعه باشد تواند تابع دین، ایدئولوژی و یا منعکس ملت است و به همین دلیل نمی

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره قرار دارد و در عین حال در  احزاب و سازمانچنین ساختاری ورای تمامی 

نظر از داشتن یا نداشتن برنامه مدون، در مورد  های بنیادگرا، صرف روشن است که همه احزاب و جریان. هاست برگیرنده تمامی آن

کوشند قدرت سیاسی را به چنگ آورند تا به کمک آن  استثناء می ها بدون آن. ای دارند ساختار قدرت سیاسی نگاه و توجه ویژه

. کوشند آن را در انحصار خود نگاه دارند و یا در صورت در دست داشتن قدرت، با تمام قوا می. خواه خود را بر قرار کنند نظام دل

د حزبی مبتنی بر انتخابات آزاد، رعایت ها و از جمله کشورمان نشان داده است که نظام پارلمانی چن تجربه تقریباً تمامی کشور

های فردی و اجتماعی و تأمین حقوق شهروندی، برابری زنان و مردان، تأمین حقوق برابر همه اقوام و غیره یکی از  حقوق و آزادی

ب نیست، اما اگر چه این نظام کمال مطلو. ترین ساختار سیاسی دولتی است که جامعه بشری تا کنون به آن دست یافته است کارآمد

تواند در تجربه و در طول زمان رشد و تکامل یابد و با شرایط تازه حیات اجتماعی هماهنگ  دارای ظرفیت و امکاناتی است که می

خواه با وجود نداشتن برنامه اقتصادی  گرا و آزادی نیروهای ملی ۸۷با توجه به این توضیحات، معتقدم که در انقالب بهمن . گردد

، در موضع درست و ...اهیت و عملکرد دشمنان آزادی وو به ویژه نداشتن شناخت دقیق و قاطعیت الزم از م اجتماعی مدون

وجه به معنای حل هیچ مساله اقتصادی اجتماعی و غیره  تحقق این شرایط به هیچ. اند گوئی نیاز تاریخی ملت ایران قرار داشته پاسخ

در این زمان . گیرد متعلقات آن، مسایل و مشکالت اساسی جامعه در مقابل همه قرار می با استقرار نظام دموکراسی پارلمانی با. نیست

است که هر حزب و تشکلی برای پاسخ به انبوه مشکالت باید بکوشد نظر و آراء موافق مردم را به سوی خود جلب نماید تا بتواند 

، (کنم های اخیر به مسایل نگاه می نه در آن زمان بلکه در سالکه من )با این بینش فکری . در یک نوبت معین جامعه را به جلو ببرد

، پیرامون همین خواست اساسی ملت و انقالب «خواه آزادی»بایست با دیگر نیروهای  سازمان می ،ها کنم در آن سال تأکید می

. کرد های خود را تعیین می کها و تاکتی زد و سیاست ها دست می بر اساس همین خواست به تحلیل و ارزیابی نیرو. شد نزدیک می

 ! گاه به طور جدی به فکر و عمل سازمان راه نیافت کاری که هیچ

 

چنان  های مناسبات سازمان و رهبران روحانی انقالب نیز هم با توجه به اوضاع به کلی تازه سیاسی بعد از فروپاشی رژیم شاه، افق

حدود دو هفته بعد از . ای دست زد قراری رابطه با آنان به تالش مبتکرانهرهبری سازمان به قصد یافتن راهی برای بر. روشن بود نا
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اهلل خمینی و درعین  دادن حسن نیت به آیت سازمان تصمیم گرفت به پاس پیروزی قیام و برای نشان... قیام، به ابتکار فرخ نگهدار و

اما . گاه وی بر پا سازد ی در جلوی اقامتمیتینگ حال برای اعالم وجود و به رخ کشیدن پایه اجتماعی و نیروهای طرفدار خود،

یافته  که اولین تظاهرات سازمان میتینگبه همین دلیل این . اهلل نپذیرفت و حتا بر خالف انتظار همه، این عمل را نکوهش کرد آیت

خود از تجربه رهبری سیاسی  در اوج تفکرات انقالبیگرچه  سازمان. بعد از قیام بود، در میدان چمن دانشگاه تهران برگزار گردید

آمیز روی  بینی سیاسی را از خود نشان داد که به راه و روش سیاسی مسالمت بهره بود، اما در آن زمان این حداقل واقع ای بی توده

شد  ه میاهلل و روحانیون پیرو او نیز با درایت سیاسی پاسخ داد حسن نیت البته ابتکار خوبی بود و اگر از سوی آیت میتینگ. آورد

ایجاد . گرائی در صفوف انقالبیون و مبارزان مختلف از جمله سازمان باقی بگذارد توانست تأثیر بسزائی در رشد واقع حقیقتاً می

گرایانه و تعرضات خودانگیخته و حساب شده و  های خشونت رابطه میان سازمان و روحانیون حاکم در تضعیف بسیاری از زمینه

ها در  آن. هلل درست عکس آن بود اما موضع آیت. ای داشته باشد توانست سهم شایسته اهلل نیز می ار حزبهای فش حساب نشده گروه

این واکنش روحانیون هشدار بزرگی . گونه انعطافی نبودند راه رسیدن به هدفشان یعنی استقرار حکومت روحانیون، حاضر به هیچ

 . داد می« بهار آزادی»بود که خبر از عمر زودگذر 
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م  اه و ربخورد ما اعدا
های  در پی آن اعدام. همان هفته اول قیام، ارتشبد پاکروان رییس سابق ساواک در دادگاه دربسته محاکمه و بالدرنگ اعدام شد   در

های نظامی  ههمان دادگا   را شبیه ایراد داشتم و آن   ها بلکه به محاکمه مخفی و دربسته من در آن موقع نه به اعدام. دیگر جریان یافت

کاری میان ساواک و اشخاصی که مطابق شایعات روابطی با  دانستم که در عین حال برای سرپوش گذاشتن اسرار هم رژیم شاه می

ها و دستجات مختلف  اما مساله اصلی و تلخی که هرگز نباید فراموش کرد، این بود که همه ما گروه. گرفت آنان داشتند، انجام می

ها را  صدا فریاد مرگ برآن نداشتیم که مردم یک همانذهبی و مارکسیستی هیچ اعتنائی به حقوق طبیعی و انسانی متانقالبی اعم از م

این رفتار خالف بشری  در واقع ما همه بدون استثناء در این زمینه از دانش و مدنیت حداقلی برخوردار نبودیم تا متوجه . دادند سر می

در این رابطه تنها دولت موقت و نیروهای لیبرال و برخی محافل در گوشه و کنار بودند !! ان باشیمحتا در مورد قاتالن و جنایت کار

های غربی نیز براساس موازین حقوقی و اصول مورد قبول خود و شاید هم  اما چون دولت. ها اعتراض داشتند که نسبت به این اعدام

دیدیم و نسبت به آن احساس  ها می کردند، ما دولت موقت را هم سوی آن ها اعتراض می به دلیل حفظ منافعشان نسبت به این رویه

حتا برعکس، در مقابل مخالفت و اعتراض دولت موقت، ما خواستار شدت عمل . کردیم مقاصدش بیشتر شک می خطر کرده به 

 . کامل علیه سران و عوامل رژیم سابق بودیم

ها  دادن همه امکانات و منابع و منافع خود پشت مسایل حقوق بشر به اعدامبرخی از دول غربی به ویژه آمریکا برای از دست ن

دهی و بازستاندن  ها این تصور عمومی وجود داشت که بازماندگان رژیم سابق در صدد سازمان عالوه بر این. کردند اعتراض می

به چنگ نیروهای انقالب افتادند، باید هرچه های مهم و موثری که  قدرت از دست رفته خود هستند، لذا برای خنثی کردن آنان مهره

های رژیم سابق اعم از فرماندهان انتظامی و نظامی  تقریباً بخش بیشتری از مقامات و شخصیت. ها ادامه یافت اعدام. تر نابود شوند زود

ما نیز بدون هیچ دغدغه و تأملی از . و امنیتی و وزرا و مقامات غیرنظامی و غیره که به دست نیروهای مذهبی افتاده بودند، نابود شدند

داشت، طبعاً  ها دید روشن و فرهنگ مدنی نمی در آن شرایط رزمی و انقالبی اگر کسی از قبل در این زمینه. آن پشتیبانی کردیم

 !بزندهای خشونت آمیز و خالف حقوق انسانی دست به انتقاد و ایراد  قادر نبود طوری دیگر بیندیشد و به طریقی در برابر روش
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 رفراندوم جمهوری اسالمی
ی اولین چالش بزرگ  اما به زود. ها تشدید شد ها در میان نیروهای انقالبی و غیر مذهبی در پی آغاز تعرض به حقوق زنان، نارضائی

هلل به ا مساله رفراندم که با سر سختی شدید آیت. سازمان با روحانیون حاکم پیرامون رفراندم جمهوری اسالمی به وقوع پیوست

اهلل  های مغایر خواست عمومی آیت ای پرجدل و گسترده سیاسی در چند هفته بعد از قیام تبدیل شد، به خوبی مقاصد و هدف مساله

خویش   های میلیونی ملت نسبت به خود، برای مقصود و مواضع سیاسی اهلل با زیرکی تمام از شیفتگی توده آیت. ساخت را آشکار می

که از محتوای اسالمی این جمهوری  حال آن! ایران اعالم کرد« !جمهوری اسالمی»ی سلطنت را مترادف با اثبات وی نف. برد بهره می

 . شد هیچ چیز معلوم نبود و حتا آگاهانه نیز چیزی گفته نمی

ن اساسی است با تدوین قانو. سازمان اعالم کرد قبل از رفراندم باید مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید تشکیل شود

سازمان خود به جمهوری دموکراتیک خلق گرچه  .شود چه نوع جمهوری باید به جای رژیم سلطنتی ایجاد گردد که معلوم می

گونه توضیح و توصیفی به خودی خود  بدون هیچ« اسالمی»و نظیر آن گرایش داشت، اما نفس اعالم جمهوری ( حاکمیت خلق)

ارائه « جمهوری دموکراتیک اسالمی»بازرگان و سازمان مجاهدین خلق پیشنهاد تعدیل کننده از سوی مهندس . سئوال برانگیز بود

ها را مانع تحقق اهداف خاص خود دید و با تندی اعالم  کرد، ادامه این بحث اهلل که با دقت مباحث مطروحه را دنبال می اما آیت. شد

بدین ترتیب با استفاده از نفوذ کالم خود بر هرگونه نقد و « !!بیشتر جمهوری اسالمی ایران نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه»: کرد

باره خط بطالن کشید و به دولت موقت دستور داد که بدون معطلی و از  ترین مساله تاریخ سیاسی کشورمان یک بررسی این حیاتی

 . انجام شد ۸۵ فروردین سال ۰۴این رفراندم در . رفتن فرصت رفراندم مورد نظر را به اجرا گذارد دست

های  چنان با حرارت سرگرم تعقیب مهره سقوط و فروپاشی سلطنت پهلوی یک واقعیت آشکار ملی و جهانی بود که مردم ایران هم

نابودی سلطنت گرچه به واقعیت تاریخی تبدیل شده بود اما به هر حال به لحاظ رسمی و . کن کردن بقایای آن بودند وابسته و ریشه

این جنبه رفراندم در حقیقت خصلت تشریفاتی و رسمی داشت . شد ست با مهر آراء عمومی ملت ایران نیز مز ٍّین میبای تاریخی می

همه ملت ایران به جز وابستگان رژیم سابق که به دنبال راه . ای نبود گونه بحث و مخالفتی از جانب هیچ گروه و دسته که مورد هیچ

کوبیدن مهر ملت بر این واقعیت تاریخی به آن . زبان بودند ختن سلطنت پهلوی یکدل و یکگشتند، در نابودی و متالشی سا فرار می

 . بخشید می« سندیت تاریخی»

برای ملت . شد بایست جایگزین نظام سلطنتی می چه که در آن لحظه مبهم ماند، نوع ساختار قدرت سیاسی کشور بود که می اما آن 

تری  برای تنظیم شرایط حال و آینده کشور از اهمیت و حساسیت تاریخی به مراتب مهم و کشور ایران تعیین نوع رژیم جایگزین

ها پیش از انقالب  بود که طرح نظری آن، سالفقیه  والیت جمهوری اسالمی مورد نظر روحانیون سنتی همین رژیم. برخوردار بوده
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اهلل، که کوشش  به فرمول آیت« دموکراتیک»فزودن کلمه با توجه به این حقیقت پیشنهاد ا. اهلل خمینی تدوین شده بود توسط آیت

در آن مقطع برای بسیاری . داشتن راه تحقق دموکراسی در کشور بود، موجب برآشفتگی شدید وی گردید ای برای باز نگاه عاقالنه

 . ورزد ی میاهلل نه تنها به دموکراسی گرایشی ندارد بلکه حتا با آن دشمن از منتقدین تیزبین، روشن بود که آیت

که از مقاصد  ها چریکها سازمان  های مختلف و در رأس آن ها، مجاهدین و چپ فکران سیاسی در آن زمان مانند لیبرال روشن

اما متأسفانه در اتخاذ موضع سیاسی، فرمول . بودند  کردند، در عمل پیرامون یک نقطه متمرکز شده روحانیون سنتی احساس خطر می

سازمان نسبت به نوع جمهوری موضع تئوریکی خاص خود را داشت و طبعاً با جمهوری . پیش نگرفتندو روش واحدی را در 

چه که مورد نظر مجاهدین بود نیز وحدت  شد به کلی متفاوت بود و با آن پارلمانی متعارفی که از سوی مهندس بازرگان دنبال می

. اهلل خمینی مشترک بود ، نگرانی و احساس خطر در مورد فرمول آیتها ها و تفاوت انگیزه اما سوای همه اختالف نظر. نظر نداشت

عدم . منتقدین دیگر با حفظ انتقادات خود در رفراندم شرکت کردند. سازمان به تحریم و رد جنبه ایجابی این رفراندم مبادرت کرد

رصدی نامیدند که در میان ملت هیچ سازمان را یک د. شرکت سازمان مایه اعتراضات و تهاجمات لفظی فراوان روحانیون گردید

روی و نوعی رو در روئی با  ی فدائی خلق و تحریم و رد چنین رفراندمی، اگر چه تکها چریکطرح انتقاد سازمان . پایگاهی ندارد

در ی فدائی خلق ها چریکهایی بود که سازمان  یگیر موضعسطح احساسات و تمایالت مردم بود، اما در عین حال یکی از بهترین 

وجه شامل نفی  اما این تحریم به هیچ. های مبارزاتی خود برای دفاع از حقوق دموکراتیک ملت ایران اتخاذ کرد تاریخ فعالیت

به لحاظ تاریخی، رویدادهای ! تمام انتقادات سازمان مربوط به بخش ایجابی رفراندم بود. سلطنت و به گور سپردن آن نبوده و نیست

 . وای اعتراضی موضع سازمان را به ثبوت رسانده استبعدی کشورمان درستی محت
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 رابطه سازمان با دولت و حاکمیت جدید
مشخص و  ها و هواداران سازمان نا ارزیابی تقریباً تمامی کادر. های سیاسی درون و بیرون سازمان یک دست نبود نظریات و برداشت

گری در همه و در هر جا از جمله در  های انقالبی دار، وسوسه ریشه های ها و رسالت در فضای تسلط روحیات و ادعا. روشن بود نا

تری از اوضاع و تناسب قوای سیاسی و موقعیت سازمان  بینانه با اینکه در رهبری به نسبت درک واقع. زد رهبری سازمان موج می

غاز در صفوف نیروهای انقالب، میان همان آ   از. های سیاسی از اوضاع یکسان نبود ها و برداشت وجود داشت، اما در عمل درک

های اساسی وجود  در این زمینه کمبود. های جدی به وجود نیامد ها به ویژه نیروهای مذهبی روابط و تماس سازمان و دیگر نیرو

و الزامات فقدان هرگونه رابطه مستقیم میان سازمان و روحانیون سنتی حاکم با هدف تبادل نظر و آشنائی از اقدامات سازمان . داشت

این امر . های حاد سیاسی برای همه نیروهای دیگراندیش از جمله سازمان بود ها و نارسائی ترین ضعف حاکمیت جدید یکی از مهم

های انقالبی  در آن زمان هر یک از جریان. های ایدئولوژیک مختلف واقعاً دشوار بود در فضای رقابت آمیز پنهان و آشکار جریان

های سیاسی و  ترین دغدغه خود را صرف تحقق یا پیشرفت نقشه دانستند و طبعاً عمده و حقیقت خالص می خود را مرکز عالم

در حقیقت، آنچه که بود رقابت شدید و سوء ظن عمومی همه نسبت به همه بود که عمالً امکان . کردند ای خاص خود می برنامه

البته نمایندگانی از سازمان با برخی . کرد ای از مسایل ایجاد نمی فصل پارهاز یکدیگر و احیاناً حل و   گفتگو الاقل برای درک واقعی

اهلل بهشتی  اهلل خمینی مانند آیت اهلل طالقانی و یا حتا با برخی از رهبران روحانی اطراف آیت از نمایندگان دولت موقت یا با آیت

که )های تلویزیونی  تر در یکی دو سال بعد مناظره می دیربه ویژه ک. های مستقیم و اغلب غیر مستقیم بر قرار کرده بودند تماس

نیز میان نمایندگان سازمان با برخی از سران حاکمیت جدید صورت گرفت اما هیچ کدام از ( های سیاسی نبود چیزی جز دوئل

 . های تماس نشد ها منجر به نزدیکی و یا هم گامی واقعی میان طرف این

تالش برای قطع جنگ سنندج و به ویژه در مورد متوقف کردن جنگ اول گنبد با دولت موقت  سازمان در موارد معینی از جمله

هایی هرگز شکل نگرفت و  اهلل خمینی و سازمان چنین تماس اما میان نیروهای وابسته به آیت. های فعال و ثمر بخشی داشت تماس

های حاکمیت  آن میزان تماسی که میان سازمان و بخش .تر نرفت های سیاسی جلو چند تماس اولیه نیز بیشتر از چهارچوب ژست

خواسته و یا  گیری از حوادث نا رئیس جمهور، هرگز به سطح پیش صدر بنیها با آقای  وجود داشت، چه با دولت موقت و چه بعد

با روحانیون حاکم به . آمیز و فراهم ساختن تفاهم و اعتماد، ارتقا پیدا نکرد های خشونت های برخورد و بروز کشمکش تقلیل زمینه

ثمر بودن این  علت اساسی بی. اهلل بهشتی، در واقع هیچ رابطه جدی بر قرار نشد جز یک مورد مالقات نمایندگان سازمان با آیت

های عجیب و غریب از  ها و پیش داوری های مبتنی بر تفکرحذفی و سوء ظن ها در وهله نخست حاکم بودن فضای رقابت تالش
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. روشن است که مسئولیت رهبران انقالب در آن شرایط پیچیده پس از پیروزی، جای ویژه دارد. سنتی مذهبی بودسوی نیروهای 

تفکر و سیاست حذفی در موقعیت قدرت با . ها قدرت سیاسی را در چنگ خود گرفتند اما به موقعیت تازه خود پی نبردند آن

های نظامی و امکانات تازه، نقش بسیار  ها و اهرم رادیو و تلویزیون و ارگان مانند های جمعی  ترین رسانه جانبه از مهم استفاده یک

  . مخربی در بافت صفوف انقالبیون داشت

 کرد و دیگر رقبای سیاسی خود که در به  ای مسالمت آمیز فعالیت می حاکمان تازه اصوالً هیچ حق مخالفتی برای سازمان که به شیوه

ها را  های مقابل خود و یا سرکوب و حذف آن همان آغاز تسلیم کامل طرف   ها از آن. قایل نبودند ثمر رساندن انقالب سهیم بودند

ها نیز به درستی  آن. با این همه، نباید این مسئله را نادیده گرفت که در ابتدا در میان حاکمان جدید آشفتگی کم نبود! خواستند می

ی فدائی خلق و حضور موثر آنان در قیام بهمن، ها چریکهای  سابقه جان فشانی. ننددانستند که با سازمان چگونه باید برخورد ک نمی

 . حسن نظر و نوعی احترام ملت را برانگیخته بود

در میان آنان نیز  ها چریکسمپاتی و نوعی احترام نسبت به . حتا در صفوف روحانیون سنتی حاکم گرایشات واحدی وجود نداشت

های دوآتشه هرگز و حتا یک لحظه نیز از کینه و دشمنی عقیدتی و حتا اعمال  و ضد کمونیست اما قشریون متعصب. کم نبود

آنان در همه جا چه در رأس قدرت و چه . داشتند در انقالب دست بر نمیکننده  شرکت ها و مبارزان خشونت آشکار علیه کلیه چپ

رهبران و مسئوالن اصلی . گشتند همان آغاز پی بهانه می   آنان از. دادند های محلی نفرت خود را بروز می در مجامع و محیط

دادند و به ویژه هیچ درایت و توانائی سیاسی از خود نشان  های چپ، حسن نیتی نشان نمی حاکمیت، به طور کلی نسبت به سازمان

ان در میان رهبران انقالب اما تفکر ضد و نفی سازم. کاری وجود داشت از سوی سازمان ما در آن زمان آمادگی برای هم. ندادند

 . شد وجه به حساب گرفته نمی غلبه داشت و حسن نیت سازمان نیز به هیچ
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 اوضاع نظری سازمان و ارزیابی حاکمیت جدید
. گوی حالجی مسایل پیچیده انقالب و رهبری مذهبی آن نبود از نظر تئوریک، اصول و عقاید نظری عام مورد قبول سازمان، پاسخ

با . داد بقاتی، تاریخی و غیره نیز در آن اوضاع درهم و آشفته سیاسی و اجتماعی، نتایج قابل اعتمادی به دست نمیهای ط بررسی

مشخص   شد به استنتاج شناسانه بود، نمی های کار برخوردهای حسی و غالباً تحلیلی که معموالً فاقد مستندات مشخص و بررسی

وجود رسوبات سنگین بینش . های پایدار و مورد اتکاء دست یابد نست به جمع بندیتوا به همین دلیل سازمان نمی. سیاسی رسید

انداز نظری پایدار از سوی دیگر، بخش  چریکی در افکار و نظریات غالب رهبران و کادرهای سازمان از یک سو و نداشتن چشم

زمان با مسایل پیچیده سیاسی برخورد کرد و نه شد با بینش گذشته سا نه می. اعظم نیروهای سازمان را تحت منگنه قرار داده بود

کارآمدی نظریه مبارزه چریکی برای اکثریت بزرگی از نیروهای  نا. شد ظرف مدت کوتاهی به بینش و تفکر خالقی دست یافت می

انقالب و جنبش، های تئوریک صحیح در برخورد با مسایل  اما نداشتن مبانی و کارپایه. سازمان با وقوع خود انقالب روشن شده بود

اگر فرض کنیم که ما به این مختصات و تنگناهای . روشن بود اگر نگویم برای همه بلکه برای بخش اعظم نیروهای سازمان کامالً نا

وجه قادر نبودیم بدون تحمل درد و رنج و ضایعات بسیار و اجتناب از  فکری و عملیمان آگاه بودیم، تازه در آن صورت نیز به هیچ

چه رسد به اینکه ما خود . ت کوچک و بزرگ و حتا سنگین به اندیشه و بینش تازه و پاسخ گوی نیازهای شرایط دست یابیماشتباها

 . های فکری و نظریمان واقف نبودیم بست به کنه بن

 اتخاذ مواضع سیاسی صحیح نسبت به حاکمیت دوگانه دولت موقت و روحانیون سنتی به اتکای دانش و گنجینه تئوریک و

تسلط گرایشات رادیکالی البته اختصاص به سازمان نداشت در آن . تجربیات اندکمان اگر نگوئیم محال دست کم بسیار دشوار بود

. حکومت تازه تشکیل شده نیز هنوز از انسجام و استحکام برخوردار نبود. زمان همه نیروهای سیاسی به شدت دچار آن بودند

اهلل خمینی از  زی سنتی به نمایندگی روحانیون پیرو آیتبورژوا خردهارگان سازش بورژوازی و سازمان از ابتدا، حاکمیت تازه را 

ها و تمایزات عمیق میان آنان را که به روشنی به چشم  با این وصف تضاد. دانست یک سوی و بورژوازی لیبرال از سوی دیگر می

یکی از . پنداشت ود و یا در مقایسه با وحدتشان بسیار فرعی میداد، یا به آن بهای چندانی قائل نب خورد، چندان تشخیص نمی می

ترین تضادهای میان این مجموعه که آن زمان پوشیده نبود، تضاد میان دموکراسی خواهی از یک سوی و تمامیت خواهی و  مهم

قضات سیاسی آشکار ها و تنا یگیر موضعها،  حاکمیت جدید در کلیت خود، مخلوطی از روش. انحصارطلبی از سوی دیگر بود

 : ها از جمله ما نیز در آن واحد با مواضع و رفتارهای سیاسی متناقض در دو بخش حاکمیت روبرو بودیم همه نیرو. بود
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های سنتی  روحانیون و بازاریان و به طورکلی توده  یک بخش آن، شامل نیروهای سنتی با گرایشات رادیکالی و پشتوانه مردمی

اما با وجود . ه کار درهم شکستن دستگاه دولتی بورژوائی شاه کمر بسته و با حامیان غربی آن در افتاده بودندجامعه بود که عمالً ب

. در انقالب بودندکننده  شرکت های سیاسی از جمله آزادی فعالیت نیروهای این نه تنها دموکرات نبودند بلکه جداً دشمن آزادی

کوشیدند نیمی از  عی قدعلم کرده به ویژه کمر به سلب حقوق زنان بسته، لجوجانه میهای فردی و اجتما اینان مصرانه علیه آزادی

های وسیع زنان سنتی در تظاهرات و راه  آنان در این راه ماهرانه از توده. ها برگردانند جمعیت کشور را بار دیگر به کنج آشپزخانه

اتکاء توده زنان سنتی جامعه، اکثریت زنان را به سوی  ان از آغاز به در واقع آن. کردند میبرداری  بهره ها به سود مقاصد خود پیمائی

خاستند و یا تابع تمایالت  ها برمی مقاومت علیه آن خود جلب کردند و سپس شروع به تعرض علیه زنان متجددی کردند که یا به 

کاری،  هر اتهامی اعم از خرابتن روحانیون حاکم به اشکال مختلف و در هر فرصتی از وارد ساخ. شدند گرایانه نمی واپس

  !کردند ر انقالب نیز خودداری نمیدکننده  شرکت ها، توطئه و غیره به نیروهای زدن خرمن آتش

الیبرال و رفرمیستی بودند که دولت موقت را در دست داشتند اما از پشتوانه گسترده  -بخش دیگر حاکمیت، شامل نیروهای بورژو

تأکید بر حفظ موسسات اداری . نبودند امپریالیستی ضدگونه گرایشات رادیکالی ومواضع رایج  رای هیچمردمی برخوردار نبوده و دا

گرائی و سایر برخوردهای رفرمیستی  و انتظامی توسط آنان و به نوعی خاموش کردن غلیان و التهابات انقالبی مردم و ترویج قانون

که به نفع ما و دیگر )ها  حُسن آن. کرد سبت به مقاصد سیاسیشان تشدید میآنان، سوء ظن نیروهای انقالبی نظیر سازمان ما را ن

های احزاب و مطبوعات و عدم  داشتن مواضع و رفتارهای سیاسی در مورد آزادی( خواه بود نیروهای انقالبی و همه جریانات آزادی

همه ما نیروهای انقالبی در مورد همین آزادی و که پای آنجا  اما از. تعرض به حقوق شهروندی و زنان و رعایت قانون و غیره بود

لنگید، قادر نبودیم بر تضاد عمیق سیاسی ارگان به اصطالح سازش که عمل کردهای هر بخش  دموکراسی به اصطالح بورژوائی می

اکتیکی کردند، در محاسبات سیاسی و حتا ت آن مشهود بود و در حقیقت دو مشی سیاسی و دو استراتژی متفاوت را منعکس می

دهی خود و در واقع تدارک نیرو برای  در این موقعیت مجاهدین خلق که در حال سازمان! خودمان، به طور جدی منظور کنیم

سازمان . کردند های قبلی با نهضت آزادی استفاده می پیوندی هجوم و تصاحب قدرت سیاسی بودند، به خاطر مصالح تاکتیکی از هم

دموکراتیک با  -از دموکراسی و در بهترین حالت به دلیل اشتباه گرفتن مرحله انقالب بورژوا به دلیل درک انحرافی ها چریک

های  واسطه دولت موقت و نیروهای لیبرال جامعه برای دفاع از آزادی از حمایت صریح و بی... ای یا خلقی و مرحله دموکراسی توده

 . کرد سیاسی و اجتماعی و غیره خودداری می

ها عمالً  همان آغاز پیروزی قیام به دلیل شناخت کلی از روحانیون سنتی، شروع به انتقاد از آنان کردیم اما این مخالفت   گر چه ما از

های نادرست روحانیون حاکم  یگیر موضعما . گرفت گری آن هم با تک روی صورت می گری توأم با ناشی در چهار چوب انقالبی

شدیم چه رسد به اینکه آن را در مقابل رشد  وجه خوشحال نمی تقویت دولت موقت به هیچدادیم ولی از  را مورد انتقاد قرار می

خالصه کالم . ها دست بزنیم انحصارطلبی روحانیون سنتی مورد حمایت صریح قرار داده و یا به نوعی ائتالف یا اتحاد عمل با آن
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طوری که رویدادهای بعدی نشان داد حرکت بر این بنیاد  همان پایدار و شکننده بود چنین سیاست انزواگرانه سازمان از بیخ و بن نا

 . نادرست موجب اتخاذ مواضع متفاوت و حتا متضادی نسبت به روحانیون حاکم شد که بعداً به آن خواهم پرداخت

های انحصارطلبانه و  هها، ایجاد مانع در برابر تحقق همه خواست گرائی آمیز و قانونی در برابر واپس از منظر تاریخی مقاومت مسالمت

از منظر نگاه . کوشش در راه یک ساختار سیاسی دولتی پارلمانتاریستی، وظیفه مبرم همه نیروهای سیاسی واقعاً دموکرات بود

اما این مقاومت متأسفانه از . گرائی بر حق بوده و ارزش و اهمیت تاریخی خود را دارد امروزی، مقاومت سازمان در برابر رشد واپس

دهی این مقاومت قبل از  از این روی سازمان در سازمان. گرفت که اساساً ماهیتی یکسان داشت تندروانه دیگری نشأت می موضع

چه که در برخی موارد به طور صحیح انجام  های مرحله تحول تاریخی کشور را به درستی درک نکرد، آن گی همه مختصات و ویژه

سازمان نه به . بینانه بود سو و بدون دارا بودن یک سیاست عملی دقیقاً واقع ی با نیروهای همروانه، بدون اتحاد و هماهنگ داد نیز تک

توانست به تنهائی آن هم با در پیش گرفتن رادیکالیسم انقالبی خود در برابر امواج  ائتالف با دولت موقت راغب بود و نه می

 . از از کار برد خشونت مستقیم ابائی نداشتند، بایستدهمان آغ   ها و تهاجمات وحشیانه قشریون که از گسترده یورش

 



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

223 

گاه اجتماعی و طبقاتی سازمان  پای
های  هایی از توده یان و تحصیل کردگان شهری و بخشدانشجوهای اجتماعی سازمان عمدتاً از اقشار میانی، از جوانان و  پایه

واقعیت این است که در شرایط سلطه . شد یره تشکیل میترکمن صحرا و کردستان و غ( خلقی)ها و مناطق قومی  زحمتکش روستا

های  های مارکسیستی قادر نبودند رابطه و پیوند حداقلی با توه ها به ویژه جریان طوالنی دیکتاتوری بر کشور، کلیه محافل و گروه

ها جزو اصول  ت پراکنده آنفعالیت در میان کارگران و اثر گذاری بر مبارزا. های کار و زحمت بر قرار نمایند مردم در محیط

ناپذیر با جدیت ادامه  های خستگی با این حال تالش. آمد اما در عمل موفقیتی به دست نمی. های انقالبی بود اعتقادی فعالیت چپ

کوشید عناصری از خود کارگران را با  های کارگری، می هر گروه و محفل مارکسیستی برای پیدا کردن راه نفوذ به محیط. داشت

ی فدائی خلق، در واقع محصول ناکامی طوالنی ها چریکگیری سازمان  شکل. انی نظری خود آشنا و به صفوف خود جلب کندمب

البته روی . ها بود شدن مکرر آن کشان و متالشی های کارگران و زحمت های سیاسی در بر قراری رابطه جدی با توده مدت گروه

های انقالبی ایجاد کرده بود  و موانعی که رژیم شاه در مقابل کلیه مبارزان به ویژه چپ ها آوری به مبارزه مسلحانه برای شکستن سد

در طول چند سال مبارزات چریک شهری که تا انقالب بهمن ادامه داشت، سازمان با وجود . ای ببار آورد نیز نتوانست نتیجه

در مقابل، سازمان توانست پیوندهای تنگاتنگی با جنبش . های مکرر موفق نشد رابطه جدی و مشخص با کارگران برقرار سازد تالش

طی این . شد ها تأمین می های دانشگاه یان و تحصیل کردهدانشجودر واقع بیشترین اعضای سازمان از میان . ئی به وجود آورددانشجو

کشان  بی کارگران و زحمتها سازمان ادعای پیشاهنگی طبقه کارگر نداشت اما خود را به لحاظ مسلکی جزیی از جنبش انقال سال

 . کند دانست که در غیاب یک حزب واقعاً کمونیست از منافع و مصالح عمومی آنان دفاع می ایران می

سازمان . های مردم و از جمله با کارگران فراهم شد ای بتدریج شرایط بر قراری رابطه با توده گیری جنبش اعتراضی توده با شکل

دهی به این  گیری و پاسخ ت سنگینی که قبالً متحمل شده بود، ظرفیت و توانائی چندانی برای بهرهدر پی تلفات و ضربا ها چریک

سازمان حتا . ای بود موثر با حرکات و اعتراضات توده  دهی الزم برای ارتباط ها و به ویژه سازمان سازمان فاقد کارد. شرایط نداشت

هواداران البته در . یافته بر قرار نماید همه جای کشور بودند ارتباطات جدی و سازمان های هوادار خود که تقریباً در قادر نبود با توده

در آستانه انقالب . زدند ای دست می های گسترده های مردم به فعالیت هر جا با اقدامات و ابتکارات خود، در میان کارگران و توده

در طول چند سال مبارزه چریکی، گرچه  .های جوان بود کرده فکران و تحصیل ترکیب اعضای سازمان به روشنی متشکل از روشن

یا خود زمانی کارگر بودند و یا از منشأ و خانواده کارگری برخاسته و جان خود را از دست داده بودند، با این  ها چریکتعدادی از 

 . شدند ، تنها در صد کوچکی را شامل میها چریکهمه این تعداد از 
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های اجتماعی  گروه. روبرو شدعلنی  نیمه شاهی و پیروزی قیام، سازمان با شرایط جدیدی از فعالیت علنی و بعد از فروپاشی استبداد

در این موقع بیش از نود در صد اعضای سازمان، از . هوادار برای بر قراری تماس و ارتباط به سوی ستادهای سازمان هجوم آوردند

های هوادار  ترکیب اجتماعی محافل و گروه. شدند دانش آموزان تشکیل می یان و نیزدانشجوها و  فکران، تحصیل کرده روشن

فکران  ها در میان روشن نباید فراموش کرد که در آن سال. سازمان نیز به لحاظ طبقاتی و جذب کارگران چندان امید بخش نبود

ای توسط  یری جنبش اعتراضی، تالش تازهگ بالفاصله بعد از شکل. چنان قوی بود ها هم چپ، گرایش جدی برای فعالیت میان توده

که من از نزدیک با آنجا  تا. چیز بود ها در جذب کارگران نا اما حاصل این تالش. فکران چپ به طور خود جوش آغاز شد روشن

ردار ها به نحو مشهودی از ترکیب کارگری برخو یک از آن ها و محافل هوادار در مازندران بر خورد داشتم، تقریباً هیچ گروه

فکران هوادار روابط خوبی با برخی از  و بهشهر به همت روشن( شاهی سابق)در برخی شهرهای کارگری مانند قائم شهر . نبودند

کدام حتا یکی دو تن از کارگران صنعتی را که به منافع خود تا حدودی  توان گفت که هیچ اما نمی. کارگران مبارز برقرار شده بود

به دلیل وجود ... هایی مانند خوزستان و اصفهان و در تهران، تبریز و استان. را جذب کرده باشند( «ها پرولتر» یعنی)آگاه شده باشند، 

به . هایی از کارگران آگاه، سازمان توانست برخی از آنان را به صفوف خود جلب کند کارخانجات بزرگ و شرکت نفت و الیه

توان ترکیب طبقاتی نیروهای هوادار و به طور کلی  طبعاً نمی( و اکنون)آن زمان  گونه آمار و یا بررسی علمی در دلیل نداشتن هیچ

توانم  من صرفاً با اتکاء به مجموعه شناخت و تماس و تجربیات مستقیم خود، می. پایگاه طبقاتی سازمان را به روشنی ترسیم نمود

 : بیان کنماینجا  ام را در ارزیابی شخصی

 

ها و مواضع  های سیاسی و عملی در مورد هدف و یا آموزش  اران سازمان نه به دلیل شناخت و آگاهیبه گمان من بخش اعظم هواد

ی فدائی ها چریک  های مبارزاتی و سر سختی و فداکاری و از جان گذشتگی سیاسی سازمان، بلکه عمدتاً به دلیل دلبستگی به شیوه

های کوچک و بزرگ  تر به طور عملی از طریق محافل و گروه اداران آگاهالبته هو. ها، به سازمان جلب شدند خلق و مستقل بودن آن

های فعالیت خود در بسیاری از نقاط مختلف کشور  فکری به کمک عوامل فامیلی و روابط آشنایی و دوستی و غیره در محیط روشن

های مردم خود در شرایط  البته توده. ندکشان شهر و روستا را جلب نمای گاه گسترده از مردم و زحمت هایی توانستند سمپاتی الیه

. دادند و مواضع و شعارهای مبارزه جویانه سازمان نشان می ها چریکگیری روحیات انقالبی، توجه مشهودی نسبت به صداقت  اوج

یم برای گرا به طور مستق هایی از کارگران نسبتاً آگاه و چپ بعد از تشکیل ستاد سازمان در تهران و برخی شهرهای بزرگ الیه

 . کسب حمایت و رهنمود به سازمان مراجعه کردند

ای از مردم  های گسترده با توجه به تسلط فضای سنگین مذهبی برجامعه به ویژه قرار گرفتن روحانیون سنتی در رهبری جنبش، گروه

وجود روحانیون سنتی . کردند شهر و حتا روستا در نقاط مختلف کشور نسبت به سیر تحوالت سیاسی به نوعی احساس خطر می

شیعه در رهبری کشور، از جمله در مناطقی مانند کردستان و ترکمن صحرا، در ذهن و روحیه مردم سنی مذهب این مناطق نیز 

ی فدائی خلق، تنها سازمان ها چریکواقعیت این است که سازمان . کرد تردیدهای جدی در مورد مقاصد رهبران جدید ایجاد می
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سازمان خود به لحاظ گرچه  .ها محفل و گروه هوادار خود در تمام کشور فعالیت داشت ها و صد مک دهسراسری بود که به ک

های متعصب هوادار روحانیون و تحریکات آنان تحت فشارو منگنه قرار  های توده سیاسی با انحصار طلبی و اعتراضات و مخالفت

سازمان . وی انقالب بود که موضعی اپوزیسیونی در پیش گرفته بودبا این همه، تنها تشکیالت سراسری غیر مذهبی از ارد. داشت

در حد جدایی دین و مذهب از دولت نه )های سکوالر جامعه را  حتا از قبل از قیام با اتخاذ سیاست مستقل و انتقادی، توجه بخش

جتماعی شهری و روستایی از همه رقم های ا طبعاً در میان این الیه. به سوی خود جلب کرده بود( ای از آن جدایی هر ایدئولوژی

ها بیشتر در میان اقشار میانی جدید مانند کارمندان، فرهنگیان، استادان دانشگاه، پزشکان و  در شهر. گرایشات طبقاتی وجود داشت

ضع و ها به طور عینی و مستقیم با موا آن. سایر تحصیل کردگان جامعه، گرایشات هواداری از سازمان به سرعت گسترش یافت

های گذشته و  ها و شیوه اینان در همه جا بازگشت رفتار. کردند های متعصب مذهبی مخالفت می های روحانیون سنتی و توده شیوه

به طورکلی اقشار تحصیل کرده . آمد ناموسی به حساب می دیدند که در آن حتا دست دادن مردان و زنان، فحشا و بی ای را می کهنه

های سیاسی دموکراتیک به خصوص ایجاد محدودیت فزاینده علیه زنان و پوشاک  و ضدیت آنان با آزادی نسبت به روحانیون سنتی

ای از  های گسترده در واقع بخش. همان آغاز به مقاصد روحانیون سنتی بد بین بودند   لذا از. آنان و غیره ناراحت و معترض بودند

گرائی مذهبی  تر برخوردار بودند، با مشاهده واپس تر و امروزی یک زندگی مدرن ها که از مزایای های میانی ساکن شهر اقشار و الیه

. ها خود جزو ناراضیان و مخالفان هر چند خاموش رژیم و استبداد محمدرضاشاهی بودند آن. خیلی زود از روحانیون روی گرداندند

. گرائی نشان داده بود امید بستند لفت خود را با واپسای از این طیف اجتماعی، پس از انقالب به سازمان که مخا بخش قابل مالحظه

. ها و گرایشات خود را دنبال کنند ها، بسیاری از محافل مارکسیستی، به دور سازمان جمع شدند تا به یاری آن خواست جدا از این

بسیاری از . خود مشغول بودند های کار اما آنان بیشتر در محیط. کشان نیز به سازمان امید بستند هایی از کارگران و زحمت بخش

ای از  عده. هواداران در آستانه پیروزی انقالب برای بر قراری رابطه و شرکت در مبارزات کارگران به کارخانجات مختلف رفتند

کشان  هم زمان هواداران در مبارزات زحمت. آنان خود بتدریج کارگر شدند و نفوذ و پیوند خوبی با کارگران برقرار کردند

گیری انجام داده و در نتیجه توانستند حمایت و  های چشم ها برای کسب زمین و یا ایجاد شوراهای روستایی و غیره، فعالیت تاروس

 . عالقمندی آنان را به سازمان جلب نمایند

نان و ای از دهقا های قابل مالحظه های اجتماعی سازمان به سرعت گسترش یافت و حتا بخش از فردای پیروزی انقالب پایه

. شد چنان از صفوف اقشار میانی و تحصیل کرده تشکیل می اما ترکیب کمی و کیفی فعالین سازمان هم. کشاورزان را در برگرفت

های کارگری نیز وجود داشتند اما این بخش تنها در صد کوچکی از کل فعاالن را به خود اختصاص  گرچه از مبارزان محیط

 .زیت سازمان مبین همین وضعیت بودترکیب اجتماعی اعضای مرک. داد می
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 ( مازندران)مأموریت شمال 
های ساواک شهر  دربخشی از ساختمان. رسید های کشور می ها و استان تر هواداران سازمان در غالب شهر اخبار تشکیل ستاد یا دفا

اداران سازمان از شهرهای دیگر به هو. ی فدائی به کوشش رحیم کریمیان دائر گردیدها چریکساری مرکز استان مازندران، دفتر 

اما این . زندانیان قدیمی بودند با سازمان اختالف نظر جدی داشتند فکرش که غالباً از  رحیم و دوستان هم. کردند این دفتر مراجعه می

فدائی خلق یک  یها چریکاز دید هواداران و مردم، . و طرح آن هم در آن موقعیت نیز عملی نبود. اختالفات جنبه بیرونی نداشت

برای پاسخ . کردند هواداران سازمان در شهرهای مازندران غالباً به ستاد تهران و یا به ستاد ساری مراجعه می. دست و یگانه بودند

های آنان در مازندران، رهبری سازمان تصمیم گرفت من و ناهید قاجار  دهی فعالیت ها و مسایل هواداران و سازمان دهی به خواست

رسید  هم زمان اخباری از حرکات و فعل و انفعاالت هواداران در گنبد می. را به شمال بفرستد( عباس هاشمی)و هاشم ( شمهرنو)

پور و منصور غبرایی تصمیم مرکزیت را با ما  مجید عبدالرحیم. کرد که ضرورت رسیدگی و برقراری تماس در محل را ایجاب می

تا این . ما گذاشته شده بودهیئت  ها و مسایل هواداران در گنبد نیز برعهده به درخواستدر این جلسه، رسیدگی . در میان گذاشتند

به هرحال مسئولیت سیاسی بر . زمان برخی از هواداران گنبد یا مستقیماً و یا با واسطه برخی از دوستان، با ستاد تهران رابطه داشتند

در . رنوش ومسئولیت امورامنیتی و اجرائی بر عهده هاشم گذاشته شدعهده من و مسئولیت تدارکات و امور تشکیالتی بر عهده مه

اما بیرون از این جلسه مجید به من و مهرنوش جداگانه در مورد هاشم . هاشم برای من به درستی معلوم نبود آن زمان مسئولیت 

این نحوه برخورد در !! را داشته باشیمهاشم به اصطالح هوای او  روی و یا تندروی  تذکراتی داد و به ما فهماند که به دلیل تک

ها به خود فرد، آسان نبود گرچه در انتقادات و انتقاد از خود دائمی با  بیان کمبود. گرفت ها غالباً صورت می ها و مأموریت تصمیم

به نوعی شد، اما بیان یک نقطه ضعف تکراری به فرد، عمالً تبدیل  گوئی بیش از حد ایرادات مطرح می صراحت و حتا رُک

گزاری توانائی فرد مربوط  در مواقعی که موضوع به ارزیابی و ارزش. آیند نبود گاه خوش شد که هیچ سرکوفت و سر زنش می

به خصوص در انتخاب مسئول هنگامی که بیش از یک فرد برای . آمد هایی به وجود می شد همواره مشکالت و ناراحتی می

به هرحال توصیه مجید مربوط به تک روی یا تندروی . غالباً پنهان را در پی داشت  احتیمسئولیت واحدی مطرح بود، کدورت و نار

کردم دلیلی وجود ندارد که در باره  همان زمان گمان می   این مسئله را باید متذکر شوم که در. هاشم بود که مرا به آن توجه داده بود

 ! ها نشده باشد هایی به آن یهها زندان، تازه به سازمان پیوستم توص من که بعد از سال

ستاد ساری در . به هرحال ما سه نفر در اوائل اسفند به سوی ساری روان شدیم و مسئولیت ستاد را از رحیم کریمیان تحویل گرفتیم

. کردند از همه سو هواداران مراجعه و تقاضای امکانات و کمک و رابطه می. های جدید ساواک شهر واقع بود بخشی از ساختمان
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ما در فاصله . رسید ها می های مالکان بزرگ توسط ترکمن های فزاینده تصاحب زمین هم زمان از منطقه ترکمن صحرا اخبار حرکت

درعین حال برای . های اولیه با واحدهای هواداران برقرارکردیم کوتاهی به شهرهای آمل، بابل، ساری و گرگان رفته و تماس

اولین تماس ما با دوستان ترکمن از طریق حسن . شرایط و مقدمات را فراهم ساختیمآنجا  سفر بهبرقراری تماس با دوستان گنبد و 

حسن در زندان شیراز با رفیق ترکمنی به نام یوسف کُر آشنا بود که به دلیل داشتن گرایشات . برقرار شد( رفیق قاسم)جعفری 

 . زندانی شده بود 1323و  1322های  در سالدانشگاه اهواز،  شجوئی در گروه مشهور به ستاره سرخ درتی و فعالیت دانمارکسیس

بعد از انقالب یوسف با مراجعه به . یوسف هرچند که اهل بندرشاه سابق بود اما با برخی از دوستان ترکمن در گنبد روابطی داشت

من به علت . ارزان ترکمن جلب کندهای مب کوشید توجه سازمان را به منطقه ترکمن صحرا و فعالیت ستاد تهران و تماس با قاسم، 

اما بعد از چند روز جهت شرکت در قرار مالقاتی که حسن ترتیبش را . کمبود وقت، نتوانستم در ستاد تهران با یوسف دیدار کنم

  . داده بود ما سه نفر، به اتفاق قاسم و یوسف کُر، به سوی گنبد رهسپار شدیم
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 گنبد
شب . از چند و چون روابط یوسف با دوستان ترکمن گنبد اطالعی نداشتیم. سازمان به گنبد رفتیم های هواداران برای تماس با گروه

 عالوه بر یوسف و دکترآنجا  در. رفتیم( شبی که همسرش برای زایمان در بیمارستان بود همان)به منزل دکتر بردی آهنگری 

، کاکا عنصری (دبیر دبیرستان بود و به موسیقی آشنائی داشت)ی رِبا دوستان دیگری به نام گِ( رئیس دانشگاه آزاد گنبد)آهنگری 

و ( یک سال محکومیت خود را در زندان وکیل آباد مشهد گذرانده بود ۸۴ئی مشهد در سال دانشجوهای  که در جریان فعالیت)

کانون فرهنگی سیاسی »فعالیت ما حول مسایل جنبش و انقالب، . های صبح ادامه یافت جلسه ما تا نزدیکی. جمعه بُودِش آشنا شدیم

ها ونقش موثر هواداران سازمان و محافل سیاسی و چگونگی فعالیت  ، تشکیل شوراهای روستاییان و مصادره زمین«خلق ترکمن

متوجه شدیم که این دسته از مبارزان با گروه آنجا  در. مردم در انقالب و واکنش پاسداران و نیروهای مذهبی و غیره بحث کردیم

آنان از زاویه . تر این شهر اختالف نظرهائی در مورد چگونگی فعالیت در منطقه دارند تر و پرشور لی از هواداران جوانمتشک

های آنان در مورد خودداری از  ما نیز ضمن تأیید گفته. کردند های آنان انتقاداتی البته سر بسته مطرح  تری نسبت به تندروی مالیم

گیریم تا با نظرات آنان نیز  ها گفتیم که با آن دسته از دوستان تماس می های کمتر از پنجاه هکتار، به آن ها مانند تقسیم زمین تندروی

 . آشنا شویم

به محل فرمانداری شهر که توسط هواداران سازمان، دفتر کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن ( من و مهرنوش و هاشم)روز بعد ما 

در این محل با تاجی، حاجی، (. محل بعداً به ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا تبدیل شد این)شده بود، رفتیم  دائرآنجا  در

همان روزهای اول جنگ    التحصیل شده بود و در و سخنور پرشوری که به تازگی فارغرفیق جوان )بهمن، ابراهیم، قربان شفیقی 

رفیقی که بعداً با اقلیت )و آنین گوگالنی ( گرفت و کشته شد ها به اشتباه هدف گلوله قرار های ایست ترکمن گنبد در یکی از پست

این دسته از . و شاید یکی دو نفر دیگر، گفتگوهای مفصلی انجام دادیم( رفت و زیر شکنجه در زندان جمهوری اسالمی کشته شد

های انقالبی آنان به روشنی  لیتمجموعه فعا. تر بودند که در مجموع تمایالت مارکسیستی بارزتری داشتند تر و پرشور دوستان جوان

کوشیدند با سازمان تماس گرفته و به لحاظ سیاسی  آنان نیز به نوبه خود می. های سازمان و هواداری از آن قرار داشت در چهارچوب

 هسته مرکزی این گروه شامل تاجی، آنین، بهمن، حاجی و قربان شفیقی. و عملی از راهنمائی و کمک سازمان برخوردار شوند

های  های بابلسر، مشهد، تهران و برخی جاهای دیگر بودند که فعالیت غالب این دوستان ازدانشجویان فعال در دانشکده. بودند

های جزنی را مطالعه و با نظرات وی  آنان اغلب کتاب. ی فدائی خلق داشتندها چریکسیاسی با گرایشات مارکسیستی و هواداری 

این رفقا، . پرداختند ها می ای به توزیع آن ثار جزنی و دیگر نوشتجاب سازمان در سطح گستردهآشنا بودند و خود با باز تکثیرآ
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. دادند را به نوبه خود تغذیه و مبارزات پراکنده آنان را سازمان می( توانستند در منطقه ترکمن صحرا و تا جائی که می)مبارزان گنبد 

های  فعالیت. شکیالت و امکانات و نیروهای فعال متعددی را گرد آورده بودنداین دسته از دوستان، سازمان یافته و در حد خود ت

هایی در چهار چوب مواضع  ترکمن و یا فدائیان ترکمن صحرا اعالمیهخلق  فدائیان انقالبی آنان در سطحی بود که خود به نام

. داشتند  ی سازمان در تهران به طور فردی تماسبعد از پیروزی قیام، برخی از آنان با ستاد مرکز. کردند سازمان نوشته و پخش می

قبل از ورود ما به گنبد، دو تن از مبارزان به نام حشمت رئیسی ویکی دیگر از تهران به گتبد رفته و به طور مشخص با تاجی و 

 . را قرار نداشتما در جریان ماجهیئت  اما. حاجی گفتگوهائی برای سازماندهی و چگونگی فعالیت در منطقه انجام داده بودند

در آن موقع، آنان به لحاظ . دسته اول از دوستان چه به لحاظ سازمان یافتگی و چه به لحاظ تعداد، قابل قیاس با دسته دوم نبودند

در آن . و بیشتر تمایل داشتند به کار فرهنگی و سیاسی بپردازند تر بودند ها و مواضع سیاسی و انقالبی در مجموع نرم کیفیت برخورد

زمان این مواضع به نظر من با شرایط و حال و هوای انقالبی موجود در کشور و منطقه و نیز با روحیات و تمایالت سیاسی رادیکال 

 . خودمان چندان هم خوانی نداشت

ر دو دهه آخر حکومت شاه مورد هجوم وابستگان دربار، امرا و خیزی است که د ترکمن صحرا منطقه کشاورزی وسیع و حاصل

ها که با وسائل  این زمین. بازنشسگان ارتش، بنیاد پهلوی و خواهران و برادران شاه و برخی مالکان بزرگ محلی قرار گرفته بود

آب و  های بی نان ترکمن به زمینشد، از طریق غصب، اخراج یا خریدهای اجباری و یا راندن دهقا میبرداری  بهره مدرن کشاورزی

ای از صاحبان  با وقوع انقالب و فروپاشی رژیم پهلوی عده. کم حاصل و یا تبدیل آنان به کارگران کشاورزی، به دست آمده بود

مان، ازروستاییان و کارگران کشاورزی با مشاهده این وضع با کمک و تشویق هواداران س. ها فرار را بر قرار ترجیح دادند این زمین

های مرغوب، اما غصب شده  گیری زمین انگیزه اصلی و مقدماتی روستاییان بازپس. عهده گرفتندها را بر خود امور این واحد

روندی که با سرعت آغاز شده بود، با توجه به گستردگی . ها، شوراهای روستایی متولد شد در فرآیند این تالش. خودشان بود

 . یافت گیری گسترش می یا غصبی با شتاب چشم رها شده و   های مکانیزه زمین

ترین شهر ترکمن نشین است، در جریان انقالب  به طور کلی مردم گنبد و حومه که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و جمعیتی مهم

همانند سایر  اند های ساکن این شهر که شیعه مذهب ها به ویژه ترک بخش غیر ترکمن نشین مانند فارس. رفتارهای متفاوتی داشتند

های ترکمن نشین شهر در مخالفت با رژیم شاه و  اما بخش. در مبارزات ضد رژیمی فعال شدند( البته با تأخیر بیشتر)شهرهای ایران 

از میان . دادند گیری نشان نمی های قیام در مجموع از خود فعالیت محسوس و چشم اهلل خمینی تا نزدیکی یا در موافقت با آیت

یان ترکمن و یا غیر ترکمن ساکن گنبد با گرایشات فکری چپ دانشجوکارمندان، پزشکان، معلمان، محصالن و  فکران، روشن

ها، گروه هواداران سازمان بودند که با برپائی  ترین آن گیر از جمله چشم. گرفت ای انجام می های فزاینده حرکات و فعالیت

. های سازمان به سازماندهی مبارزات جاری در شهر مشغول بودند ثیر اعالمیهها و باز تک نامه های عکس شهدا و پخش شب نمایشگاه

های محفلی سیاسی فرهنگی از قبل وجود داشت حتا برخی ازدست اندرکاران این محافل برای مدتی بازداشت  البته در گنبد فعالیت
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یشات چپ داشتند، در شرایط استبدادی و سلطه فکران ترکمن که عموماً گرا های روشن منتها دامنه فعالیت. و زندانی شده بودند

فکران  گیری جنبش به همت و تالش هواداران سازمان، فرهنگیان و دیگر روشن در جریان اوج. پلیسی ساواک به ناگزیر محدود بود

 -ا گرک اقو گرک خاط»: های خلقی نظیر های ضد رژیم شاه، شعارهائی مبنی بر طرح خواست ترکمن در تظاهرات و راه پیمائی

در مدارس ترکمنی و یا ترکمن باید ترکمنی بخواند و بنویسد و مدرسه داشته  -خط و آموزش ترکمنی)« ترکمنچه مکتب گرک

 . داده بودند( باشد

کشاورزان و یا روستاییان و ساکنان دهات در همه جای کشور با تأخیر و غالباً در . ولی وضعیت در مورد روستاییان طور دیگری بود

آنان بدواً تحت تأثیر . روستاییان منطقه گنبد همین وضعیت را داشتند. نه انقالب و حتا بعد از آن وارد صحنه مبارزه شدندآستا

دهقانان . ها، به خصوص روحانیون عمده ترکمن و دیگر وابستگان به دستگاه شاه قرار داشتند القائات مالکان و صاحبان زمین

اینک . های خود از دست نداده بودند های خشن حکومت رضا شاه را در خاطره سرکوبترکمن هنوز سنگینی اثرات دیرینه 

ها و به  امنی و تاخت و تاز وابستگان رنگارنگ رژیم، در رابطه با جنبش عمومی مردم ایران با تداعی این پیشینه سخت که یاد آور نا

درست در بیستم بهمن یعنی دو . ترساندند بش و نتایج آن میطورکلی به هم خوردن امنیت و ثبات منطقه بود، آنان را از مقاصد جن

روز قبل از قیام، ساواک و وابستگان رژیم، تظاهراتی در گنبد به طرفداری از شاه و قانون اساسی بر پا کردند که در آن جمعیتی با 

ردند و یا سوار بر اسب بودند، شرکت ک رقم تقریبی بیست هزار نفر از روستاییان ترکمن را که برخی با خود قمه و شمشیر حمل می

ترین مقامات روحانی ترکمن به نام آخوند آناقلیچ  ور رئیس مرزبانی وقت و نیز یکی از باال در این تظاهرات، سرهنگ دیده . کردند

فکران  روشندر روز برگزاری این تظاهرات، گروه هواداران سازمان با بسیج نیروهای خود و سایر . کنند می سخنرانینقش بندی، 

های ورودی شهر مستقر شدند و با صحبت و کار توضیحی، تالش کردند روستاییان را از شرکت در  دموکرات در گذرگاه

ها و غیره با پخش  های ترکمن ها و وابستگان به درباریان و غاصبان زمین ساواکی. تظاهرات گنبد منصرف کنند اما موفق نشدند

اهلل خمینی، به طور  دار آیت های طرف های ساکن شهر توسط فارس ار و اذیت ترکمنمانند آزآمیز  تحریک های شایعه

تظاهرکنندگان که از . این تظاهرات به خشونت گرائید. ها برانگیختند ای احساسات قومی روستاییان را علیه غیر ترکمن شده حساب

های گنبد حرکت کرده  سپس به طرف محله ترک. کردند ها های مغازه خبر بودند، اقدام به شکستن شیشه مقاصد وابستگان رژیم بی

در مرکز شهر مبارزان فدائی و . شوند ای مضروب و دو نفر نیز کشته می در نتیجه عده. کنند به مردم غیر ترکمن حمله می

و حوادث این تظاهرات . پردازند ها می فکران ترکمن با پرتاب سنگ به طرف چماق به دستان، به دفاع از غیر ترکمن روشن

های  های ساکن گنبد شد که یکی از هدف ها به خصوص ترک ها و غیر ترکمن بار آن موجب ایجاد کدورت میان ترکمن خشونت

های متعصب پیرو  دستجات قشری و مذهبیبرداری  بهره این مساله در عین حال همواره مورد. رژیم شاه در واپسین روز حیاتش بود

 . کردند در تحریک ساکنین غیر ترکمن وسیعاً از آن سوء استفاده اهلل خمینی قرار گرفت که  آِت
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با فروپاشی رژیم، طبعاً رو در روئی مستقیم وابستگان و جیره خوارانش جای خود را به ایجاد توطئه و تحریک و استفاده از نفاق و 

های  ائی خلق ترکمن صحرا، فعالیتی فدها چریکاز این سوی نیز گروه هواداران . دو دستگی در میان نیروهای انقالب داد

را به یاری کلیه « کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن»آنان دفتر . گیری از شرایط جدید، علنی کردند زیرزمینی خود را با بهره

اما نیروهای مذهبی غیر ترکمن، عمالً . نیروهای چپ در کتاب خانه شهر دائر و سپس به محل ساختمان فرمانداری منتقل کردند

فکران و مبارزان فعال در  تمامی امکانات اداری، اننظامی و غیره را تصاحب کردند و آشکارا هیچ اعتنایی به مردم ترکمن و روشن

همان ابتدا    در واقع از. افزود این وضعیت مردم را ناراحت کرده و بر شک و تردید آنان نسبت به روحانیون شیعه . شهر نکردند

همگانی ناشی از پیروزی انقالب،   در آن زمان در پی شادی. رقابت و خصومت میان طرفین شکل گرفتفضائی مملو از سوء ظن، 

همه این مسایل به طور . توانست تصوری از آینده حتا نزدیک این فعل وانفعاالت و عمق و دامنه اثرات آن داشته باشد کسی نمی

 . عملی و عینی جریان داشت

کردند و  روزه در پارک شهر و محل کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن اجتماع میهای ساکن شهر هر  اکثریت ترکمن

دسته اول دوستان طرف گفتگوی ما، با توجه به این شرایط . دادند عالقمندی و حمایت خود را به کانون و مبارزان ترکمن نشان می

محتوی . توجه بیشتری داشتند« سیاسی خلق ترکمن کانون فرهنگی»های عینی و ذهنی، به کار فرهنگی و سیاسی پیرامون  و زمینه

های سیاسی و فرهنگی  ها، کوشش برای آگاهی ترکمن( قومی)دهی برای طرح حقوق خلقی  سیاسی و عملی پیشنهاد آنان سازمان

ای غصبی ه ها و مشارکت در مصادره زمین در ضمن این دوستان کم و بیش به کارهای مربوط به تشکیل شورا. داد مردم تشکیل می

 . کردند تر می مالکان فراری و ایجاد شوراهای کشاورزی تأکید داشتند اما کار فرهنگی سیاسی را برجسته

تر، ضمن فعالیت در کانون و هدایت و رهبری آن، بر مشارکت فعال در  دوستان دسته دوم که هم متشکل بودند و هم پر شور

در واقع این . ورزیدند ها نیز تأکید می دهی توده های اجتماعی و سازمان گروهها و ایجاد شوراهای دهقانی و سایر  مصادره زمین

دانستند و تناقضی میان این دو میدان فعالیت  دوستان، فعالیت کانون را مکمل مبارزات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم می

طبق اخبار و اطالعات موجود چنین . ودتا آن زمان چندین شورای دهقانی در منطقه ترکمن صحرا تشکیل شده ب. دیدند نمی

هواداران سازمان در این . چنان در حال افزایش بود نهادهائی با مداخله ریش سفیدان محلی و کمک هواداران، تشکیل شده و هم

ماجرا متناسب با درک و شور و شوق خود به طور خودانگیخته و با تصمیم ومسئولیت خویش هر چه که در توان داشتند برای 

آنان در عین حال در انتظار تماس و برقراری رابطه با سازمان بودند تا مسایل و کارهای . بستند ها به کار  سازماندهی و گسترش آن

این دسته از دوستان . خود را در میان بگذارند و از کمک و هدایت و تقویت سیاسی و تشکیالت سراسری سازمان برخوردار گردند

ها را با  ای و اهمیت سیاسی و اجتماعی ایجاد و استمرار شوراهای روستایی و فعالیت در میان توده تودهگیری، محتوای  جریان شکل

گیر کننده بود و  اندازهای تازه و غافل این گزارشات حاوی امکانات و چشم. تری با ما در میان گذاشتند جزئیات و اطالعات گسترده

 . انگیخت ری و اعتقادیمان را بر میهای نظ ها و بلند پروازی به همین دلیل وسوسه
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گاه آن تشکیل ستاد، محتوای سیاسی و جای
 

در . نظری و عقیدتی ما شوراهای روستائیان و کارگران و کارگران کشاورزی، از اهمیت درجه اول برخوردار بود  از دید و برداشت

تا آن زمان . ی برای تشکیل چنین شوراهائی به وجود آمدآن زمان با پیروزی قیام و انقالب، در برخی نقاط موقعیت و فرصتی استثنائ

ترکمن صحرا با دشت بزرگ و . از جمله در منطقه ترکمن صحرا چند شورای روستائیان و کارگران کشاورزی تشکیل شده بود

هداف و سیاست و اینکه این تحوالت در راستای ا. توانست برای دیگر نقاط کشور نیز نمونه و الگوی خوبی باشد حاصل خیزش می

توانست به نقش و تأثیر آن در کل حیات سیاسی کشور بیفزاید، برایمان بر جستگی خاصی  مستقل و انقالبی سازمان قرار داشته و می

 . نباید فراموش کرد که هنوز چند هفته از پیروزی قیام بهمن نگذشته بود. کرد پیدا می

های دسته دوم را پذیرفته و آن را مبنای اصلی فعالیت تشکیالت  ات و استداللگذشت، نظر با توجه به این مسایل که در ذهن ما می

به مثابه نهادی سیاسی برای هماهنگی، « ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا»بدین ترتیب نهاد . هواداران در منطقه قرار دادیم

کانون سیاسی فرهنگی خلق »نار و به موازات این نهاد در ک. سازماندهی و رهبری جنبش روستاییان ترکمن صحرا پایه گذاری شد

در مجموع گمان ما بر این بود که دوستان با تلفیق و هماهنگی این دو نهاد، به نحو . شد و به مثابه تکمیل کننده آن تلقی می« ترکمن

در پی این تصمیم، از . ندهای آن بسیج نمای تری بتوانند مردم شهر و روستا را در راه تعمیق انقالب و گسترش و حفظ پایه گسترده

 . ها، کوشش کنند مسایل موجود بین خود را حل کنند کاری ها و هم دوستان خواستیم که در پروسه فعالیت

یکی از . گیری کم و بیش توجه داشتیم مرتبط با این تصمیم( هر چند نه به طور جدی و عمیق)در آن زمان البته به نکات دیگری 

. نهادی در اوضاع سیاسی تازه کشور با حاکمیت مذهبی و توازن قوای سیاسی در کل جامعه بود این نکات جایگاه کلی چنین

جسماً گرچه  روشن بود که انقالب، برخی از نهادهای سرکوب رژیم مانند شهربانی را نابود ساخت، ژاندارمری را به تسلیم واداشت

ارتش نیز در مقابل اراده و قیام ملت شکست . برد التکلیفی بسر میو روحاً دلبسته رژیم سابق بود و حداکثر در حالت انفعال و ب

آمد و بازسازی آن نیز به زمان نیاز داشت که از حوزه  چنان کانون اصلی خطر به حساب می خورده و مرعوب شده بود اما هم

های نظامی و حکومتی  حال ارگاندر عین . امکانات ما خارج بود و حکومت جدید نیز به حفظ و وابسته کردن آن به خود کوشا بود

کارمندان ادارات مختلف به ویژه دادگستری، آموزش و پرورش، آموزش عالی . جدید هنوز در مراحل اولیه موجودیت خود بودند

د ها اعتمادی نداشتند و با ب و غیره که وسیعاً در انقالب شرکت داشتند، زیر مسئولیت دولت موقت بودند اما روحانیون سنتی به آن

بهترین حالت آنان را بستر و عوامل جذب فرهنگ رژیم شاه به حساب  و در  نگریستند میبینی تمام به هویت و موجودیت آنان 
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های  های مردم، نه تنها عملی مغایر با سیر تحوالت و دگرگونی با توجه به این شرایط، تشدید و تعمیق مبارزات توده. آوردند می

 . همان راستا قرار داشت   در سیاسی جامعه نبود بلکه درست

ها به طور  در آن زمان از نگاه و بینش حاکم بر ما، پی ریزی ستاد مرکزی شورا. غیر نظامی ستاد بود کاراکترنکته دیگر مربوط به 

به باور ما ستاد . تر خود را با نام ستاد دائر کرده بود ها دفا سازمان خود در تهران و بسیاری از شهرستان. مشخص، جنبه نظامی نداشت

من خود با توجه به مجموعه شرایط آن زمان کشور و تا آن . ها، دفتر مرکزی برای حفظ و گسترش شوراهای روستایی بودند شورا

اما این اندازه از توجه کلی و . داد، الاقل به طور حسی و تجربی به این جنبه مساله توجه داشتم اندازه که درک و تفکرمان اجازه می

به ویژه اینکه در محل اوضاع . نسبت به اوضاع سیاسی کشور، برای برخورد با مسایل مشخص در منطقه کافی نبودعمومی 

دوستان محلی ما نیز نسبت به فعل و انفعاالت متناقضی که . ای نداشتیم تری جریان داشت که ما ازآن شناخت و یا بدان توجه پیجیده

بینی  توانست پیش به طور کلی کسی در آن اوضاع پر تالطم اصوالً نمی. ی نداشتندبه سرعت در شرف وقوع بودند شناخت و تسلط

در کننده  شرکت یک از دوستان دانم هیچ که من میآنجا  تا. حتا سطحی و گذرا نسبت به حوادث احتمالی داشته باشد

یم پاسخ به ضرورت تأمین و تثبیت حقوق از نظر ما تشکیل ستاد به طور مستق. ها، در پی ایجاد کانون شورشی نبودند گیری تصمیم

ها و تأسیسات کشاورزی متعددی که  در آن شرایط برای اداره واحد. حقه پایمال شده روستاییان و کارگران زحمتکش منطقه بود

را پر  توانست به سرعت خالء مدیریت تولید ای بود که می رها شده بودند، تشکیل شوراهای روستاییان بهترین وسیله   کم و بیش

بدیهی است که این اقدام . داری جلوگیری نماید رفته کشاورزی و دام کرده از تجزیه و یا خرد شدن و هدر رفتن تأسیسات پیش

ها از آغاز به طور  شورا. ها و بنیادهای آن باشد کشان آن منطقه و تقویت پایه توانست بهترین میوه شیرین انقالب برای زحمت می

دهی  ارزان محلی و هواداران سازمان تشکیل شده بود، اما تثبیت و گسترش آن بدون حمایت و سازمانجوش با تالش مب  خود

در آن زمان در منطقه ترکمن صحرا . توانست عملی گردد ، نمیها چریکهای کشوری نظیر سازمان  روشنفکران انقالبی و سازمان

دهی  ها و پاسخ در برخورد با مسایل شورا. یب جدی وجود نداشتداران روحانیون حاکم، در عمل هیچ رق برای سازمان به جز طرف

بایست توسط  ها مسایلی داشتند که می شورا. آمد گر به وجود می بایست یک مرکز سازمان دهنده و هدایت به نیازهای روستاییان، می

ایان و ایادی مالکان فراری و گر یکی از این مسایل جلوگیری از تعرضات واپس. شد یک دفتر مرکزی هماهنگ و حل و فصل می

های محلی حکومت،  کوشیدند به نام دین و اسالم و جا کردن خود در صفوف مبارزان مذهبی و ارگان طلبانی بود که می فرصت

باید توجه داشت که وضع سیاسی منطقه به لحاظ دامنه نفوذ وابستگان رژیم سابق چندان به سود . علیه مردم و روستاییان اقدام کنند

توانست حمایت اکثریت بزرگ  کردند که طبعاً نمی غیر ترکمن گنبد تکیه می  روحانیون حاکم نیز تنها به بخش مذهبی. انقالب نبود

ترین شیوه برای  در این میان نباید فراموش کرد که تعمیق انقالب، عالوه بر اهمیت حاد سیاسی آن، موثر. ها را به دست آورد ترکمن 

به همین دلیل ظهور اشکال جدید مدیریت و . های استراتژیک ما بود قق اصول ایدئولوژیکی و هدفهموار ساختن راه تح

 . های بارز تعمیق انقالب بودند خودگردانی تولیدی و یا کمک به ایجاد چنین نهادهائی، از دیدگاه ما نشانه
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های سیاسی، فرهنگی به طور کلی ریشه در  تخواس. ای هستیم کرد درک حاکمیت خلقی یا توده ما شاهد عملاینجا  در واقع در

ها همانند سایر مناطق خلقی ملت ایران از حقانیت روشنی  طرح این نیاز. های عینی و ذهنی عامه مردم ترکمن داشت شرایط و نیاز

کتب یا ایدئولوژی را به م توانستند به راحتی خط بطالن بر این حقانیت بکشند و یا آن برخوردار بود و حتا حاکمان جدید نیز نمی

این خواست البته یکی از ارکان عمومی استقرار دولت ملی و دموکراسی پارلمانی . خاص و یا گروه و دسته سیاسی منتسب نمایند

توانست راه خود را به سوی  طلبانه آن حتا در شرایط خاص سیاسی آن زمان می طرح سنجیده و مطالباتی و اصالح. در کشور بود

گری سیر  اوضاع تماماً در راستای بروز تندروی و انقالبی. ای البته در آن زمان وجود نداشت چنین روحیه. یدمقصد هموار نما

ها و مبارزان در منطقه به طور مشخص در وضعیت روحی خاص و تلقیات انقالبی و رادیکالی  اکثریت قریب به اتفاق نیرو. کرد می

گیری  ها به شکلی مسالمت آمیز طرح و پی توان تصور کرد که این خواست ان نمیبا توجه به شرایط پیچیده آن زم. قرار داشتند

فکران انقالبی از یک سوی و شکاف فزاینده  رشد شرایط انقالبی و تشدید غلیان روحی و عاطفی مردم ترکمن و روشن. شد می

ی مخالفی از سوی دیگر، خیلی زود میان این وضعیت با موضع روحانیون حاکم و به خصوص عدم تحمل آنان از شنیدن هر صدا

های تندروی مذهبی درون  در عین حال جریان. داد گری سوق می ها را به رادیکالیسم و افراطی مسایل جنبش نوپای ترکمن

چون و چرا بودند، با انگ آشکار تجزیه طلبی، به آسانی جنبش مردم ترکمن را مورد  حاکمیت که مترصد بهانه برای تسلط بی

ها در  ها و برنامه ها و تمرکز بخش عمده انرژی اما ایجاد ستاد شورا(. کاری که باالخره از همین زاویه کردند)دادند  ار میتجاوز قر

تقویت و تحکیم آن در عمل میدان را برای طرح خود انگیخته و انفجاری نیازهای فرهنگی سیاسی مردم ترکمن، خواهی نخواهی 

تر  خیلی سریع( به ویژه در آن شرایط خاص سیاسی)های سیاسی فرهنگی  ه شدن خواستباید دانست که عمد. کرد محدود می

کرد و در نتیجه  های استقالل طلبانه را تشدید می ای وسوسه اوج پر شتاب چنین روحیه. رساند جنبش مردم ترکمن را به اوج می

ین حالت این جنبش قادر نبود از حمایت و در ا. گرفت محابای آن توسط حاکمان جدید نیز با سهولت انجام می سرکوب بی

 [ ۴۴. ]های انقالبی سراسری برخوردار گردد ها و سازمان پشتیبانی نیرو

آید، وجود شوراهای کارگران کشاورزی و دهقانان ترکمن و تشکیل  آنچه که از حوادث و روندهای طی شده در منطقه برمی

بافان و غیرو با مرکزیت و هماهنگی ستاد مرکزی  ، زنان، صیادان، قالیشوراهای مختلفی مانند شورای معلمان، دانش آموزان

اجتماعی و  -های اقتصادی های سیاسی فرهنگی و نیازهای شوراهای ترکمن صحرا، عمالً نقش تعدیل کننده و متوازنی میان خواست

الاقل از این زاویه هیچ کدام از ما به  هرچند کسی نسبت به این مسایل آگاهی و شناخت روشنی نداشت و یا. کرد طبقاتی بازی می

ها  نظر از این مسایل، هرچه که بود، ما در مجموع با تلقیات و آرزوهای سیاسی طبقاتی که سال صرف. کردیم مسایل منطقه نگاه نمی

ان و کارگران ترین رؤیاهای ما بود، با شوق و ذوقی سرشاراز عشق به خلق و انقالب، به استقبال شوراهای روستایی جزو شیرین

را  های فرهنگی مردم ترکمن کاسته و آن این تأکید البته بدون اینکه از قدر و ارزش خواست. کشاورزی منطقه ترکمن صحرا رفتیم

 ! آمدند و نه مغایر هم به گمان ما در آن زمان این دو عرصه فعالیت الزم و ملزوم یکدیگر به حساب می. کم اهمیت نماید مطرح بود
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ایل نظری و سیاسی، ما مسحور شرایطی شدیم که از هر نظر با طرز تفکر و گرایشات سیاسی و روحی ما، آماده به نظر جدا از مس

با توجه به توضیحاتی که دادم، این نهاد خصلتی دوگانه . همان آغاز با نام سازمان گره خورد   ها از تشکیل ستاد شورا. رسید می

در آن شرایط ستاد فی نفسه مساله حاد سیاسی . ها و سازمان عمل کند ع و یا به ضرر ترکمنتوانست هم به نف داشت به طوری که می

ترین موقعیت پس از  هنگام  به اما متأسفانه وجه ناخواسته بر آن تحمیل شد که مردم ترکمن و تمامی سازمان را در نا. کرد ایجاد نمی

 . های خاصی بود ای پیچیدگیمنطقه ترکمن صحرا دار. پیروزی انقالب به زیر ضرب کشاند

اما مسایل در ترکمن . هیأت سه نفره ما به طور کلی به مأموریت مازندران برای سر و سامان دادن به وضعیت هواداران اعزام شده بود

ه دهی و هماهنگی مبارزات پراکند به باور ما تشکیل ستاد به طور مستقیم در خدمت سازمان. صحرا اهمیت و کیفیت دیگری داشت

های تغذیه رژیم سرنگون شده و تعمیق روند انقالب قرار  ها و خشکاندن ریشه مردم شهر و روستا و متحد و متمرکز کردن آن

ها و تناقضات پیچیده  ها در دل یک مجموعه از تضاد ولی آن. اما عملی ساختن این امور بر عهده مسئولین ستاد و کانون بود. داشت

ها  عالوه بر این آن. های وابسته به حاکمیت جدید در مرکز، قرار داشتند یعنی تحریک برخی گروهمحلی و نیز بیرون از منطقه 

 . ها و اداره کانون را پیش ببرند های خود امور مربوط به ایجاد ستاد شورا توانستند بیشتر از درک، تمایالت، روحیات و توانائی نمی

اما ما در آن زمان نه . که دیر یا زود حساسیت روحانیون حاکم را برمی انگیختها دارای نطفه نوعی حاکمیت محلی بود  ستاد شورا

نظر از اینکه ما به کاری  نظر از هر نیتی و نیز صرف صرف. بلکه به خصوصیت و ظرفیت دوگانه آن توجه نداشتیم« ستاد»نسبت به نام 

محلی بود که توسط یک سازمان رقیب حاکمیت « دولت»عی که انجام دادیم کامالً آگاه بودیم یا نه، تشکیل ستاد در عمل نطفه نو

این مساله نه تنها برای حاکمیت جدید و رهبران روحانی بلکه به طور کلی برای هر حاکمیت تازه دیگری قابل . پایه گذاری شد

اسفند  ۴۸اً در تاریخ هر چه که بود از نظر ما، ستاد یک مرکز و دفتر هماهنگی چندین شورای روستایی بود که رسم. پذیرش نبود

بعد از جنگ، . را در هم پیچید اما هنوز دو هفته از اعالن موجودیت آن نگذشته بود که جنگ اول گنبد بساط آن. تشکیل شد ۸۷

ها با چهره و شهرتی به تمامی ایران، دو باره به کار خود ادامه داد و به سرعت نقش مستقیم رهبری و هدایت و  ستاد مرکزی شورا

های ستاد بسیار گسترده شد و حتا به نوعی حکومت  در این دوره دامنه فعالیت. شوراهای دیگر در منطقه را برعهده گرفت ایجاد

ستاد عالوه بر رسیدگی به کار شوراهای روستاییان و تأسیسات . های محلی حاکمیت، تبدیل شد محلی خود ویژه، موازی با ارگان

 . ختالفات حقوقی اشخاص را نیز بر عهده گرفته بودکشاورزی و دامداری منطقه تا حدودی ا
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 ستاد و واکنش حاکمیت
های ترکمن صحرا به دلیل اوضاع پرتنش سیاسی در کل کشور و به ویژه در مرکز، حاد  واکنش اولیه حاکمیت نسبت به ستاد شورا

طقه ترکمن صحرا، برای اقتدار گرایان درون ای در من های مستقل توده اعالم موجودیت ستاد و ادامه فعالیت. و مسئله ساز نبود

هایی تندروی داخل  آمیز مذهبی تشکیل ستاد واکنش تخاصم. شد همان آغاز البته نوعی تمرد و تقابل تلقی می   حاکمیت جدید از

ها،  الوه بر ترکمندر شهر گنبد ع. تابیدند ها را بر نمی دهی جنبش مستقل ترکمن آنان ارتقا سطح سازمان. شهر گنبد را در پی داشت

دسته اخیر بعد از انقالب، شهربانی را در اختیار گرفتند و . ها بودند تر ترک های شاهرودی، زابلی و نیز گروه قومی بزرگ دسته

در صفوف کمیته انقالب اسالمی . ها تشکیل دادند های جدید مانند کمیته و سپاه انقالب اسالمی را منحصراً از غیر ترکمن ارگان

ها به طور  ها با ترکمن ای از مسئوالن کمیته عده. عناصر مشکوک و وابستگان به رژیم سابق به وضوح شرکت داشتند گنبد،

در تهران نیز بر همین اساس نسبت به تحوالت در گنبد و ترکمن صحرا با سوء . کردند آمیز و معارضه جویانه برخورد می خصومت

توانست حساسیت حکومت را علیه ستاد برانگیزد،  ترین مسایلی که می از مهمیکی . شد ظن و حساسیت و بدبینی برخورد می

تهیه اسلحه از سوی هواداران و مسئوالن . موضوع مسلح شدن و یا تهیه اسلحه توسط ستاد و یا سازمان در منطقه ترکمن صحرا بود

. و موقعیت و شرایط خاص آن زمان باشدتوانست بیش از حد غیر عادی و ماورای حاالت  ستاد الاقل در آن مقطع زمانی نمی

ها دادیم اما ضرورتی  ما نیز قول مساعد به آن. های مربوط به تشکیل ستاد از سازمان تقاضای اسلحه داشتند همان بحث   هواداران در

نی مقادیری شد و یا بر عکس کسا ها در جاهای دیگر نیز از سازمان می مشابه این درخواست. کردیم عاجل و ملموس احساس نمی

 . دادند اسلحه و تجهیزاتی که در قیام به دست آورده بودند به سازمان تحویل می

توانستند روند موجودیت و حرکت نهادهای مردمی مانند شوراهای روستاییان و کارگران کشاورزی  حاکمیت و رهبران انقالب می

های آن بود بتدریج در راستای همسوئی با حاکمیت و  پایه گنبد را که نه مغایر با مصالح انقالب بلکه اساساً در جهت تقویت

ایدئولوژیک نیز شدنی بود و  -وجه غیر ممکن نبود حتا در آن فضای سیاسی این امر به هیچ. های سازندگی کشور قرار دهند برنامه

اش به کلی از  با همه جوانی گذاشت چرا که سازمان ما جای می طبعاً تأثیرات محسوسی در مواضع نیروهائی نظیر سازمان ما به 

اما همه این فرضیات در عالم عمل . بهره نبود هرگونه ظرفیت و آمادگی برای ترجیح برخی مصالح عمومی بر مصالح خاص خود بی

ها فقط  گویا شورا. رسید درک ضد و نفی شوراهای کشاورزی و روستایی در حاکمیت غالب بود به نظر می. به کلی جائی نداشت

های مختلف نظیر تعاونی و حتا  دهی با نام ها بود و جوامع مختلف تا آن زمان از چنین اشکال مدیریت و سازمان ه کمونیستمربوط ب

ها خود  اسالمی. شد ها از سوی همه گرایشات سیاسی مطرح می تا مدت« شورا»همه به یاد دارند که مقوله . شورا استفاده نکرده بودند
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توانست بهانه و انگیزه  بنا بر این نام شوراهای کشاورزان به خودی خود نمی. اسالم و قرآن وجود دارد کردند که شورا در تأکید می

 ! تقابل و تشنج باشد

و نه وجود « ستاد»به وقوع پیوست نه به خاطر نام ( ۸۵از ششم تا سیزدهم فروردین )چه که در سه هفته بعد، یعنی جنگ اول گنبد  آن

ن برای ایجاد درگیری مسلحانه و نهایتاً جنگ با حکومت، بلکه به طور مشخص وجود یک اراده معطوف ای از سوی سازما برنامه

همان آغاز توسط خشونت طلبان    به سرکوب سازمان و واحدهای هواداران آن در هرجا و در هر فرصت و با هر بهانه ممکنه از

هر چند که حکومت . وجه کافی و تعیین کننده نبود زمانی به هیچاما این به تنهائی در آن شرایط خاص . درون حاکمیت جدید بود

طرف دیگر آن ما بودیم یعنی تشکیالت محلی سازمان . به طورکلی یک طرف تعیین کننده قضیه بود اما در گنبد هنوز چنین نبود

رهبری مذهبی انقالب گردن  و به ویژه خود مردم ترکمن صحرا بودند که از نظر روحانیون و تندروان حاکم به. در منطقه بود

حاکمان . تر، رشد تمایالت اپوزیسیونی مستقل از حاکمیت در ترکمن صحرا یک عامل مهم ماجرا بود به بیان دقیق. نگذاشته بودند

 . توانستند تحمل کنند ای خلقی را نمی ای در منطقه تازه حضور قدرتمند یک سازمان چپ در رأس یک جنبش توده
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 و خشونت رد منطقهاهی تشنج  زمینه
توان موارد زیر را به عنوان عوامل موثر در بروز تشنج و جنگ مورد  به نظر من در زمینه مساله خلقی یا قومی ترکمن صحرا، می

 : توجه قرار داد

 وطن ترکمن در کنار مرزهای اتحاد شوروی نزدیک به یک میلیون هم. گی خاصی برخوردار بود منطقه ترکمن صحرا از ویژه -۰

کردند که به هر حال  ای باشد اما در آن سوی مرز، مردمی ترکمن زندگی می توانست مساله این امر فی نفسه نمی. زیستند سابق می

نگر را متوجه  های مشکوک و تنگ این موقعیت ذهن. حاکمیتی هر چند ظاهری، تحت نام جمهوری سوسیالیستی ترکمنستان داشتند

ها  داوری ها و پیش ترین برداشت ترین و ساده مهم. اکمان جدید در فردای پیروزی قیام درمنطقه کردنوع فعل و انفعاالت مستقل از ح

 . بود« تجزیه طلبی»اتهام 

هایی که برای احقاق حقوق خلقی در مورد زبان، رسوم و  وجود و رشد گرایشات فرهنگی مردم ترکمن که به سرعت با فعالیت -۴

ها  سنی مذهب بودن ترکمن. ی شکل گرفته بود، سوء ظن افکار تنگ نظر را سخت برانگیختهای فرهنگی و سیاس رعایت خواست

روحانیون شیعه و سنی، یکدیگر را به لحاظ عقیدتی باطل و منحرف . بستر تشدید بدبینی و بد گمانی در درون حاکمیت جدید بود

نظر از رعایت ظواهر، حالت رقابت و عداوت  صرف های تاریخی دارند از هر دو سوی و چون چنین اختالفاتی ریشه. دانند می

این مسئله طبعاً در شرایط غیر عادی یعنی در شرایط بسیار متفاوت انقالبی به رهبری روحانیون شیعه، بدون . مذهبی حکم فرما بود

 . توانست مبدل به ترس و بیم خاصی گردد که به تخاصم و تقابل منجر شود مقدمه و به سرعت می

امت »همان اوایل انقالب آنان کلمه    در. گونه تمایزی میان اقوام مختلف ملت ایران نبودند ون متعصب شیعه، قائل به هیچروحانی -۴

هایی دایر بر استفاده از زبان و آداب و رسوم خاص  بر بستر چنین بینشی، خواست. بردند به کار « ملت ایران»را به جای « اسالمی

دیگر، در نفس خود، نوعی ایجاد شکاف در صفوف مردم ایران و تقابل و عدم پذیرش انقالب تعبییر قومی مردم ترکمن و در نقاط 

تنگ نظران افراطی، هرگونه گرایشات قومی را به سادگی و بدون کمترین احساس مسئولیت، ضدیت با انقالب و دشمنی با . شد می

آنان از رهبری مذهبی . هایی وجود داشت همان آغاز چنین بدبینی   زاز سوی مردم مناطق قومی نیز ا. فهمیدند اسالم و روحانیون می

ها و شعارهای استقالل  اهلل برایشان جنبه سیاسی و عملی داشت که با وعده کردند بلکه محبوبیت آیت اهلل خمینی پیروی نمی آیت

در آستانه و بعد از پیروزی انقالب . ودشان را به سرعت برانگیخته ب ها و نیازهای سرکوفت شده آزادی و جمهوری اسالمی، آرزو

 . های متقابل به مراتب افزود حرکات و اقداماتی صورت گرفت که بر دامنه این سوء ظن
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های ژاندارمری را در اختیار گرفته  آمیز شهربانی و پاسگاه اهلل به طور مسالمت طرفداران آیت دژ پهلویدرشهرهای گنبد، بندرشاه و 

ها در انتظامات  ها از شرکت ترکمن رهبران این کمیته. را منحصراً از افراد غیر ترکمن تشکیل دادند« المیهای انقالب اس کمیته»

در بندرشاه، جوانان ترکمن در تظاهرات و . کردند دادند، جلوگیری می ها، که اکثریت بزرگ ساکنین آن را تشکیل می شهر

ها وانتظارات آنان  همان آغاز توجهی به خواست   های ساکن این شهر، از یاما مذهب. اجتماعات ضد رژیم فعاالنه شرکت کرده بودند

توجهی  مبارزان ترکمن در واکنش به این تحقیر و بی. کردند برخورد می! و بیگانه! ها همانند غریبه نداشته و در واقع با ترکمن

با شنیدن این خبر، . معرفی کردند« بیون ترکمنشورای انقال»آشکار، ساختمان شهرداری بندر را اشغال کرده آن را به نام دفتر 

دو تن از مبارزان ترکمن . کنند بستگی و حمایت خود را به این شورا اعالم می جمعیت انبوهی در مقابل شهرداری اجتماع کرده هم

بندر »می، نام بندر شاه به با وجود مخالفت کمیته اسال ۸۷اسفند  ۰۱در . کنند می سخنرانیبه نام جلیل عرازی و ایرانپور برای مردم 

 . یابد کنونی تغییر می« ترکمن

فدائیان »فکران با هدایت تشکیالت  در بیست و سوم بهمن مردم این شهر به ویژه جوانان و روشن. تر بود در شهر گنبد اوضاع بد

اما رؤسای کمیته . لحه شدنددر مقابل شهربانی تجمع کرده برای دفاع از انقالب و دست آوردهای آن، خواهان اس« ترکمن صحرا

خواه و انقالبی را  های آزادی آنان همه ترکمن. «!!بروید از آخوند نقش بندی تأییدیه بیاورید»گویند  انقالب اسالمی با تمسخر می

ر نیروهای کاری دیگ هفته بعد، گروه هواداران سازمان با هم. خواندند ها می روان و یا پیروان آخوند نقش بندی و مانند آن دنباله

با تشکیل این کانون و . را اعالم کردند« کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن»ای شروع فعالیت  انقالبی ترکمن، طی اطالعیه

فکری محدود بود  های هواداران سازمان، جنبش دموکراتیک مردم که حالت شهری داشت و در سطح روشن گسترش فعالیت

های خود در کشمکش  ها با غاصبان زمین دهقانان ترکمن که سال. گیرد ا را نیز در بر مییابد و روستاهای ترکمن صحر گسترش می

ای بر تن و جان خسته خود  و مبارزه بودند، با گسترش جو دموکراتیک برآمده از انقالب و تالش مبارزین ترکمن، روح تازه

. زنند های غصبی خود دست می گرفتن زمین از پسآنان با استفاده از موقعیت جدید، به طور خود جوش به ب. کنند احساس می

تشکیالت فدائیان ترکمن صحرا نیز ستاد شوراهای ترکمن صحرا را . ها بود که شکل گرفتنند شوراهای روستاییان در دل این تالش

بر پایه تالش و . نیز وضعیت عمومی مشابه شهرهای دیگر ترکمن صحرا بود دژ پهلویدر . اسفند ماه پی ریزی کردند ۴۸رسماً در 

، هواداران ۸۵در سوم فروردین . کنونی تبدیل شد« آق قال»مبارزه هواداران کانون فرهنگی سیاسی در این شهر، نام پهلوی دژ به 

های مردم پاسخ دهد و افراد آن  قال نتوانست به مشکالت و خواسته کمیته اسالمی آق: ای اعالم کردند سازمان در این شهر با اطالعیه

ک پایگاه محکم مردمی برخوردار نبودند از این روی این کمیته به وسیله رزمندگان پیشگام خلق ترکمن منطقه آق قال منحل از ی

 . ایجاد گردیده است« کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن»های برحق مردم،  جای آن در جهت مبازره برای خواسته شده و به

های پنهان و آشکار همراه با بدبینی و  ها و کشمکش های اسالمی، رقابت آمیز کمیته تقابلبا توجه به اوضاع و شرایط ناعادالنه و -۲

از جمله اتفاقات مشکوکی نیز به وقوع پیوست که بدگمانی مبارزان و انقالبیون ترکمن را به . متقابل گسترش یافت  اعتمادی بی
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ش بندی که تا آخرین لحظه از سردمداران دفاع از رژیم شاه ای از روحانیون ترکمن به سرکردگی آخوند نق عده. شدت بر انگیخت

اهلل خمینی و دیگر مقامات در تهران، خود را مدافع اسالم و انقالب و  و سلطنت بودند، بعد از فرو پاشی رژیم، طی مالقات با آیت

کومت نیز با آغوش باز این تغییر از سوی ح. این امر به ویژه خشم مبارزان در منطقه را برانگیخت. حاکمان جدید معرفی کردند

توانست به لحاظ مصلحت سیاسی و جذب و الاقل خنثی کردن  البته در آن شرایط این امر می. مورد استقبال قرار گرفت  موضع

و تحقیر هایی به بهای دفع و طرد  متأسفانه چنین سیاست. مخالفین انقالب، اقدامی سنجیده و قابل توجیه باشد اما مساله فقط این نبود

 . شد نیروهای انقالبی در منطقه دنبال می

ها، به  جای تقلیل فضای بدبینی ها از سوی دولت و روحانیون، به االسالم ها و حجت های برخی از آخوند اقدامات و رفت و آمد -۸

و پی در پی شوراهای  ها، با مشاهده تشکیل سریع ها یا مباشران آن علت آن بود که صاحبان زمین. افزود ها می مراتب بر آن

نمایندگان دولت و روحانیون نیز برای رسیدگی و در واقع جلوگیری از . بردند کشاورزی، به دولت و مراکز روحانیون شکایت می

کردند  االسالم امید و شریعتی معموالً با خود تعدادی مسلسل حمل می این نمایندگان مانند حجت. رفتند ها، به منطقه می سیر رویداد

ها پشت پرده برای سازش و تقسیم موقعیت در محل با امثال  آن. های مذهبی و آشنایان خاص خود پخش کنند در میان گروه تا

اعتمادی مردم و مبارزان انقالبی ترکمن صحرا در آن مقطع  چنین اقداماتی بر عمق و دامنه بی. بندی وارد گفتگو شدند آخوند نقش

 . حساس افزود

ز شروع جنگ در گنبد، یکی از این روحانیون، به ظاهر برای بررسی مشکالت منطقه و مذاکره با آخوند درست چند روز قبل ا

کوشند با ورود به محوطه بانک عمران گنبد، این مذاکره را به هم  ها و کانون، می نیروهای ستاد شورا. رود نقش بندی به گنبد می

شود که در  در این موقع یکی از میان جمعیت متوجه ماشین پر از اسلحه می. دکنن عده زیادی از مردم نیز در محل تجمع می. بزنند

طبیعی است که چنین حوادثی، . شود ها میان مردم پخش می در یک لحظه به طور خود جوش اسلحه. حیاط بانک پارک شده بود

نون سیاسی فرهنگی خلق ترکمن و ستاد مسئوالن کا. مراحل بحرانی برساند  متقابل را به  اعتمادی توانست وضعیت متشنج بی می

شوند که حاکمیت تازه چه در مرکز  کردند، به طور مستقیم متوجه می ها حمایت می ها و اکثریت مردم گنبد و حومه که از آن شورا

گیرند  تماس می ها حتا با ضد انقالب شوند که حکومتی تر از همه متوجه می بد. ها ندارند و چه به ویژه در محل، هیچ اعتنائی به آن

 . وجه حاضر به تماس با مبارزان کانون فرهنگی سیاسی نیستند اما به هیچ

فعالیت کانون سیاسی . دهد اولیه به سرعت جای خود را به شکافی آشکار و عمیق میان طرفین می  و تقابل  بدین ترتیب بد گمانی

ها و برآمد شوق و ذوق مردم در  یل ستاد مرکزی شورافرهنگی خلق ترکمن و تشکیل چندین شورای کشاورزی و در پی آن تشک

ها را در درون حاکمیت دو  ها، نگرانی و حساسیت ها و عالیق قومی خویش و جمع شدن دور کانون و ستاد شورا طرح خواست

ی ها چریکمان آمیز آنان مسیر حرکت مردم ترکمن با توجه به استقبال وسیعی که از ساز از دید و نگاه تنگ و تعصب. چندان کرد
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ای بهتر  دادند، گویا چیزی جز در پیش گرفتن تجزیه منطقه و الحاق آن به شوروی نبود و یا به سخن دیگر بهانه فدائی خلق نشان می

 ! توانستند به دست آورند ای نمی از طرح چنین اتهام عوام فریبانه

هایی را با  در عمل نیز چنین خواست. ومی قائل نبودندتر، اصوالً هیچ حقی برای طرح حقوق ق تر و تنگ نظر روحانیون متعصب

باید اعتراف کنم که در آن زمان دانش . دادند خشونت توأم با اتهام هواداری از ضد انقالب و تجزیه طلبی و مانند آن پاسخ می

سطح کشور، رهبری های مهمی که در  ها و واکنش قدر عمیق و گسترده نبود که بسیاری ازکنش سیاسی، فکری و تجربیمان آن

. جا لحاظ کنیم گذشت در مواضع سیاسی و تاکتیکیمان به موقع و به انقالب و سردمداران حاکمیت جدید و نیز در عرصه جهانی می

که از وزنه و اعتباری در سطح کشور برخوردار شده بود، البته با  ها چریکمستقل نیروهای چپ و به طور مشخص سازمان   فعالیت

های آمریکا و کشورهای غربی را در آن موقعیت جهان دو قطبی تشکیل  ای هدفمند تبلیغاتی، به ظاهر یکی از نگرانیه بزرگ نمائی

آمریکا و . های سیاسی، دخالت در امور داخلی ایران را توجیه کنند گوئی درست و اغراق های نا کوشیدند با بهانه ها می آن. داد می

« رفتنی»ن دوستان و متحدین با ثبات خود در نزدیکی مرزهای حساس اتحاد شوروی را اش که یکی از بهتری متحدین اروپائی

دیدند، در چهار چوب رقابت جهانی و جنگ سرد و حفظ منافع استراتژیک خود، در صدد جلوگیری از مقاومت ارتش و وخامت 

گزیر برعمق  زد و به نا و انقالب بیشتر دامن میایستادن ارتش در مقابل انقالب در آن شرایط، برروند آشوب . بیشتر اوضاع برآمدند

ها از اعالم  اهلل خمینی که تا آخرین لحظه در ادامه این وضعیت چه بسا مهار جنبش از دست آیت. افزود می ها درگیریو شدت 

و برخی دیگر از این روی غرب به سرکردگی آمریکا، از طریق ژنرال هویزر آمریکائی . شد خودداری کرد نیز خارج می« جهاد»

 . کوشیدند از متالشی شدن ارتش جلوگیری کرده و با روحانیون و رهبران انقالب به نوعی سازش دست یابد

های تجربی  ها، نسبت به تمایالت توسعه طلبانه اتحاد شوروی در آذربایجان، زمینه جدا از این مسایل در جامعه و میان کلیه نیرو

های ایران با مردم جمهوری سوسیالیستی ترکمنستان  هم زبان وهم فرهنگ بودن ترکمنهم مرز و . تاریخی تلخی وجود داشت

چنین قاطبه ملت ایران نسبت به حوادثی  در انقالب و همکننده  شرکت در این زمینه تمامی نیروهای. بود  شوروی سابق، مساله مهمی

های  اگر چه نظرات و سیاست. چپ مارکسیستی بود سازمان ما نیز یک سازمان. داد حساس بودند که بوی جدایی و تجزیه می

های داخل  آوردند و ضد کمونیست را به طورکلی جزو بلوک شوروی به حساب می مستقل خاص خود را داشت اما در غرب آن

سان حضور و وجود سازمان در منطقه ترکمن صحرا  بدین. کردند کشور نیز سازمان را کمونیست و وابسته به شوروی تلقی می

از نظر ما و کلیه دوستان سهیم در تشکیل کانون فرهنگی سیاسی و ستاد . اهمیت دیگری نیز داشت که در ذهن ما هیچ جایی نداشت

ها به هیچ شکلی با انگیزه و گرایشی در راستای در پیش گرفتن روند جدایی از  شوراهای خلق ترکمن صحرا، تشکیل این نهاد

با افکار و ... دهی مبارزات مردم منطقه و تثبیت روند انقالب و گری و سازمان عالم انقالبی بدون تردید ما همگی در. کشور نبود

از این رو ما درست صد وهشتاد درجه در نقطه مقابل اتهاماتی . که در باال توضیح دادم، اقدام کردیم هایی  نظریات و برداشت

 . و سازمان تبلیغ شد مردانه علیه مردم ترکمن جوان  ناحق و نا قرارداشتیم که به 
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ما مستقل و . ما همه بدون استثناء با استقالل رأی و متکی به خود بودن و عدم هر گونه تمایالت وابستگی شکی به خود نداشتیم

ما حتا به طور مستقیم . ها بودیم ها در موضع نقد و حتا نفی حزب توده در دنباله روی از مواضع شوروی ما سال. متکی به خود بودیم

بالیدیم که  ها به خود می ما سال. های داخلی و جهانی اتحاد شوروی قرار داشتیم در موضعی انتقادی و رادیکال نسبت به سیاست

ی فدائی نیز ها چریکقضاوت افکار عمومی ملت ایران از سازمان . این حقیقت انکار ناپذیری بود. سازمان موضعی مستقل دارد

توان گفت که یکی از وجوه  می. شد های ارزشی و حیثیتی آن محسوب می گی مان یکی از ویژهدر واقع این موضع ساز. همین بود

هواداران . های هوادار در سراسر کشور، به همین وجه بارز خصوصیات سازمان متمرکز بود ها و توده عمده اعتماد اعضاء و کادر

ها و جستجوهایی که من در این باره داشتم یکی از  رسشدر پ. سازمان در گنبد نیز درست به همین روحیه و موضع مجهز بودند

های مراجعه کننده به ستاد،  از میان انبوهی از ترکمن: او گفت. دوستان پایه گذار ستاد، نکته جالب توجهی با من در میان گذاشت

مسئوالن ستاد و در رأس . تکرد از آن سوی مرز حامل پیامی مبنی بر کمک و در صورت لزوم پناه دادن و غیره اس یکی، ادعا می

های  البته خارج از دایره سازمان و توده! قاطعانه جواب رد داده گفتند هیچ نیازی به دخالت آن سوی مرز ندارند [۴۲] ،ها هاشم  آن

به خصوص . کرد داری که ناشی از برخورد سیاسی طرد و حذف سازمان به هر بهایی بود، عمل می های جهت داوری هوادار، پیش

 . انداختند های متعصب برای حذف سازمان، به هر بهتانی چنگ می گرایان و ضد کمونیست خالفین عقیدتی و واپسم
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 سازمان رد رتکمن صحرا 
برای تقویت و نظارت مستقیم بر امور و حفظ روابط نزدیک با منطقه، بنا به درخواست دوستان تصمیم گرفتیم هاشم را به عنوان 

ها بندر ترکمن نامیده  همان روز   روز بعد ما سه نفر با راهنمائی یوسف کٌر به بندرشاه که از. نبد باقی بگذاریمنماینده سازمان در گ

برای تقویت سیاسی و تشکیالتی بندر ترکمن و حومه و شهر . ای از هواداران، دفتری دایر کرده بودند نیز عدهآنجا  در. شد رفتیم می

ها و شهرهای پیرامون آن را  بایست در بندر ترکمن ساکن شود تا این شهر این رفیق می. انا بودیمگمیش تپه در صدد یافتن رفیقی تو

یکی از مسایل سازماندهی در منطقه ترکمن . بندر ترکمن دومین شهر بزرگ ترکمن نشین بود. زیر پوشش و سازماندهی قرار دهد

در شمال گرگان در دل صحرا قرار ( پهلوی دژ سابق)شهر آق قال . صحرا رابطه و هماهنگی دو شهر عمده گنبد و بندر ترکمن بود

 . کردند فعالیت میآنجا  های هوادار در دارد و تعدادی از هسته

روز بعد هاشم به محل مأموریت جدید خود به عنوان تنها عضو و نماینده سازمان در منطقه ترکمن صحرا . ما سپس به ساری رفتیم

تا آن زمان آشنائی من با هاشم به دو . به بعد بود ۸۷کنم از نوزدهم اسفند  ی بخاطرم نمانده گمان میزمان آن به درست. رهسپار شد

در . پنداشتم در واقع آنان را شهیدان زنده می. ی فدائی احترام زیادی قائل بودمها چریکمن برای او و دیگر . رسید هفته هم نمی

مسئولیتی که بر عهده او قرارگرفته بود مانند همه جا و همه افراد دیگر سازمان، عین حال هاشم رفیقی صمیمی و با احساس بود اما 

 . تر بود ها از دانش و تجربه محدودمان سنگین فرسنگ

در آن مدت کوتاه من هیچ نمودی از تندروی و یا تک روی . زد ها و تماس با هواداران کمتر حرف می هاشم غالباً در سفر به شهر

نخست اینکه اهمیت و وسعت . این برای من ممکن نبود. در عین حال مأموریت گنبد مستلزم ماندن در آن شهر بود .از او ندیده بودم

دوم اینکه من اهل ساری و مازندرانی بودم و کار در . کردم انداز احساس نمی مسایل گنبد به آن شکلی که بعداً پیش آمد در چشم

گوئی سیاسی و سازماندهی مداوم  ها بسیار گسترده بودند احتیاج به پاسخ ه برخی از آنها و محافل متشکلی ک میان هواداران و گروه

هایی برای پی ریزی  ها تالش های هواداران و برخی از کادرهای آزاد شده از زندان ها به کمک محافل و تشکل در همه شهر. داشت

ازندران برای هاشم هنوزکار و وظیفه خاصی وجود سوم اینکه در م. تشکیالت جدید شروع شده بود که حضور من ضروری بود

در هر شهری زندانیان سابق در ارتباط با هم مشغول سازماندهی . توانستم نیازهای اولیه را رفع کنم من به کمک مهرنوش می. نداشت

 . کردم استفاده می ها به نحوی من نیز در هر شهری فامیل و آشنایانی نیز داشتم که از امکانات آن. نیروهای هوادار بودند

دادیم و یا ناگزیر خودم  یا پاسخ رد می. خواستند ران می از جمله از سازمان سخن. مشغله در ستاد ساری و جاهای دیگر کم نبود

در این . نه مهرنوش و نه هاشم در این کار آمادگی نداشتند. گرفت استفاده از افراد دیگر موجب رضایت قرار نمی. رفتم می
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خودم نیز دچار مضیقه جدی بودم اما با توجه به . های حضار در موارد و مسایل مختلف پاسخ گفت بایستی به پرسش می ها سخنرانی

اندازهای ناروشن  ها و مواضع و چشم البته نه در توضیح سیاست. توانستم رفع حاجت کنم اوضاع و شرایط آن زمان در مجموع می

کلی مواضع مارکسیستی،  انقالب و مسایل حفظ و تعمیق انقالب در چهارچوب اوضاع بلکه در باره سازمان و نقش آن در 

های سیاسی و تناقضاتی که در کنه ضمیر داشتم  در واقع آن اندازه توانائی داشتم که ابهامات و تاریکی. توانستم از عهده برآیم می

 . کم و بیش بپوشانم

ها که در رویاهای خود آرزوی دیدن چریک  همه آن. سیار دور او حلقه زدندبا رفتن هاشم به گنبد، هواداران با عالقه و دلگرمی ب

هاشم نیز که در رویاهای خود هرگز چنین موقعیتی را متصور نبود اینک . دیدند باورانه او را در کنار خود می فدائی داشتند اینک نا

حرکت و رفتار وی در میان . نقالبیون پر شور یافته بودهمانند یک سردار واقعی نبرد، خود را در میان عده کثیری از هواداران و ا

 . هواداران مشتاق، در عرض چند روز عمالً از او اسطوره و قهرمان ساخت

اینکه به طور دقیق چه عامل مشخصی موجبات . ها گذشت اطالع ندارم من از مسایلی که در آن زمان کوتاه در گنبد و ستاد شورا

رسد در میان مجموعه مسایل سیاسی فکری و عملی که در آن اوضاع  بنطر می. دانستم مان نمیجنگ را فراهم آورد، در آن ز

اصوالً جستجو برای یافتن علت شروع جنگ . توانست دلیل شروع سریع جنگ باشد پیچیده دخالت داشت هیچ کدام به تنهائی نمی

یطی که در باال اشاره شد، مساله رفراندم جمهوری اسالمی با این همه به نظر من با توجه به مجموعه عوامل و شرا. کارمشکلی است

در آن زمان، سازمان تنها . کرد، بستر اصلی و عمومی تهاجم و جنگ را هموار ساخت اهلل خمینی دنبال می به آن شکلی که آیت

نظر او آشکارا انتقاد اهلل و رفراندم جمهوری اسالمی مورد  تشکیالت سراسری از صفوف نیروهای انقالب بود که از موضع آیت

بر زمینه حساس سیاسی در کل کشور و در البالی انبوهی از مسایل بحرانی که در محل جریان داشت، هر بهانه کوچکی . کرد می

 . توانست سرآغاز حمله و تهاجم به سازمان، مبارزان و مردم انقالبی ترکمن در منطقه گردد می

این . شدم بایست از فکر و نظریات مشخص او در این باره جویا می من می. نکردیم ای ما برای مسئولیت هاشم گفتگوی جداگانه

ما سه نفر به طور جداگانه گفتگو داشته و  بایستی در باره مسئولیت و وظائف هاشم، در واقع می. اشتباه جدی من در این رابطه بود

آورم  من به خاطر نمی. با رهبران سازمان در تهران مشورت کندانگیختیم تا در کارهای مهم با ما و یا دست کم  هوشیاری او را برمی

دانم ارتباط هاشم با ستاد سازمان در تهران  و نیز نمی!. که این تقسیم وظایف میان خودمان را به رفقای تهران گزارش کردم یا خیر

!. با هیچ یک از مسووالن سازمان تماس نداشتآید وی با تهران و  آنچه که از نوشته انتقادی هاشم بر می. چگونه و با چه کسانی بود

همان    منتها ما در. حال خود گذاشتیم و حتا قرار تبادل نظرهای ضروری در مواقع حساس را با هم نگذاشتیم به هرحال ما هاشم را به

در عمل شرایط . مسر بزنیم بدون اینکه زمان مشخصی در نظر گرفته باشیآنجا  به  گنبد قول داده بودیم که در اولین فرصت

تشکیالت اولیه و . ها و برقراری ارتباطات و غیره، حتا فرصت خواب را نیز از ما گرفته بود گوئی به خواست ها و پاسخ دوندگی

ها و سازماندهی  دهی ستاد شورا هاشم در دل چنین شرایط پر تناقضی با شتاب به کار سازمان نوپای هواداران سازمان با مسئولیت
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گردآوری   کردند، در پی گوئی به نیازهای ضروری ستاد و سایر اقداماتی که دنبال می دوستان در راستای پاسخ. ل شدمردم مشغو

آوری اسلحه  العاده غیر عادی و حتا متشنج، تمایل محسوسی به جمع آنان بر بستر ذهنیت چریکی در دل شرایط فوق. سالح نیز بودند

  . آورده بودند قبضه اسلحه، گرد  گویا تا آن زمان دست کم چند. داشتند
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گاه  اه موضوع خلع سالح پاس
ها در وضعیت بالتکلیفی  پاسگاه. های ژاندارمری بود های ستاد قرار داشت پاسگاه یکی از موانع جدی که درمقابل گسترش فعالیت

شد و آنان نیز طبق  ها ارائه می آن های کشاورزی علیه روستاییان به شکایات طرفداران رژیم سابق و صاحبان زمین. خاصی بودند

های رژیم سابق به نحوی  اما از سوی دیگر دهقانان و کارگران و همه کسانی که با دارو دسته. رفتند روال قبلی به سراغ این و آن می

. و پشتیبانی داشتندهای به اصطالح خودی، انتظار کمک  آنان از این نهاد. آوردند درگیر بودند به کانون و ستاد برای تظلم روی می

رسند که برای ایجاد شوراهای جدید و یا حفظ شوراهای تشکیل شده باید به نحوی از سد  برخی از دوستان کم کم به این نتیجه می

کشان  های دهقانان و زحمت توان به خواست ژاندارمری عبورکرد در غیر این صورت بدون داشتن حداقلی از قدرت اجرایی نمی

یکی . گرفت که مداخله ستاد را به ناچار در پی داشت ها صورت می زمان با این وضعیت، حرکاتی در برخی روستا هم! پاسخ گفت

، به دلیل خأل قدرتی که به وجود آمده بود، در مقابل اعتراضات روستاییان به طور (پدوی)« دوزالوم»های ژاندارمری به نام  از پاسگاه

خودی  چنین حرکاتی که به طور خود به. ها را به ستاد واگذار کردند ها نیز اسلحه آن. دادند های خود را تحویل مسالمت آمیز اسلحه

 . داد گرفت زمینه اقدامات نه سنجیده و فکر نشده ستاد را گسترش می صورت می

طور عملی گرفت، به  های مردم صورت می با توجه به مجموعه عوامل و حرکاتی که در شهر از سوی تندروهای متعصب و واکنش

پای هواداران سازمان بدون توجه به شرایط عمومی و  سان تشکیالت نو بدین. شود محتوای رزمی ستاد به سرعت برجسته می

به . شود های ژاندارمری کشیده می ها و تشنجات فزاینده محلی و کشوری که در کار بود، به خلع سالح برخی از پاسگاه حساسیت

در این مورد هاشم در مصاحبه با نشریه . ها و یا تصمیماتی قرار نداشته است در جریان چنین تالش پور، او گفته مجید عبدالرحیم

جدا از این مساله، به گفته یکی از مسئوالن آن زمان ستاد، این تصمیم به دلیل ابعاد غیر . کند ای نمی هیچ اشاره ۷۱آرش شماره 

نهایت   در . ل دیگر، داوطلبی برای اجرا نداشت و در عمل نادیده گرفته شدبینی آن و یا دالی متعارف و یا عواقب غیر قابل پیش

ای افتاد و  ناگهان ولوله. عباس هاشمی در نوبت دیگر اعالن کرد که اگر کسی داوطلب نیست من خود به تنهائی خواهم رفت

و رویاهای ذهنی هواداران عمالً به  ای تحت تأثیر اسطوره چریکی هاشم که در فاصله زمانی دو سه هفته بر بستر توهمات عده

ماجرای تالش برای خلع سالح پاسگاه ژاندارمری به . پاسگاه بسیج شدند سالحای درآمده بود، برای خلع  صورت قهرمان افسانه

باید از زبان و قلم خود دست  و ماجراهای جالبی که می)« مراوه تپه»مرزی « گروهان»ویژه کوشش نافرجام برای خلع سالح 

ها که قرار بود به کار  ستاد شورا. ، مناسبات بحرانی نیروهای انقالب در گنبد به مرحله حاد رسید(ندرکاران آن شنید و یا خواندا

گویم کشیده شد چرا که چنین اقدامی از پیش به دقت مورد ارزیابی  می. ها کشیده شد دیگری بپردازد به سوی خلع سالح پاسگاه
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با توجه به گفته مجید حتا او که مسئولیت مستقیم در مورد مأموریت ما را به عهده . قرار نگرفته بودستاد و تشکیالت هواداران 

 . داشت اطالعی از این تصمیم نداشت

دفاع کردن کشور در مناطق مرزی اتحاد شوروی نداشت که  ماجراهای مربوط به گروهان بزرگ مرزی مراوه تپه معنائی جز بی

های  نباید در این میان نقش برخی پاسگاه. توانست ابعاد جهانی هم پیدا کند بخشید و حتا می میحساسیت کشوری به ماجرا 

های  فرمانده گروهان ژاندارمری مراوه تپه بدالیل و انگیزه. ژاندارمری که به نوعی به تحریک ستاد دست زده بودند نادیده گرفت

مبنی بر تحویل داوطلبانه گروهان، از مسئولین ستاد خواست که به  اما در حقیقت مشکوک با ارسال پیام جعلی! ظاهراً شخصی؟

برای اینکه موضوع حالت طبیعی داشته باشد گفته شد که مردم محل . محل بروند تا آن را به طور مسالمت آمیز تحویل بگیرند

گروهی متشکل از چند نفر مسلح و غیر ای بیش نبود، ستاد نیز  براساس این خبر که نقشه!! صبرانه منتظر نمایندگان ستاد هستند بی

شوند از  جای تحویل گرفتن گروهان، بیشتر افراد گروه، خود در محاصره قرار گرفته و بازداشت می ولی به. فرستد مسلح به محل می

توانست  ز، مینهایت به دولت و رهبران در مرک  ها و در  پیاده کردن این توطئه و انعکاس آن به سایر واحد. مردم نیز خبری نبود

توانست به معنای یک نقشه از پیش حساب شدۀ ستاد و  چنین می این قضیه هم. موضوع را در ابعاد به کلی متفاوتی بازتاب دهد

در واقعیت، خلع سالح . آن به اتحاد شوروی و غیره تعبیر شود!! جنبش مردم ترکمن و سازمان برای جدا کردن منطقه و الحاق

توانست بهترین  ها، می هایی در آستانه آغاز حمله کمیته و سپاه به ترکمن اما چنین تالش. جه تحقق پیدا نکردو گروهان مرزی به هیچ

اهمیت و اثر . ها خلع سالح شدند و نه قبل از آن های ژاندارمری بعد از تحمیل جنگ به ترکمن البته تعدادی از پاسگاه. بهانه باشد

 . عد از آغاز جنگ دیگر به هیج وجه تعیین کننده نبودبخشی اقدامات مسئوالن ستاد و کانون ب

با این . یافت زا در هر دو سوی، به طور خود انگیخته و هدایت نشده جریان می باید دانست که بخشی از حوادث و اتفاقات بحران

توان  حتا نمی. نگ دانستورشدن ج حال نباید اتخاذ تصمیمات خاص و حتا اشتباه آمیز مسئولین ستاد را عامل تعیین کننده شعله

ها و پاسداران محلی و تقویت  های فزاینده یعنی کمیته و کشمکش ها درگیریهای اصلی  و آگاهانه طرفآمیز  تحریک اقدامات

گری شدیداً ایمانی جوانان  تواند وجود عنصر سرکش تعصب و طغیان کسی نمی. ها را تعیین کننده دانست محلی آن کنندگان غیر

ها قبل از شروع جنگ از  این نیرو. کم بگیرد ها را دست پذیری شدید آن اهلل خمینی و برانگیختگی و تلقین بی پیرو آیتانقالبی مذه

حتا . شدند اعزام می« ها کفار و عوامل روس»شهرهای دیگر مانند شاهرود، قم، بهشهر، مشهد و تهران برای سرکوب به اصطالح 

. توان تعیین کننده دانست های مخرب آن نمی های اعزامی به گنبد را با وجود نتیجهحضور مشکوک و مانورهای بعضی از آخوند

به سهم خود کار را به بحران و درگیری گرچه  مجموعه اقدامات آنان. ی مسلحانه نبودندها درگیریمسئولین ستاد به دنبال جنگ و 

ای  توان گفت که طرف مقابل از پیش با چنین قصد و اندیشه به جرأت می. ای نداشتند کشانید اما آنان هرگز چنین قصد و اندیشه می

شان  تفکر و روحیه. خواستند آنان همه چیز را برای خود می. دانستند آنان خود را حاکمان مطلق کشور و منطقه می. کرد تالش می

ه باری که در کشور به وقوع رویدادهای فاجع. بود« مردم»در واقع تفکر و روحیه مالکیت بر کل کشور، جنبش و انقالب و حتا 
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ها تعمق و  که من موضوع را طی ماهآنجا  تا. پیوست بیانگر همین نوع نگرش و تمایالت روحانیون حاکم و پیروان متعصب آنان بود

تری در کل برنامه تدارک حمله  پرس و جوهای مکرر دنبال کردم، ماجرای توطئه فرمانده گروهان مراوه تپه سهم محسوس

این اشتباه . خبرانه به دام توطئه مشکوک در مورد خلع سالح این گروهان افتادند رسد مسئولین ستاد بی به نظر می. ته استداش نظامی

با توجه به اهمیت و حساسیت بسیاری از موارد و عوامل ریز و . سیاسی، بهانه تکمیلی برای تهاجم به ستاد به دست مهاجمان داد

ها، به نظر من در دل یک کشمکش بسیار مهم سیاسی که در سطح  این همه، بخش بزرگی از این درشتی که به آن اشاره کردم، با

 . کل کشور و در مرکز جریان داشت، قابل درک و تبیین است

در همه جای کشور موضوع رفراندم جمهوری اسالمی و اختالف نظرات جدی پیرامون آن جریان  ۸۵در روزهای آغازین سال 

ترین آرزوهای خود یعنی ایجاد حکومت اسالمی  کم با دقت و با حساسیت خاصی به تدارک یکی از مهمروحانیون حا. داشت

سازمان ما نیز موضعی انتقادی . تقریباً تمام توجه و نظرات نیروهای مختلف به این موضوع بسیار مهم متمرکز شده بود. مشغول بودند

، جنگی در سنندج در گرفت که با وساطت دولت ۸۷در اواخر اسفند  در دل این شرایط،. و مخالف با مقاصد روحانیون داشت

های تندروهای مذهبی در گنبد که به دروغ به سازمان و کانون سیاسی و  آفرینی در پی این ماجرا، مساله تشنج. موقت خاتمه یافت

این مسایل گرچه خیلی . ا پیش آمدها در ترکمن صحر شد، توطئه خلع سالح برخی از پاسگاه ها نسبت داده می ستاد مرکزی شورا

در درجه اول اهمیت قرار « اسالمی»مهم و پر اهمیت بودند اما در رابطه با اختالف نظرات اصلی پیرامون رفراندوم جمهوری 

 . نداشتند

می و نیز اهلل خمینی را به دلیل مبهم گذاشتن محتوای سیاسی و ساختاری جمهوری اسال ، رفراندم پیشنهادی آیتها چریکسازمان 

در پی آن، کانون سیاسی فرهنگی خلق ترکمن نیز بر همین . روش غیر دموکراتیک برگزاری همه پرسی، مورد تحریم قرار داد

ی در روز ششم میتینگکانون به سهم خود برای توضیح بیشترِ علل عدم شرکت در رفراندم، اعالم کرد که . موضع پای فشرد

های متقابل، عزم تجاوز گران  ها و واکنش این مسلله بر بستر مجموعه اقدامات، کنش. هد کردفروردین در محل کانون برگزار خوا

این تهاجم مسلحانه، معنای سیاسی . آمیز مردم در گنبد مورد یورش نظامی قرار گرفت سیاسی و مسالمت میتینگ. مسلح را جزم کرد

مخالفت با رفراندم  میتینگموضوع این . ن در مرکز، صورت بگیردتوانست بدون اشاره یا اجازه رهبرا و یقیناً نمی. روشنی داشت

تیگ جوان سیگار فروشی به بهانه فروش سیگار قاچاق مورد تعرض کمیته قرار گرفته  اما قبل از برگزاری می. جمهوری اسالمی بود

با . رسد یک باره به نقطه اشتعال می های پیش از آن به کردهای هفته با کشته شدن این جوان مجموعه عوامل و عمل. شود و کشته می

بدین سان جنگی ناخواسته به کانون و ستاد . کنند سیاسی کانون در گنبد، کمیته و سپاه مسلحانه به آن حمله می میتینگشروع 

  .شود ها و مردم شهر گنبد تحمیل می شورا
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 ( ۸۵ششم ات سیزدهم فروردین )جنگ اول گنبد 
 ۴۱برای روز . شکیل ستاد و رفتن هاشم به گنبد، من و مهرنوش به کارمان در مازندران ادامه دادیمگیری در مورد ت بعد از تصمیم

گان به ویژه  راجع به سیاهکل و اعدام شده. اسفند هشتمین سالروز اعدام رفقای سیاهکل مراسمی در محل ستاد ساری برگزار کردیم

، اولین عیدی بود که ما بدون وجود رژیم شاهنشاهی ۸۵نوروز سال  .احمد فرهودی و عباس و اسد مفتاحی سخنانی ایراد کردم

گذشتند و تا سر بلند کنیم  زمان و حوادث به سرعت می. گذراندیم ساله و هزار فامیل غارتگر خانواده پهلوی و نوکران آن می ۴۸۰۰

ی راجع به شروع درگیری و تشنج در های ما سخت سرگرم کارهای خود بودیم که خبر. با قضیه درگیری و جنگ گنبد مواجه شدیم

اما از آن سوی، تاجی با . تماس بر قرار نشد. طی تماس تلفنی با گنبد کوشیدم مستقیماً از هاشم چگونگی ماجرا را بشنوم. گنبد رسید

در حوادث بدی آنجا  از نحوه تماس و محتوی گفتگوی کوتاه با گنبد فهمیدیم که در. ما تماس گرفت و درخواست کمک کرد

جویی، تصمیم گرفتیم من خود به گنبد بروم و از نزدیک ماجرا را بررسی و به جلوگیری از دامنه  برای چاره. شرف وقوع است

پور  در این رابطه به بررسی احتماالت و شرایط و چگونگی سفر به گنبد مشغول بودیم که از تهران مجید عبدالرحیم. تشنجات برآیم

اطالعم ولی همین  گذرد؟ گفتم بی چه میآنجا  جریان گنبد چیست و در( نام مستعار سازمانی من) پرسید رفیق عبداهلل. زنگ زد

معطل ! هاشم را چرا تنها گذاشتی! اعتراض گونه گفت بابا! حوادثی در شرف وقوع استآنجا  یکی دو ساعت پیش شنیدم که در

کوشیم که  وی ادامه داد که ما در تهران می! یری و خشونت را بگیرتوانی جلوی بروز درگ برو تا جائی که میآنجا  بالفاصله به! نکن

متوجه شدم که حوادث مهمی در شرف وقوع است که مایه نگرانی مرکزیت [ ۴۸]را بگیریم  ها درگیریبه طریقی جلوی گسترش 

 سازمان شده است 

به جز یکی دو تن از . گنبد کامالً محرمانه باشدکوشیدم که سفر من به . بالفاصله دست به کار شدم با مهرنوش قرار تماس گذاشتم

. همان موقع تأکید داشتیم که باید رفتن من به گنبد مخفی بماند   در. اطالع ماندند فعالین در ستاد بقیه از ماجرای سفر من بی

سی متوجه شده بودیم که ما به طور ح. دانستیم که با رفتن به گنبد، بالفاصله در شهر ساری مورد اعتراض قرار خواهیم گرفت می

آید، موجب مخدوش شدن چهره سازمان و اشکاالت جدی خواهد شد  که پای سازمان به میان میآنجا  ماجرای درگیری گنبد از

به اتفاق رفیق . درعین حال معلوم بود سفر به گنبد سفری خطرناک خواهد بود. بدون اینکه از دامنه آن تصور روشنی داشته باشیم

با خبر . واداران سازمان به نام داود نوائیان که امکانات مناسبی داشت، به عنوان همراه به سوی گرگان روان شدیممهندسی از ه

توانستیم عبور  نمی این جادهچون من اسلحه کمری با خود داشتم از . به گنبد بسته است( شاه پسند سابق)شدیم که جاده آزادشهر 

برای پی بردن به درستی این شایعه، به . ه و گویا در بیمارستانی در گرگان بستری استشایعه شده بود که هاشم زخمی شد. کنیم

بار تالش کردم که به طور خشونت آمیز به داخل بخش به جستجوی هاشم  یک. خیلی عصبانی و ناراحت بودم. رفتیمآنجا  اتفاق به
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مزبور  میتینگوی و صد نفر از مبارزان و مردم، قبل از . ودهاشم آنجا نب. دوست همراهم مانع شد و مرا متوجه اوضاع کرد. بپردازم

 . توسط کمیته انقالب اسالمی دستگیر و به پادگان نوده منتقل شده بودند

در دفتر سازمان در بندر . های فرعی خود را به گنبد برسانیم در گرگان به این نتیجه رسیدیم که از طریق بندر ترکمن و جاده

. ها را دردست خود داشت کارآنجا  فکر غیر ترکمن که اهل مشهد بود، عمالً جای مسئول ترکمن ان روشنترکمن، یکی از هوادار

گذاری مکرر و  کرد و با شوقی کنجکاوانه، به خشاب او گویا چنان عاشق اسلحه بود که همواره یک مسلسل یوزی را باز و بسته می

آیندی به من دست  حرکات و عالقه عجیبش به اسلحه احساس ناخوش. اشتممن با تعجب او را زیر نظر د. پر سر و صدا مشغول بود

قرار شد از راه صحرا برویم تا از شمال . راه افتادیم به. سر انجام ماشین وانتی پیدا شد. تا ساعت ده شب در انتظار ماندیم. داده بود

های شب و در میانه  نیمه. های کمیته یا سپاه خبری نبود نبندا این مسیر طوالنی اما در عوض امن بود و از راه. گنبد وارد شهر شویم

پاسگاه در اختیار . رفتیمآنجا  اجباراً پیاده شده به. رفت تر نمی ماشین جلو. راه به یک پاسگاه ژاندارمری در کنار شهر آق قال رسیدیم

با روی . و متوجه مقصد و هویت ما شدبعد از مدتی رئیس با قدرت پاسگاه با لباس شخصی و خواب آلوده آمد . ها بود ترکمن

های این  نام او اُلفت بود، ترکمنی از اهالی آق قال و دبیر دبیرستان. گشاده قول داد که با اولین ماشین ما را به سوی گنبد روانه کند

مهارت و هوشیاری تمام به رتق و او با . داد سیاسی دو سال زندان بود و همین امر به او اتوریته می گویا قبالً به دالئل غیر . شهر بود

 . رسید که از تجربه سیاسی چندان برخوردار نیست در نگاه اول آدم معتادی به نظر می. پرداخت فتق امور می

یکی دو نفر با لباس شخصی در . هیچ ژاندارمی در پاسگاه نبود. ها قرار گرفته بود دانم این پاسگاه از چه زمانی در اختیار ترکمن نمی

با حالتی . های دو طبقه وجود داشت در آسایشگاه خالی پاسگاه تخت. اما از ماشین خبری نبود. های شب در پاسگاه بودند مهآن نی

بتدریج با . بارید های گنبد باران می در نزدیکی. به راه افتادیم. های صبح ماشین وانتی پیدا شد نزدیکی. خواب و بیدار گذراندیم

ها بودند روبرو شدیم که در جهت  ی، وانت و کامیون که حاوی بار و وسائل زندگی و اعضای خانوادههای سوار کاروانی از ماشین

دو سه . فهمیدیم که اوضاع به کلی دگرگون شده و جنگی تمام عیار در جریان است. کردند خالف مسیر ما شهر را ترک می

یان متوجه شدم رفیقی آشنا اسلحه به دست پیاده به اتفاق چند نفر در در این م. کیلومتر مانده به شهر پیاده شده و به راه ادامه دادیم

رویم پاسگاه  جریان چیست؟ گفت می....!! روی رفیق با تعجب فریاد زدم کجا می. رفتند آن سوی جاده در جهت خالف ما می

 . شان ادامه دادند و به سرعت به راه!! ژاندارمری را خلع سالح کنیم

اش  باد بهاره در دشت هموار شمال گنبد با سردی سوزنده. بارید کامالً گل آلود بود ر با بارانی که هنوز میجاده خاکی در حومه شه

هایشان، با همسر و فرزندان پیاده شهر را  عده زیادی از مردم با حمل برخی وسائل ضروری خانه. کرد هایمان برخورد می به گونه

رسید  در آن شلوغی، سرانجام از کسی که آشنا به نظر می. ترکمن نشین بود دست  کای که ما وارد شدیم ی منطقه. کردند ترک می

دوست همراهم را ترک کرده به کمک راهنما به داخل شهر رفتم و در . پرسیدم فالنی کجاست؟ گفت در سنگرهای جلویی است

ول راهنمائی و دستورهائی به این و آن بود های فرعی یکی از مبارزان ترکمن را مسلسل به دست در حالی که مشغ یکی از چهار راه
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؟ و سپس به اسلحه خود و رزمندگانی که در نزدیکی ما بودند !آمیزی گفت کجایید رفیق تا چشمش به من افتاد با لحن تغیر. دیدم

خواهم با  ل میولی من او! گفتم خیلی خوب!! ها را تهیه کردند قدر معطل کردید که رفقا خود این ن آ: اشاره کرده اضافه نمود

 ! ها بگرد گفت خودت دنبال آن! دوستان مسئول صحبت کنم

دار قسمت ترکمن نشین را به ویژه  های ادامه های متعدد همراه با تیراندازی راه بندان و سنگربندی. اوضاع شلوغ و در هم برهم بود

صه با مشکالت زیاد یکی یکی دوستان را پیدا خال. گذشت تا آن زمان شاید دو روز از جنگ می. کرد با محله ترک نشین جدا می

. ها و تکمیل وضعیت تدافعی خود بودند ها و سنگربندی همه مسلح و با تمام قوا به فکر ادامه نبرد و سر و سامان دادن جبهه. کردم

جداگانه با هر یک از من از طریق مذاکره . بهمن و حاجی اصالً در شهر نبودند. ای قرار داشتند ها هرکدام در جایی و وظیفه آن

قدر طول کشید اما تعدادی که در آن زمان به عنوان مسئول و  دانم چه نمی. مسئولین شرایط را برای تشکیل جلسه فراهم کردم

ها به بحث  با آن. ها جمع کردم های عقب سنگر شدند را در یک اتاقک انباری مجاور یک ساختمان در قسمت فرمانده محسوب می

ها در مقام دفاع و جلوگیری از  در واقع هیچ جواب مشخصی به جز اینکه آن. مقصد عملیات مسلحانه را پرسیدم پرداخته هدف و

من در آن موقع به دلیل شور و احساساتی که حاکم شده بود از . تجاوز کمیته اسالمی مجبور به استفاده از اسلحه شدند، نشنیدم

ها و مراحلی برای ادامه جنگ در نظر  ی و هدف شما از این نبرد چیست؟ چه تاکتیکاستراتژ: زاویه بررسی نظامی وارد شده و گفتم

اید؟ گام بعدیتان  هایی برای ارایه به آن طرف تنظیم کرده ای و چه خواست خواهید؟ چه برنامه گرفتید؟ اصالً از این نبرد چه می

ها را به اهداف سیاسی  هدفم این بود که توجه آن. کردمها مطرح  ها و سوال شوید؟ و از این حرف چیست و کی وارد آن مرحله می

 . مبارزه بیش از پیش جلب کنم

همگی از اتاقک بیرون پریدیم تا ببینیم . کرد شنیدیم در این هنگام صدای یک هواپیمای فانتوم که در سطح نسبتاً پائینی پرواز می

وقفه از همه جا به سوی هواپیما  ها که بی ن صدای رگبار مسلسلزما هم. ناگهان هواپیما در باالی سرمان ظاهر شد. داستان چیست

جهت مصرف نکنند  ها را بی خواستم فشنگ من مکرر از دوستان می. شدند با صدای غرش مهیب هواپیما در هم آمیخت شلیک می

موضع دوستان . ه اتاقک بر گشیتمدو باره ب. رسد ها به هواپیما نمی دانستند شلیک همه می. شنید و یا گوششان بدهکار نبود کسی نمی

ها دعوت کردم که به دلیل  من از آن. های بعدی و سایر مسایل نبودند گویا هرگز به فکر هدف این جنگ و گام. تر شده بود نرم

أکید کردم که ها ت در انتهای بحث و گفتگو. ای پیدا کنیم تر به همه چیز بیندیشند تا چاره تر و عمیق مسئولیتی که بر عهده دارند دقیق

ی  در عین حال گفتم که به زود. سازمان مصرانه خواستار توقف عملیات مسلحانه است. من از سوی مرکزیت سازمان مأموریت دارم

این حرف را ! مقداری اسلحه از سوی سازمان خواهد رسید و از این نظر سازمان به وظائف و تعهدات انقالبی خود عمل خواهد کرد

 . من قبل از آمدن به گنبد زمینه حمل مقداری اسلحه را آماده کرده بودم. تان نگفته بودمبرای دل خوشی دوس

تمام انرژی و قوایشان صرف دفع حمالت و . در آن شرایط و موقعیت حساس، همه سخت سرگرم در گیری و جنگ بودند

در آن شرایط که الاقل چند کشته و عده  آرام کردن آنان. وقفه ادامه داشت شده بود تعرضات مسلحانه مهاجمان مذهبی که بی
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هواداران و . از سوی دیگر سازمان با این جنبش تازه پا، پیوندهای جدی برقرار کرده بود. زیادی مجروح داشتند کار آسانی نبود

ازمان و در برای س. وابستگان سازمان در این جنگ واقعی در گیر بودند که حمایت و مشارکت توده وسیع مردم را با خود داشتند

ی فدائی خیلی ها چریکبستگی  کردم مساله پیوندهای سازمانی و حفظ هم آن لحظه برای من که از سوی سازمان با آنان صحبت می

ها، سازمان به هرحال از افق گسترده سیاسی برخوردار بود و به مثابه یک سازمان بزرگ انقالبی در کشور  با همه این. مهم بود

درست و فاقد مبنای سیاسی  به همین دلیل با جنگ مخالف بود و آن را نا. گرفت زامات مختلفی را در نظر میبایست جهات و ال می

ها در  البته تا مدت  این دوگانگی. ای قرارگرفت از این روی سازمان به طورکلی در موقعیت و حالت دوگانه. دانست سنجیده می

از یک سوی مخالف جنگ بود و : کرد ورد جنگ گنبد به این صورت عمل میدر م. برخورد با حوادث و مسایل دیگر ادامه داشت

این دوگانگی از . کرد دانست و از سوی دیگر به تشکیالت هواداران کمک نظامی می آن را مضر برای تحکیم پیروزی انقالب می

توانست  نه می. شد اشی میها و مختصات فکر و عمل سازمان در آن مقطع حساس از حیات سیاسی تاریخی کشورمان، ن ویژگی

از . توانست قاطعانه به پشتیبانی سیاسی و نظامی از هواداران و کل عالقمندان سازمان بپردازد قاطعانه با جنگ مخالفت کند و نه می

همان ماهیت    جویان هوادار سازمان بر عهده داشتم نیز بیانگر این روی نقشی که من در آن لحظات تنگ در درون صفوف جنگ

 [ ۴۱. ]جودی سازمان در کل بودو

آمیز گنبد توسط رادیو و تلویزیون، به لحاظ  ی خشونتها درگیریجانبه  با توجه به این وضعیت به ویژه با توجه به بازتاب یک

ولی به لحاظ درونی و در صفوف نیروهای خود بیشتر در موضع . شد بیرونی، سازمان در موضع جنگ و ماجراجویی دیده می

هر یک . نتیجه نبود ها با دوستان در آن جلسه بی ها و گفتگو به هرحال بحث. سرانجام دانستن آن قرار داشت  ا جنگ و بیمخالفت ب

ها به تعمق و تأمل جدی در باره جنگ و تالش برای آماده سازی و تقلیل و تخفیف حالت جنگی و مخالفت با روحیه جنگ  از آن

های  حل  همان شب گفتگوهای بیشتری در مورد نحوه جلوگیری از جنگ و یافتن راه   .کردند طلبی در صفوف هواداران فکر می

مطرح شد . رفقای ترکمن با آشنائی از منطقه، پیشنهادهای عملی معینی ارائه دادند. ممکن برای بر قراری آتش بس با دوستان داشتم

دوستان در مورد فعال . تواند کمک موثری باشد ت، میکه دکتر منصور گرگانی که وکیل و از نزدیکان دولت مهندس بازرگان اس

ای از  اما با شروع جنگ عده. کردن روحانیون مورد احترام و یا ریش سفیدانی که در میان مردم نفوذ داشتند پیشنهاداتی ارایه کردند

ها تماس  تر با آن لبی هر چه زودبا این حال، تصمیم گرفته شد تاجی طا. آنان گنبد را ترک کرده به آق قال و گمیشان رفته بودند

تاجی را ( یکی از مبارزان اهل بندر ترکمن)در این مأموریت جمعه بُودِش . گرفته و برای متوقف کردن جنگ از آنان کمک بگیرد

که  تری داشت مساله ابعاد جدی. آنان شب بعد دست خالی بر گشتند. ها متأسفانه به نتیجه نرسید اما این تالش. کرد همراهی می

درستی جنگ را در میان مبارزان توضیح  نا. های خود ادامه دادم با این حال من به تالش. شد بایست در سطح دیگری دنبال می می

 . ها باشم توانستم از تشدید روحیه جنگی جلوگیری کرده منتظر اقدامات سازمان و نتیجه تالش در آن شرایط من تنها می. دادم می
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 توماج 
کردند، جسد جلیل عرازی دانش جوی مبارزی از اهالی  ها را مداوا می درمانگاهی که زخمی یک روز در

. تعدادی اندک از جمله من در درمانگاه بودیم. آوردندآنجا  بندر ترکمن که در جنگ کشته شده بود را به

پزشکی که . یکی دو پزشک و تعدادی پرستار از هواداران سازمان به کار مداوای مجروحین مشغول بودند

سمت سرپرستی بقیه را برعهده داشت از همه خواست که برای ادای احترام به حالت خبر دار دور جسد 

با رفیق شیر محمد درخشنده بار  اولین در همین محل برای. ما همه به حالت احترام ایستادیم. جمع شوند

به جز پرسنل اکیپ پزشکی، من تنها فرد غیر . ت گرفتآشنائی من با توماج در آن شرایط به طور ساده صور. توماج آشنا شدم

در . رفتم های جنگ، برای صحبت با فعاالن به هرجا که ممکن بود می من در پشت جبهه و سنگربندی. ترکمن در آن درمانگاه بودم

در میان مبارزان هوادار ها هیچ نقش مثبتی  توانستم با انتقاد مستقیم و آشکار، برای کاهش روحیه جنگی و تقلیل عصبیت ضمن نمی

ها و هیاهوی  به هر حال در میان تیراندازی. توانستم با صراحت منظور اصلی خود را مطرح کنم غالب اوقات نمی. سازمان بازی کنم

با سرو وضع ساده . در درمانگاه متوجه توماج شدم. ور رفتن دایمی، وقت مناسبی برای تماس و گفتگو داشتم آن ور جنگی و این

از یک ماه پیش هواداران . ای در رابطه با عملیات و یا در رابطه با آن داشته باشد رسید کار و یا وظیفه روشنفکر که به نظر نمییک 

فعاالن مختلف شهر نیز غالب آنان را به چشم چریک فدائی . کردند سازمان از نقاط دور و نزدیک به گنبد رفت و آمد می

من که . های ما شروع شد بدین ترتیب صحبت. و حالتم احساس کرد که من نیز باید فدائی باشمتوماج نیز در شکل . نگریستند می

هایمان ادامه پیدا  صحبت. کردم کردم از ابراز نظر علنی با دیگران خودداری کنم با ابهام و کنجکاوی با وی صحبت می سعی می

. داد های من با عالقه گوش می به همین دلیل به حرف. نگرد بتدریج متوجه شدم که او از زاویه نگاه متفاوتی به جنگ می. کرد

ها و استحکامات  اما رفقا سخت سر گرم رسیدگی به سنگر. ام هایم، گفتم که من از سوی سازمان به اینجا آمده درخاتمه حرف

فدائی در ابعاد متفاوتی  او نیز متوجه شد که یک رفیق. شود هستند و با کشته و زخمی شدن بیشتر، خشم و عصبیت نیز بیشتر می

 . کرد های مرا تأیید می به نظر من، خود او در مجموع برخورد مناسب سیاسی داشت و همواره حرف. کند صحبت می

دانستم از روی نیمکت درمانگاه برخاست و گفت رفیق پس چرا  در پایان این گفتگوی دو نفره، شخصی که هنوز نامش را نمی

پرسیدم مگر امکانات چاپ داری؟ گفت آره من امکانات !! ای بنویس تا آن را چاپ کنیم صورت اعالمیهها را به  معطلی، این حرف

متوجه شدم . به همین نحو عمل کردیم! دهم گفت ترتیبش را می! گفتم باید مسئولین در جریان قرار بگیرند. و دوستان فراوانی دارم

این موضوع موجب خوشحالی و امیدواری بیشتر من . کرد تشریک مساعی میتواند بنویسد و در کار نوشتن اعالمیه  که او هم می
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گرفت و نه از سوی  بایستی توسط خود دوستان ترکمن و شرکت فعال و مستقیم آنان صورت می شد چرا که کار توقف جنگ می

وقفه از آن سو  چون بی دوستان مسئول نیز سخت سرگرم بودند و. حضور داشتم ولی هیچ نقشی در جنگ نداشتمآنجا  من که در

 . ها انجام دهند توانستند کاری در توقف جنگ و یا حتا کاستن از شدت تیر اندازی گرفتند، طبعاً نمی مورد تعرض قرار می

توماج مهندس کشاورزی فارغ التحصیل دانشگاه اصفهان بود که مدت یک سال به دالیل سیاسی و مخالفت به رژیم شاه به زندان 

او در واقع برخالف . چه که بیش از دیگر مسایل در آشنائی با توماج نظرم را جلب کرد تفکر و روش سیاسی او بود آن. افتاده بود

نسبت به جنگی که در جریان بود احساس . به معنای واقعی کلمه سیاسی بود. گری افراطی گرایش زیادی نداشت بقیه به انقالبی

من از اینکه با چنین شخصیتی . من در توقف فوری جنگ خیلی زود بدلش نشسته بودنقطه نظرات . نگرانی و ناراحتی خاصی داشت

سان درخشنده توماج به سرعت وارد میدان بسیار  بدین. های خود افزودم آشنا شده بودم انرژی گرفته و با امیدواری بیشتر به تالش

گفتگوهای سیاسی مهارت ذاتی از خود نشان  در مذاکرات و. او در واقع کاراکتری سیاسی و دیپلماتیک داشت. حساسی شد

 زد، به عضویت گری موج می او با استعداد و توانایی که داشت در عرض چند روز درشرایطی که همه جا روحیه انقالبی. داد می

 . آتش بس و صلح در آمدهیئت 

 

ارزانش روحانی ترکمنی بود که . فتمدر گرماگرم جنگ یک روز با یکی از رفقای ترکمن برای دیدن آخوند ارزانش به منزلش ر

. شد ای دال بر روحانی بودن او دیده نمی نشانه  ریشی کوتاه، هیچ بر خالف روحانیون شیعه به جز ته. به شغل معلمی اشتغال داشت

من او در مسایل مربوط به درگیری و جنگ مداخله نداشت و تا آن موقع که . تکلف بود مردی حدود چهل سال، آدمی فروتن و بی

. از نفوذ کالم و اعتبار خوبی برخوردار بود. بود  آدمی متین و صمیمی. را دیدم کمترین نقشی در فعل و انفعاالت جاری نداشت

او عمیقاً مورد . کرد های آزادانه کلیه نیروهای سیاسی دفاع می اش به طورکلی مردمی و از آزادی و فعالیت افکار و نظرات اجتماعی

  . من صحرا به خصوص اهالی گنبد و جوانان ترکمن بوداحترام مردم ترک
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 سازمانهیئت  ورود
رفیقی را که هنگام ورود به گنبد دیده بودم، از . های خود ادامه دادم در فاصله چند روز که جنگ ادامه داشت، من نیز به تالش

او گنبد را به کمک قاسم از طریق بندر ترکمن . خبر بودم من از حضور او در منطقه و تشکیالت هواداران بی. منطقه خارج کردم

در انتظار اقدام سازمان بودم که به . انجام داده بودیم نتیجه مشخصی به دست نیامده بودآنجا  هایی که ما در از کوشش. ترک کرد

بینی، مستوره امیر مم: که متشکل ازهیئت  من برای آوردن این. از سوی سازمان عازم منطقه شده استهیئتی  من خبر دادند

در عین حال مطابق قرارهائی که قبالً تنظیم کرده بودم، . زاده و اشرف دهقانی بودند، خودم را به بندر ترکمن رساندم احمد

ها نیز عمالً به طور موازی در  این کار. شد های پزشکی به منطقه ارسال می بایستی از سوی سازمان مقادیری اسلحه، دارو و کمک می

هایی  گفتگو( رفیق قاسم)برای مسئولیت بندر از قبل با حسن جعفری . بندر ترکمن به سر پل ارتباطی تبدیل شده بود. جریان بود

رها کند از این روی به پیشنهادم    هایش را نیمه کاره توانست کار او که سخت سرگرم فعالیت و سازماندهی در بابل بود نمی. داشتم

توافق کردیم که به طور . ع جنگ، با توجه به شرایط حساسی که به وجود آمده بود، پذیرفتاما پس از وقو. داد جواب مثبت نمی

او در عمل دست کم حدود یک سال و نیم در . موقت به بندر ترکمن رفته مسئولیت این شهر و منطقه اطراف را به عهده بگیرد

 [ ۴۷. ]منطقه باقی ماند

همان راه پیش گفته حرکت کرده خود را به گنبد    به اتفاق از. کمن منتظر من بودندهیأت نمایندگی سازمان با اتومبیل در بندر تر

شامل مهدی هیئت  این. دیگری از سازمان در مذاکره و توافق با دولت موقت رسماً عازم گنبد شدندهیئت  از سوی دیگر،. رساندیم

و مهدی سامع بودند که مستقیم و به طور ( ی کشته شدبعداً با اقلیت رفت و توسط جمهوری اسالم)چی  فتاپور، محسن مدیرشانه

جنگیدند، تنها  های مذهبی مسلح که با تعصب شدید می گروه. رسمی در هماهنگی با نمایندگان دولت موقت به شهر گنبد رسیدند

تر  ست هرچه زودخوا دولت موقت می. کردند ها، به حرف هیچ فرد و مقامی اعتنا نمی آن. به فکر ادامه درگیری و جنگ بودند

موقعیت نمایندگان . کشیدند از جاهای دیگر حرف شنوی داشتند هایی که باید دست از جنگ می اما آن. جنگ خاتمه پیدا کند

که برای برقراری آتش  توانستند با هویت اصلی خود در شهر بمانند چه رسد به این ها نمی آن. سازمان نیز حساس و خطرناک بود

برای تأمین امنیت آنان و پیشرفت مذاکرات، به عنوان . ها باخبر بود ها نماینده دولت موقت از هویت آنتن. بس مذاکره کنند

کاری نماینده دولت و فرمانداری و دیگر مسئوالن دولتی، برای  هرچه که بود آنان با هم. شدند نمایندگان دولت موقت معرفی می

 . برقراری آتش بس فوری تالش کردند
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طوری که گفتم کار متوقف کردن جنگ از دو  همان. ای انتخاب شده بودند به طور حساب شدههیئت  یب این دوبه نظر من ترک

توانست از باالی سر ستاد و رفقای ترکمن که کامالً درگیر این جنگ شده بودند، هیچ  در عین حال سازمان نمی. سوی عملی بود

بایست شرایط آتش بس فوری فراهم شود بلکه باید در میان مبارزان  تازه می نه تنها از سوی دولت و حاکمیت. قدمی به جلو بردارد

شناخت، در  در واقع برخالف تصور عمومی که سازمان را یک طرف جنگ گنبد می. گرفت ها صورت می ترکمن نیز همین تالش

ها،  و جنگ و سنگر بندی ها درگیریها و کانون فرهنگی سیاسی در اوج  مبارزان ترکمن و غیر ترکمن ستاد شورا. عمل چنین نبود

 . شدند بایست به برقراری آتش بس و قطع جنگ راضی و متقاعد می می

گویا هنگام مذاکره با نمایندگان هیئت  اعضای این. اهلل سید محمود طالقانی به گنبد آمده بود نیز از سوی آیتهیئتی  تا آن موقع

ینکه قصد شناسائی داشتند بازداشت و در یک اتاقک روستایی و در محلی شبیه به گیرند و به اتهام ا ستاد مورد بدگمانی قرار می

من از این قضیه با خبر شده به یکی از رفقا اعتراض کرده گفتم برایم روشن ! شوند طویله در حومه ترکمن نشین گنبد زندانی می

به لحاظ سابقه . اهلل و مقصودش اعتماد داشتم صداقت آیتمن به !! کنید با این کارتان راه هرگونه مصالحه را بستید نیست شما چه می

اهلل از روی صداقت و احساس مسئولیت برای پایان دادن به  منتسب آیتهیئت  شناختی که از مواضع او داشتم معتقد بودم که امر و

ن اوین سوار مینی بوس بار هنگامی که در زندا فقط یک. من طالقانی را در زندان ندیدم. اند جنگ و خون ریزی اعزام شده

ها به محل مالقات بودم او را دیدم که به جای چشم بند مرسوم که همه ما را وادار به بستن آن  مخصوص حمل زندانیان از بند

در طول راه کوتاه تا محل مالقات او را انسان وارسته، شوخ طبع و سرحال و مقاوم دیدم که . کردند، عبایش را بر سر کرده بود می

های رمز  این لحظات حاوی پیام. کوشید با من رابطه برقرارکند های همراه حساس نشوند می هایی که ساواکی وخ طبعی و به بهانهبا ش

 . ماند اند و به همین دلیل در ذهن آدم باقی می انسانی فراموش نشدنی

عملیات مسلحانه توسط مبارزان ستاد و کانون  در جریان( شاید حدود چهل پنجاه نفر)اهلل، عده زیادی  آیتهیئت  عالوه بر بازداشت

خواهم  با شنیدن چنین خبرهائی گفتم می. کردند دستگیر شده بودند که همه را به صورت چشم بسته درمسجد بزرگی نگهداری می

و جوانان شیفته های معمولی  همه آدم! ها یهو دلم گرفت با دیدن آن. به اتفاق تاجی به مسجد رفتیم! ها را از نزدیک ببینم اسیر

های از پشت بسته، بر روی  آنان با چشم بندی که چندان دقیق نبود و با دست. بیشترشان جوان و کم سن و سال بودند. انقالب بودند

کوشیدم خود  من همواره می. کشیدم ها کنار می من خود را ازمعرض دید آن. ها نشسته بودند های مسجد در کنار دیوار و ستون قالی

ام در منطقه  های سیاسی سازمانی دیده شدن من موجب مشکالت بعدی در حرکت و فعالیت. دایره شناخته شدن دور نگه دارمرا از 

و بهشهر و یا قم آمده بودند و به دلیل ناآشنائی به ( خمینی شهر کنونی)ها از نقاط دیگر مانند شاهرود  البته بخشی از آن. شد می

ها تلقین کرده  ن به آ. ها در آمدند بودن در عملیات شهری خیلی زود به اسارت مبارزان ستاد شوراچنین ناشی  محیط شهر گنبد و هم

. کردند محابا حمله می از این روی با نفرت و خشمی عجیب، بی! روید ها می ها و کمونیست بودند که شما به جنگ کفار و روس

های بسیار خطرناکی تبدیل  اعتقاد مذهبی در آمیخته بود، در واقع به آدمآنان با تجهیز به این روحیه تهاجمی که با چاشنی ایمان و 
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ها چندان عاقالنه هم نبود چرا که متعصب  با این روحیه و تلقینات، آزاد کردن آن. ها نبود ای جز نگهداشتن آن چاره. شده بودند

ها حقوقی دارند که باید رعایت شود و اگر  نبه هرحال تنها از تاجی خواستم که آ. جنگیدند بودند و با بیرحمی و خشونت می

هایی داد و  او نیز ضمن تأیید قول. و نیز تأکید کردم بالفاصله نمایندگان طالقانی را آزاد کنند. هایشان را بازکنید ممکن است چشم

 . ران دو طرف آزاد شدندها دوام نیاورد و با آتش بس، همه اسی دانم چه شد و البته چند روزی بیشتر این بازداشت من دیگر نمی
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 تالش ربای آتش بس
. گیری در توقف جنگ در این سوی جبهه به وجود آمد تحرک چشم. تی که امیر در رأس آن بود بالفاصله دست به کار شدئهی

نقاط دیگر ها در تهران و سایر  های جدی همراه با شنیدن اخبار تأثیرات بسیارمنفی جنگ علیه سازمان و ستاد شورا صحبت و گفتگو

مردم ترکمن، سازمان را تنها مدافع و حامی خود . گذاشت جائی برای تردید در قطع فوری جنگ در فعالین ستاد و مردم باقی نمی

و اکنون حوادث . کند های آنان را طرح می شناختند که در مقابل حاکمان تازه به قدرت رسیده قد علم کرده و حقوق و خواسته می

 . های مردم منطقه به وجود آورده است شرایط سیاسی نامناسبی علیه سازمان و در نتیجه علیه حقوق و خواستهجنگ و استمرار آن 

کاری فرماندارشهر گنبد و آمادگی و کمک مقامات محلی دولت موقت برای آتش بس فوری به  مذاکرات در آن سوی جبهه با هم

چه که من در آن موقع از  آن. ها نبود وجه گوششان بدهکار این حرف ه هیچاهلل خمینی ب اما نیروهای پیرو آیت. رفت خوبی پیش می

ها  آن. اللهی، اصوالً با هرگونه آتش بسی مخالف بودند های تند روی حزب آن سوی جبهه شنیده و به یاد دارم این بود که گروه

به خصوص مردان مسلح شاهرودی و همه . بودند ها خواستار ادامه جنگ و نابودی مبارزان فدائی و ترکمن و یا تسلیم و مجازات آن

های اولیه نیز از سوی  آتش بس. کسانی که از بهشهر و قم و تهران و مشهد برای جنگ آمده بودند اصالً گوش شنوائی نداشتند

م در آن نمایندگی سازمان، ما را از وضع دوگانه حاکهیئت  تماس و هماهنگی میان دو بخش. شد وجه رعایت نمی ها به هیچ آن

ها تشویق نمائیم  کوشیدیم با توجه به این وضعیت مبارزان ترکمن را به تحمل و عدم پاسخ به تیراندازی ما می. کرد طرف با خبر می

 . تا بتوانیم تندروهای طرف مقابل را خنثی کنیم

وجه زیر بار  به هیچاما تندروهای مذهبی . با هماهنگی دست اندرکاران دو سوی جنگ، توافقی بر آتش بس صورت گرفت

ما در این سوی جنگ، تمام قوای خود را به حفظ آتش بس متمرکز . کردند کردند، در عمل رعایت نمی رفتند و اگر قبول می نمی

هایی تشویق کننده در مورد یگانگی ملی و میهنی به سود آتش بس و صلح و محکوم کردن فرصت طلبان،  امیر نیز اعالمیه. کردیم

ها، به سختی خود  یاران ما اسلحه به دست در سنگر. پشت صحنه و کلیه جنگ طلبان نوشته و فوراً چاپ و پخش شدعوامل مرموز 

علنی نشود با این حال گفتگوهای اشرف دهقانی بر اذهان هواداران هیئت  شد هویت اعضای کوشش میگرچه  .کردند را کنترل می

که خود ( زاده خواهر مسعود و مجید احمد)زاده  حضور مستوره احمد. تگذاش تأثیرات مطلوبی باقی می ها چریکو شیفتگان 

به طورکلی . ها مشغول شده بود، در روحیه مبارزان و هواداران سازمان اثرات تقویت کننده داشت پزشک بوده و به مداوای زخمی

، نشان دهنده (دائی خلق در آن زمانی فها چریکچهره آشکار و شناخته شده  تنها)حضور اشرف دهقانی در میان مبارزان ترکمن 

با این همه هر لحظه امکان پاسخ به آتش پی در پی . ی مسلحانه بودها درگیریدر قطع فوری جنگ و مخالفت با  ها چریکعزم همه 



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

293 

ها  زیاز مسئولین قول عدم پاسخ به تیراندا. ها مشغول بودم من مداوماً به تشویق آن. ها توسط رفقای ترکمن وجود داشت مسلسل

ها کاسته و به قدرت تحمل  بایستی از شدت تحریک پذیری آن کرد می قانع کردن آنان کفایت نمی. اما این کافی نبود. گرفته بودم

های متوالی  توانستند با تیراندازی خوشبختانه تندروهای مذهبی نمی. و تسلط بر اعصابشان افزود چرا که شرایط بسیار شکننده بود

مهاجمان به ادامه جنگ . ها دقیق و نیروهای بسیار در همه جا برای مقاومت آماده بودند سنگربندی. ست بزنندروی د خود به پیش

 . ها پاسخ داده شود تا جنگ طلبی و تعرضات گسترده خود را توجیه کنند خواستند از این سوی به آتش آن ها می آن. اندیشیدند می

این همه خشونت و . جویان متعصب مذهبی زیر پا گذاشته شده بود توسط جنگهای نیمه کاره  تا آن زمان چند بار آتش بس

زاده شده بود؟  توانست به بار آورد، از کجا و چگونه پایان برای جنگ و تیراندازی که طبعاً چیزی جز مرگ و خرابی نمی اشتهای بی

از کجا و چگونه و چرا به وجود آمده است و  فهمیدم که این همه کینه و عداوت من در آن موقع پیش خود در حیرت بودم و نمی

شد، اما به محض تاریکی هوا دوباره با شدت  های آنان در روز قطع می پشت این همه تعصب چه چیزی خوابیده است؟ تیراندازی

در آسمان . درسی شد، در همه جا به گوش می های مهاجمین شلیک می صفیر هزاران گلوله داغ که از خانه. شد تمام از سر گرفته می

شاید دو سه ساعت . شدند رفتند به روشنی دیده می های سرخ که به سرعت از یک جهت مشخص به سوی دیگر می مسیر گلوله

آتش بس در دو شب پیاپی با . داری ادامه داشت با این همه از سوی رزمندگان ستاد تحمل و خویشتن. چنین وضعی ادامه داشت

. ها را کنترل کنند ها در روز سوم بود که مقامات دولتی توانستند بر اوضاع مسلط شده و تندروتن. شد چنین شدت و حدتی نقض می

نمایندگی هیئت  اعضاء. نمایندگی ستاد برای مذاکره و حصول توافق قطع جنگ و برقراری صلح تعیین شدندهیئت  پس از آن

در روز سیزدهم فروردین با نمایندگان هیئت  این! تاجی ارزانش، درخشنده توماج، عبدالحکیم مختوم، بهمن و: عبارت بودند از

 : رسند دولت در موارد زیر به توافق می

 ! انتقال سریع مجروحین به بیمارستان -۰

 ! آزادی کلیه دستگیر شدگان -۴

 ! ها و پاک سازی شهر کامل طرفین از سنگر نشینی عقب -۴

 ! واگذاری حفظ نظم شهر به ارتشن تا اطالع ثانوی -۲

فضای . ها برچیده شدند پس از تثبیت آتش بس و شروع مذاکرات و حصول توافقات ضمنی و یا عملی میان طرفین، سنگر بندی

نمایندگی هیئت  .اسیران هر دو سوی آزاد گردیدند. جنگ بعد از یکی دو روز تغییر یافت و بتدریج آرامش نسبی برقرار گردید

ای از مبارزین ترکمن  ازعده. من چند روزی در منطقه باقی ماندم. فاصله منطقه را ترک کردسازمان نیز ماندن را جایز ندانست و بال

اکنون از ترکیب شرکت کنندگان این جلسه به جز . خواستم که در جائی جمع شوند تا در باره مسایل ضروری صحبت کنیم

های سیاسی اصلی و محوری مردم و مبارزان ترکمن  در آغاز من در باره ضرورت تدوین و تنظیم خواست. یوسف کُر، به یاد ندارم

هایتان به مبارزه  توانید بدون تدوین و ارائه یک طرح کلی و عمومی از خواست به دوستان با تأکید گفتم دیگر نمی. توضیحاتی دادم
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این سند ضمن . تشر شدهمان زمان من   ای بود که بالفاصله در ها تنظیم طرحی هشت ماده حاصل این نشست و گفتگو! ادامه دهید

های سیاسی و فرهنگی خلق ترکمن است در عین حال به خوبی بازتاب دهنده روحیات رادیکالیسم انقالبی آن  اینکه حاوی خواست

 !. زمان همه ما نیز هست

و جنگ، خانه و  هایی که طی حدود ده روز تشنج همه آن. همان راه قبلی به مازندران برگشتم   سرانجام من هم منطقه را ترک و از

ها چگونه و در چه شرایطی  نمایندگی ترکمنهیئت  اینکه. هایشان بازگشتند زندگی خود را ترک کرده بودند بتدریج به خانه

ها هم بنشینند اطالع دقیقی ندارم این  توانست با نیروهای متعصب مذهبی به توافق برسند و اصوالً توانستند به پای میز گفتگو با آن

 . اندرکار شنید باید از دوستان دستمسئله را 

تشکیالت هواداران سازمان نیز . هایشان ادامه دادند ها، دوباره به سازماندهی و کار مسئولین ستاد شورا. هر چه که بود جنگ تمام شد

. شد پس از جنگ موقعیت و اعتبار سازمان در میان مردم ترکمن به مراتب افزوده. به گسترش سازماندهی خود مشغول شد
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 آمداهی جنگ گنبد پی
بار در گنبد، احساسات  بازتاب اخبار و حوادث خشونت. تأثیرات جنگ گنبد، در ساری و شهرهای دیگر مازندران، بسیار منفی بود

دائیان به طوری که برخی افراد شناخته شده وابسته به ف. های گسترده مردم علیه فدائیان را برانگیخته بود اهلل و بخش دشمنانه حزب

های ساواک ساری با  ستاد سازمان مستقر در بخشی از ساختمان. ها قرار گرفتند تحت فشار و اهانت و حتا تعرض فیزیکی در خیابان

اما چندی نگذشت که با افزایش . برخی از هواداران محل دیگری در اختیار سازمان قرار دادند. ها و فشارهای کمیته تخلیه شد بهانه

های دفتر ستاد به منزلی با  تا سرانجام فعالیت. نیز به اجبار تخلیه شدآنجا  ر و حتا تیراندازی شبانه به ساختمان،های مکر مزاحمت

گویا در بسیاری از مناطق تهران علیه سازمان . مدت چند هفته سازمان در مظان اتهام بدی قرار گرفت. شرایط نیمه مخفی منتقل شد

با منظره آنجا  چند روز پس از پایان جنگ به ستاد تهران رفتم در. ها نوشته بودند بر در و دیوار شعارهای دشمنانه و اتهامات مختلف

تا آن زمان . دادند می« !فدائی فدائی، تو انگل اجتماعی»ای حدود دویست سی صد نفر طی تظاهراتی شعار  عده. عجیبی روبرو شدم

فدائی فدائی، »ای به هواداری سازمان، با تظاهراتی احساساتی شعار  یت مشابهاما چند دقیقه بعد جمع. اصالً چنین فضائی ندیده بودم

 . کردند حرکت می میکدهداده و در اطراف ستاد سازمان در خیابان « تو افتخار مائی

 در آن. در این لحظه بود که ابعاد گسترده و مخرب تأثیر جنگ گنبد را لمس کردم. دیدن چنین وضعی باعث تعجب و حیرتم شد

اهلل  حزب. نداشتم را کوتاه زمانی ی در انقالب با این فاصلهکننده  شرکت چنینی نیروهای زمان ابداً انتظار تقابل و رو در روئی این

همان آغاز تسلط    به خصوص رادیو و تلویزیون از. داد تحرک زیادی برای ادامه وضعیت تبلیغی و تحریکی از خود نشان می

واقعه جنگ در . ش یک جانبه اخبار و شایعات منفی علیه سازمان، علیه مردم کرد و ترکمن پرداختروحانیون بر قدرت، به پخ

متعصب، فرصت مغتنمی در سیاه و منفی معرفی کردن سازمان به وجود آورده بود شرایطی که خود   گنبد برای روحانیون تندرو و

 . ای در ایجاد و دامن زدن به آن داشتند البته سهم تعیین کننده

تر ازآن جنگ گنبد که به لحاظ موقعیت خاص  اهلل خمینی، جنگ سنندج و بد مخالفت سازمان با رفراندوم یک جانبه مورد نظر آیت

اهلل را هموار کرده  های تهاجمات پی در پی حزب رقیب بودن سازمان در منطقه، متفاوت با مناطقی مانند کردستان بود، زمینه آن و بی

های حاد جاری در کشور و روحیه عمومی مردم، برای تهاجمات و سرکوب گسترده  وز شرایط سیاسی و تالطمبا این حال هن. بود

هنوز جای پای انحصارطلبان و مستبدین تازه نفس در قدرت . در انقالب، چندان مساعد نبودکننده  شرکت نیروهای دگراندیش

البته چند هفته . گذشت به چنین موقعیتی زمان نسبتاً زیادی باید می هنوز تا رسیدن. های حکومتی چندان محکم نبود سیاسی و ارگان

فشار بر ستاد سازمان . بعد از این حوادث ستاد سازمان در اهواز مورد تهاجم قرار گرفت و جمعی از رفقا برای مدتی بازداشت شدند
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تر و ستادهای سازمان را در همه جا  توانستند دفا میهمان آغاز تا جائی که    کوشیدند از افراطیون حاکم می. در تهران نیز بیشتر شد

 . تا آن زمان در هر جائی که امکان پذیر بود بدون معطلی دست به کار شدند. برچینند

تقریباً . همان محل فرمانداری دوباره دایر شده بود   دفتر ستاد در. چند هفته بعد، از طرف سازمان مهدی سامع و من به گنبد رفتیم

هایی  سامع، اعالمیه. مدت دو هفته سرگرم گفتتگو با مسئوالن ستاد و همراهی با آنان بودیم. شد ر از طریق ستاد هدایت میتمام امو

توماج چهره رسمی . افراد فعال ستاد و کانون به مرور بر کارهای خود مسلط شدند. کاری من نوشت که چاپ و پخش گردید با هم

 -ترین چهره سیاسی بتدریج به برجسته او . داد ای انجام می ره با مسئولین دولتی را به نحو ماهرانهستاد شده بود که وظیفه دشوار مذاک

 . وطنان ترکمن تبدیل شد ترین شخصیت سیاسی هم اجتماعی و اعتماد برانگیز

گی در سنندج گرچه یک هفته قبل از آن جن. وقوع جنگ در گنبد نشان داد که صفوف نیروهای انقالب تا چه حد شکننده است

ها سال این منطقه از  طی ده. گی برخوردار بود که در منطقه شمال کشور به وقوع پیوست در گرفته بود، اما جنگ گنبد از این ویژه

گاه چپاول درباریان و امرای شاغل و بازنشسته و مالکان و ثروتمندان ترکمن و غیر ترکمن  در واقع قرق. ترین مناطق کشور بود آرام

وطنان ترکمن  هم. ر قیاس با منطقه کردستان، ترکمن صحرا از تأثیرات یک جنبش دراز مدت در آن سوی مرز برخوردار نبودد. بود

حاال با انقالب عظیم ملت ایران و . پیوندی فرهنگی و زبانی، در مجموع موافق نظام سیاسی مستقر در آن سوی نبودند ما، با وجود هم

ی فدائی خلق، جنبشی ها چریکی ترکمن و غیر ترکمن ساکن در منطقه و یاری و مساعدت سازمان تالش مبارزان و فعاالن انقالب

بدیهی است . خون کشیده شد  این جنبش هنوز پای نگرفته بود که از سوی متعصبین مذهبی به. جوان و پر امید در منطقه متولد شد

کرد در این مورد من در صفحات باال رئوس  ایجاد می انگیزاننده تجربگی مبارزان جوان و پر شور ما در حد خود تأثیرات بر که بی

به هنگام و  این جنگ عوارض بد و منفی به ویژه در شرایط نا. بسیاری از مسایل دخیل در بروز خشونت و جنگ را متذکر شدم

 . برای مدتی بر هم زد ولی با این همه در منطقه ترکمن صحرا شرایط توازن قوا را دست کم. ناخواسته علیه سازمان داشت

اهلل نشان داد که دیگران هم انسان هستند و از حق خود در  بایست به حزب توگوئی تنها با جنگ و جهاد و مقاومت و پایداری می

مردم ترکمن بعد از . ای دنبال کرد ها فعالیت خود را با روحیه تازه بعد از جنگ ستاد شورا. توانند دفاع کنند برابر تجاوز می

ها سال تحت فشار و کنترل امنیتی و سیاسی  های شدید رضاشاهی از جمله به دلیل هم مرز بودن با اتحاد شوروی طی ده کوبسر

انقالب ضد سلطنتی ملت ایران . شد هر صدای مخالفی با سرعت و سهولت و اختفای بیشتری در محل خفه می. مضاعفی قرار داشتند

. عیت جدیدی به وجود آورد تا در حیات کشور نقش و سهم شایسته خود را به دست آورندهای ایرانی موق برای همه اقوام و خلق

در منطقه ترکمن صحرا بر زمینه تحوالت انقالب و سرنگونی رژیم سلطنتی، این موقعیت متأسفانه بعد از جنگ اول گنبد فراهم 

ها طی چند هفته  آن. وطن ترکمن ما دوباره برای مردم همگنبد قائل شد همانا تولدی است « جنگ»اگر بتوان نتیجه مثبتی برای . آمد

ها و  خواسته. باره در میدان سیاسی کشور مطرح شوند ، توانستند به یک(منتها با تحمل یک جنگ شدید شهری)بعد از قیام بهمن 

راه استفالل و آزادی و استقرار  هایشان را به اطالع همه مردم ایران برسانند و به نوبه خود به تجارب مبارزات ملت ایران در آرزو
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مشارکت سازمان در مسایل ترکمن صحرا و پشتیانی سیاسی . ای بر عهده گیرند دموکراسی در کشور افزوده و سهم و نقش شایسته

های فرهنگی و سیاسی مردم ترکمن در سطح  ها و کانون سیاسی فرهنگی خلق ترکمن و دیگر خواسته عملی و تبلیغی از ستاد شورا

سازمان صدای مردم . تواند از خاطره سیاسی ملت و به خصوص فعاالن و مبارزان و مردم ترکمن زدوده شود شک نمی ور بیکش

قاطعانه از حقوق برابر آنان دفاع کرد و با تمام . های ایران را به گوش همه ملت ایران رساند ترکمن، کرد، عرب، فارس و دیگر خلق

تمامی مسایل و رخدادهای مهم . اجتماعی و اقتصادی مردم ترکمن را مورد حمایت قرار داد توان و امکانات خود، جنبش سیاسی

بدون استثناء در . گردید در منطقه ترکمن صحرا، در نشریه کار ارگان مرکزی سازمان منعکس شده و در سراسر کشور توزیع 

باخته ترکمن در  های مردمی و مبارزان جان عرفی شخصیتهای نشریه کار حتماً مقاله یا خبر و یا مصاحبه، گزارش، م تمامی شماره

در شرایط جدیدی که در منطقه به . شد آوردهای آن و غیره و غیره درج می ها و دست های کانون و ستاد شورا جنگ و فعالیت

سرعت به سیاست فکران، جوانان، تحصیل کردگان و اقشار مردم شهر و روستای ترکمن صحرا با  وجود آمد، جمع کثیری از روشن

ترین نتیجه  مهم. تواند به مانند یک شبه ره صد ساله پیمودن را تداعی کند این امر فی نفسه می. و مبارزه سیاسی کشیده شدند

برابر سیاسی در کشور، بر پا ایستادن  مبارزات مجموعه نیروهای سازمان و هواداران و مردم ترکمن در منطقه، با وجود توازن قوای نا

. همین امر به تنهایی خود دست آوردی برای جنبش مردم ترکمن بود. بود»کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن « شوراهاً وستاد »

. تواند از اهمیت سیاسی و تاریخی آن بکاهد شد، نمی  و تندروی  اینکه بعداً ستاد چگونه پیش رفت و دچار کدام اشتباه و یا کاستی
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 از انقالبرتین مسایل سازمان قبل  مهم
انعکاس این تحوالت در سازمان طبعاً . با شتاب گرفتن پروسه جنبش و انقالب مردم ایران، سازمان با موقعیت جدیدی روبرو شد

ای  دهی به اوضاع، عمالً سازمان را در معرض سواالت و نظرات تازه ی و پاسخگیر موضعضرورت . های متناسب بود مستلزم واکنش

تا . های بسیار محدودی برای تقویت سیاسی و نظری خود دست زد ی دو سال قبل از قیام، سازمان به عضوگیریتقریباً یک. داد قرار

های زیادی داشت و مقاالت بیژن جزنی نیز به سازمان  ها، عضوگیری ، سازمان از رفقای آزاد شده از زندان۸۸قبل از ضربات سال 

به طور . ها با تلفات دائم روبرو بودند ساواک قرار داشت واعضاء مرکزیت و کادراما سازمان زیر ضربات پی در پی . راه یافته بود

های تیمی با ساختار بسیار تنگ و بسته تشکیالتی، استفاده از نظرات اصالحی جزنی در مورد  کلی شرایط سخت زندگی در خانه

های  آن میزان تالش. ممکن ساخته بود عمالً نا را( شد که به مثابه پای دوم جنبش چریکی معرفی می)دهی فعالیت سیاسی  سازمان

. انجام شده در کوران شرایط مرگ و زندگی عموماً نیمه کاره مانده و نتایجی در مورد گسترش امکانات سازمان به وجود نیاورد

 . ، سازمان به لحاظ تشکیالتی و سیاسی دچار به هم ریختگی درونی شد۸۸بعد از ضربات سنگین سال 

ای از  نظری عده -ها، امکانات و غیره کاسته نشده بود که سازمان از درون با اختالفات سیاسی ت تلفات، قطع ارتباطهنوز از شد

تعدادی از اعضاء به رهبری تورج حیدری بیگوند در جهت . باره سر باز کردند مسایل حل نشده یک. نیز روبرو شد ها چریک

آنان به . های سازمان مطرح کردند ظری و عملی به مشی مبارزه مسلحانه و سیاستگوئی به علل ضربات، یک رشته انتقادات ن پاسخ

همه استفاده از سالح را در  با این . ها و مشی مبارزه سازمان تبدیل شده و سرانجام آن را رد کردند سرعت به منتقدین آشکار روش

به همین دلیل دو سه ماه بعد از . وانستند در سازمان باقی بمانندت ها نمی با چنین مواضعی آن. چنان قبول داشتند موارد دفاع از خود هم

 . نفر از سازمان انشعاب کردند ۰۰-۱نابودی مرکزیت، به صورت گروهی با تعدادی حدود 

اع ها برای دف آن. امان ساواک، یک پارچه به دفاع از سازمان برخاستند در مقابل وضعیت تعقیبات بی ها چریکغیر از انشعابیون همۀ 

ها زیر تعقیبات و ضربات  آن. از مشی مبارزه مسلحانه و نجات سازمان از فروپاشی و انهدام، هرچه که در توان داشتند به کار بردند

پی در پی ساواک، حفظ تماس و اجرای قرار مالقات بین خود و به خصوص اجرای قرارهای ذخیره، یافتن رفقای قطع ارتباط شده 

در یک . ها و تهیه امکانات جدید مانند کرایه خانه و غیره، همواره با خطر مرگ روبرو بودند سالمتی یا گم شده، کنترل عالمت

با . کردند رفت تا وقتی که بر گردد او را تقریباً از دست رفته تلقی می دوره طوالنی کسی که برای اجرای قرار از خانه بیرون می

، توانستند ارتباطات خود را حفظ و بتدریج ارتباطات گسیخته شده را بر قرار ها چریکمانده  وجود چنین شرایط وحشتناکی، باقی

در این دوره سیاه، تالش اصلی . ای را هم به وجود آورند حتا توانستند تعدادی از رفقای گم شده را بیابند و امکانات تازه. نمایند
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حفظ « ها و تأکیدهای حمید اشرف قبل از کشته شدن او یهشد که آخرین توص به ویژه گفته می. همه، حفظ سازمان به هر قیمتی بود

در آن . عمق ضربات به حدی بود که تمامی رهبران و تقریباً همه کادرهای اصلی و مجرب سازمان نابود شدند. بود »و بقای سازمان

اگر کسی هم از کیفیت بهتری . نبودند ، از میزان توان و کارآیی همه مطلع ها کاری مانده، به دلیل پنهان اوضاع ناگوار، کادرهای باقی

تا حدودی وضعیت ( رحیم)جان فرجودی  تنها حسن. توانست به سادگی اعتماد دیگران را به خود جلب کند برخوردار بود نمی

 . متفاوتی داشت

، (لیال)آبکناری او عضو تیمی بود که اعضای آن را فرجودی، ویدا گلی . در مشهد بود ۸۲از اواخر سال ( مهرنوش)ناهید قاجار 

در اینجا . داد نواز تشکیل می با مسئولیت محمد حسینی حق( خان تر رضا غبرائی با نام سازمانی کوچک برادر کوچک)کاظم غبرائی 

نواز، فرجودی را  حق ۸۸در اوائل : کنم های مهرنوش استناد می ای از مسایل مربوط به رهبری سازمان، به گفته برای روشن شدن پاره

او بعد از کشته . حق نواز خود مسئول دسته و به طورکلی مسئول تشکیالت سازمان در خراسان بود. وان مسئول تیم تعیین کردبه عن

در پی ضربات . او عضو مرکزیت بود. ، این مسئولیت را برعهده گرفت(۸۲در فروردین )جعفری در حادثه رانندگی اکبر  علی شدن

یی که از مهلکه فرار کرده و جا و امکانی  ها چریک. های گیالن و مازندران نابود شدند تیم ، تقریباً تمام۸۸و اوائل  ۸۲اواخر 

تیمی که فرجودی مسئول آن بود بتدریج به محل نگهداری تعدادی از دوستان مانند . شدند های تیمی دیگر برده می نداشتند به خانه

ها در این خانه کوچک دو اتاقه با پرده کشی به  آن. اس هوشمند تبدیل شدو عب( فاطی... )،(فرهاد... )، هاشم،(مجید)پور  عبدالرحیم

شروع ضربات با . های اصلی ضربات، پی برده بود تا این زمان رهبری سازمان به علل و سرنخ. کردند صورت چشم بسته زندگی می

در آن زمان تقریباً . های تیمی آغاز شد انهدستگیری بهمن روحی آهنگران و لو رفتن لیست اسامی و احتماالً شماره تلفن یکی از خ

ها در  ، با این خانه(کمتر از دو دقیقه)حمید اشرف خود مستقیماً از طریق گفتگوی کوتاه تلفنی . های تیمی تلفن داشتند اکثر خانه

کوشد به هر  نیز می همزمان با ادامه ضربات، مرکزیت. ها زیر کنترل و مراقبت ساواک قرار گرفتند بتدریج اغلب آن. تماس بود

. کردند همه اعضای سازمان با تمام وجود این خطر را لمس . نحوی شده سازمان را از تهاجمات و لطمات گسترده مصون نگاه دارد

. پردازم در اینجا به علل تشکیل جلسه مرکزیت نمی. در آن شرایط حساس و پرخطر، جلسه مرکزیت برنامه ریزی و تدارک شد

همیشه سایه . زیستند بدون استثناء در شرایط مرگ و زندگی می ها چریک. بار است ارد تشکیل این جلسه فاجعهآنچه که اهمیت د

ها  تر، با زندگی آن هم به طور گسترده اما در این روزهای حساس این خطر بیش از هر زمان دیگری آن. ها بود مرگ باالی سر آن

 . گره خورده بود

از، مسئول شاخه خراسان، برای شرکت در آخرین جلسه مرکزیت با اتوبوس مشهد را به سوی تهران نو صبح روز هفتم تیر ماه، حق

مهرنوش، کاظم غبرائی، فرجودی، لیال، )هم نه چریک  اما در شب قبل از این سفر، در خانه تیمی فرجودی که روی. ترک کرد

نواز به وضوح نگرانی خود را از  در آن بودند، حق( فرهاد ، عباس هوشمند، فاطی و- ها مشهور به عباس هاشمی بعد - مجید، هاشم

اما . گذاشت رفت، آخرین نظرات و سفارشات خود را با رفقا در میان می او هر بار که به تهران می. داد الوقوع، نشان  خطرات قریب
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ترین  مهم. ه در میان گذاشتبازگشتش داشت، مطالبی با جمع هشت نفر این بار با توجه به احساس خاصی که نسبت به سفر بی

ی ساکن در منزل نیز ها چریکهمه » !در نبود من رفیق رحیم مسئولیت دارد« :او گفت. سفارش او مربوط به مسئولیت فرجودی بود

نظامی سازمان همانند ارتش در  -تشکیالت سیاسی. غیر از این نیز ممکن نبود. انتخاب فرجودی را بدون کمترین تردیدی پذیرفتند

های تیمی از طرف  قاعده کار در سازمان بر این بود که مسئولین خانه. کرد ل جنگ از قواعد مخصوص به خود پیروی میحا

های الزم از جمله جلب اعتماد سایرین  در عین حال فرجودی نیز واجد شرایط و توانمندی. شدند تر تعیین و معرفی می مسئولین باال

او در آن زمان در حیطه مسایل نظری و ارائه نظرات و پیشنهادات، در چهارچوب . تیم بوداش به عنوان مسئول  نسبت به کارآئی

تا آن زمان دو . ای نداشتند، اهل قلم هم بود که از توان نوشتن بهره ها چریکاو بر خالف بسیاری از . نظرات بیژن جزنی قرار داشت

 بدین ترتیب فرجودی قبل از نابودی. ونی سازمان درج شده بودنشریه تئوریک سیاسی در »نبرد خلق« سه مقاله کوتاه از او در

 . شد الاقل در تشکیالت مشهد رسماً به عنوان مسئول شناخته می »مرکزیت«

رفت به شوخی  وقتی که از منزل بیرون می. برخالف معمول یکایک دوستان را در آغوش گرفته و روبوسی کرد( منصور)نواز  حق

 ! چه خداحافظی عجیب و غم انگیزی... »!حوض کوثر دیدار ما لب! رفقا« :گفت

حمید اشرف « :ها افتاد درشت روزنامهتیتر  چشمش به. روز بعد، مهرنوش طبق معمول برای خرید نان و روزنامه و غیره به بیرون رفت

 » !حمید اشرف شهید شد!!!!... رفقا « :روزنامه را به خانه برد و گفت» .کشته شد

در بیرون از سازمان برای همه پیروان مشی چریکی قهرمان و اسطوره شده بود، بلکه به خصوص در درون  حمید اشرف نه تنها

او تنها چریک فدائی خلق بود که در . سازمان او به تنهایی به ستون ایستادگی و مقاومت و ماندگاری جنبش چریکی تبدیل شده بود

کشته شدن حمید، نشان دهنده عمق سنگین . ز پنج سال و نیم زنده ماندزیر تعقیبات و ضربات و جنگ و گریزهای متعدد، بیش ا

 . تلفات و لطمات بود

  

همواره  ها چریکهر چند که . هضم این فاجعه آسان نبود. به احتمال زیاد همه در دل گریستند. سکوتی سنگین خانه را فرا گرفت

با این حال . ودند که عمر متوسط هر چریک شش ماه بیشتر نیستها آگاهانه پذیرفته ب آن. آماده شنیدن چنین اخبار بدی بودند

در روزنامه . ی فدایی خلق داشت آسان نبودها چریکتصور فقدان حمید اشرف که نقش محوری در انسجام و ماندگاری سازمان 

 او با نام مستعار سازمانی. نداشتاما کسی ظاهراً از نام حقیقی حق نواز آگاهی . گان نیز درج شده بود نام چند نفر دیگر از کشته شده

   نواز محمد حسینی حق: در این میان فرهاد که آن زمان بیست سال بیشتر نداشت، به آهستگی گفت. شد شناخته می »رفیق منصور«

 ! ای به گوش رسید در پی این خبر، صدای گریه خفیف و فرو خورده... همان رفیق منصور ماست

 

نواز، هم از نظر افراد و هم از نظر امکانات و ارتباطات سالم  این تیم و تشکیالت مشهد بود که به جز حقبه دلیل نداشتن تلفن، تنها 

بنا به گفته مهرنوش به جز این تیم، بقیه یا نابود شدند، یا قطع ارتباط شدند و یا با دادن تلفات و از دست دادن امکاناتی نظیر . ماند
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به همین دلیل خانه کوچک تیمی در تشکیالت . ت سازمانی و غیره به صورت آواره درآمدندخانه، پول، مدارک شناسائی، ارتباطا

 . یی که از ضربات جان به در برده بودند، تبدیل شدها چریکمحدود مشهد به تناوب تا چند ماه به تنها پناهگاه بیشتر 

ادگی الزم برای برعهده گرفتن مسئولیت برقراری در آن زمان که همه چیز به هم ریخته بود، فرجودی از شرایط و امکانات و آم

هم شهری بود و قبالً با یکدیگر در پرونده سیاسی ( هادی)او با احمد غالمیان . ی باقی مانده برخوردار بودها چریکارتباطات میان 

از طرف دیگر . ل داشتپذیرفت و از وی حرف شنوی کام هادی اتوریته فرجودی را می. واحدی برای مدتی به زندان افتاده بودند

مجید نیز در جریان آخرین وضعیت و موقعیت فرجودی . شناخت زاده او را می هادی خود در پروسه فعالیت مشترک با صبا بیژن

این جلسه شامل فرجودی، مجید، صبا . ای در خواجه ربیع مشهد تشکیل شد اما به گفته مجید و به پیشنهاد او، جلسه. قرار داشت

اطالعات دقیقی در مورد کادرهای . گیرند که فرجودی مسئولیت ارتباطات را برعهده بگیرد ها تصمیم می آن. هادی بودزاده و  بیژن

. که در آن زمان از سابقه و یا توانایی برخوردار بودند در دست نیست( حیدر)شاهی  دیگری مانند عباس هوشمند و عبداله پنجه

بر پایه نظرات )پنجه شاهی نیز . شد یسه با دیگران در آن زمان یک کادر توانمند محسوب میشناختی که از هوشمند دارم او در مقا با

او در اواخر سال . دهی برخوردار بود گیر تشکیالتی و سازمان با توجه به معیارهای آن زمان از کارآیی چشم( دوستانی که با او بودند

 . شود بازسازی رهبری سازمان هیچ اثری از وی دیده نمیولی در . ، مسئولیت تشکیالت اصفهان را بر عهده داشت۸۸

دانم، اولین فردی که بعد از ضربات بزرگ به سازمان پیوست،  که من میآنجا  تا. ای نپذیرفته بود تا این زمان، سازمان عضو تازه

لحاظ شخصیتی انسانی اعتماد فرجودی که به . رضا غبرائی بود که از زندان مشهد آزاد شده بود او پیرو نظرات بیژن جزنی بود

. کرد برانگیز و دموکرات منش بود، با توجه به کیفیت و توانائی فکری سیاسی غبرایی، در اجرای وظائف خود با او نیز مشورت می

 -جان فرجودی حسن -کیومرث سنجری -، تعدادی دیگر از رفقا از جمله کاظم غبرائی۸۸در اواخر. چنان ادامه یافت اما ضربات هم

جان فرجودی  ها حسن در میان آن. شوند زاده و بهنام امیری دوان در فاصله زمانی کوتاهی در ماجراهای مختلف کشته می با بیژنص

او طی چند ماه برعهده داشتن مسئولیت حساس ارتباطات سازمان، از امکانات و اطالعات زیادی . از موقعیت خاصی برخوردار بود

طبق معمول، ساواک برای گرفتن اطالعات او را تا حد مرگ . گیری سیانور خورد، اما زنده ماندفرجودی هنگام دست. با خبر بود

فرجودی طی . جان فرجودی بدون اینکه هیچ سخن مهمی گفته باشد بر اثر شدت شکنجه کشته شد سرانجام حسن. شکنجه کرد

 ها و به طورکلی نقشی را که در عتماد به میان آنو بازگردانیدن ا ها چریکچند ماه تالش خستگی ناپذیر خود برای جمع کردن 

  . بازی کرده بود با مقاومت تا پای جان خود به پایان برد »دوره وحشت و مرگ« در آن »بقای سازمان«

درپی مهلت نداد تا قدمی در راه بازسازی آن  اما ضربات پی. جدید مطرح شد »مرکزیت« در زمان حیات فرجودی، ضرورت وجود

او در روند بازسازی تشکیالت و ایجاد امکانات . کاره شد زاده، هادی عمالً همه بعد از فرجودی و کشته شدن صبا بیژن. شودبرداشته 

چنان خأل آن وجود  به گفته مجید، برای تشکیل مرکزیت که هم. جدید در کنار فرجودی از خود کارآیی بیشتری نشان داده بود
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بدین ترتیب بعد از مرگ فرجودی یک مرکزیت . مجید و منصور مرکزیت را تشکیل دهد داشت، هادی تصمیم گرفت که به اتفاق

 . سه نفره بوجود آمد

های نظری و سیاسی و  ها در زمینه بست رضا غبرائی درست در شرایطی وارد سازمان شد که وضعیت نامساعد روحی، مجادالت و بن

صرف حفظ خود و بقاء سازمان   انشعاب گروه حیدری بیگوند، بیشتر انرژیبعد از . تشکیالتی سازمان را در چنبره خود گرفته بود

در . وارد ساخته است »کاران خراب« ای به رژیم اعالم کرد که ضربات نابود کننده. ضربات و تلفات نیز هنوز قطع نشده بود. شد

در محافل روشنفکری  ۸۸ر پی ضربات سال د. که نشان دهد وجود دارد اطالعیه کوتاهی منتشر نمود ، سازمان برای این۸۸پاییز 

. ای گسترش یافت بسته بودند، دلسردی و نومیدی تازه ها چریکگیری دل به رشد و اعتالی مبارزات  یی که به نحو چشمدانشجوو

که  در این دوره. سازمان در برخورد با این وضعیت نه از لحاظ عملی و نه از لحاظ نظری قادر نبود واکنش مشهودی نشان دهد

کانون اصلی اختالفات مربوط به علل و دالیل . های دائمی در سازمان جریان داشت حدود یک سال به درازا کشید جدل وکشمکش

توان گفت که در این دوره، کم و بیش مشابه مجادالتی که در داخل  می. ضرباتی بود که سازمان را به مرز نابودی رسانده بود

بیش . هایی، در درون سازمان نیز به راه افتاد گی ها و ویژه ارزه مسلحانه جریان یافته بود، البته با تفاوتها پیرامون مسایل مشی مب زندان

ای کردن مبارزه مسلحانه، خواه با الهام از نظریات مسعود  موافقین نظریه توده. سال هیچ عمل مسلحانه تبلیغی صورت نگرفت  از یک

سازمان توان این کار . ای را سازمان دهند ن جزنی، در مجموع قادر نبودند هیچ عمل مسلحانهزاده و خواه بر مبنای نظریات بیژ احمد

تنها . توانست از واکنش گسترده ساواک، خود را مصون نگاه دارد زد، به هیچ وجه نمی اگر دست به عمل مسلحانه می. را نداشت

، رضا غبرائی با اتکاء و میان در این . یاسی انجام گرفتهم بدون هیچ گونه رد پای س زنی برای تهیه پول آن چند عمل بانک

ای که به نظرات بیژن داشت، توانست در جهت تضعیف گرایشات عمل گرایانه طرفداران مشی مسلحانه، نقش مهمی بازی  احاطه

 [ ۴۵. ]کند
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 عضوگیری وژیه و ایپمداهی آن
زمان اعتراضات و مبارزات پراکنده  هم. عضای سازمان رسیدها و اختالفات بتدریج به سطحی از همگرایی در صفوف ا گفتگو

ای در مرکزیت و به  این مهم از نظر فکری، سیاسی و عملی تأثیر تسریع کننده و برانگیزاننده. های مردم رشد و گسترش یافت توده

انیه سیاسی سازمان توسط نویس بی ها جدال و اختالف نظر، پیش سرانجام پس از مدت. طورکلی در میان اعضاء سازمان، داشت

گیری جدید با پیشنهاد رضا غبرایی تحت  در این زمان بود که ایده عضو. منتشر شد ۸۱هاشم نوشته و بعد از تکمیل در آذر سال 

، ۸۱در اجرای این تصمیم در نیمه دوم . از میان زندانیان آزاد شده مطرح شد و مورد قبول قرار گرفت »گیری ویژه عضو« عنوان

 ۸۷در فروردین ماه . نیز به عضویت سازمان درآمد( جواد)در پی او علیرضا اکبری . وارد سازمان شد( بهمن)میرمؤیدی  هادی

زاده و در اواسط همین سال فرخ  ها مستوره احمد در پی آن. وارد سازمان شدند( بهرام) دوستدارصنایعو اکبر ( خسرو)مهدی فتاپور 

های قبل از قیام بهمن، بهزاد کریمی  در ماه. به عضویت سازمان در آمدند( حسن)توسلی  و علی( صبا)نگهدار، نسرین انصاری 

نیز در این ( از جمله من)برخی دیگر . وارد سازمان شدند... و( رحیم)پور  و جمشید طاهری( بهروز)، حسن پوررضای خلیق (محمد)

 . نیز پایان یافت »گیری ویژه عضو« برنامه بودیم که قیام سر رسید و در پی آن برنامه

به . جای گذاشت ورود تدریجی این تعداد به هرحال در بافت بسیار ضعیف کادرهای باقی مانده از ضربات بزرگ، اثرات مهمی به

 »درباره وظائف اساسی ما« ای توسط جواد به نام کاری وی و بهمن و جواد، مقاله با هم ۸۷های اسفند و فروردین  گفته مجید در ماه

ای با شرکت مجید، خسرو،  باز هم به گفته مجید یکی دو ماه بعد، طی جلسه. های زیاد سرانجام منتشر شد شد که پس از بحثنوشته 

اما به جز . و یکی دو تن دیگر، بحثی پیرامون آماده شدن شرایط عینی انقالب صورت گرفت( علی چریک)بهرام، رحیم اسدالهی 

زمینه سازماندهی و تشکیالت، بهمن در ابتدا به اصفهان فرستاده شد و سپس در آستانه قیام به در . مجید بقیه موافق این نظر نبودند

جواد نیز مسئولیت یک تیم را بر عهده . دهی و بازسازی تشکیالت آذربایجان را برعهده گرفت تبریز رفت و مسئولیت سازمان

مخفی در میان هواداران  -های علنی یان و ایجاد هستهانشجوددر میان علنی  نیمه های خسرو نیز به کار سازماندهی شبکه. گرفت

در روزهای قیام، به ابتکار وی تشکیالت . ئی را سازماندهی کرددانشجومشغول شد و در آستانه انقالب تشکیالت علنی پیشگام 

های تیمی  ه زندگی در خانهئی با گرفتن ساختمان دانشکده فنی و تبدیل آن به ستاد سازمان اکثر کادرهای قدیمی را که بدانشجو

 . ای قرار داد کردند رنگ آفتاب را به بینند، در مقابل عمل انجام شده خو گرفته و هرگز گمان نمی

های چریکی قضاوت منفی و خشنی علیه همه مخالفین و منتقدین اصولی مشی مبارزه  نباید فراموش کرد که در دوره فعالیت

ها و به ویژه در درون سازمان  در زندان. شدند تخطئه می»سیاسی کار « اً با عبارت کوتاهها عموم همه آن. مسلحانه وجود داشت
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حتا . شد شدند، نیز به کار برده می پیگیر شناخته می متزلزل، نامطمئن و نا ها چریکدر مورد کسانی که از نظر  »سیاسی کار« اصطالح

کار  تر، به نوعی متهم به سیاسی ی متعصبها چریکه مسلحانه توسط برخی اعضای مسلح با داشتن انتقادات معینی نسبت به مبارز

که بعداً با حیدری بیگوند انشعاب کردند با اینکه مسلح بودند و دفاع از خود مسلحانه را قبول داشتند  ها چریکتعدادی از . شدند می

گاه با معنای دست کشیدن از کل مبارزه علیه  کار، یدر آن دوره، اتهام تحقیر آمیز سیاس. شدند کار نامیده می همان آغاز سیاسی   از

بردند دیگر جایی در میان مبارزان نداشته  همه کسانی که مبارزه مسلحانه چریکی را به زیر سوال می. شد رژیم شاه نیز به کار برده می

از مبارزه واقعی و پیگیر  »بریدن« همانکار  اما به طورکلی معنای سیاسی. آمدند عمل به حساب می فکر بی و عمالً خانه نشین یا روشن

این مفهوم . شد القاعده کسی از این زاویه به خیانت و یا مزدوری ساواک و اتهاماتی در این ردیف متهم نمی علیه رژیم بود و علی

   در زندان در. رفت میبه کار ( عملی اپورتونیسم و بی)بازی  به مثابه سمبل فرصت طلبی و سیاست »ای توده« البته به نوعی مترادف با

دانستند و از  همان اوایل برخی از مخالفان افراطی بیژن جزنی مجموعه نظرات اصالحی او را علیه حقانیت مشی مبارزه مسلحانه می

 . نامیدند می »ای توده« این زاویه او را نیز سیاسی کار و یا

 

که توانست به لحاظ سیاسی و عملی تا حدودی اوضاع را سر  جان فرجودی در واقع تنها کسی بود ، حسن۸۸در دوره دربدری سال 

در این . تری قرار گرف با کشته شدن چند کادر با تجربه دیگر، سازمان در وضعیت سخت. اما او خیلی زود کشته شد. و سامان دهد

موقعیت ( هادی)حمد غالمیان برد، ا سیاسی با تجربه، رنج می -شرایط که سازمان از نبود کادرهای رهبری کننده و از نظر فکری

محور شناخت و . بود  ای خشن و نظامی او با درکی خشک و دانشی محدود، بیشتر آدم عملیاتی با روحیه. ای به دست آورد ویژه

یی اما او به دلیل مهارتی که به لحاظ عملی و اجرا. داد های پیشین سازمان تشکیل می های سیاسی او را مواضع و موقعیت سال ارزیابی

مانده  رقیب در میان معدود کادرهای باقی در بازسازی سازمان در آن دوره نشان داده بود، بتدریج به شخصیت با اتوریته و عمالً بی

گری و سرپرستی سازمان در او  اش موجب تسلط روحیه متولی این موقعیت با توجه به ناتوانی سیاسی و نظری. سازمان تبدیل شد

به همین . یافت برای او چندان قابل درک نبود نبش پر تب و تاب مردم ایران که روز به روز گسترش میگیری ج شروع و اوج. شد

دهی به الزامات اجتناب ناپذیر اوضاع سیاسی و  ی نوین سیاسی که تالشی برای پاسخگیر موضعدلیل هر اقدام جدید و یا هر 

 . شد کرد، با سوء ظن شدید او و اطرافیانش روبرو می اجتماعی کشور بود و به طور مستقیم موقعیت او را تضعیف می

به گفته مجید، هادی . کرد در پذیرش عضوهای ویژه، هادی با پذیرش فرخ نگهدار به عضویت سازمان، به شدت مخالفت می

برخالف هادی، اما ! گویند فرخ فرصت طلب و اپورتونیست و غیره است و به همین دلیل نباید به عضویت پذیرفته شود می: گفت می

باالخره هادی به این شرط پذیرفت که قبل از . هادی در عین حال با مجید نیز مخالفت و تعارض داشت. مجید و منصور موافق بودند

بر خالف انتظار، هادی با کلی تعریف و تمجید از فرخ برگشت و اینکه . این دیدار صورت گرفت. ورود فرخ با او مالقات کند

بدین ترتیب فرخ نگهدار به عضویت . تر وارد سازمان شود تا از او استفاده کرد و غیره است و باید هر چه زودرفیق بسیار خوبی 

این خصوصیات . شد می همان برخوردهای اولیه مشاهده   اما فرخ خصوصیاتی نسبتاً متمایز از بقیه داشت که در. سازمان پذیرفته شد
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وی از بقیه رفقا و به طور کلی از اکثریت قریب به اتفاق پیروان مشی . کرد جلب میها را  در دو زمینه کم و بیش متفاوت نظر

فرخ در واقع در قیاس با روحیات و یک رشته خصوصیات رفتاری و عملی که طی چند سال . چریکی به طور محسوسی متفاوت بود

ر آمده بود، به طور آشکار هم خوانی به سنت و فرهنگ فداییان د( به ویژه در میان اعضای چریک)موجودیت جنبش چریکی 

به همین دلیل چندی نگذشت که بدبینی . شد می ها چریکدر  »غیر خودی« این مورد به تنهایی موجب پدید آمدن احساس. نداشت

 وجه دیگر تمایز فرخ با بقیه مربوط به سابقه و تجربیات سیاسی و مبارزاتی. گرفت ی قدیمی را فرا ها چریکو دو دلی شدید، 

چیزی در حد برخی )ها و جسارت در ارایه آن  گیری از موقعیت های سیاسی و بهر او در عین حال در نکته سنجی. تر وی بود طوالنی

تا زمان . تر بود و توانا تر باتجربهبه نحو محسوسی از بقیه ( برخوردهای جنجالی ژورنالیستی و صدور احکام بدون تعمق کافی

سازمان به کسانی احتیاج داشت که بتوانند با سرعت عمل و . عالمیه نویسی سازمان رفع نشده بودگیری فرخ، هنوز مشکل ا عضو

با ورود . های سازمان را نوشته و تدوین نمایند ها و اطالعیه توان و تحرکی متناسب با سیر تحوالت سیاسی جنبش و جامعه، تحلیل

طوری که از  این اعالمیه، همان. توسط او نوشته شد «قیام را باور کنیم» یهدر همین موقع اعالم. فرخ، کار اعالمیه نویسی رونق گرفت

مسعود )های سازمان و دانسته یا ندانسته در نقطه مقابل تفکر رایج چریکی در هر وجه آن  عنوانش پیداست در واقع خطاب به خودی

 . بود( و بیژن

ایران مستقل از مبارزات سازمان به مثابه پیشاهنگ انقالبی، وجود  در دیدگاه مشی مسلحانه جایی برای پیدایش جنبش انقالبی مردم

. شد ممکن تلقی می از دید آن نسل شورشی، امکان هر نوع تحول سیاسی و اجتماعی گسترده علیه رژیم شاه عمالً نا. نداشت

نیروهای این جنبش همانی بود  شد اما ذهن عملی و روح کلی ها گفته می گویم عمالً، چرا که در حرف و نظر شاید خیلی چیز می

زاده در میان برخی از  بروز گرایشات جدی به عملیات مسلحانه و رجعت به نظرات مسعود احمد. که در اصل و ابتدا جریان یافته بود

 . فکری و بینشی آن در بدنه سازمان بود  ، مبین وجود این روحیه و بنیان۸۸کادرهای چریک بعد از نابودی مرکزیت در سال 

ها،  ترین آن مهم. ها استوار بود ها و ارزیابی های مختلفی از تحلیل سیاسی مشی مبارزه مسلحانه، بر زمینه -های تئوریک از آغاز، بنیان

رژیم . چون جزیی جدایی ناپذیر بود داری کمپرادور و وابستگی ارگانیکی آن به سرمایه جهانی هم تحلیل از ساخت سرمایه

از این روی، گمان براین . شد مطلوب و ممکن تسلط و حفظ آن بر تمامی شئون زندگی کشور تلقی می دیکتاتوری شاه نیز شکل

بود که در افتادن با رژیم شاه در واقع در افتادن با سلطه امپریالیستی است که با وسائل عادی نظیر اعتصاب و اعتراض و شب نامه و 

های قبلی تا شروع مبارزه مسلحانه یکسره شکست خورده و یا نابود شده تلقی  در آن زمان تمامی جنبش. ممکن است غیره به کلی نا

خواه به معنای )های خفته کارگران و دهقانان و دیگر اقشار خلق  های استبدادی رژیم شاه در مقابله با نارضایی شیوه. شدند می

با . شد و پاسداری از سلطه امپریالیستی تلقی می، تنها شکل و شیوه اداره (آمد یا خیر آمادگی شرایط عینی انقالب به حساب می

ها در آن زمان، تنها راه نجات کشور از زیر سلطه امپریالیستی و رژیم وابسته شاه، مبارزه  ها و ارزیابی توجه به مجموعه تحلیل

نقطه . و مفهوم پیدا کنند توانستند معنا اشکال دیگر مبارزه تنها در دل آن می. شد مسلحانه چریکی و تشکیل ارتش خلق شناخته می
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اما فقط تعدیل کرد چرا که روح و جوهر . گرایانه را تعدیل کرد مطلق  افراطی و طرز فکر  نظرات بیژن به میزان معینی این ارزیابی

ل بیژن با اینکه به اشکال دیگر مبارزه سیاسی و اقتصادی توجه داشت اما برای شک. را با خود داشت بینش و دیدگاه عمومی آن

 ! قائل بود »اساسی و محوری« نظامی مبارزه نقش

یابی جدی  راه. داد های مختلف به حیات خود ادامه می این تفکرات همراه با نوع نگاه به رژیم شاه در مجموع در اشکال و تلقی

، گرچه در ۸۴خر ها و مسئوالن وقت سازمان در اوا های آشکارا تعدیل کننده بیژن جزنی در ساخت فکری کادر نظرات و تحلیل

و یا )ای سازمان تأثیرات مستقیم باقی گذاشت اما در عمل سازمان  های کارگری و به اصطالح توده کار سازماندهی برای فعالیت

در . نهایت ضربات سنگین بعدی را در پی داشت  به اقدامات مسلحانه و ترورهای حساسی دست زد که در ( هایی از سازمان بخش

طی چند سال، گذر . گاه از چنین تناقض بنیادی در تئوری و عمل خود به طور جدی رهائی نیافت نقالب بهمن، هیچواقع سازمان تا ا

گرایانه، با صدور  های اراده گرفت و نه از نظر عمق، دامنه و دیدگاه از نقطه نظرات مسعود به بیژن، نه در همه به یکسان صورت می

تا زمانی که سازمان مسلح . کرد بخش اعظم نیروهای سازمان را به درکی واحد رهنمون مییک اعالمیه مبنی بر پذیرش نظرات بیژن 

شد، تناقضات  ی فدائی خلق تلقی میها چریکبود و اتکاء به اسلحه و حمل آن به مثابه جزیی ارگانیک از موجودیت و هویت 

 . داد گرایانه کماکان به حیات خود ادامه می های اراده فکری و عملی و شیوه

ای  ها و اعتراضات فزاینده هایی که تا انقالب، نیروهای سازمان را به خود مشغول داشته بود، در جامعه نارضایی جدا از چنین تناقض

بدون  های مختلف، های گوناگون و با مشکالت و مسایل و انگیزه آنان در محدوده. مردم بتدریج به حرکت در آمدند. آورد سر بر

. ر فرمول و پیش فرضی و یا تبعیت از هیچ خط و ربطی، به شکل خود جوش، به مقابله با رژیم روی آوردندشناخت و اطالع از ه

های تیمی، جنبش  ی خسته و محبوس در شبکه خانهها چریکواسطه آن دسته از در مقابل چشمان بی! یا خوشبختانه! متأسفانه

قیام نیز بر بستر سیر . اش تبدیل به سیلی بنیان کن شد ه افتاد و در ادامهمحابا و توفنده، به را مسالمت آمیز ملت ایران، سرکش و بی

ای نظری یا پراتیکی با مشی چریکی سازمان قرابتی نشان  شد، قیامی که به ظاهر با هیچ عامل واسطه شتابان این جنبش مطرح می

ان ناچیز خود برخی عملیات مسلحانه انجام کرد و حتا به تشخیص و تو سازمان نیز در مبارزات مردم شرکت میگرچه  !داد نمی

چهره خود را نمایان  »است تنها ره رهائی جنگ مسلحانه« و »کنیم ایران را سراسر سیاهکل می« داد و اواخر نیز با شعارهائی نظیر می

گسترده  کرده بود و اگر چه طیفی وسیع از هواداران سازمان در سراسر کشور، در پروسه انقالب با باز تکثیر و پخش

و دیگر اقدامات به روند انقالب یاری   سخنرانیعکس،   ، برگزاری نمایشگاه های سازمان و شرکت فعال در راه پیمایی یگیر موضع

در واقع این . های ذهنی سازمان به راه افتاده بود ها و فرمول ها جنبش انقالبی مردم، به کلی متفاوت از نقشه رساندند، اما با همه این می

، جنبش تحت ۸۷به ویژه که در اواسط سال . چون اقیانوسی پر تالطم، سازمان را چون قایق کوچکی در خود گم کرد ش همجنب

 . رهبری مذهبی روحانیون سنتی قرار گرفت
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و به طور کلی بخش وسیعی از پیروان مشی مسلحانه جایی  ها چریکچنین اوضاع و معادالتی در ذهن متعصب و محدود بسیاری از 

ها حتا در آستانه  آن. چنان در چنبره تعصب غرق بودند ها مانند قاسم سیادتی، هادی غالمیان و تعدادی دیگر هم برخی. اشتند

نیز ضمن  ها چریکدر آن شرایط تعدادی از . توانستند از چهار چوب تفکرات اولیه مشی چریکی بیرون بیایند انقالب به راحتی نمی

اما آن . های ضرور بیابند های متناسب نشان داده و پاسخ کوشیدند واکنش ر، به سهم خود میدرک و جذب تحوالت جاری در کشو

های تیمی داشتند، با ذهن ساده خود جنبش ملت را با  دهی خاص شبکه خانه گی عملی در سازمان که صرفاً خبره ها چریکعده از 

. زدند و تناقضات فزاینده خاص این دوره دست و پا می بخشی نیز به شدت در بدگمانی و دوگانگی. کردند خود یگانه حس نمی

این تعداد از . کردند تر به مسایل نگاه می تر و سیاسی داستان با برخی از عضوهای ویژه در مجموع، با ذهنی باز تعداد اندکی نیز هم

با مسایل تازه جامعه و جنبش، به آنان به هرحال در برخورد . نظرات بیژن نیز، چندان محصور نبودند  حتا در چهارچوب ها چریک

 . تری داشتند تر و مستقل طور حسی و تجربی هم شده تفکر و تعقل کم و بیش تازه

بعد از حادثه خونین میدان ژاله تهران برای همه روشن شد که انقالب مهیبی در جریان است که خواهی نخواهی به نقطه انفجار خود 

شهریور خونین از داخل زندان اوضاع جدید را درک کرده  ۰۷بعد از ( ک بسیاری دیگرش و بی)من و مصطفی مدنی . خواهد رسید

به هر رو اعالمیه قیام را باور کنیم به مقدار کمی پخش شده بود که . ای بر آماده شدن شرایط عینی انقالب تأکید کردیم و طی مقاله

ها در حال تصاحب سازمان هستند،  کردند سیاسی کار ن میی دور و بر او که در آن زمان گماها چریکتوسط هادی و تعدادی از 

های چاپ شده به عنوان انحراف از مشی مبارزه مسلحانه طوالنی به فرمان هادی  همه اعالمیه. شد!! های تیمی توقیف در یکی از خانه

در واقع تعدادی از ! !به دست آتش سپرده شد( رحیم اسدالهی که بعداً توسط جمهوری اسالمی اعدام شد)توسط علی چریک 

توانستند قدری از  هایی که می ی ناتوان از درک اوضاع و شرایط با زبان و شیوه متداول آن زمان، در مقابل افکار و اندیشهها چریک

 . کردند های آن راه یابند، سد ایجاد می ها و پیچیدگی های ذهنی و ایمانی، به درون واقعیت فرض ورای دیوار ضخیم پیش
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 و انقالبچریک 
بنظر من بنیه فکری و دانش سیاسی و تئوریکی جنبش چریکی، پس از ضربات و تلفات کادرهای آموزش دیده پیش از شروع 

های مربوط به دلبستگی به سالح و اسطوره مبارزات پیشرو جدا  بخش اعظم اندیشه. ها قوی و رشد یافته نبود قدر مبارزه مسلحانه، آن

جنبش عظیم مردم به طور مستقیم بر احساس و تعقل . و انقالب و سرنگونی رژیم شاه، از درون خالی شد ها، با رشد جنبش از توده

اثرات غیر قابل انکار تحوالت . داد شد و به ناگزیر آنان را تحت تأثیر خود قرار می نیروهای درون و بیرون سازمان منعکس می

کادرهای چریک سازمان خواهی نخواهی در معادالت . شد میها و تعصبات ذهن چریکی  جاری، موجب بر هم خوردن دگم

ولی بافت و مقررات عملی و تعصبات عاطفی حاکم بر سازمان که در شرایط مرگ و زندگی قوام یافته . کردند ای گیر می پیچیده

 . کرد بود، میدان نشو و نمای اندیشه را بسیار تنگ می

یعنی رعایت . ن و مسؤوالن، دقیقاً مشابه واحدهای نظامی در حال جنگ بوددر سازمان اطاعت از تصمیمات مرکزیت یا رهبرا

طرح انتقاد به تصمیمات پس از اجرای تصمیم و نشان دادن تبعیت از مافوق و . مقررات تشکیالتی بر هر امر دیگری تقدم داشت

. دانست اما مجبور به اجرای آن بود ست میرا نادر چه بسا اقداماتی که فرد خود آن . توانست زمینه عملی پیدا کند مرکزیت، می

او بر خالف نظر و تحلیل خود تنها مجری . های ساده آن بود آتش زدن اعالمیه قیام را باور کنیم توسط علی چریک یکی از نمونه

رزه یا مشی مسلحانه و دار بودن نسبت به مبا شد و یا به عنوان مساله ای یا جدی گرفته نمی طرح انتقاد بدون چنین پشتوانه. دستور شد

های  هایی که هنوز از جنبش گسترده مردم خبری نبود، طرح مسایل شک برانگیز نسبت به اساس و بنیان در سال. شد غیره تخطئه می

چنین مسایلی تردید به حقانیت مبارزه . شد مشی مبارزه مسلحانه در درون سازمان با واکنش مثبتی از سوی دیگران روبرو نمی

آمد و معنائی جز ناتوانی و عدم تحمل شرایط سخت و بریدن و  به حساب می »کاری سیاسی« و در نتیجه گرایش انحرافیمسلحانه 

با وجود چنین تعصباتی، اختالف میان دو گرایش اصلی یعنی نظریات مسعود احمدزاده و بیژن جزنی، در . ترس از مبارزه نداشت

های موجودیت سازمان چریکی  چرا که این نوع اختالفات به بینان. آمیز فرا نروئید ، به صورت حاد و شکاف تقابلها چریکسازمان 

 . رسید نمی

توان مشکالت باز شدن هر روزنه کوچکی در افق فکری چریک را  با توجه به این شرایط که چریک فدائی را احاطه کرده بود، می

، »بریدن« ترس از متهم شدن به. مکش با یارانش بودتر از کش کشمکش ذهنی و روحی چریک با خودش جان فرسا. درک کرد

آرمان رفقا و « و ترس از متهم شدن به زیر پا گذاشتن »ترسیدن« شدن، ترس از متهم شدن به خودِ »کار سیاسی« ترس از متهم شدن به
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مشی مسلحانه وارد  های روانی بر چریک و به طور کلی بر همه پیروان جدی ترین فشار ترین و سنگین بزرگ... و »خون شهدا

 . ساخت می

های چریک و میدان بسیار تنگ ذهنی او را دگرگون  جنبش اجتماعی و انقالبی مردم، بتدریج شرایط بازدارنده حاکم بر دغدغه

در برخورد با واقعیات مسلم نه تنها  ها چریکبسیاری از . گویند سرخوردگی از اولین عالئم بالینی دگرگون دیدن است می. کرد می

 .یافتند گاه به کلی خود را خلع سالح می  !»آفتاب آمد دلیل آفتاب« شدند بلکه به مانند به نوعی در درون خود دچار سرخوردگی می

هایش را به نوعی و با دلیل و مدرک عینی نه تنها به خود بلکه به دیگر رفقا نیز بیان کند و شک خود را  توانست تردید میهرکس 

. بروز دهد( هرچند به شکل سئوالی)چون بتی جامد در آمده بود  بت، به خصوص بینش و تفکر افراطی که همهای ثا نسبت به فرمول

ها و عدم امکان طرح شعارهای مورد نظر سازمان، خواه  ها و تظاهرات مردم و ناتوانی در اثرگذاری بر شعار شرکت در راه پیمایی

های جاری چریک در سازمان و چگونگی اجرای وظایفی  ین مسایل بر فعالیتا. کرد ناخواه چریک را با مسایل متعددی درگیر می

ها و  روبرو شدن با تحوالت انقالبی در کشور، ضرورت تعیین مواضع و اتخاذ تاکتیک. گذاشت اش بود تأثیر می که بر عهده

دید مذهبی در جامعه، مبهم شعارهای جدید و شرکت فعال در جنبش، ضرورت ارزیابی نیروهای فعال و مساله رشد گرایشات ش

چنین ضرورت پاسخ دهی به  های رسالت و رهبری جویی و غیره و هم ها و داعیه بودن نقش و جایگاه سازمان در کل روند

همگی شرایط بسته قبلی را بر هم زده مسایل و سئواالت جدیدی را در مقابل ... های عالقمندان و هواداران سازمان و خواست

نمود تناقضات نوین و میزان عمق و دامنه رشد آن در هر فرد متفاوت بود اما به هرحال بستر بسیار مهم گرچه  .داد قرار می ها چریک

 . به وجود آورده بود ها چریکتری نسبت به نوع فعالیت سازمان، برای  های تازه ای برای تأمل و تعمق و حتا استنتاج و تکان دهنده

تنها ره : و یا خود چریک را به دلیل اصرار در طرح شعارهایی نظیر ها چریکفتاد که هواداران ا در تظاهرات عمومی کم اتفاق نمی

این وضعیت در ذهن . کردند بیرون می... تو افتخار مائی -سالم بر مجاهد؛ فدائی فدائی -پیوند با فدائی؛ درود بر فدائی -رهائی

او عمالً خود را موجودی . بست و غیره نقش می »یشاهنگ انقالبی خلقپ« عظیم  چریک با وجود کوله بار سنگینی از ادعا و رسالت

بلکه، در . این وضعیت ویژه، به دایره حرکتی فرد چریک محدود نبود. یافت خلق می  و جوش و خروش  تأثیر در تالطم ناتوان و بی

نهایت   دچار بیکاری فزاینده و در مجموع به موازات رشد و تکوین جنبش و انقالب مردم، کل شبکه تشکیالت مخفی چریکی را 

های نوینی متناسب با  دادند، و یا باید به اشکال و شیوه یا باید به عملیات نظامی جدا از توده ادامه می ها چریک. کرد عاطل و باطل می

توده خود به میدان  چنانی، موقعی که عملیات آن. آوردند تا بتوانند سهمی در مبارزات مردم بر عهده گیرند شرایط جدید روی می

 ها چریکهای تازه، مستلزم تحولی جدی در اندیشه و اراده  تغییر سازماندهی و اتخاذ روش. شد آمده بود، به ضد خودش تبدیل می

کرد و یا مثالً  های هوادار عمل می بایست همانند یکی از گروه چرا که شبکه تشکیالت چریکی خود می. این تحول مقدور نبود. بود

امری که در مخیله هیچ چریکی و . شد تا بتواند در مبارزات واقعی مردم حضور یابد دانشجویی تبدیل میعلنی  نیمه کیالتبه تش

 . کرد ی در آن زمان خطور نمیهیچکس
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به در اجرای تصمیم مرکزیت بود اما در عین حال مستقل از سازمان بود و گرچه  داد یان انجام میدانشجوکاری که فتاپور در میان 

و در . ها و تشکیالت نیاز داشتند بودند که به این نوع گروه ها چریکبلکه برعکس این . کمک تشکیالت چریکی نیازی نداشت

آن دالیلی که من در عدم مخفی شدن امثال خودم به سازمان گفته . نهایت، این تشکیالت دانشجویی بود که سازمان را آفتابی کرد  

. ، در واقع پاسخ به نیاز فعالیت سیاسی و اجتماعی در آن شرایط خاص زمانی بود(ینش و تفکر چریکیهمان چهارچوب ب   در)بودم، 

های دیگری در مبارزات کشیده شده و  داد به راه و روش گرفت به بسیاری از ما امکان می مورد تأیید و حمایت قرار می چنانچهو 

راحتی  هرگاه به آن شرایط زمانی برگردیم به. ای به دست آوریم یاسی تودهتری از مبارزه و فعالیت س تر و تازه و تصور باز  درک

در آمل و بابل و ( به زبان مازندرانی نام ستاره است) »سرخه روجا« توانیم دریابیم که حتا یک گروه هوادار سازمان مانند گروه می

به . تر با مردم پیوند برقرار کرده بودند یشتر و عمیقتر، به تنهایی از کل سازمان چریکی آن زمان ب های مشابه و حتا کوچک گروه

چنان مسلط  هم  و عدم پذیرش واقعیت  را در برگرفته بود، مقاومت ها چریکهرحال با وجود تناقضات درونی و بیرونی متعددی که 

 . تابوهای ذهنی بسیار جان سخت بودند. بود
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 اولین انشعاب سازمان بعد از انقالب 

  اشرف دهقانی انشعاب گروه
پور و نیز تعدادی دیگر که به طور  طی دو سه ماه بعد از قیام، در ستاد سازمان بحث و گفتگو میان اشرف دهقانی و محمد حرمتی

من در مازندران . ها و مرکزیت برای حل و فصل اختالفات جریان داشت جدی سر موضع سنت چریکی بودند با تعدادی از کادر

ای با شرکت اشرف و  شنیدم که تعدادی از دوستان در جلسه ۸۷یک بار در اواخر فروردین . رفتم تهران می بودم و گاهی به ستاد

های شناخته شده دارد یا  گوید آیا حرفی یا نظر متفاوتی از بحث کنجکاو بودم که ببینم اشرف خود چه می. اند پور نشسته حرمتی

ای به دست نیامده  تقریباً به پایان رسیده بود با این حال نتیجه یا توافق قابل مالحظه ها با این انگیزه وارد جلسه شدم اما گفتگو! خیر

نهایت کار به جدایی   ها باالخره به جایی نرسید و در  این تماس. پور موضعی سخت و حتا تقابل آمیز داشت در آن موقع حرمتی. بود

و در . عاب در آن زمان تأثیر ملموسی در حیات سازمان باقی نگذاشتکشید اما این انش »ی فدائی خلقها چریک« گروه اشرف با نام

از آن زمان به بعد صرف نظر از برخوردهای نظری و سیاسی بعد از جدایی، تاکنون علل و . درون سازمان مشکلی به وجود نیاورد

دانم کسی در این باره نظر و  یکه من مآنجا  تا. شرایط دقیق بروز این انشعاب مورد بحث و شناسائی جدی قرار نگرفته است

همان فرهنگ و ادبیات آن    همان دوستان و در این اواخر خود اشرف دهقانی البته با   از سوی. برخورد مستقلی ارائه نکرده است

و  شاید الزم باشد در باره علل و عوامل مشخص این ماجرا بدون وارد شدن به محتوای نظریاینجا  در. ها مطالبی بیان شد سال

 . دانم کمی بیشتر مکث کنم تئوریکی اختالفات، تا حدی که من می

که  »حماسه مقاومت« چندی بعد با انتشار کتاب. مجدداً به سازمان پیوست ۸۴اشرف دهقانی پس از فرار از زندان در بهار سال 

حفظ او و نیز برای گسترش  مرکزیت وقت سازمان برای. حاوی خاطرات شکنجه و فرار از زندان بود، شهرت زیادی کسب کرد

های بیژن  ، سازمان اصول نظری و تحلیل۸۸بعد از ضربات سال . امکانات تبلیغی و غیره، وی را به مأموریت خارج از کشور فرستاد

یرموضع اشرف با این تغی. ، به عنوان اصول راهنمای مبارزه خود اعالم کرد۸۱آذر سال  ۰۱ای در  جزنی را پذیرفت و نهایتاً طی بیانیه

های مبارزه  همان نظرات و تئوری   او در عین حال بر. دانست مخالف بود و آن را محصول یک برخورد نظری دموکراتیک نمی

فکران در  پور و معدودی از هم او و حرمتی. کرد زاده از جمله آمادگی شرایط عینی انقالب، پافشاری می مسلحانه مسعود احمد
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پس از برپایی ستاد و امکان تماس علنی، انتقادات و اعتراضات اشرف با مرکزیت در میان . گشتند بحبوحه انقالب به کشور باز 

 [ ۴۱. ]گویا چندین جلسه بحث و گفتگو انجام گرفت که در نوارضبط شد. گذاشته شد

ید با اشرف به فرخ نگهدار در گفتگوهای مکرر کوش. گیرد کاری صورت می از سوی سازمان تالش زیادی برای جلب اشرف به هم

سه نفره هیئت  او نیز جزو. کرد کاری می اشرف با حفظ نظرات خود تا حدودی با سازمان هم. هایی دست یابد طور جداگانه به توافق

پور برای  اشرف و حرمتی. صلح سازمان بود که برای پایان دادن جنگ اول گنبد، به ترکمن صحرا رفته بود که به آن اشاره کردم

را در سطح جنبش میان  »ایدئولوژیک علنی مبارزه« کنند مرکزیت، شرایط نظری خود با مرکزیت سازمان، پیشنهاد می حل اختالفات

اما جدا از اشرف، تعداد دیگری بودند که تقریباً مشابه او . شد این پیشنهاد رد . طرفداران و مخالفان مشی مبارزه مسلحانه فراهم کند

این دسته شامل رحیم صبوری، رحیم کریمیان، فریبرز . ا سازمان نیز شرط و شروطی داشتندکاری ب کردند و برای هم فکر می

ها از دوستان به اصطالح سرِ موضع مشی مبارزه مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتیک بودند  این. بودند سنجری، سهراب افشار قاسمی 

اما . آنان با چنین مخالفتی از زندان آزاد شدند. را قبول نداشتندهمان داخل زندان خط مشی حاکم بر سازمان و مرکزیت آن    که از

برخی از آنان بعد از آزادی سعی داشتند در جریان . کاری نکنند ، قصد نداشتند با سازمان هم با وجود داشتن موضع تند انتقادی

کریمیان در ساری و تحویل ساختمان ستاد  یک نمونه آن برخورد رحیم. تحوالت انقالب و قیام امکاناتی برای سازمان فراهم سازند

را از  »رهبری« ها حتا قبل از تماس با مرکزیت بر این نظر بودند که باید اما آن. به سازمان بود که با همت و تالش او ایجاد شده بود

دلیل برای فعالیت در به همین . اند خارج کنند ها از مشی و تئوری مبارزه مسلحانه منحرف شده دست افراد فعلی که به نظر آن

ایدئولوژیکی حول اختالفات شناخته شده  مبارزه  »درونی« ها راه اندازی یک نشریه ترین شرط آن مهم. هایی داشتند سازمان شرط

 . میان طرف داران نظرات مسعود و بیژن بود

ر کشور به وجود آمده بود به کوشیدند تحوالت عظیمی را که د طرح چنین پیشنهادی در آن آشفتگی اوضاع سیاسی که همه می

وجه نه کسی وقت ورود به چنین مسایلی داشت  شکلی تبیین کنند و الاقل از سیر اوضاع عقب نمانند، خارج از موضوع بود و به هیچ

 این مسایل در قیاس با مسایل بسیار حساسی که در صحنه سیاست و. را و نه ضرورتی برای آن قایل بود و نه روحیه و آمادگی آن

گرایانه و  ها و میدان دادن به تمایالت گروه های داخل زندان همان فضای بحث   تالطم جامعه جریان داشت چیزی جز غرق شدن در

. عالوه بر این، پیشنهاد اینان، اصوالً از جنبه نظری و تئوریکی نیز به کلی با شرایط هم خوانی نداشت. گر نبود های ویران بندی دسته

های روزانه خود را به درستی  کم سیاست ن احتیاج به مباحث سیاسی و نظری جدیدی داشت که بتواند دستدر آن زمان سازما

مسایلی که این دوستان داشتند به جز طیف محدودی از روشنفکران درون مشی . های مناسبی اتخاذ نماید تشخیص داده و تاکتیک

های نظری بیژن و مسعود قرار داشتند و یا به تازگی بگوششان  حثچریکی و دوستانی که به شکلی در حواشی و مجاورت مستقیم ب

 . توانست جاذبه داشته باشد رسیده و برانگیخته شده بودند می
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های وسیع فعاالن و هواداران و عالقمندان سازمان بدون استثناء در همه جا هر روزه درگیر اوضاع به کلی جدید سیاسی و  توده

بیشتر . توانست کمکی به رفع مشکالت و ابهامات بکند چنینی جز سردرگمی و تشتت نمی نی اینهای ذه طرح بحث. عملی بودند

آنان در . همان دیدگاه چریکی خود قادر نبودند چشمان خود را به روی واقعیات جاری باز کنند   این دوستان به طورکلی بر پایه

کردند و یا به دلیل عدم رهبری  حتا پیروزی قیام را انکار میمورد مسایل سیاسی و تحوالت پر شتابی که در کشور جریان داشت 

چنان دست نخورده باقی مانده و سیستم  از نظر آنان سلطه امپریالیسم نیز هم. نامیدند را قیام شکست خورده می آن! طبقه کارگر

اگر چه . ر صورت نگرفته استانگار که هیچ تغییر و تحول مهم سیاسی در کشو. داری وابسته نیز کماکان پا برجاست سرمایه

شد که به حدت و شدت این رفقا با مسایل  ها وجود داشت اما کمتر کسی یافت می هایی در بسیاری از ما رسوبات چنین ارزیابی

 به ویژه اینکه آنان با. کشور برخورد کند و حاکمیت جدید را یک دست و همانند رژیم شاه ارتجاعی و وابسته با امپریالیسم بخواند

دوستان در برخورد با . امری که از نظر دیگران غیر قابل قبول بود. گرفتند ها، درستی و صحت مشی چریکی را نتیجه می این ارزیابی

ها با کم توجهی به  آن. دیدند های بینش انقالبی قبلی می همان چهارچوب   گری در اوضاع جاری کشور چاره را تأکید بر انقالبی

 . های مردم، تقابل فزاینده علیه دولت و حاکمیت جدید را در نظر داشتند ودهتوازن قوا و روحیات ت

همان یکی دو هفته ایجاد ستاد ساری، افراد هم عقیده، رحیم کریمیان، فریبرز سنجری، رحیم صبوری، محسن فرزانیان، سهراب    طی

هرکس حرف . ودن رابطه و سازماندهی منظمی نداشتندتا این زمان اینان با وجود هم عقیده ب. دور هم جمع شدند... افشارقاسمی و

در آنجا  واینجا  ها در برخی از آن. کردند سهراب و فریبرز در ستاد سازمان در تهران فعالیت می. نواخت زد و ساز خود می خود می

. کاری با سازمان نداشت اما رحیم صبوری از ابتدا قصد هم. رابطه با سازمان به تناسب درک و برداشت شخصی خود مشغول بودند

او بیشتر در فکر ایجاد یک گروه سازمان یافته به . فعال هم نبود و حتا مخالف ارتباط با سازمان و صحبت با اعضای مرکزیت بود

توانست این نظر را بپذیرد و او هم جرأت بیان  نمی هیچکسدر آن زمان . مثابه یک جناح سیاسی مخالف در برابر سازمان بود

خواستند به  ها می آن. عقالنی بودندحل  راه دانم این دوستان به طور کلی در پی یافتن یک که من میآنجا  تا. آن را نداشتمستقیم 

آنان راه . ای وارد نشود روانه حاکم بر سازمان مبارزه کنند به طوری که به موقعیت و حیثیت سازمان لطمه ای با نظرات راست گونه

ولی نه تنها حاصل مثبتی در پی . این نشست برگزار شد. که با اعضای مرکزیت سازمان نشستی داشته باشندیابند  چاره را در این می

 . جای گذاشت ها تأثیرات منفی زیادی به نداشت بلکه برعکس، بر روحیه و انتظارات آن

توانند با سازمان کار کنند بدون  ه میها گفتند ک به آن. مرکزیت سازمان پیشنهاد برخورد نظری آنان در یک نشریه درونی را رد کرد

این مساله موضع کسانی مانند فریبرز و رحیم کریمیان و . اینکه حق داشته باشند نظرات خود را در نشریه درونی چاپ و پخش کنند

ند اما هنوز اینان با اینکه از سازمان به نوعی مأیوس شده بود. کاری با سازمان بودند تضعیف کرد برخی دیگر را که خواهان هم

 . دیدند را در خود نمی شهامت و جرأت جدایی از سازمان و تبلیغ علیه آن
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تا اینکه . پور تماس و رابطه تنگاتنگی وجود نداشت تا این زمان گویا میان این دسته از زندان آزاد شده با اشرف دهقانی و حرمتی

نایی، صبوری جلسه مشترکی میان این دو با بقیه رفقای هم در پی این آش. شوند صبوری با اشرف آشنا شده و به هم نزدیک می

. ای در مقابل سازمان یک جریان مخالف به وجود آورد صبوری مصرانه تالش داشت از این جلسات به گونه. کند عقیده برگزار می

لت را ضد خلقی آنان بدون داشتن تحلیل مشخصی دو. ها بیشتر پیرامون ماهیت دولت جدید بود موضوع بحث در این نشست

در واقع هنوز تحلیل جامع و قاطعی . های سرکوب است دهی ارگان دانستند و معتقد بودند که با فریب و نیرنگ در پی سازمان می

گامی و وحدت نظر بیشتر در برخورد با  تماس و تبادل افکار صبوری و بقیه با اشرف و تعدادی دیگر منجر به نزدیکی و هم. نداشتند

 . شد سازمان 

هایی  پور هم البته با تفاوت حرمتی. توانست تصور جدایی از سازمان را بپروراند تا این زمان اشرف دهقانی حتا در مخیله خود نیز نمی

. اشرف جلسات زیادی با فرخ نگهدار در مورد مناسبات آنان با سازمان و اختالفات موجود داشت. همین وضعیت را داشت هنوز

ها  آن. پور و صبوری شده بود این موضوع موجب نگرانی حرمتی. برد برای جلب اشرف به کار می فرخ تمام تالش خود را

ها در مقابل سازمان و مبارزه با نظرات حاکم بر آن  ترسیدند که فرخ اشرف را به سوی سازمان جذب کند و در نتیجه موضع آن می

ها خود  تا این زمان آن. آن بودند که نظرات خود را منسجم کنند در این شرایط این دسته از دوستان در پی. به کلی تضعیف گردد

 نویس جزوه یابد که به تهیه پیش شان جریان میمیان بدین منظور مباحثاتی . دانستند که چه حرفی برای گفتن دارند هنوز نمی

ای  وسیله( در صورت لزوم)خواستند  می .ها قصد انتشار این جزوه را نداشتند البته آن. انجامد می »مصاحبه با رفیق اشرف دهقانی«

 . های درون سازمان در دست داشته باشند برای جلب نظر اعضاء و سمپات

ها هنوز بر این امر تأکید  آن. های فعالیت مستقل و رقابت آمیز با سازمان مشغول شدند در واقع آنان دانسته یا ندانسته به تدارک زمینه

اما مهدی فتاپور در یک . شان درونی است و در بیرون باید از سازمان دفاع کنند مبارزه. ف کنندداشتند که نباید سازمان را تضعی

کند و او در کجای سازمان قرار  در محیط دانشگاهی، تحت فشار سواالت مختلف از جمله اینکه چرا اشرف صحبت نمی سخنرانی

کرد اشرف و  تاپور، چون او در آن هنگام گمان میبه گفته ف. دارد و او اصالً درکجاست و نظراتش چیست؟ قرار گرفت

اما از آن سوی این پاسخ فتاپور بدین صورت بیان شده که وی ! اشرف با سازمان نیست: اند، پاسخ داد فکرانش انشعاب کرده هم

بوده باشد، در آن زمان به به هر حال گفته فتاپور با هر انگیزه و لحن و یا عبارتی ! ما اشرف را از سازمان اخراج کردیم: اعالم کرد

از این زمان به بعد موضع صبوری که معتقد بود باید یک جریان مستقل تشکیل داد با عجله . نوعی معنای مشابه اخراج یا طرد داشت

 ! ها قضاوت آنان این بود که سازمان در بیرون انشعاب را اعالم کرد نه آن. و به طور احساسی غالب شد

همان مسایل و نظریات    ها آن. ی مرکزیت موضوع این دسته از دوستان موضوعی مربوط به شرایط زمانه نبوداز نظر سازمان و اعضا

قدیمی درون زندان را با خود به بیرون آورده و در تمامی برخوردهای خود رسمیت و موجودیت مرکزیت را مورد تردید قرار 

ها حق برخورداری ازامکانات  ن وجه به آ چنین امری به هیچ. رفتند ها حتا از پذیرش مستقیم مرکزیت طفره می آن. دادند می
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مرکزیت و کادرهای قدیمی که با هزاران مشکل و رنج بسیار، سازمان را با . داد دموکراتیک برای مبارزه نظری درون سازمانی نمی

ش کردند تا سازمان موقعیت و جایگاه وجود فقر کادرهای ورزیده حفظ کرده بودند و در آستانه انقالب با توان موجود خود تال

از نظر تقریباً همه دوستان و کادرهای فعال من . چنینی کنند وجه حاضر نبودند سازمان را درگیر مسایلی این مناسبی بیابد، به هیچ

همان زندان به بار    توانست در اگر ثمری داشت می. جمله تازه واردین به سازمان، از پیش نتایج دامن زدن به این مسایل مشخص بود

ها بود و حاال در شرایط سیاسی جدید که کشور با مسایل پس  بندی درون زندان اما حاصل نظری مستقیم این مباحث، دسته. بنشیند

نهایت تالشی سازمان از درون   از سرنگونی رژیم شاه دست به گریبان بود، طرح بیهوده چنین مسایلی چیزی جز ایجاد تشتت و در 

شائبه  ن دوستان در مقایسه با بخش بزرگی از دوستان آزادشده از زندان هیچ ویژگی یا مزیت کمی و یا کیفی نداشتند که بیای. نبود

 . کردند ها را باال زده و بدون هیچ شرطی فعالیت می آستین

و حتا . ر سراسر کشور بودترین زن ایرانی د او در آن زمان، مشهور. در این میان تنها اشرف از موقعیت ممتازی برخوردار بود

اشرف نه توان  با این همه . توان گفت که در تاریخ معاصر کشورمان یک چنین شهرت و محبوبیتی نصیب هیچ زنی نشده بود می

اما به هر حال این شهرت ! وری و تبلیغ، مهارت محسوسی نظری داشت و نه به لحاظ سازماندهی مزیت خاصی و نه به لحاظ سخن

ف بود که هم از سوی فرخ نگهدار و هم از سوی این دسته از دوستان برای جلب و جذب وی، کشمکش پنهانی استثنایی اشر

نهایت اشخاص مرید و   به درستی با آن برخورد نشود در  چنانچهاند و  هایی تابع شرایط زمانه هر چند چنین شهرت. جریان داشت

روشن است . گی به سر ببرند ها در حالت خلسه و نشئه مزایای خیالی آن، سال توانند با روان احساسی و عاطفی هستند که می دنباله

 ! ها نبوده و نیستند های مانده گاری یک حزب یا سازمان سیاسی و حتا انقالبی، صرفاً قهرمان که اساس و پایه

اخراج « و یا »با سازمان نبودن« ر موردگفته فتاپور د. بست رسیده بود در واقع اختالفات میان این دوستان و سازمان متقابالً به بن

در واقع نقطه نهائی و بهانه آشکار شدن این . ، از هر دو سو به دستاویزی برای جدایی و انشعاب تبدیل شد»اشرف دهقانی

ا رفیق مصاحبه ب« بعد از این قضیه، دوستان موقعیت را برای پخش جزوه از پیش آماده. های پس پرده همین گفته فتاپور بود کشاکش

این . آنان در عین حال مسئولیت انشعاب را به گردن سازمان انداختند. زده آن را منتشر کردند مناسب دیدند و شتاب »اشرف دهقانی

هر چند که این . شد ماجرا البته با توجه به فرهنگ و ادبیات سیاسی مسلط در آن زمان به نحو اجتناب ناپذیری به جدایی ختم می

با وجود اینکه هر دو سوی این . نرساند هیچکسبا این همه این جدایی هیچ سودی به . مال وارد سازمان نشده بودندافراد رسماً و ع

های بیراهه به حرکت خود ادامه دادند، اما در واقع بازنده و قربانی اصلی این ماجرا، خود اشرف دهقانی  اختالف هر کدام در جاده

 تشکیالت. ها و شعارهای افراطی به طور مستمر به سیر قهقرائی افتاد یگیر موضعکشان با او از آن پس به همراه گروه کوچ. بود

های سیاسی دایمی و روندهای پیچیده استقرار رژیم والیت فقیه، دچار چند  ها و بحران در پس ماجرا »ی فدائی خلقها چریک«

البته . و شد بدون اینکه نقش و اثر ملموسی بر جای بگذاردها مح دستگی شد و متأسفانه اشرف دهقانی نیز به همراه گروه از خاطره

روشن است که همه دستجات . توانست داشته باشد این بدان معنا نیست که در صورت ماندن در سازمان سیر به کلی متفاوتی می
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بمانند و نقش و   خواستند باقی بست تاریخی رسیدند و چنانچه می های طی شده به بن فدائیان هرکدام با در پیش گرفتن یکی از بیراهه

اثری بر حیات سیاسی کشور داشته باشند بدون استثناء به یک پوست اندازی ایدئولوژیک نیاز داشتند که هیچ کدام به موقع بدان 

 . پاسخ ندادند

 

دیمی سازمان حتا برخوردهای گروه اشرف در سازمان نه تنها گرایش مثبتی ایجاد نکرد بلکه تقریباً تمام مرکزیت و کادرهای ق

در آن زمان در فرهنگ عمومی حاکم بر ما و بر . فکری قرار داشتند را علیه خود متحد ساخت  همان قالب   هایی که به شکلی در آن

ی فدائی خلق به وقوع ها چریکبدین ترتیب اولین انشعاب بعد از انقالب در صفوف . شد جامعه یک چنین عملی انشعاب تلقی می

این گروه نفوذ چندانی در طیف هواداران . ای در حیات سازمان باقی نگذاشت ب گروه اشرف دهقانی تأثیر گستردهانشعا. پیوست

ها وشعارهای دوران شاه و به  ارزیابی همان های اولیه این گروه تکرار یگیر موضع. سازمان در نقاط مختلف کشور به دست نیاورد

مرگ بر امپریالیسم و « پایان جزوه مصاحبه اشرف دهقانی شعار سابق سازمان یعنی مثالً در. کار بردن آن علیه رژیم جدید بود

های  یگیر موضعشد  به جز شعارهائی که بیشتر با هدف جلب و جذب هواداران مطرح می. درج شده بود »اش های زنجیری سگ

 . کردرات محسوسی ایجاد نای بود که در جامعه تأثی سیاسی این گروه افراطی و کلیشه

در حالی که مسلسل کالشنکفی در دست داشت و با دستاری همانند  ۸۵بهمن ماه  ۰۱ اشرف دهقانی در سالگرد سخنرانیاولین 

توانست نمایشی از اندیشه تقدس سالح و جنگ مسلحانه چریکی عرضه  اش را پوشانده بود، تنها می ی فلسطینی چهرهها چریک

ی فدائی ها چریکتوانست به سوی خود جلب کند که صرفا در حال و هوای اسطوره  یها، تنها کسانی را م این نوع برخورد. کند

دادند، با مواضع  ها که اکثریت آنان را تشکیل می در مقابل این وضعیت، بخش بزرگی ازفدائیان آزاد شده از زندان! زیستند خلق می

در واقع سازمان با تراکم اضافی . کردند ان همکاری میغالب آنان در همه جا با سازم. سنتی گروه اشرف مرز بندی روشنی داشتند

به خصوص آن تعداد  »ی فدائی خلقها چریک« جدایی. دهی همه آنان را نداشت کادرهای سیاسی روبرو بود که حتا توان سازمان

ی شوک آنی من خود شاهد واکنش انفجاری توأم با نوع. ی مسلح باقی مانده از دوره شاه را علیه خود برانگیختها چریک

خشم و عصبانیت وی مرا . او به شدت عصبی و هیجان زده شد و با تمام وجود به گریه افتاد. مهرنوش بعد از اطالع از انشعاب بودم

او به . آورد کرد و علیه وی سخنان تند و خشم آلودی بر زبان می او به شدت به رحیم کریمیان اعتراض می. به کلی متعجب ساخت

اش در شهریور سال پنجاه  رحیم دائی مهرنوش بود که رهبری فکری سیاسی او را تا قبل از دستگیری)قی داشت رحیم سمپاتی عمی

مهرنوش . چنان گرایش عاطفی خود را نسبت به وی حفظ کرده بود و علیرغم اختالف نظر رحیم با سازمان، او هم( بر عهده داشت

در آن زمان از دید و . ب کادرهای نسل اول جنبش چریکی را نداشتوجه انتظار جدایی و به خصوص انشعا در واقع به هیچ

که هر روزه با شعار نصب شده بر دیوار  ها چریکاو و دیگر . های وی انشعاب عملی فجیع و کامالً سازمان شکنانه بود آموخته

، خو کرده بودند، انشعاب را عملی در »یدخلق را بر سازمان، سازمان را بر رفقا و رفقا را بر خود ترجیح ده« های تیمی مبنی بر خانه
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 ها و ای که به نوبه خود جزو کادر واکنش دیگران را من از نزدیک ندیدم اما آن عده. فهمیدند حد جنایت و خیانت می

 . ها بودند شدند علیه گروه اشرف و انشعاب آن( گروه اقلیت)انشعاب بعدی دهندگان  سازمان
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 بعد از انقالب« مرکزیت»اولین مسایل رهبری سازمان، انتخاب 
قبالً توضیح . هایی برای رسیدگی به وضع رهبری سازمان و تعیین یک رهبری جدید، شکل گرفت طی یکی دو ماه بعد از قیام تالش

 ها توسط بخشی از شاید بسیاری از تصمیم. گرفت های شبانه، بسته به اوضاع تصمیم می دادم که مرکزیت سابق، کالً از طریق جمع

حتا . شد ها اداره می اما امور سازمان به کمک این نشست. دانم نمی! شاید. شد های مشورتی اتخاذ می مرکزیت در دل آن جمع

البته ما تصمیم به ازدواجمان را با مسئولین در میان گذاشته . ها مطرح شد موضوع ازدواج من و مهرنوش نیز در یکی از این نشست

یکی از ضوابط مبارزه چریکی سازمان رد ازدواج و برخورد انضباطی . سابقه نداشت ها چریکتا این زمان ازدواج . بودیم

های گذشته  ها طی سال به جز معدودی از دختران چریک تقریباً تمامی آن. گیرانه در زمینه روابط مردان و زنان چریک بود سخت

دیدیم که موضوع ازدواجمان را با مسئوالن سازمان در میان  لزم ما از نظر اخالقی و احترام به دوستان، خود را م. کشته شده بودند

دانم اولین ازدواجی  ازدواج ما تا جائی که من می. هر چند بسیاری از این ضوابط با وقوع انقالب خود به خود منتفی شدند. گذاریم

 . مع شبانه مطرح شدشاید به همین دلیل بود که در ج. داد بود که یکی از رفقای چریک فدائی خلق انجام می

 

مرکزیت . های شبانه سازمان را رهبری کند در آن شرایط پیچیده سیاسی، رهبری سازمان قادر نبود صرفاً به کمک این نشست

کرد به طوری که تصمیمات از یک پارچگی و یا  ها عمل می ها و بدبینی در پستوی مرکزیت رقابت. احتیاج به تجدید سازمان داشت

پیوست،  با توحه به اوضاع سیاسی جامعه و تحوالتی که دم بدم در همه جای مملکت به وقوع می. ی برخوردار نبوداز اعتبار کاف

ضرورت حفظ وحدت و تمرکز نیروهای وابسته به سازمان، که به قدر کافی پر از تمایالت و گرایشات سیاسی و اجتماعی 

در پاسخ به این ضرورت بود که شکل دادن به یک رهبری قوی با . بود  گوناگون بود، برای همه به یک امر عاجل تبدیل شده

همان چند ماه اول پس از پیروزی انقالب، هر    در. تعدادی بیشتر و با ترکیبی فراگیر و نظم و مقرراتی بهتر در دستور قرار گرفت

رچوب معین و مورد اعتماد و اطمینان بایست در یک چا زدند که می یک از اعضاء مرکزیت یا کادرهای مؤثر به اقداماتی دست می

دوستان خود به اصالح و تغییر ترکیب . آوری برای سازمان بودند های حاد و زیان وقایع جنگ سنندج و گنبد نمونه. گرفت قرار می

و مساله عضوگیری . هنوز تعریفی از عضو وجود نداشت. شرایط متفاوت شده بود. رهبری و افزایش تعداد آن پی برده بودند

تا آن زمان تعدادی امثال من که وضع روشنی داشتیم نه تنها . شد دهی رفقائی که واجد شرایط بودند نیز بتدریج مطرح می سازمان

های آن را بر عهده  دادیم بدون اینکه رسماً مسئولیت کارهای یک عضو بلکه کارهایی در حد اعضای رهبری سازمان انجام می

ها و  ی که به طور عملی در رهبری قبل از انقالب وجود داشت، در شرایط جدید و با ورود کادراختالفات و شکاف! داشته باشیم

 . گاه آشکار شد بندی پنهانی و فعاالن جدید به سازمان، تبدیل به نوعی یارکشی و دسته
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با حالتی نگران ( المی اعدام شدکه بعداً با اقلیت رفت و توسط جمهوری اس)بار که به ستاد تهران رفته بودم رفیق علیرضا نعمتی  یک

. ها وجود دارد و چیزهای دیگری گفت که به یادم نماند به سراغم آمد و گفت رفقا نظرات متفاوتی دارند و اختالفاتی در میان آن

. خواست موضع مرا نسبت به وضعیت رهبری جویا شود علیرضا می. بندی پی بردم ها به وجود نوعی دسته من از این صحبت

های اوضاع انقالب و شرایط  های متنوعی که در میان زندانیان وجود داشت، حاال در برخورد با پیچیدگی فات نظری و برداشتاختال

علیرضا اهل بروجرد . من در پاسخ گفتم که باید ببینم اوضاع چیست و او را به قدری تأمل دعوت کردم. جدید در هم گره خوردند

العاده درشت و قوی  جوانی برومند با اندامی فوق. های عمومی اوین دیده بودم ل پنجاه در یکی از اتاقاو را در سابار  اولین بود برای

. همان زندان اوین صورت گرفته بود   باز در ۸۷دیدار بعدی ما در اواسط سال . کرد همان نظر اول توجه اطرافیان را جلب می   که در

گذرانید به من گفت که با گوش خود از  رگشته بود و هنوز دوره نقاهت را میاو که از یک عمل جراحی از بیمارستان ارتش ب

هنگام گفتن این خبر اشکی ! شنیده است »ننگ براین سلطنت پهلوی« گفتند پنجره بیمارستان نظامی صدای تظاهرات مردم را که می

بزرگ در روحیه و   ت در جامعه و دگرگونیاین خبر برایم به کلی عجیب و نشان دهنده عمق تحوال. در چشمایش حلقه بسته بود

گفت که . تعریف کرد ۸۰همان وقت برایم داستان محکومیت به اعدام خود را در دادگاه نظامی در سال    در. روان مردم بود

ول، تقاضای را نداشت از این رو پس از دادگاه ا تر تحمل آن توانست برای مدت چند هفته زیر اعدام بماند اما برای مدت طوالنی می

من او . آمد آمدن به حساب می!! کاری که در آن شور و خروش افراطی حاکم بر همه، عملی در حد کوتاه. دادگاه تجدید نظر کرد

بینانه و صادقانه ارزیابی کرده گفتم من هم تقاضای  کردم و نه تنها هیچ ایرادی به کارش نداشتم بلکه برخورد او را واقع را درک می

اش را  حاال علیرضا در اوضاع سیاسی انقالب در ستاد سازمان نگرانی...! ها بیشتر چپ روانه بود تا اصولی کردم این کارتجدید نظر 

 . گذاشت در میان رفقای مرکزیت با من در میان می! کارانه از رشد گرایشات سیاسی

. دانستم های همه رفقای شهید می ها و فداکاری یسازمان را ارثیه جان فشان. گرانه بودم بندی و کارهای انشعاب من مخالف دسته

فهمیدم و از این زاویه با تمامی  بندی را نوعی ضدیت با سازمان که حاصلی جز تضعیف و نهایتاً شکستن آن نداشت می ایجاد دسته

اشت بلکه البته به برداشت خودم این مخالفت جنبه صوری سازمان پرستانه صرف ند. ها مخالف بودم ها وجدائی انشعاب

من قبل از هر چیز از همین زاویه با ! دانستم شد را مخرب و غیر ضروری و غیر مسئوالنه می هایی که به انشعاب کشیده می بندی دسته

های مسعود  این در حالی بود که من هنوز در چهار چوب دیدگاه. فکرش در زندان اختالف داشتم رحیم کریمیان و دوستان هم

در واقع من جزو آن گرایش فکری و سیاسی بودم که معتقد به هم زیستی گرایشات . قرار داشتم( ازی از آنمنتها بدون مطلق س)

 ! دانست مختلف در سازمان بوده و تبعیت از رهبری و تصمیمات سازمان را عامل متحد کننده این گرایشات می

بنا به گفته مجید تا این . د از انقالب به مرحله اجرا رسیدها برای انتخاب اولین مرکزیت بع هم زمان با این مسایل، بتدریج گفتگو

بود که از ( هادی)و احمد غالمیان ( منصور)، محمدرضا غبرائی (مجید)پور  علی عبدالرحیم زمان رهبری سازمان متشکل از قربان

قرار شد که کلیه رفقای باقی مانده از  به هر حال. دانستم البته من در آن زمان نمی. دادند رسماً مرکزیت را تشکیل می ۸۱اوائل سال 
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گیری  کاری تنگاتنگ داشتند به عنوان اعضای سازمان، در رأی هائی که از زندان آمده با سازمان هم ای از آن قبل از انقالب و عده

 . شد تا آن زمان امور اجرائی بیشتر توسط مجید خسرو ومنصور اداره می. شرکت کنند

چون این . کردم آنان البته چیزی در این باره به من نگفتند بلکه من این طور فکر می. گیری بودند رأیئت هی به تصور من این سه نفر

من با کس دیگری هم در این امور . دادند در همه امور دست دارند های اولیه اغلب با هم بودند و نشان هم می همان ماه   دوستان از

ها را حساس  بود که این مسائل به اصطالح امنیتی بود و هر گونه کنجکاوی نیز ذهنعلت این . صحبتی نداشتم و یا پرسشی نکردم

گیری و سایر امور مربوط به آن به هیچ وجه مطابق با شرایط  شرایط و شیوه رأی. انضباطی بود ها بی ترین قضاوت کرد و سبک می

 . متعارف انتخابات نبود

گوئیم این طور نبود که همه در یک  ی فدائی خلق سخن میها چریکسازمان وقتی که از انتخابات مرکزیت پس از انقالب در 

سالن جمع شدند تا آراء مخفی خود را در گلدانی بیندازند و سر آخر دو سه نفر مورد وثوق حاضرین در مقابل چشمان همه، آراء 

گیری به صورت غیر علنی و به طور انفرادی  رأیِ در آن انتخابات موضوع و برنامه. را شمارش و نتیجه را علناً به اطالع همه برسانند

آوری و نتیجه نیز  همان ترتیب جمع   آراء نیز به. شدند درمیان گذاشته شد ای خاص که در آن زمان عضو سازمان شناخته می به عده

 . عیناً به همین شیوه به افراد اعالم شد

 

مجید و منصور . داد اعضای مرکزیت جدید حداکثر پانزده نفر باشدبه هر حال مرکزیت یا رهبران وقت سازمان تصمیم گرفتند تع

توانم  نفر بود به طور جداگانه به من نشان داده گفتند که می ۱۰لیستی با تعدادی اسامی مستعار و برخی حقیقی که مجموعاً حدود 

درصد به اضافه یک آراء را به دست آورند و نیز افزودند کسانی که الاقل پنجاه . حداکثر به پانزده نفر از این اسامی رأی بدهم

ها را به کمک مهرنوش و دیگران و بخشی دیگر را با  بخشی از قدیمی. آشنا بودند ها برایم نا بسیاری از این نام. شوند انتخاب می

ها به همین  همه رأیگمان  بی. رسیدند، نوشته و تحویل مجید دادم که واجد شرایط به نظر می( نشناخته و ندیده)مشورت این و آن، 

ها و غیره  کردن و شمارش و ثبت رأی من اطالعی از وجود کسان دیگری که در کار جمع. آوری شد ترتیب به طور انفرادی جمع

نباید . دانستم کردند هیچ نمی شرکت داشتند و یا به عنوان ناظر حضور داشتند و یا از نزدیک در جریان بوده و مسائل را دنبال می

در مورد چگونگی و شرایط انتخابات و اینکه چه . و نیمه مخفی صورت گرفتعلنی  نیمه رد که این انتخابات در شرایطفراموش ک

روانی -فضای سیاسی. کسانی رسماً مسؤولیت این برنامه را بر عهده داشتند به جز معدودی بقیه مثل من اطالعی نداشتند

 . کاری وجود نداشت که دیگر ضرورتی تا بدین حد از مخفیهر چند . چنان بر ما حاکم بود ها هم کاری پنهان

 

در واقع سازمان در . با توجه به مجموعه شرایط فکری و عملی سازمان، گام بزرگی به جلو بود. گیری عجیبی بود هر چه که بود رأی

سئولین اعالم کردند م. گیری به شکل مخصوصی نقش مجمع عمومی مؤسس داشت آن مقطع در حال تأسیس مجدد بود و این رأی

توافق کردند که این هشت نفر حق داشته باشند با دو سوم آراء خود بقیه . که فقط هشت نفر اکثریت مطلق آراء را به دست آوردند
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اما با دو سوم آراء هشت نفر منتخب، تنها چهار نفر بیشتر . های حد نصاب اکثریت نبودم من جزو انتخابی. را انتخاب و تکمیل نمایند

مهدی ، امیر ممبینی، (با بیشترین آراء)پور  عبدالرحیم: هشت نفر عبارت بودند از. من هم جزو این چهار نفر بودم. رأی نیاوردند

با کمترین آراء حد )و فرخ نگهدار  میرمویدی، علیرضا اکبری، هادی (حیدر)فرد  محمدرضا دبیریتاپور، محمدرضا غبرایی، ف

این (. من)وعبداهلل ( انوش)، انوشیروان لطفی (محمد)، بهزاد کریمی (حسن)بودند از علی توسلی  چهار نفر تکمیلی عبارت(. نصاب

، اکبر دوستدارصنایع (رحیم)پور  جمشید طاهری: کنند دوازده نفر هفت نفر به اسامی زیر را به عنوان اعضای مشاور انتخاب می

بعد از تعیین . و اکبر کامیابی( هادی)ت رئیسی، احمد غالمیان ، بهروز سلیمانی، حشم(کیومرث)آبادی  ، اصغر سلطان(بهرام)

های گیالس در نزدیکی رودِهِن تهران اولین جلسه رهبری بعد از انقالب  هم نوزده نفر بودند، در باغ مرکزیت و مشاوران آنکه روی

 . رسید در آن زمان سن متوسط اعضای مرکزیت به سی سال نمی. دهند را تشکیل می

ابات خود ویژه در واقع شباهتی به دموکراسی نداشت و در مقایسه با سنن دموکراسی و انتخابات متداول در احزاب این انتخ

. دموکراتیک در حکم هیچ بود اما در رابطه با سابقه و پروسه طی شده در یک سازمان مسلح تا آن زمان در نوع خود جالب است

البته این . رساند مان برای گام برداشتن به سوی دموکراسی تشکیالتی را به ثبوت میاین انتخابات، تمایل، اراده و عزم واقعی ساز

توانست در بطن پیوندهای عمیق و اعتمادهای متقابلی که به صورت سنت و فرهنگ درونیمان در  انتخابات با این شکلش تنها می

عمل مسؤوالنی که ظاهراً همه کاره این برنامه بودند  هیچ اعتراض و حتا انتقادی به نتیجه کار و یا طرز. آمده بود صورت بگیرد

این مسؤوالن نیز در آن مقطع نمایندگان طرز فکرهای مختلف نبودند که از این . مطرح نشد و یا اگر شده باشد من چیزی نشیندم

بر  »اعتماد به رفیق« گری و یها به طور کلی از درون روح و فرهنگ فدائ اعتماد و مشروعیت آن. زاویه مورد اعتماد واقع شده باشند

به همین دلیل . های متقابل بود ها و اطمینان ی فدائی همین اعتمادها چریکدر واقع یکی از ضوابط کاری در صفوف . خاست می

 . داد کمترین سوء ظنی نسبت به کار مسؤوالن و خطای احتمالی در البالی کل روند این انتخابات به خود راه نمی هیچکس

مه نبایست چنین تصور کرد که فدائیان به فرشتگان معصومی تبدیل شدند که از هرگونه خطا و لغزشی حتا نسبت به هم با این ه

بردیم، در  ها بعد، هنگامی که در مهاجرت در شهر تاشکند به سر می سال. نه چنین نبوده و نباید چنین اندیشید. دیگر مبرا شده بودند

ای در مورد انشعابات گذشته سازمان و نحوه  های پراکنده سیاسی سازمان صحبتهیئت  جمعی با حضور تنی چند از اعضای

مهدی فتاپور در این زمینه نمونه خطائی که در مورد حذف هادی هنگام شمارش آراء در . زد برخوردهای نادرست خودمان دور می

من تا آن زمان اصالً و ابداً از این ماجرا با خبر . برداولین انتخابات مرکزیت سازمان صورت داده بودند به عنوان یک عمل زشت نام 

ها در شمارش آراء هادی غالمیان دست کاری  او ادامه داد که آن. دادم ها گوش می نبودم و طبعاً با دقت و حساسیت به صحبت

و عمل کرد مخرب و خود  ها به دلیل رفتار او افزود هادی در مرز انتخاب بود و آن. کردند تا وی به عضویت مرکزیت در نیاید

. مجید نیز سخنان خسرو را مورد تأیید قرار داد!! گرانه او پیش خود یک رأی مثبت او را از قلم انداختند محورانه و در واقع انشعاب

 [ ۴۰! ]ها بعد مجید به من گفت که یک رأی هادی به حساب فرخ گذاشته شده بود سال
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دیگر از مسؤولین مطرح هرکس  پور و غبرایی و قاد و یا سرزنش به فتاپور و عبدالرحیمبه عنوان انتاینجا  من این موضوع را در

تلخی این حقیقت فقط محدود . حتا قصد من دفاع از هادی هم نیست، او از لحاظ سیاسی توان و شایستگی الزم را نداشت. کنم نمی

در شرایط فقدان یک ضابطه . گیرد ئیان را در بر میبه کار دوستان مسئول نیست بلکه همه ما، یعنی همه گرایشات مختلف فدا

های آن، به وجود آمدن چنین  ترین رده صحیح و مورد توافق عمومی و به ویژه فقدان یک مکانیسم عملی کنترل مسئولین حتا در باال

. شود طمینان خالصه نمیهمه امور به خصوص امور مهم، به اعتماد و در ا. های ارزشی و اخالقی همواره محتمل بوده و هست لغزش

رسد این خطا، بدون مشورت با کسانی دیگر که بافت اصلی قدرت در ساخت  به نظرمی. نیز مصون از خطا نبوده و نیست هیچکس

البته برای . دادند، به از بین بردن حق مسلم یک رفیق هر چند خاطی صورت نگرفته باشد رهبری آن زمان سازمان را تشکیل می

این . توانست از سوی برخی و یا همه رهبران وقت صورت بگیرد گفته، می نوشته و نا های انشعاب هر کار و اقدامی نا هگیری زمین پیش

رزم دیروزی، بالاستثناء و متقابالً منحرف، فرصت طلب، خود  واقعیت که در انشعابات متعددی که سازمان از سر گذراند، رفقای هم

گیری برای  هایی است که انگیزه چنین اقداماتی در رأی و غیره نامیده شدند خود گواه حساسیت محور، توطئه گر و باند باز و غیره

ها رایج بود و به ویژه  توجه به این شرایط و فرهنگی که در صفوف انقالبیون الاقل در آن سال! کند انتخاب مرکزیت را مشخص می

اما از همه این توجیهات . در درجه اول اهمیت قرار دارداینجا  درجویانه  های رهبری ها و کشمکش تعمق به علل و شرایط رقابت

گذشته نفس وقوع چنین اقداماتی نه از نظر اخالقی، نه از نظر ضابطه و مقررات و نه از نظر رعایت حقوق دیگر هم سنگران و 

های زشت از  این قبیل سوء استفادهها، درست و قابل قبول نبودند و به همین دلیل در همه موارد  همان چهارچوب   رزمان در هم

 ! گرفته است ها، عموماً به طور مخفیانه و در واقع توطئه گرانه و زبونانه صورت می اعتماد

 

« های به قول معروف از آن پس با جلساتی سنگین با بحث. مرکزیت جدید بالفاصله با تشکیل جلسات پی در پی شروع به کار کرد

ها در انتهای  اغلب تصمیم. رفت ها به هدر می انجامید، بخش اعظم و موثر انرژی یا بیشتر به درازا می که اغلب یک هفته»بحر طویلی 

کسانی که مسئولیت امور . تصمیمات نیز در عمل قابل تفسیر و تغییر بود. شد های جان فرسائی آن هم با شتاب اتخاذ می چنین بحث

ها را پیش ببرند از آئین نامه تشکیل جلسه،  تند به گرایش و تفسیر خودشان کارتوانس چنان می جاری رهبری را در دست داشتند، هم

هنوز دستگاه . شاید به جرأت بتوان گفت همه چیز در حال تجربه بود. منشی و سایر مقررات کاری و انضباطی هنوز خبری نبود

اوائل الاقل هر ده روز و یا هر هفته جلسات . دش که از دوره چریکی باقی مانده بود شناخته می»مرکزیت « رهبری سازمان با نام

پور، غبرائی و  تر سه نفره متشکل از مجید عبدالرحیم ارگان کوچک. یافت شد که دست کم چند روز ادامه می مرکزیت تشکیل می

 . خوردار نبودرسماً از اعتبار چندانی برهیئت  تصمیمات این. فتاپور وجود داشت که قادر نبودند تصمیمات مهم اتخاذ نمایند

و یا خودشان منصرف . چندی نگذشت که رئیسی و سلیمانی به جلسات دعوت نشدند. ثابت نماند! اما ترکیب مرکزیت انتخابی

و در پائیز همین سال مازیار کاکوان به عنوان مشاور ( فریدون)اسفندیار کریمی  ۸۵در تابستان . شدند من درست به خاطر ندارم

، علی کشتگر و حسن پوررضای (همایون)مصطفی مدنی، هیبت اله معینی چاغروند  ۸۵در اواخر. شوند میتوسط مرکزیت پذیرفته 
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نیز به  دوستدارصنایعپور، سلطان آبادی و  در همین مقطع جمشید طاهری. شدند به عنوان مشاور وارد ترکیب مرکزیت ( بهروز)خلیق 

با رفتن حیدر، کامیابی و هادی . ای اصلی مرکزیت به پانزده نفر رسیدبدین ترتیب تعداد اعض. عضویت اصلی مرکزیت اضافه شدند

به عنوان ( علی چریک)در همین مقطع رحیم اسدالهی . شوند با انشعاب اقلیت، مصطفی و بهروز وارد ترکیب اصلی مرکزیت می

 . شود ایجاد میدر این زمان سه کمیته سیاسی، اجرائی و ترویج در رهبری سازمان . شود عضو مشاور تعیین می

حضور من در تهران بیشتر برای شرکت در جلسات مرکزیت . غالباً بین تهران و مازندران در رفت و آمد بودم ۸۱من تا اواسط سال 

 . بود
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 ! اهی بعد از انقالب اوضاع سیاسی رد ماه
محاکمه و اعدام وزرا، . یم شاه ادامه داشتهای انقالبی همراه با تحوالت سیاسی بعد از سرنگونی رژ تالطم ۸۵در چند ماه اول سال 

این احکام در . ها بود سازمان نیز مدافع پر و پا قرص این مجازات. مقامات نظامی، سیاسی امنیتی و حتا اداری رژیم سابق ادامه یافت

سازمان . خبری نبود نهماشد که به لحاظ حقوقی چیزی در حد صفر بودند و از وکیل و حق دفاع مت هایی در بسته صادر می دادگاه

با توجه به واقعیت نقش مثبت دولت موقت در ختم جنگ سنندج و گنبد از زاویه ... به همت فرخ نگهدار وعلی کشتگر و

متأسفانه این نامه در . ای به صورت نامه هر چند ترسان و لرزان از دولت موقت حمایت نماید ای توانست با صدور اعالمیه بینانه واقع

ها  مخالفان نزدیکی با دولت موقت، این نامه را ریختن خون شهدای سازمان بپای لیبرال. ن مورد انتقاد شدید قرار گرفتدرون سازما

در درون و بیرون سازمان چنین . در واقع سازمان ظرفیت و توانائی اتخاذ سیاست درستی در این زمینه نداشت. نامیدند

نهایت موضوع حمایت و یا نزدیکی با دولت موقت به کلی به بوته   در . شد یهایی با مخالفت و مقاومت روبرو م یگیر موضع

این دولت به حمایت نیروهای انقالبی به خصوص . ولی این نامه برای دولت موقت واجد اهمیت بود. فراموشی سپرده شد

یی خود به دلیل اهمیت مهندس بازرگان در گزارش هفتگی رادیو. ترین نیروی چپ موجود در آن زمان احتیاج داشت بزرگ

نسبت به دولت موقت اشاره کرد کاری که در آن زمان در رابطه با سیاست در  ها چریکی سازمان، به حمایت گیر موضعسیاسی 

روانه بیشتری داشتند  بخش بزرگی از نیروهای سازمان که گرایشات رادیکال و چپ. سایه گذاشتن سازمان به کلی غیر عادی بود

 . کردند روی از جناح بورژوازی غیر سنتیِ متحد روحانیون سنتی و بازار، تلقی می را راست و دنبالهی گیر موضعاین 

تری برخوردار بود، به لحاظ نظری دارای بینش  بینانه گرایش غالب در رهبری سازمان که در ارزیابی از اوضاع سیاسی از دید واقع

. کرد رکیب طبقاتی و سیاسی حاکمیت جدید روز به روز شدت پیدا میکشمکش در ارزیابی از ت. روشن و مشخص تئوریکی نبود

وجه در رابطه با ضرورت استقرار دموکراسی و یا به طور کلی استقرار ساختار سیاسی  موضوع اصلی این کشمکش به هیچ

دیده گرفتن و یا کم بها  ی درونی با ناها درگیریها و  همه بحث. دموکراسی و اهمیت تعیین کننده آن در حیات سیاسی کشور نبود

روحانیون حاکم در مقابل فشار افکار عمومی ! زد دادن آشکار به این مساله کلیدی سیاست، آن هم در آن لحظات تاریخی دور می

را علم کردند که قصد و هدف از آن استقرار حاکمیت خاص »خٌبرگان « برای بر پایی مجلس مؤسسان، به تدریج مجلسی به نام

ها انداخته بودند، جای مجلس مؤسسان نهاده و برای برپایی آن دولت  آنان این نام را که فقط یکی دو ماه بر سر زبان. خودشان بود

سازمان به این رفتار حاکمیت و تغییر نام مجلس مؤسسان به شدت اعترض کرد و ضمن افشای . موقت را تحت فشار قرار دادند

هدف . دانست که در مورد رفراندوم جمهوری اسالمی به اجرا گذاشته شده بود ای  نقشههمان    خلف وعده روحانیون، آن را ادامه
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سیاسی این تغییر نام دور کردن هر چه بیشتر دگراندیشان و به اصطالح مدافعان حکومت سکوالر در صفوف انقالبیون نظیر سازمان 

عنوان خٌبرگان . گی دینیشان بر این مجلس بود بهانه خٌبرهاز ورود به مجلس مؤسسان و برای هموار کردن شرایط تسلط روحانیون به 

 . نیز مستقیماً همین نیت را در برداشت

ترین نهاد حقوقی تدوین قانون  جای مؤسسان یک خلف وعده آشکار برای غصب کامل این مهم جا انداختن مجلس خبرگان به

طبیعی است که مجلس موسسان در تحوالت . حانیون بوداساسی و هموار ساختن زمینه برای قانونی کردن حاکمیت انحصاری رو

در آن زمان توازن قوای سیاسی نیز به نفع همین . شود برپا می »دولت موقت« اجتماعی، عموماً توسط حاکمیت یا -مهم سیاسی

ن مختصات این برای فراهم کرد. بود( دولت موقت مهندس بازرگان در توازن قوای سیاسی در درجه دوم قرار داشت)نیروی موقت 

توانست به اشکال مختلف دخالت و اعمال  همان نیرو که دست باال داشت می   مجلس و شرایط برگزاری انتخاب نمایندگان، عمالً

اهلل خمینی و پیروان او با داشتن این برتری در میان تمامی رقبا و مدعیان دیگر، هم نام مجلس مؤسسان را  در آن زمان آیت. نفوذ کند

سازمان با . و سرانجام انتخابات شروع شد! ند و هم در انتخاب نمایندگان و ترکیب آن به وضوح اعمال نظر کردندعوض کرد

با . ای دست زد جانبه آنان، به اعتراض گسترده های غیر دموکراتیک و یک افشای خلف وعده آشکار روحانیون حاکم و شیوه

کاندیداهای سازمان . اش، تمایل خود را به شرکت در انتخابات اعالم نمود شروع روند ثبت نام، سارمان ضمن حفظ موضع انتقادی

های مربوطه ثبت نام کرده رسماً و علناً وارد پروسه تبلیغ برای  ها در فرمانداری همه کاندیدا. ها معرفی شدند در تهران و شهرستان

رادیو و تلویزیون رسماً تحت گرچه  .ویزیون استفاده کردسازمان از سهمیه قانونی برای تبلیغ در رادیو و حتا تل. انتخابات شدند

با این حال، . کردند ای اعمال نظر می نظارت دولت موقت قرار داشت، ولی در عمل تندروهای مذهبی در کار آن به نحو گسترده

رادیو و تلویزیون در مورد  کوشید مقررات انتخاباتی را از جمله رعایت تساوی نسبی برخورداری از امکانات تبلیغی مانند دولت می

 . همه پیاده نماید

ها، سازمان و نیروهای دگراندیش همواره با پدیده دیگری روبرو بودند که تحت کنترل دولت موقت و  اما در بیرون یعنی در خیابان

ون حاکم تمامی اهلل با رهبری و سردمداری برخی از روحانی دست تحت عنوان حزب به های چماق  گروه. های بعدی نبود دولت

های انتخاباتی نیروهای دگراندیش مانند سازمان را که دارای مجوز دولتی بودند علناً و مستقیماً مورد تعرض قرار  ها و تجمع میتینگ

گری عوامل روحانیون که در همه جا بودند، با اینکه امکان  سان با ایجاد اغتشاش و ویران بدین. زدند داده و حتا به کلی بر هم می

یک از کاندیداهای آنان به  ی فدائی و مجاهدین خلق به آن مجلس وجود داشت، هیچها چریکورود چند تن از نمایندگان سازمان 

 . مجلس خبرگان راه نیافتند

اهلل  اهلل از یک سو و نیروهای رادیکال انقالبی چپ و حتا مذهبی مخالف حزب دولت موقت نیز مداوماً تحت فشار نیروهای حزب

شد و هر بخش آن بیشتر و   تر می دوگانگی حاکمیت روز به روز برجسته. جنبش مسلمانان مبارز از سوی دیگر قرار داشتنظیر 

 . چنان قادر به درک صحیح اوضاع نبودیم اما ما هم. کرد تر خود را از دیگری متمایز می روشن
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خواه و مدافع آزادی و دموکراسی  نیروهای تجدد. شار بودندمطبوعات مستقل نیز تحت ف. چنان ادامه داشت فشار فزاینده به زنان هم

ها، سینماگران، معلمان و  نگاران، سیاسیون، نویسندگان، حقوقدانان، هنرمندان، استادان دانشگاه های مستقل، اعم از روزنامه و چپ

ها که به سرعت  این نیرو. گر و غیره پرداختندها مقاومت نشان داده به دفاع از انتشار روزنامه آیندگان و آهن غیره در برابر این فشار

به مناسبت سالگرد فوت دکتر محمد  ۸۷در چهاردهم اسفند . را تشکیل دادند»جبهه دموکراتیک ملی « گرفت جمع کثیری را در بر 

ر این د. های فدائی و مجاهد تشکیل شد عظیمی در احمدآباد توسط جبهه دموکراتیک ملی با همکاری سازمان میتینگمصدق 

اهلل طالقانی از سوی شورای انقالب، مسعود رجوی از سوی سازمان مجاهدین و علی کشتگر از طرف سازمان  آیت میتینگ

جبهه دموکراتیک ملی، به همت . این مراسم مستقیماً از تلویزیون ملی ایران پخش شد. کردند سخنرانیو کسان دیگری  ها چریک

خواه  گرا و آزادی به قصد نزدیک کردن نیروهای فدائی و مجاهد و کلیه نیروهای چپ... فتری واله متین د نژاد، هدایت شکراهلل پاک

های سیاسی متعددی علیه گرایشات  میتینگجبهه دموکراتیک ملی . اما عمر این جبهه چندان دوام نیاورد. گرا تشکیل شده بود و ملی

. داد ان و در دفاع از آزادی بیان و قلم و مطبوعات و غیره تشکیل های آن ها و خلف وعده اقتدارگرائی روحانیون و انحصارطلبی

ها،  بدون استثناء تمامی آن. گرفت، کرد، جمعیت قابل توجهی را در بر می هایی که جبهه برپا می ها، تظاهرات و راه پیمایی میتینگ

تقابل فزاینده میان جبهه . یافتند های شدید پایان می نجهای فشار سازمان یافته قرار گرفته و با تش اهلل و گروه وقفه حزب مورد تعرض بی

اهلل و یارانش، فضای سیاسی تهران و شهرهای بزرگ را به تشنج و زد و خوردهای خیابانی  و پیروان متعصب و همیشه حاضر آیت

های  اقدامات علیه روزنامه. دکر اهلل را تقویت می این فضا موقعیت طرفداران آیت. شدند تبدیل کرد که عده زیادی در آن درگیر می

ها تحت فشار روحانیون  این روزنامه. کردند، تشدید شد های سیاسی دفاع می هایی که از آزادی آیندگان و آهنگر و دیگر روزنامه

  . یکی پس از دیگری تعطیل شدند
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یش اقلیت و اکثریت  ! پیدا
گروه متفاوت اقلیت و اکثریت در سازمان تبدیل شد، در فاصله  های پیدایش اختالفات تشکیالتی و سیاسی که بعداً به دو ریشه

در این زمینه . برای روشن شدن این مسئله باید به چند مورد به ظاهر کم اهمیت اشاره کنم. زمانی چند ماه قبل از انقالب قرار دارد

 : کنم کند استناد می ن اختالفات کمک میها و تجارب مهرنوش که به کنه پیدایش احساسی و عملی و سیاسی ای ای از داده به پاره

در این خانه . گیرند دهی برخی از عضوهای ویژه در نظر می ای برای سازمان در چند ماه قبل از قیام بهمن، رفقا خانه تیمی ویژه

اعضای . ردندک ها خانه را ترک می ریزی تعدادی از رفقا برای مدت معینی به طور چشم بسته سکونت کرده و پس ازتکمیل برنامه

به جز این، برخی از . ثابت این خانه عبارت بودند از مهرنوش، مادر پنجه شاهی و پسر کوچکش ناصر، رضا غبرائی و علیرضا اکبری

های تیمی یک رشته مقررات  تا انقالب بهمن در خانه. کردند بسته به این خانه رفت و آمد می ، به طور چشم۸۷عضوهای ویژه سال 

اجراء  ها به ری در مورد همه چیز از جمله طرز لباس پوشیدن، به پا داشتن کفش فرار و به طور کلی باید و نبایدرفتاری و کردا

عضوهای ویژه نیز . بود نظر از اینکه آیا همه این مقررات درست بودند یا خیر، رعایت آن برای همه الزامی  صرف. شد گذاشته می

اما تنها فرخ نگهدار به شکل . گرفتند های تیمی قرار می های حاکم بر خانه ت و سنتهمان چهار چوب مقررا   بدون استثناء در

. بودند همه موظف به پوشیدن کفش فرار به طور شبانه روزی و یا بستن کمربند نظامی  ،به عنوان نمونه. محسوسی با بقیه متفاوت بود

اما  ،بار حق دوش گرفتن داشتند ای یک حداکثر هفته ،مه، اعضای تیمنا طبق آئین. کرد اما فرخ مثالً از پوشیدن کفش فرار امتناع می

فرخ این مقررات را قبول نداشت . دید دوش بگیرد خواست هر وقت که الزم می فرخ با توجه به فقدان سوخت در آن شرایط، می

 [ ۴۰. ]رفت به همین دلیل برخالف بقیه از رعایت آن طفره می

 همان آغاز فرخ از نظر شخصیتی یکی از مصادیق بارز   در واقع از. یمی سؤال برانگیز بودچنین رفتاری در میان اعضای قد

دهد که مواظب فرخ  به گفته مهرنوش، قاسم سیادتی طی دیدار غیرعادی به مهرنوش هشدار می. آمد به حساب می »کاری سیاسی«

نفسه موجب شکاف و فاصله احساسی و عاطفی  ایلی فیچنین مس! کنند ها دارند در صفوف سازمان رخنه می کار باشد چون سیاسی

 . مخصوصاً هادی غالمیان و اطرافیانش با فرخ نگهدار بود ها چریکبیشتر 

ترین این مسایل، اختالف در مورد درک و تبیین انقالب و روند  مهم. گیری بودند از نظر سیاسی اختالفات معینی در حال شکل

عالوه براین فرخ با برخی رفتارهای به کلی مغایر با مواضع . رفت محابا پیش می ای، بی هیچ تئوریجنبش ملتی بود که بدون اعتنا به 

های بنیادی داشتند مانند ادعای رهبری جنبش انقالبی، از خود برخوردی به کلی  های دیگر رفقا در مورد مسایلی که جنبه و قضاوت

 »خانه تیمی« کردند، فرخ آن را بر روی دیوار  خمینی را در منازل توزیع میاهلل آیتپوستر  یکی دو بار که. متفاوت نشان داده بود
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تا ساعتی بیشتر بر دیوار نماند، اما این حرکت کافی بود که آن شکاف احساسی و رفتاری میان او و آن دسته از گرچه  .نصب کرد

البته همواره در حال مطالعه و دنبال کردن  فرخ. کادرهای قدیمی، عمالً به سطح یک شکاف سیاسی و عقیدتی باال کشیده شود

نقطه . هایی بیابد حل  کرد در مورد مسایل جنبش و وظائف سیاسی سازمان راه اخبار و رویدادهای سیاسی جاری بود و سعی می

باً مورد سوء ظن و های سازمان تبدیل شده بود، غال ها و اطالعیه های فرخ که به تنها نویسنده فعال اعالمیه نظرات سیاسی و ارزیابی

 و در واقع »کار سیاسی« از یک سوی او. ، برخورد با فرخ حالت تیغ دو دم داشتها چریکاما برای . گرفت قرار می ها چریکتردید 

اش برای تحرک بخشیدن سازمان در  آمد و از سوی دیگر پذیرش و حفظ او به دلیل توانائی سیاسی و قلمی به حساب میغیرخودی 

 . تب و تاب سیاسی جنبش اجتناب ناپذیر بود آن اوضاع پر

تر نیاز  تر و عمیق سابقه جنبش، به دانش سیاسی وسیع در آن زمان، تبیین و شناخت درست سیر رویدادهای پر خروش و به کلی بی

دلیل  بی. دریابندتری را  های جاری، مسائل عمیق کسانی نقش بیشتری در میان دوستان داشتند که قادر بودند از ورای تالطم. داشت

اما در عوض، . گشت نبود که همواره نقش دوستانی نظیر فرخ که از کارآئی محسوسی نسبت به دیگران برخوردار بودند افزوده می

 این وضعیت به ناچار. شد کاسته می ها چریکبر خالف ظواهر امور که حاکی از جوش و خروش انقالبی بود، از نقش و فعالیت 

فرخ نیز پس از پیروزی قیام و فعالیت در ستاد . راند چند به کندی و یا به طور نامرئی اما به ناگزیر به حاشیه میها را هر  »چریک«

چنینی  اهلل خمینی فاصله گرفت و یا در جو عمومی نیروهای سازمان از بروز تمایالت این اش نسبت به آیت سازمان، از کشش اولیه

بعد از انقالب مانند دیگر دوستان مسلح علنی  نیمه های او در فعالیت. نی در این زمینه ندیدممن نیز هیچ نمود معی. کرد خوداری می

از نظر نوع تفکر سیاسی، فرخ تنها . آوردم ، یک چریک مسلح به حساب میها چریکهایی همانند  من نیز او را البته با تفاوت. بود

های سیاسی یا در جبهه  برخی تجارب سیاسی، از نظر درک و سطح تبیین بیشتر افراد عضو ویژه صرف نظر از تفاوت رفتاری و. نبود

های پایانی رژیم سابق با  سازمان نیز در آخرین ماه. اش اعتماد داشتند فرخ قرار داشتند و یا مجذوب توانایی او بوده و به کارآیی

 . ای از خود نشان دهد تالش این افراد توانست تحرک سیاسی و عملی قابل مالحظه

بعد از پیروزی انقالب، اوضاع سیاسی کشور و مسایلی که همه را در بر گرفته بود، به نحو اجتناب ناپذیری تفکر چریکی را با وجود 

بایست به رشد و  های دیرین خود بچسبند و یا می بستگی بایست به دل یا می ها چریکدر این دوره، . راند ظواهر امور، به حاشیه می

 ها چریکای از  اما درست خالف این نیاز زمانه، عده. خود افزوده به نوسازی تجارب مبارزاتی خود دست بزنند ارتقاء دانش سیاسی

کردند و خالصه  ها حمله می ها ریخته و به پادگان در شب قیام که همه جا مردم به خیابان. های دور خود بیرون بیایند نتوانستند از پیله

   ها خانه تیمی را از اینکه آن. شود  شغول بودند، هادی به طور تصادفی با جواد و مهرنوش روبرو میبه کار سرنگونی کامل رژیم شاه م

ها را موظف به بازگشت به خانه تیمی و مواظبت از  باالخره با تحکم آن. شود ها همراه مردمند، برافروخته می رها کرده و در خیابان

آن زمان سازمان  »کار ی سیاسیها چریک« تواند عمق فاصله دیدگاه امثال هادی با انگیز می یک چنین جا ماندن حیرت. کند آن می

های تهران اسلحه به دست به  مهرنوش و جواد به همراه توده مردم پیاده و یا سوار بر ماشین و وانت در خیابان. را منعکس نماید
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سابقه، هادی به عنوان  اما درست در این شرایط بی. تندرف آوردند و از این پادگان به آن پادگان می مراکز نظامی رژیم هجوم می

 . متوجه آن نشود! کند که به خانه برگردند تا خطری ها را موظف می مسئول و فرمانده نظامی آن

 این تضاد در واقع، منشاء و. رسد بدوی و بسیار نازل است تواند بیانگر تضادی میان هادی و فرخ باشد که به نظر می این توصیف می

هادی و فرخ در دو سوی . تضادی است که چندی بعد به صورت دو گروه اقلیت و اکثریت در رهبری سازمان در آمد  سرچشمه

هر چند که در ظاهر افراد دیگری در رأس انشعاب اقلیت قرار گرفتند، اما . اختالفات اقلیت و اکثریت نقش اصلی و محوری داشتند

البته مخالفت با فرخ مختص به . دادند دهنده عملی و اجرائی انشعاب را تشکیل می که و شتابدر واقع هادی و امثال او نیروی محر

بخشی از زندانیان آزاد شده نیز با فرخ نگهدار از ابتدا مخالف بودند و همین احساس و ارزیابی را نسبت به . این دسته از دوستان نبود

ها  چهره شاخص و سازنده اصلی گرایش اکثریت مرکزیت بود که بعد( هاییالبته نه به تن)در بخش اکثریت نیز فرخ . وی داشتند

 . دبیر اول سازمان شد

 

هم زمان تحوالت به . علی رغم قبول یا انکار کسی به وقوع پیوست ۸۷بهمن  ۴۴هر چه که بود قیام عظیم و سرتاسری ملت ایران در 

در . های بدوی انداخت ها و مقاومت بندی نگی بر این گونه دستهکلی جدیدی در حیات و موجودیت سازمان رخ داد که سایه پر ر

در . این میان تعدادی از رفقا نظیر مهرنوش که بیشتر در مواضع بینشی گذشته سازمان قرار داشتند، از مواضع قبلی خود فاصله گرفتند

، (آبکناری ویدا گلی)، لیال (بهکیش) ، نظام، کاظم(سیامک اسدیان)، اسکندر (قاسم سیادتی)حمید : اطراف هادی کسانی مانند

این دسته از رفقا به جز سیادتی که در . بودند ، مستوره احمدزاده، حماد شیبانی وشاید برخی دیگر مانند عباس هاشمی ).........(فاطی 

رها    ها را قیه این خانهدر حالی که ب. های تیمی خود را حفظ کردند عملیات مسلحانه مربوط به تسخیر ساختمان رادیو کشته شد، خانه

گرایانه این طیف از کادرهای سازمان در  در اینجا به دلیل تمایالت گذشته. بردند اقوام و یا دوستان خود به سر می  کرده و در خانه

 . های تیمی اشاره کردم آن زمان، به موضوع ادامه زندگی در خانه

در موضع دفاع از نقطه آنجا  و مدتی در خارج ازکشور به سر برده بود و درا. از موضع حیدر در قبل از قیام اطالع دقیقی نداشتم

پور و تعدادی  سو با اشرف دهقانی و حرمتی ای دیگر از یک همان خارج کشور میان حیدر و عده   در. نظرات بیژن جزنی قرار داشت

های شبانه  حیدر بعد از قیام در نشست. مده بودبندی به وجود آ دیگر از سوی دیگر مباحثات و مجادالت نظری تا حد شکاف و دسته

او در واقع خالء . و سپس در مرکزیت جدید به تدریج و به طور عملی به محور و رهبر نظری و سیاسی گرایشات اقلیتی تبدیل شد

از نظر رفتاری کم  کرد هرچند که از نظر دانش سیاسی و تئوری مارکسیستی و هم نظری و سیاسی و قلمی این دسته از رفقا را پر می

مصطفی . در کنار حیدر به تدریج کسانی مانند اکبر کامیابی نیز قرار گرفتند. داشت ها چریکهای بارزی با دسته  و بیش تفاوت

در بخش نشریه کار کسانی بودند که بیشتر طرز تفکر . شریه کار مشغول بود کم و بیش به مواضع حیدر نزدیک بودنمدنی که در 

و تعدادی ( که با اقلیت رفت و توسط جمهوری اسالمی اعدام شد)ها قاسم سید باقری  کردند از جمله آن نمایندگی میچپ روانه را 

 . دیگر که همین گرایشات را داشتند
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در واقع . های اولیه انقالب، جدایی گروه اشرف در سازمان اختالف نظر محسوسی به وجود نیاورد با توجه به شرایط پیچیده در ماه

. امثال هادی نیز در مجموع در موضع جزنی قرار داشتند. زاده به خصوص با قیام و پیروزی انقالب مطرح نبود ریات مسعود احمدنظ

در . داد از سوی دیگر سازمان به هر حال از رهبری سیاسی با تحرکی برخوردار بود که نسبت به مسایل مختلف واکنش نشان می

ه بیشتر در کارهای عملیاتی تبحر داشتند، به جز امور اجرایی و نگهداری امکانات، وسائل چنین شرایطی برای کادرهای چریک ک

هایی که برای ارتقاء سطح آگاهی و دانش سیاسی خویش برای هماهنگ  به غیر از آن)ها  ها، حمل و نقل و نظایر آن تکثیر، اسلحه

 . ای وجود نداشت ردهشرایط کاری گست( زدند شدن با شرایط جدید سیاسی به کوشش دست می
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کاف نظری اقلیت و اکثریت رد مرکزیت سازمان  ش
در میان رهبری  »مصاحبه با رفیق اشرف« بعد از علنی شدن جدایی گروه اشرف و هنگام تدوین پاسخ تفصیلی و تحلیلی به جزوه

های سیاسی سازمان، بر تدوین  گمیها حیدر قرار داشت، برای رفع ابهامات و سردر تعدادی که در رأس آن. اختالفاتی ظاهر شد

اینان، ضمن قبول انتقاد به مشی مبارزه مسلحانه، قضاوت و ارزیابی منفی در دست زدن . های سازمان مصر بودند یکتاستراتژی و تاک

اقع به موضع محافظه ها با اعالم و پا فشاری بر این نظر خود در و آن. دانستند درست می به مبارزه مسلحانه سازمان علیه رژیم شاه را نا

در واقع روشن نبود که آنان از روی مصلحت سیاسی یا ترس . کردند به صراحت منظور خود را بیان نمی. کاری مبهمی افتاده بودند

کاری ناشی از دلبستگی  چنان مسحور اسطوره چریک فدائی خلق بودند و یا محافظه از تضعیف پایگاه اجتماعی سازمان که هم

ها طبعاً ناشی از تنوع طیفی از  حالت تردید در مواضع آن! کنند گذشته چریکی، با ارزیابی از گذشته مخالفت می درونی نسبت به

. شدند این دسته از دوستان خود طیفی از گرایشات تقدس سالح تا نقد رقیق نظریات بیژن را شامل می. گرایشات بینشی آنان بود

 . راندند ر عمل رهبران نظری سیاسی خود را به جلو میکادرهای چریکی نظیر هادی و اطرافیان وی د

بخش اکثریت مرکزیت را، طیفی از صاحبان مواضع رد کامل مشی چریکی تا انتقاد به نظریات بیژن و یا پذیرش کامل با تمایالت 

فزاینده نسبت به نظریات وجه غالب در این طیف را نقد . داد عاطفی نسبت به گذشته و مبارزه مسلحانه سازمان را در خود جای می

البته در هر دو طیف گرایشات غیر بینشی نیز زیاد عمل . داد بیژن جزنی و به طور کلی روند رد کامل بینش چریکی، تشکیل می

. ها و نقطه نظرات حساب شده سیاسی فکری دانست توان همه تمایالت این دو اردوی شکاف را دارندگان دیدگاه نمی. کرد می

های شخصیتی و پیروی و غیره در اطراف این دو  گی های دیرینه و تعلقات عاطفی و ویژه های مورد عالقه و یا آشنائی تأثیر شخصیت

 . گرایش کم نبود

ها  در این راستا آن. ورزیدند رهبران گروه اکثریت، بر کار ایدئولوژیک و تدوین مواضع و اصول بنیادی مورد نیاز سازمان تأکید می

. به اوج خود رسید ۸۵ها در تابستان  این پا فشاری. کردند ای در مورد اعالم موضع نسبت به مشی چریکی اصرار می به طور فزاینده

 . توانستم این تمایل شدید را درک کنم همان زمان نمی   من در

اهمیت سیاسی روز جانبه مشی و دیدگاه چریکی نه  های افراطی برخی از اعضای موثر مرکزیت در نقد و رد همه در واقع سماجت

ها  باره از سازمان و از تک تک کادر توانست تفکرات بینش چریکی را به یک چنانی می نویسی آن داشت و نه با صدور یک ردّیه

اکثریت . گرفت البته با چنین سماجتی بخش اکثریت رهبری در برخورد با گذشته سازمان در موضعی رادیکال قرار می. زایل سازد

درست در همین زمان بود که . سازد تر می انقالبی به سازمان را هموار -قد مشی چریکی راه نزدیکی جریانات سیاسیمعتقد بود که ن
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ها قبل مشی مسلحانه را در زندان مورد نقد و رد قرار داده بودند تمایل خود را برای پیوستن به  ای از رفقای چپ که از سال عده

همان    هرچه بود این تمایالت در. رفت الوقوع ادغام یا وحدت می تگوی جدی و قریبحتا صحبت از گف. سازمان ابراز داشتند

. را تشکیل دادند »(راه کارگر)سازمان کارگران انقالبی « موفق بود که این رفقا، بعد از این ماجرای نا. مراحل مقدماتی متوقف شد

ی امیرممبینی  بنا به گفته. اد قضیه تا چه اندازه جدی و واقعی استدانستم ابع من از کم و کیف این ماجرا اطالع دقیقی نداشتم و نمی

شد که  در ضمن گفته می. ها کم نبود و نیروی مخالف برای پیوستن به سازمان قوی بود و مهدی فتاپور، در آن سو نیز اختالف نظر

با وجود منتفی شدن . کزیت سازمان نبودتقاضائی که مورد قبول مر. این رفقا مایل بودند به صورت گروهی به سازمان بپیوندند

ها را در میان اقلیت شدت بخشید  ها و مخالفت کاری آنان با سازمان، ایجاد فشار و سماجت از طرف گرایش اکثریت، حساسیت هم

 . داد تری سوق  کارانه به طوری که رهبران اقلیت را به موضع محافظه 

 

ذ موضع نسبت به حاکمیت جدید بیشتر به موضع لنین در فاصله میان انقالب فوریه تا اقلیت در برخورد با مسایل سیاسی روز و اتخا

گرفت اما به کدام سوی؟ به جز  اکثریت از لحاظ نظری به طور محسوسی از این موضع لنین فاصله می. روسیه متکی بود ۰۱۰۷اکتبر 

گیری نظری و عملی  تر آن، هنوز سمت ریات متأخرلنینیستی و نزدیک شدن با نظ -انقالبی مارکسیستی -سمت کلی بینش سیاسی

با این حال علیرغم ادعا و درخواست بخش اکثریت رهبری برای تدوین مبانی ایدئولوژیک، در واقع این دسته از . مشخصی نداشت

اما هر دو دسته . کردند رفقا، تعمق و تحرک بیشتری در حوزه مسایل سیاسی داشتند و بهتر از اقلیت توازن قوای سیاسی را درک می

تر با جمهوری  در این مورد اقلیت که طرفدار برخورد تند. در برخورد با مقوله آزادی و دموکراسی به کلی از قافله پرت بودند

اما اکثریت در حرکت کورمال خود ظرفیت . داد وجه نسبت به دولت موقت نرمش و انعطافی از خود نشان نمی اسالمی بود، به هیچ

سنندج و گنبد و   نقش آشتی طلبانه دولت موقت در جنگ. تری در نزدیک شدن به دولت موقت داشت تجربه ملموسو آمادگی و 

اهلل و غیره از نگاه اکثریت  های حزب مراکز قدرت غیر مسئول، حمایت از اجتماعات قانونی و مخالفت با هجوم  مخالفت با دخالت

اما در چهار چوب بینش (. این مساله داشتم اما فقط گوشه چشم بود و نه بیشترمن خود گوشه چشمی به )ماند  رهبری به دور نمی

لنینیستی حاکم بر ما، اکثریت نیز علیرغم این تجربه، توان اتخاذ موضع مثبت و حتا تاکتیکی نسبت به دولت موقت  -مارکسیستی

 . نداشت

حزب دموکرات کردستان و کوموله نقش عمده در مسایل ای مانند  های منطقه گروه. یافت جنگ در کردستان کم و بیش ادامه می

داد  تشکیالت سازمان در کردستان، در ماجراهای مختلفی که در این منطقه رخ می. ی نظامی داشتندها درگیریسیاسی آن منطقه و 

کوشید به  ی مسلحانه تردید داشت و به همین دلیل میها درگیریاکثریت رهبری نسبت به شرکت در . به نوعی شرکت داشت

ها  های رهبران مذهبی، میلیون ها و فراخوان شد چرا که با تحریک بینی ناشی می شاید این از یک نوع واقع. شکلی از آن فاصله بگیرد

های دسته جمعی به  ی مسلحانه در کردستان به شدت برانگیخته شده و با راه پیماییها درگیریزده ایران علیه  مردم ملتهب و هیجان

و شاید از . کردند های مسلح در کردستان پشتیبانی می اهلل خمینی در محکوم ساختن گروه و قم و تهران از مواضع آیت کردستان
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طلبانه دولت موقت و یا  های اصالح ای که در رابطه با مواضع انقالبی و رادیکال حاکمیت و یا مخالفت با روش رشد گرایشات تازه

ها نظر روشنی  توانم بدون داشتن اسناد سیاسی سازمان در آن سال من اکنون نمی. شد اشی میدر واقع مخلوطی از مسایل مختلف، ن

در آن زمان روشن بود که رهبری سازمان، از اهرم کردن نبردهای نظامی در کردستان و یا ترکمن صحرا [. ۴۴]ارائه نمایم اینجا  در

هنگان انقالبی برای به حرکت در آوردن موتور بزرگ یعنی که در حقیقت به منظور کاربست نظریه معروف موتور کوچک پیشا

 . کرد های وسیع خلق بود، امتناع می توده

 

پیش از هر چیز رهبری سازمان . این انتقاد وارد بود. کرد اقلیت، اکثریت را به نداشتن یک سیاست و مشی روشن و با ثبات متهم می

از لحاظ دانش سیاسی و انسجام تئوریکی . تجربه بودند ی آن جوان و بیهمه اعضا. در اوضاع به کلی جدیدی قرار گرفته بود

ها هزار نفری سازمان را در سراسر ایران با تمایالت و  تر از آن بودند که بتوانند توده عظیمی از هواداران و عالقمندان صد ناتوان

سابقه انقالب و رهبری مذهبی و نفوذ  های بی یدگیعالوه بر این در برخورد با پیچ. های گوناگون، رهبری و هدایت نمایند خواست

برابر، ادعای داشتن یک سیاست و برنامه روشن آن هم برای  چندین میلیونی آنان در میان مردم و در حقیقت توازن قوایی به کلی نا

به و تبحر و مسئولیت برای هر نیروی سیاسی کوچک و به لحاظ تجرگرچه  .ادعایی پوچ و میان تهی بیش نبود... قدرت و! تصاحب

ای اتخاذ  باکانه ها و شعارهای روشن و مواضع بی توانست حرف چرا که نیروی کوچک می. کرد تر، موضوع فرق می سیاسی نازل

سازمان در اتخاذ هر موضعی حتا صدور هر . نماید که توده حداکثر چند صد یا چند هزار نفری را در سراسر کشور بر انگیزد

گرفت، غالباً انتظار، توقع و یا واکنش مثبت و منفی  به رویدادهای مهم سیاسی که پیاپی و هر روزه صورت می ای مربوط اعالمیه

انداز روشنی در  در چنین موقعیتی که چشم. تخانگی خود را در سراسر کشور بر میهای سیاسی و اجتماعی  های بزرگی از پایه گروه

که آن هم در کشورهای دیگر و با شرایطی به )های لنینیستی مجهز بودیم  کامل به تئوری شد، حتا اگر همه ما به طور مقابل دیده نمی

آلیستی و  های فعال در آن زمان جز برخوردهای ایده ی لنینیست ، سازمان و همه(کلی متفاوت با انقالب ایران تدوین شده بودند

 . توانستند انجام بدهند متافیزیکی کار دیگری نمی

سر . کرد های خود را در پس حوادث و رویدادهای جاری اتخاذ می ، سازمان از باال تا پایین، مواضع و سیاست۸۵تان در بهار و تابس

درست به . و روشن، از دید آن زمان خودمان پنهان نبود  واقعی  در گمی در برخورد با اوضاع و ناتوانی رهبری برای یافتن پاسخ

، تشبیه شد »دایناسور« سازمان بهبار  اولین برای( ه زمانی و توسط چه کسی یادم نیستچ)خاطر ندارم در یکی از جلسات مرکزیت 

شد،  این تشبیه در مواقعی که اتخاذ تصمیم با بن بست مواجه می !ولی جالب این بود که تقریباً از سوی همه مورد تأیید قرار گرفت

ای ملتهب و جوشان که چون قله  در طوفان انقالب و جامعهسازمان با سری کوچک و اندامی بزرگ . شد ها مطرح  به شوخی بار

البته این امر . رفت کرد، همانند قایقی در دریای توفانی، باال و پائین می چنان از بطن آن انرژی انقالبی فوران می فشان هم آتش

های بزرگ  ای خودمان وظیفه و رسالتچرا که ما بدون استثناء بر. جویی بنیادی وا دارد توانست همه ما را فروتنانه به چاره نمی

 !. بایست هر طور شده به آن عمل کنیم انقالبی قائل بودیم که می
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پاسخ بود و اقلیت خود نیز هیچ پاسخ مشخصی نداشت جز  اش بی با توجه به این حقایق بود که انتقاد اقلیت به اکثریت ضمن درستی

چرا که ما همه به اشتراک به اهمیت اساسی مقوله !! تر سرانجام در واقع بیتر و  تر و شعارهای رادیکال ی تندگیر موضعیک سری 

بعداً افکار و گرچه  .دموکراسی و آزادی و تقدم آن بر سایر مبانی اجتماعی و حیات پایدار در حال و آینده کشور، واقف نبودیم

صوص بر خالف ادعاهائی که گوش فلک را کر های برگزیده و یا طی شده به ظاهر متفاوت و یا حتا متضاد بودند، و به خ راه

کرد، هر یک خود را صاحب مشی و سیاست و برنامه درست و راه صحیح و غیره دانسته و بقیه را یکسره مردود و منحرف،  می

 -یستها، ما مارکس کرد، در آن سال های متفاوتی که هر گروه و گرایش سیاسی نظری طی می خواندند، اما علیرغم همه این راه می

 ! ها، سرنشینان یک کشتی راه گم کرده در دریای توفانی جامعه بودیم لنینیست

روندی که سازمان از فردای . چنان تنها اپوزیسیون رژیم جدید بود که در سراسر کشور نیرو و شبکه داشت تا این زمان سازمان هم

ید به وجود آمد، به طورکلی روندی آشتی جویانه و های حادی که در چند نوبت با حاکمیت جد کرد علیرغم بحران قیام طی می

 . اهلل خمینی بود نزدیک شونده نسبت به روحانیون سنتی به رهبری آیت

در هر گام مهم سیاسی، ما هر چند . این روند اختیاری و آگاهانه نبود ظاهراً هیچ اندیشه نظری نیز هموار کننده این مسیر نبود

هایی برای نزدیکی  به تدریج زمینه»بعد از شاه نوبت آمریکاست « در این راه ابتدا بر بستر شعار. دیمش خواسته بدان سوی کشیده می نا

توان به موارد  کشاند می ترین عوامل مؤثر اولیه که اکثریت رهبری سازمان را به نزدیکی با روحانیون سنتی می از مهم. شد هموار 

لشگری و کشوری و امنیتی رژیم شاه، تقابل فزاینده روحانیون با دولت موقت که  قاطعیت در مجازات مقامات: عمده زیر اشاره کرد

داشت، ایجاد نهادهای موازی با دستگاه بوروکراسی دولت که برای ما  به گمان ما در جهت حفظ پیوند با غرب و آمریکا قدم بر می

دهای مجزای مسلح کمیته و سپاه که به هر حال این بوروکراسی فاسد بود، ایجاد واح »شکستن« به معنای نوعی تضعیف و حتا

ها همه در دستگاه فکری  متشکل از جوانان مذهبی انقالبی بود در برابر ارتش و سایر دستگاه سرکوب نظامی دولت شاه و البته این

 . گیز بودمان شباهت زیادی به مواضع انقالبیون خلقی برای درهم شکستن دولت بورژوائی داشت که تأمل بران مارکسیستی

ها علیه دولت موقت که به نظر ما دولتی بورژوایی، رفرمیست و سازشکار بود بر  در عین حال مخالفت و کار شکنی در برخی عرصه

ها علیه  آن. روحانیون تحملِ دگراندیشان را نداشتند. اما این مسایل سر راست و ساده نبودند. افزود کفه گرایش به روحانیون می

کوشیدند زنان متجدد را کنار زده و فرهنگ و  در همه جا متعصبانه می. م کرده و حق قضاوت را از آنان گرفتندحقوق زنان اقدا

ای غیر دموکراتیک برگزار  روحانیون رفراندم جمهوری اسالمی را به شیوه. مانده را بر جامعه حاکم کنند رفتارهای زنان عقب

های گسترده در  به بهانه پاک سازی وابستگان رژیم سابق، به تصفیه. کردندمجلس مؤسسان را به مجلس خبرگان تبدیل . کردند

ادارات به ویژه در وزارت آموزش و پرورش و دادگستری دست زده و هر ماهه هزاران فرهنگی و یا کارکنان و قضات مستقل و 

ای خشن و  پشت پرده و حتا آشکار به شیوهها  آن. دادند خواه دادگستری را از کار بیکار و یا تحت فشار و منگنه قرار می آزادی

ها و تجمع نیروهای دگراندیش دست  میتینگیی، به مطبوعات و به دانشجوها، به مجامع  بیرحمانه به تعرض و تجاوز به کتاب فروشی
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تا شدید در برابر گوئی ح ما نداشت هر چند که مستقیماً به تقابل و پاسخ شان شباهتی به مبارزه امپریالیستی ضدمبارزه . زدند می

 . زدند ها و اعتراضات دول غربی دست می خواست

با توجه به این وجوه متناقض . های گروهی بودند نگر و مخالف آزادی بیان و مطبوعات و رسانه ها به لحاظ فرهنگی کامالً واپس آن

ه مبانی مبارزه طبقاتی، به ویژه تقدم دادن به های مستبدانه، جناح اکثریت رهبری سازمان با تکیه ساده ب گرایی و با وجود همه واپس

علت اصلی گرایش تدریجی ما در . شد اهلل خمینی نزدیک  خواهانه، بتدریج به مواضع سیاسی آیت و عدالت امپریالیستی ضدمواضع 

گیری  تفاوت، دو سمتگاه م ما در واقع از دو خاست. ها با امیال و تصورات ما بود کرد آن نزدیک شدن به این جریان، مشابهت عمل

ها با دولت موقت  آن. رسیدیم متضاد و با دو مدل و ترکیب متفاوت اما ماهیتاً یکسانِ از ساختار سیاسی دولت، به نقاط اشتراک می

شدند تا اصوالً لیبرالیسم و به طور کلی دموکراسی عام بورژوایی و هر نوع دیگر را از بین ببرند و نوع مذهبی حاکمیت  درگیر می

ما از زاویه مخالفت با دولت موقت به مثابه یک دولت بورژوایی، رفرمیست و . را بر قرار سازندفقیه  والیت استبدادی ما قبل صنعتی

ای هموار کنیم که نهایتاً حاکمیتی تک حزبی و  گرا با آن درگیر بودیم تا به زعم خودمان، راه را به سوی دموکراسی توده غرب

های کشورداری از موضعی ضد خارجی تجدد ستیزانه، رو به سوی  سنتی در عرصه سیاسی و شیوه -ایان الهیبنیادگر. استبدادی بود

اما ما بر بنیاد مکتب ماتریالیستم تاریخی رو به سوی استقرار یک حاکمیت . بازگشت به شرایط فرهنگی جامعه ما قبل صنعتی داشتند

ها بود که، بر بستر بیگانگی،  ها و اشتراک به این دالئل و وجوه افتراق. دد داشتیمای مستقل و صنعتی و متج سیاسی توتالیتر بر جامعه

 . شد ها در ما تقویت  ضدیت و دشمنی با لیبرالیسم سیاسی، گرایشات نزدیکی به آن

یزان قابل گفتند و در عمل به م دار و مالک سخن می ها در عرصه اقتصادی و گرایشات طبقاتی علیه سرمایه حتا کمی بعد که آن

ما با این شیوه . کردیم یی آنان تعبیر میبورژوا خردهکرد داشتند ما این مواضع را تقویت بیشتر گرایشات انقالبی طبقاتی  توجهی عمل

های نزدیکی سیاسی و فکری خودمان را با حزب توده ایران هموار  اندیشه و مختصات عقیدتی و عملیمان، درعین حال زمینه

مورد تحقیر قرار  »و پاتال پیر« آمیز تاختیم و آنان را حتا با کلمات توهین ا در این سمتگیری سیاسی، بر حزب میگرچه م. کردیم می

 . شد همان اندازه منجر به نزدیکی ما به حزب توده می   خواسته و نادانسته به دادیم اما هر گام نزدیکی ما با حاکمیت هر چند نا می
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 مواضع سیاسی اکثریت و اقلیت
اقلیت . زد ترین مواضع و اختالفات سیاسی اکثریت و اقلیت بر سر ارزیابی ماهیت، پایگاه و گرایشات طبقاتی دولت دور می مرکزی

اقلیت متناسب با . ئی سنتی استبورژوا خردههای باالیی  معتقد بود دولت ارگان سازش بورژوازی صنعتی با بورژوازی تجاری و الیه

از این روی به تأسی از لنین بر ضرورت اتحاد . دید روسیه مشابه می ۰۱۰۷انقالب ایران را با انقالب فوریه این ارزیابی خود شرایط 

چنین دولت موقت را بورژوایی و به نوعی مدافع بورژوازی صنعتی کمپرادور  اقلیت هم. ورزید کارگران و دهقانان تأکید می

زی بورژوا خردهبورژوایی و اقشار باالئی « دولت موقت مخالف بود و با نیروهای جناح اقلیت با این دالیل و نظایر آن با. دانست می

بدین ترتیب اقلیت عمالً با کل حاکمیت در تقابل قرار . اهلل خمینی نیز مخالف بود به نمایندگی روحانیون سنتی پیرو آیت»سنتی 

ا این آلترناتیو تا چه اندازه واقعی و چگونه و با چه در واقع اقلیت یک آلترناتیو مشخص تئوریکی را در نظر داشت ام. گرفت می

 . شد، جناح اقلیت راه کار روشنی نداشت های معینی باید تدارک و آماده می شعارهای مشخص و تاکتیک

یی به بورژوا خردهیی است اما نیروهای بورژوا خردهاکثریت معتقد بود که اگر چه حاکمیت ارگان سازش نیروهای بورژوایی و 

یی سنتی بورژوا خردهچنین معتقد بود که اگر چه روحانیون و نیروهای  اکثریت هم. اهلل خمینی در آن دست باال دارند یندگی آیتنما

اکثریت وظیفه خود . گرایشات آشکار ارتجاعی دارند اما آنان یک نیروی انقالبی با مواضعی ضد سلطه خارجی و ضد غربی هستند

اکثریت . نگرانه آن تقویت گردد ی این نیرو همواره برخوردی انتقادی داشته باشد تا گرایش آیندهها گرایی شناخت که با واپس می

از این روی معتقد بود که سازمان نباید با این نیرو مستقیماً در افتد . اهلل توجه داشت در عین حال به پایگاه بسیار گسترده مردمی آیت

گرایانه و یا به اصطالح  سان اکثریت از موضعی ملی بدین! های میلیونی مردم نیست با تودهچون مقابله با این نیرو چیزی جز در افتادن 

 . کرد گرایی نسبی به توازن قوای سیاسی موجود در کل کشور و حاکمیت برخورد می با نوعی واقع امپریالیستی ضدآن زمان 

اما . نکه گرایش مثبتی نسبت به جناح روحانیون داشته باشدداد بدون ای در آن مقاطع جناح اقلیت، دولت موقت را در مرکز قرار می

تر  داد ولی نسبت به آن به طور محسوسی در مقایسه با اقلیت منعطف جناح اکثریت، ضمن اینکه دولت موقت را در مرکز قرار می

اکثریت، سازش میان  .شد بود اما بر خالف اقلیت، نسبت به جناح روحانیون سنتی در قدرت به طور پراگماتیستی نزدیک می

تر و شکاف میان آنان را  اهلل خمینی و دولت موقت را به تدریج کم رنگ ئی سنتی به رهبری روحانیون و آیتبورژوا خردهجریانات 

اهلل عمدتاً در مورد  اکثریت در تجربه سیاسی خود بعد از قیام، به تمایز میان دولت و نیروهای پیرو آیتگرچه  .دید تر می پر رنگ

های مالیم در برخورد با مخالفین توسط دولت موقت پی برده بود اما قادر نبود تا سطح یک برداشت  حمل دگراندیشان و روشت

دانست و چون خود به دموکراسی  گرایی می چرا که مواضع دولت موقت را بورژوایی و غرب. سیاسی و عمل بدان پیش برود
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رها کردن اصل رهبری و یا هژمونی طبقه    های بورژوایی و روی از جریان به دنباله داد و به ویژه از متهم شدن سیاسی بهایی نمی

هراسان بود، طبعاً از هرگونه نزدیک شدن به نیروهای ملی و لیبرال و دولت موقت خودداری ( یعنی هژمونی سازمان ما)کارگر 

بودن  »ضدامپریالیست« یی و انقالبی وبورژوا خردهدلیل اهلل خمینی به  یی پیروان آیتبورژوا خردهاما در مورد نیروهای . کرد می

از این رو در راه نزدیک شدن به این جریان برخوردهای منفی اولیه جناح اکثریت به . ای وجود نداشت ها، حساسیت بازدارنده آن

شکارا بنیادگرایانه روحانیون آ  در انتهای این پروسه فکری بود که اکثریت تا حدود زیادی به مواضع. شد طور فزاینده ساییده می

 . کرد نهایت به مانند حزب توده گرایشات نفوذی مانند انجمن حجتیه در صفوف آنان را برجسته می  حاکم، کم بها داده و در 

براساس نظریات لنین دولت، ماشین سرکوب طبقاتی است و . اقلیت مفهوم بورژوایی دولت موقت را در وجه عام آن در نظر داشت

جای آن نهادهای نوین اتحاد طبقاتی کارگران و دهقانان را  ب کارگری باید این ماشین سرکوب را به کلی در هم شکسته و به انقال

ولی به دلیل عدم . اند این مساله از پیش برای کل سازمان روشن بود که نیروهای تشکیل دهنده دولت موقت بورژوایی. بر پا سازد

لیبرالیستی دولت موقت و کلیه نیروهای ملی وآزادی خواه در کشور،  -ا مواضع و نقش بورژواشناخت و یا در واقع مخالفت ب

تردیدهای جناح اکثریت . زد توانست به دولت موقت نزدیک شود بلکه برعکس در هر فرصتی به مقابله با آن دست می سازمان نمی

در مقایسه با گرایش )اش  گرائی سیاسی نسبی بیشتر از واقع خور درک آن نیاز تاریخی نبود بلکه نسبت به دولت موقت نیز از آبش

هایش، رفته  با توجه به این دالیل جناح اکثریت با وجود تردید. وجه تداوم نیافت شد که این هم در عمل به هیچ ناشی می( اقلیت

 . رفته به سوی تقابل و مخالفت بیشتر با دولت موقت روی آورد

یی بود که به زعم این جناح، روحانیون به بورژوا خردهدارانه از نیروهای  جناح اکثریت، رشد جانبمساله مهم در گرایشات سیاسی 

هایی در موضع مقابله با دولت  به بیان بهتر هر دو جناح در رهبری سازمان، با تفاوت. اهلل در رأس آن قرار داشتند رهبری آیت

البته اقلیت سیاست تقابل فزاینده با جناح روحانیون بنیادگرای سنتی و  .قرار داشتند صدر بنیبورژوایی مهندس بازرگان و دولت 

در واقع اقلیت با تأکید . متحدان بازاری را ادامه داد، ولی برعکس، اکثریت به تدریج سیاست نزدیکی با این جناح را در پیش گرفت

اکثریت از درگیر شدن با کل حاکمیت به تدریج شد اما  خود، با کل حاکمیت جدید درگیر می »پرولتری« بر اتخاذ سیاست مستقل

اقلیت از توانایی الزم برای جلب نظر اکثریت اعضای رهبری و نیروهای . فاصله گرفته و به حمایت از یکی علیه دیگری پرداخت

 . عملی خود برخوردار نبود -سازمان به سوی مواضع و مشی سیاسی

و پایگاه طبقاتی حاکمیت و محتوای ارگان سازش بودن دولت موقت و غیره از آغاز در  های اولیه از ماهیت ها و ارزیابی ارایه تحلیل

به مرور در برخورد با واقعیات و ضرورت اتخاذ موضع و مشی . اما هنوز آن قدر جدی و عمیق نبودند. رهبری سازمان جریان داشت

تبدیل شد و سر انجام به سطح یک شکاف سیاسی  های متفاوت، به اختالف نظرات جدی سیاسی سازمان، این ارزیابی و تحلیل

ها و به طور کلی  به نظر آن زمان من، ضعف اصلی تحلیل اقلیت از حاکمیت در آن مقاطع زمانی، فقدان راه کار. کامل رسید

ات لنین عمل اقلیت بیشتر به شیوه نسخه پیچی از نظری. پیشنهادات عملی و تاکتیکی و اتخاذ مواضع سیاسی درمسایل حاد کشور بود
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های اقلیت در میدان پر آشوب کشور و به خصوص درمقابله با توازن قوای سیاسی در کل حاکمیت و کشور،  یگیر موضع. کرد می

بینانه گذشته سازمان تبدیل به یک استراتژی سیاسی گردد و گرنه با یک  توانست از رسوبات سنگین رادیکالیسم غیر واقع تنها می

های  توانست تبدیل به تاکتیک ی متعارف، استراتژی تقابل با کل حاکمیت با فرض درست بودن آن، نمیانقالب -بینش سیاسی

ها و  های اتحاد بایست با تاکتیک توانست به مثابه یک هدف استراتژیک مطرح شود اما می می. حرکتی و مبارزاتی روز گردد

ای خود و  ر، امکانات و توان واقعی و ظرفیت سازماندهی تودههای مختلف بر اساس توازن قوای سیاسی حاکم بر کل کشو ائتالف

 ! متحدانش، راه خویش را به سوی هدف دنبال کند

در . شد کرده و متجدد جامعه تشکیل می قبالً توضیح دادم که پایگاه طبقاتی و اجتماعی سازمان به طورکلی از اقشار میانه تحصیل

های ساکن در این مناطق به تعلقات قومی و محلی  گر خبری نبود و مضافاً اینکه تودهکشور نیز چندان از کار( قومی)مناطق خلقی 

قرینه سازی میان انقالب ایران و شرایط تزهای آوریل لنین نیز بر ! دادند تا گرایشات سیاسی طبقاتی خود بیشتر دلبستگی نشان می

به لحاظ فرهنگی )هنشاهی انجامید و حکومتی به کلی جدید این واقعیت استوار بود که انقالب ایران به سرنگونی کامل رژیم شا

باوری به انتظار سقوط و  همین مساله موجب شد که تقریباً کلیه نیروهای انقالبی چپ، با حیرت و نا. جای آن نشاند را به( نگر واپس

تقیم تقابل سیاسی با کل حاکمیت ها، اقلیت تاکتیک مس با توجه به این قرینه سازی. پاشیدگی آن به شمارش معکوس مشغول شوند

ای فرض گونه میان  اگر مقایسه. گرفت لنین، فاصله می »اکتبر -فوریه« اکثریت نیز به طور کلی از مواضع. داد را مورد توجه قرار می

 »یکرنسک« توان گفت که اکثریت به تدریج به حمایت از دولت روسیه انجام دهیم می ۰۱۰۷انقالب ایران با انقالب فوریه 

پایی انقالب اکتبر در رابطه با انقالب  های بعد از فوریه به تدارک بر اما اقلیت به کاربست روش لنین در شرایط خاص ماه! برخاست

 . کرد ایران فکر می

چنین روندی در واقع دوره حرکتی ناشناخته و . روندی که اکثریت در پیش گرفت بدون پشتوانه تئوریک و تجربه تاریخی بود

حرکت اکثریت از نگاه اقلیت گام برداشتن به سوی حزب . انداز روشنی در افق نداشت ای برای اکثریت بود که چشم نشده تجربه

تر مارکسیستی مشابه  های متأخر همان زمان برداشت   چرا که در. این ارزیابی اقلیت از سیر حرکت اکثریت درست بود. توده بود

اما همه . این مساله از دید اقلیت پنهان نماند. شد ر جناح اکثریت کم و بیش مشاهده میاحزاب کمونیستی بلوک اتحاد شوروی، د

 . نیروهای اکثریت به این امر واقف نبودند و یا اعتنائی به این مساله نداشتند

در حزب . بودهای مارکسیست پیشنهاد نزدیکی و یا ائتالف با نیروهای لیبرال ملی مطرح شده  در آن زمان در میان بخشی از چپ

اما نورالدین کیانوری با کنار زدن وی طرح . توده ایرج اسکندری دبیر اول سابق حزب به طور مشخص چنین نظری را مطرح کرد

در برخی از نیروهای چپ مارکسیستی که از خارج کشور . اهلل خمینمی را بر حزب حاکم کرد رهبری آیت نزدیکی با روحانیون به

. یشنهادات مطرح شد اما دامنه نفوذ این جریانات بسیار محدود بود و نتوانست انعکاسی در کشور داشته باشدآمده بودند نیز همین پ

. اما در آن جو و شرایط تند انقالبی طرح چنین نظرات و پیشنهاداتی آسان نبود. در صفوف نیروهای سازمان نیز این گرایش کم نبود
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بار در گفتگوهای سیاسی با درخشنده  کرد، یک صحرا فعالیت می ان در ترکمنبه گفته یکی از دوستان که در تشکیالت سازم

ها را زیر  چرا سازمان دولت موقت و لیبرال: توماج پرسید. توماج، وی نظر و ارزیابی خود را از اوضاع البته به شکل سؤالی بیان کرد

کند و اراذل و اوباش  ه به همین آزادی حمله میها که برای آزادی فعالیت ما مفیدند ولی آن طرف هموار برد؟ این ضرب می

زنند؟ در مقابل این نظر و سوال توماج، دوست ما پاسخی نداشت  ها و تجمعات و غیره را به هم می میتینگاللهی بدون استثناء  حزب

هژمونی و ! ا کردن امر خطیرره   چنین نظراتی بیشتر به. چنین گرایشاتی در سازمان امکان بروز و رشد نیافت. و سکوت را ترجیح داد

یی انقالبی تا حدودی نسبت به مساله هژمونی طبقه بورژوا خردهاما حمایت از نیروهای به اصطالح . شد رهبری طبقه کارگر تعبیر می

 کارگر نزدیکی طبقاتی داشت و از این زاویه قابل قبول و یا دست کم قابل تحمل بود بدون اینکه مساله عدول از اصول به طور

های متفاوت، اکثریت و اقلیت رهبری سازمان در مورد یک امر اساسی  ها و ارزیابی نظر از همه این تحلیل صرف. جدی مطرح شود

این هر دو گرایش نسبت به وجه دموکراسی و اهمیت اساسی آن در کشور به ویژه در آن . در موضع واحد و مشترکی قرار داشتند

ای  م سیاسی جدید در کشور در دستور روز قرار داشت، در مجموع در موضع انحرافی مشابهمقاطع حساس زمانی که استقرار نظا

های متفاوت، تنها با تحلیل سیاسی طبقاتی و بینش عمومی  ها وسیاست هیچ کدام از این دو گرایش با وجود تاکتیک. قرار داشتند

های بعدی نشان داد که هر دو گرایش  ادهای سیاسی سالروید. سازی دست یابند های چاره حل توانستند به راه مارکسیستی نمی

 . پیمودند به ترکستانهای به کلی متفاوت سیاسی راه  سیاسی نظری از راه

و حمایت  صدر بنیبست مشترک اکثریت و اقلیت همانا عدم نزدیکی با دولت موقت ودوره ریاست جمهوری  گره اصلی این بن

نه )از فردای پیروزی قیام کلیه نیروهای مدافع راستین دموکراسی متعارف پارلمانی . بود صریح و مستقیم از مواضع آزادی خواهی

ای جز اتحاد با دولت موقت و جریانات لیبرالی مدافع آزادی و  چاره( ها ای یا شورائی و نظائر آن دموکراسی خلقی یا توده

در . تر بود نداشتند ریز تر و خون مراتب از استبداد اولی خشن دموکراسی با هدف مقاومت و ایستادگی در برابر استبداد دیگری که به

خواه و دموکرات کشور  آن مقطع دولت موقت در صدد استقرار رژیم پارلمانی بود که امکان بسیار مهمی برای همه نیروهای آزادی

، عدم حمایت از (ی یا شورائیحتی برای اهداف خلق)گره اصلی ناکامی اکثریت در برخورد با دو جناح حاکمیت . شد محسوب می

ناکامی اقلیت نیز چیزی جز در افتادن با هر دو . خواهان ملی کشور در مقابله با جناح دیگر بود دولت موقت و به طور کلی آزادی

 .جناح در حاکمیت و در کل کشور نبود
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تشکیل کنفرانس مهر 
 (! پلنوم وسیع) ۸۵

نویس مقاله تحلیلی پاسخ به مصاحبه رفیق اشرف دهقانی، اختالفاتی بروز  پیشدر یکی از صفحات قبل نوشتم که در برخورد با 

باالخره در مرداد ماه این . تا این زمان مقاله جوابیه توسط اعضای رهبری سازمان مورد مطالعه و نظر خواهی قرار گرفته بود. کرد

بسیاری از جزئیات این اختالفات که اهمیت و . شد اختالفات سیاسی و تحلیلی نیز در رهبری سازمان بیشتر . جوابیه منتشر شد

. تر نیز در آن زمان اطالع دقیقی نداشتم من از جزئیات و یا حتا برخی مسایل جدی. ضرورتی برای بیان آن نیست بیادم نمانده است

. کرد در جلسات شرکت نمیهادی نیز چندان . اما در یک سوی این اختالفات، حیدر و در کنار او غالباً اکبر کامیابی قرار داشت

از سر و وضعش معلوم . کرد دیدم انواع اسلحه از کلت و نارنجک تا مسلسل با خود حمل می اوایل که گاهی او را در جلسات می

 . کند بود که در کدام عالم سیر می

در . دیدند ایه خطر میبرخی از دوستان سالح را خود به خود م. ، موضوع حمل سالح کمری مورد سوال قرار گرفت۸۵در بهار 

این مساله هم زمان با هشیاری و . مشغولیمان حمل اسلحه و سالح کمری بود ها اغلب دل ها و جاده های خیابان بازرسیها و  بندان راه

افزایش تجربه جوانان مأمور کنترل سپاه و کمیته به تدریج جدی شد و باالخره مرکزیت تصمیم گرفت همه کادرهای مسلح 

به جای مجلس )در اوائل تابستان، درست در گرماگرم تبلغیات انتخاباتی مجلس خبرگان . از حمل سالح خودداری کنندسازمان، 

. ی برای دکتر فردوس جمشیدی رودباری کاندیدای سازمان در مازندران برگزار کردمیتینگ، تشکیالت سازمان در آمل (مؤسسان

عده  میتینگبا پاشیدگی . بر هم خورداهلل  حزب گری مهاجمان همیشه حاضر اوباش نیز مثل سایر نقاط، با یورش و میتینگاما این 

من به تعدادی از سواالت حاضرین آنجا  زیادی از هواداران سازمان که به شدت ناراحت و عصبی بودند در منزلی جمع شدند در

برای برخی از رفقای ما در شهر آمل این . رادی بودهای انف از جمله یکی از سواالت مربوط به دالیل کنار گذاشتن سالح. پاسخ دادم

من توضیح دادم که حمل سالح دیگر ضرورت خود را . ببرند خواستند به علت آن پی های عقیدتی پیدا کرده بود و می موضوع جنبه

ای که سازمان به  زهدر گذشته برای دفاع از خود و زنده دستگیر نشدن چریک در مقابل مأموران ساواک و مبار. از دست داده است

به همین دلیل . کرد مثابه یک سازمان چریکی در پیش داشت به طور کلی در چهار چوب تعریف از چریک معنا و مفهوم پیدا می

حمل کمربند مخصوص حاوی اسلحه کمری، نارنجک، سیانور آماده در کیف و در مواقع ضروری در زیر زبان، کارد و کیف 

 . وعاً وسائل سازمانی چریک بودحاوی مقدار معینی پول مجم

نظر از اینکه تا چه اندازه این  صرف. شد ها همه برای دفاع از خود و زنده دستگیر نشدن چریک از ضروریات اولیه محسوب می این

به فرد  جای اینکه اسلحه اما اکنون شرایط عوض شده به. ها مربوط به آن دوره خاص بود برنامه متضمن مقصود بود یا خیر، این کار

ها، موجب  ها و جاده های متعدد در خیابان اش باشد تا در یکی از راه بندان کمک کند این فرد است که باید همواره مواظب اسلحه
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اند از این رو ضرورتی برای  یک از رفقا برای دفاع از خود از اسلحه استفاده نکرده آشکار شدن هویتش نشود و تا کنون نیز هیچ 

به هر حال نفس دور کردن هرگونه اسلحه انفرادی البته گام عملی دیگری در دور شدن از تفکر خانه تیمی و ! اردحمل آن وجود ند

چنان به داشتن اسلحه دلبستگی عاطفی و بینشی داشتند،  به این ترتیب در اوایل تابستان به جز معدودی که هم. اتکاء به سالح بود

گویا . در کردستان در رابطه با موقعیت جنگی در آن منطقه وضع طور دیگری بود. اشتندهمه رفقا اسلحه انفرادی خود را کنار گذ

ی مسلحانه در آن منطقه بیرون کشید، موضوع تحویل ها درگیریخود را از ( اکثریت)خلق  فدائیان که سازمان ۸۱در اواسط سال 

دانم به جز تنی چند از کادرهای مسئول کسی  که من می آنجا رفقای تشکیالت سازمان در گنبد تا. مطرح شدآنجا  اسلحه و غیره در

 . با خود اسلحه نداشت

دور شدن از تفکر اتکاء به سالح، به یاری وضعیت سیاسی کشور در پی تحوالت عمیق و گسترده انقالب مردم ایران انجام 

ای به سالح و معجزات و  ی و اسطورههای سیاسی در شرایط تازه کشور، عالیق افراط برای پاسخ به الزامات فعالیت. گرفت می

ها که عمالً زیر بهمن تاریخ دفن  ها بر سر مبازره مسلحانه جدا از تودهانت در آن شرایط بحث و مجادله بی. شد کرامات آن ساییده می

معروفیت با این وجود بر بستر روحیات پراگماتیستی و شهرت و . انگیخت شده بود، در مرکزیت سازمان رغبت کسی را بر نمی

چریکی سازمان و این حقیقت که توده هواداران و حتا فعاالن سازمان با تلقی خیالی از مبارزان چریک، یک تصویر رویائی برای 

خود ساخته بودند، شایعات مربوط به رد مبارزه مسلحانه موجب تحریک روحی و احساسی آنان و منجر به رشد ابهامات و 

هایی که مشی مبارزه مسلحانه را با صراحت رد کرده  کلی، نیروهای سازمان از باال تا پایین حتا آناز یک نگاه . شد ها می سردرگمی

ها  چنان با روش در واقع ما همگی تا چند سال بعد، هم. شدند دار آن خالص نمی بودند، به لحاظ روحی و متدیک از رسوبات ریشه

گفتیم با رد مشی چریکی ما فعالً  شوخی می لت در میان خودمان گاهی بهبه همین ع. شده بودیم »کار سیاسی« ،»چریکی« و روحیات

دار بینشی، سیر تغییرات فکری و سیاسی زیکزاکی بعدیمان، با  با توجه به این رسوبات ریشه. تبدیل شدیم »!!اسلحه ی بیها چریک« به

 . شود سهولت بیشتری قابل درک می

پیرامون شعار اساسی مرگ بر امپریالیسم جهانی بسرکردگی امپریالیسم « تحت عنوان ای نویس اولیه مقاله ، پیش۸۵در اواسط سال 

چه « این مقاله در دل شرایط. نوشته فرخ نگهدار برای مطالعه و اظهار نظر در اختیار رفقای مرکزیت قرار گرفت »آمریکا متحد شویم

اما . های نظری سازمان نوشته شده بود سیاسی و تدوین بنیادگوئی به مشکالت  که بر ما حاکم بود، به قصد پاسخ »کنیم؟ چه کنیم؟

دار با سلطه و مداخالت آمریکا در  بر بستر ستیز ریشه. مقاله خود حاوی تناقضات و ابهاماتی بود. گوی مشکالت نبود این مقاله پاسخ

ه و نفوذ آن در حیات سیاسی اقتصادی ایران به ویژه با تلقی عقیدتی مبارزه با امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا که سلط

با این وصف بعد از سرنگونی رژیم شاه و . چنان قوی بود ها در بین ما هم ها و استنتاج شد، این معیار کشورمان ارگانیک معرفی می

ر مورد وابستگی های نظری تحلیلی نیروهای سازمان د ارزیابی. نابودی وابستگان آن، روشن نبود که پیرامون این شعار چه باید کرد

در آن زمان سازمان هرگونه رابطه و یا حفظ . های عمیق بینشی داشت اقتصادی سیاسی و غیره به امپریالیسم آمریکا و غرب، ریشه
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نیز از مصادیق بارز تمایل حفظ وابستگی اقتصادی به  ژاپننزدیک شدن به اروپا و . کرد قراردادهای رژیم سابق را به کلی نفی می

خالصه در دستگاه فکری آن زمان ما، چاره همه مسایل حساس اقتصادی کشور در قطع و گسستگی کامل . شد ه میغرب خواند

 . روابط اقتصادی با غرب و حتا ژاپن قرار داشت

گیری  آرائی انقالب و ضد انقالب در عرصه جهانی و سمت های تئوریک به اوضاع جهان و تعیین صف در مقاله یاد شده از جنبه

گاه  با اینکه این شعار از نظر احساسی جذب کننده بود اما در واقع کشور ما که هیچ. رفت ی دنیای معاصر و غیره سخن میتاریخ

وابستگی اقتصادی نیز یک مبارزه حاد سیاسی . مستعمره نبود و حتا مستشاران نظامی آمریکائی نیز همگی ایران را ترک کرده بودند

بینانه و به خصوص به زمان نیاز داشت و حاکمیت جدید نیز به هر حال وابسته به  به یک برنامه واقعالزم نداشت حل این مشکل طبعاً 

این مقاله در واقع . از زاویه دید و بینش فکری ما هر حرکت حاکمیت، همواره مایه تردید و نگرانی بودگرچه  رسید نظر نمی

این مقاله در آن شرایط مورد استقبال محسوسی در . زمان شدای در عرصه فکری، نظری و سیاسی سا گیری تازه آغازگر سمت

به گفته دکتر فردوس . های جدی پدید آورد ها و نگرانی حتا در بخشی از کادرهای سازمان حساسیت. مرکزیت قرار نگرفت

فکری حزب توده را  گیری این مقاله دقیقاً شعار و جهت. جمشیدی این مقاله یکی از نقاط گرهی تحوالت درون سازمان را رقم زد

وی در آن زمان با رفقا محسن مدیرشانه چی و . العاده حساس بودند رفقای اقلیت به این مقاله فوق: گوید جمشیدی می. کرد دنبال می

 یکی از اصلیترین. دید ها را به چشم می العاده و احساس خطر آن او به طور مستقیم حساسیت فوق. حماد شیبانی در شعبه تبلیغات بود

 . خطر سقوط به دامن حزب توده بود »رد مشی مسلحانه« وجوه مقابله رفقای اقلیت در مورد

بدین سان ابهام و سردرگمی در سازمان و توده وسیع هواداران نسبت به خط مشی گذشته و به خصوص مشی سیاسی جاری فزونی 

این امر قبل از اینکه به هرگونه اختالفی در رهبری ! رود میکند و به کجا  معلوم نبود که سازمان چه باید بکند و حتا چه می. گرفت 

ی مسلحانه در کردستان، بحران فزاینده در ها درگیریهای اوضاع سیاسی کشور،  سازمان مربوط باشد از یک سوی به پیجیدگی

می عملی سازمان ناشی های مغشوش و سردرگ ها و تئوری ها و برنامه حاکمیت و غیره مربوط بود و از سوی دیگر از کل دیدگاه

ای راهنمای سازمان است و رهبری چه سیاست معینی دارد که بتواند به هواداران خود  واقعاً معلوم نبود که چه مشی و برنامه. شد می

یافت ولی از سوی دیگر ناروشنی  تری می تر و عینی از یک سو دور شدن از مشی و نظریات چریکی جنبه گسترده! توضیح دهد

کرد که هیچ حتا بر دامنه و عمق ابهامات هویت و  اندازهای آن، خالء به وجود آمده را پر نمی اسی موجود و چشممواضع سی

 . در این شرایط اختالفات درون رهبری در تعیین مشی سیاسی تشدید شد. افزود موجودیت شناخته شده نیروهای سازمان می

در مقابل بخش اکثریت مرکزیت . ورزید تراتژی و برنامه سازمان تأکید میبخش اقلیت رهبری بر تحلیل اوضاع سیاسی و تدوین اس

در ارزیابی گذشته چریکی سازمان به ویژه با اصرار حتا لجوجانه . بر تدوین مبانی ایدئولوژیکی و تئوریکی سازمان اصرار داشت

در این میان . شد  تر می ی و عاطفی آن عمیقهای ارزش تر و جنبه تعدادی از رفقای جناح اکثریت رهبری، اختالفات به مراتب جدی

. ی مسلحانه در کردستان بودها درگیریترین مسائل سیاسی که سازمان با آن روبرو بود، شرکت شاخه سازمان در  یکی از مهم
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مسلحانه  اما در کردستان شکل. آمیز و پرهیز از درگیری مسلحانه بود سیاست سازمان در همه نقاط کشور رسماً و عمالً مسالمت

کنار بکشد  ها درگیریشاخه سازمان در کردستان قادر نبود خود را از . داد فعالیت به طور کلی وجه عمده فعالیت را تشکیل می

ترین معضالت و تناقضات سیاسی و عملی  ادامه این دوگانگی یکی از مهم. داد اجتماعی خود را از دست می نفوذچون موقعیت و 

زد و در  های مسلحانه در کردستان به وجهه و اعتبار چریکی سازمان در میان هواداران لطمه می ازفعالیت دست کشیدن. سازمان بود

ها  با همه این. شد منطقه کردستان به طور مستقیم به سود جریانات رقیب سازمان مانند حزب دموکرات کردستان و کوموله تمام می

اما رهبری . ی کردستان نداشتها درگیریای جز کنارکشیدن از  خود چارهای  سازمان برای حل تناقض سیاست کشوری و منطقه

های  این مساله نیز به جزئی از کشمکش. سازمان به دلیل اختالفات سیاسی و نظری، قادر نبود این امر را به اراده سیاسی تبدیل نماید

ن به نوعی قفل شده بود و قادر نبود در امور مهم در واقع رهبری سازما. میان اقلیت و اکثریت در رهبری سازمان تبدیل شده بود

های پنهان و آشکار موجب شد که ضرورت  های نظری و سیاسی و رقابت مجموعه این تناقضات و کشمکش. سیاسی تصمیم بگیرد

 . مراجعه به اعضاء و نیروهای سازمان به طور جدی در مقابل همه قرار گیرد

ها و مسئولین، به خواست گسترده و همگانی تبدیل  تشکیل یک جلسه فراگیر از کادربتدریج موضوع مشارکت اعضای سازمان و 

باالخره . در این زمان ارزیابی گرایش غالب در رهبری این بود که مواضعش مورد استقبال بیشتر کادرهای سازمان قرار دارد. شد

های  دستور کار آن نیز ادامه یا قطع فعالیت. ل دهدگیری تشکی رهبری تصمیم گرفت نشستی گسترده یا پلنوم وسیع بدون حق تصمیم

 . مسلحانه سازمان در کردستان و بحث و اظهار نظر درباره گذشته چریکی عنوان گردید

، اولین پلنوم وسیع سازمان با شرکت حدود پنجاه تن از کادرهای سازمان، همزمان در چهار مکان مجزا در تهران ۸۵در مهر ماه 

از من در مورد شرکت یا عدم شرکت ( حسن)فرخ نگهدار و علی توسلی . ازندران کمی دیر به تهران رسیدممن از م. تشکیل شد

از نظر تشکیالتی اعضای مرکزیت و . من به طور طبیعی نظر موافق خودم را اعالم کردم. نظر خواستند( هادی)احمد غالمیان 

در مرکزیت در مورد آمدن هادی ( دانم درست نمی)گویا . کت کنندتوانستند در این پلنوم شر مشاورین آن به طور اتوماتیک می

که من به یاد دارم هادی از شرکت در آنجا  تا. به گمانم رسید که تنها رأی یا نظر من مانده بود. گیری یا نظر خواهی شده بود رأی

این حرکت البته مورد اعتراض من قرار . وددانم که کل این نظرخواهی با چه دالئل و ترکیبی منفی شده ب من نمی. پلنوم محروم شد

به هرحال این مساله برایم به صورت ابهام ! یک از اعضای مرکزیت نبود گیری برای آمدن هیچ به نظر من احتیاجی به رأی. داشت

دیگری صورت رسد که در این مقطع نیز خطای  باقی ماند و با توجه به مساله شمارش آراء در انتخابات مرکزیت بعید به نظر نمی

من معتقد بودم که او نیز به مانند دیگر . من با هادی توافقی نداشتم اما این دلیلی برای پایمال کردن حق مسلم وی نبود. گرفته باشد

 . اعضاء و مشاوران مرکزیت حق دارد در پلنوم شرکت کند

اما . گاه منتشر نشد اسنادش هیچ. ز به طول انجامیدپلنوم در سه یا چهار خانه جداگانه به طور مخفیانه تشکیل و کار آن چندین رو

اکثر شرکت کنندگان در کنفرانس که در واقع تنها بخشی از کادرهای سازمان در آن زمان را . های فراوانی صورت گرفت بحث
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( در پلنوم نداشت ای به عنوان مثال تشکیالت مازندران به بهانه تأخیر در انجام مقررات عضویت، هیچ نماینده)دادند  تشکیل می

بخشی کوچک از شرکت کنندگان در پلنوم وسیع در چهار چوب کلی . رسماً از بینش چریکی در وجه عام آن فاصله گرفتند

در پلنوم گرایش غالب علیه جنگ و درگیری در کردستان و . ها باقی ماندند همان بینش و دیدگاه چریکی جدا از توده   دلبستگی به

اما هیچ . مسایل مربوط به مبارزه مسلحانه در رژیم شاه مورد نقد و بررسی قرار گرفت. یروهای سازمان بودبه نفع عقب کشیدن ن

گیر بودن انتقال مباحث، مشکالتی برای جمع بندی نهایی  چند پاره بودن پلنوم و وقت. توانست صورت گیرد جمع بندی معینی نمی

ها گذشته جمع بندی رئوس  از این. ندی و انتشار نهایی مباحث پراکنده تعیین نشدعالوه براین کمیسیونی برای جمع ب. کرد ایجاد می

در عین حال گرایش . افزود کرد کاری که به خطر انشعاب می مسایل مورد اختالف به احتمال زیاد شکاف را علنی و عمومی می

 . جدی برای این کار وجود نداشت

مان قوی بود، به طور اتوماتیک نقش  وحیه سازمان پرستی که به طور کلی در همهر. تهیه سند و نوشته، عواقب خاص خود را داشت

به . داد این مساله در واقع بستر عمومی بسیاری از حرکات سازمان را تشکیل می. ای برای رفع ابهامات در سازمان داشت ترمز کننده

های فکری، نه فقط دو نظر کلی، بلکه شاید  گروه بندی ها به پدید آمدن ها و تفکیک آن بیان بهتر، تالش برای ترسیم دقیق مرز

در آن زمان اصل تبعیت تشکیالتی و حفظ سازمان همواره نقش تعیین کننده در . شد چندین نظر و دسته در درون سازمان منجر می

تنها . شد میهای کوچک و بزرگ فکری همواره در پشت این سد متوقف  در واقع همه شکاف. بقاء و موجودیت سازمان داشت

توانست جا باز کند که به  های اصلی درگیر در رهبری سازمان، اجباراً می گیری طرف ها صرفاً با سماجت و پی ترین اختالف نظر مهم

به قول معروف شفاف شدن نظرات پیرامون مسایل مهم مورد اختالف برای حفظ موجودیت و . شد جدایی و انشعاب منتهی می

به زعم و هرکس  .بهترین شرایط برای قانع شدن همه بود »ابهام و توهم« وجود و حفظ حالت. اک بودیکپارچگی سازمان خطرن

 . توانست خود را قانع و متقاعد نماید تر می تصور خود در برخورد با موضوعات مبهم آسان

های درون سازمان را ترسیم  ائیاما توانست توازن قوا و صف آر. پلنوم جمع بندی روشن و شفافی از اختالف نظرات به دست نداد

ولی تا مدتی از . بعد از پلنوم وسیع، شکاف میان دو گرایش بیشترشد. کند و این برای جناح اکثریت در رهبری سازمان کافی بود

به  هر چه که بود نتایج کلی نظری این پلنوم. جناح اکثریت از روحیه و اراده بیشتری برخوردار گردید. شدت اختالفات کاسته شد

تنها بخش کوچکی از حاضرین در پلنوم به طورکلی از نتایج و ثمرات بینش گذشته چریکی سازمان دفاع . سود جناح اکثریت بود

گیری بیشتر از  های کلیه رفقای شهید، به طور روشن در موضع فاصله ها و جانفشانی اکثریت پلنوم با ارج گذاشتن به تالش. کردند می

گیری  کردند برای جهت های رهبری و کادرهای با نفوذ در اختالفات اشغال می جایگاهی که شخصیت. دبینش گذشته قرار داشتن

 . کرد تر سازمان خواهی نخواهی نقش مهمی بازی می ها و اعضای پائین کادر

ب توده نشانه در آن زمان انگشت اتهام به طرف حز. ای منتشر شد های این پلنوم به طرز مشکوک و ناشناخته هایی از بحث بخش

هم زمان به طور جسته و گریخته . شایعه شده بود که عوامل نفوذی حرب توده در سازمان، به چنین کاری دست زدند. رفت می
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به هرحال این اتهام مبهم علیه بخشی از رهبری . اند شد که برخی از اعضای رهبری سازمان، در این کار مداخله داشته مطرح می

ها قرار  ای توده در اختیارای صورت مباحثات را  کسانی به دلیل روابط پنهانی با حزب توده به طور حساب شده سازمان مبنی بر اینکه

تا آن زمان گروه اشرف دهقانی سازمان را متهم به پنهان کاری در . وقت به اثبات نرسید اند تا در سطح جامعه پخش شود، هیچ داده

. کرد خش اکثریت رهبری را متهم به رد همه دستاوردهای مثبت مبارزه علیه رژیم شاه میاقلیت نیز ب. کرد رد مبارزه مسلحانه می

به هرحال انتشار ناقص مباحثات پلنوم ابهامات و اتهاماتی را به . کرد چنین اکثریت را متهم به نزدیکی با حزب توده می اقلیت هم

من در آن زمان و نیز . باید خود به این مطلب اشاره کنند یتنها کس یا کسانی که چنین کردند م ،اگر درست باشد. وجود آورد

 ! ام ها، چیزی در این زمینه نشنیده بعد
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کاف سیاسی رد رهبری سازمان کا، اولین ش  اشغال سفارت آمری
لنوم، من در طول روزهای پ. اولین جلسه مرکزیت بعد از پلنوم وسیع در هفته دوم آبان ماه تشکیل شد که مطابق معمول طوالنی بود

کارهای تشکیالتی تمام شدنی . دار برای خودم در نظر بگیرم سری مطالعات دامنه به این نتیجه رسیدم که باید وقت مناسبی برای یک

این امر با وظایفی که بر عهده گرفته بودم ممکن . نیاز به مطالعه در من شدید بود. شد نبودند بخش عمده وقتم صرف این امور می

جامعه زیر و . ر انقالب عظیمی رخ داده بود که رژیم شاهنشاهی دو هزار و پانصد ساله را از صحنه گیتی محو کرددر کشو. نبود

در ربع پایانی قرن بیستم جامعه . کسانی قدرت سیاسی را به دست گرفتند که کارشان و نامشان به این امور مربوط نبود. زبر شده بود

. کرد ها و شیوهای اداره کشور به مبانی و اصول قرون وسطائی میل می بر گشته بود و متد ایران به لحاظ فکری و رفتاری به عقب

تقریباً همه روزه با مسایل . یافتند کردم در گستره جامعه جای زیادی نمی اصول و عقایدی که با آن فعالیت سیاسی خود را تنظیم می

وجه متناسب با  دهیمان به هیچ یاسی و بینش فکری و تجارب سازماندانش س. شدم ای روبرو می و پیچیدگی سیاسی و اجتماعی تازه

اصول و نظریاتی در ذهنم النه کرده بودند که برای فهم درست نیازهای واقعی جامعه فاصله . وسعت و عمق این تحوالت نبودند

با این همه، . زد ام را بر هم می ریهای نظ در عین حال واقعیات متحول نیز خواهی نخواهی، آرایش ذهنی و پیش فرض. بسیار داشتند

این . گذشتند های ذهنی با واقعیات عینی، در کنه ضمیر ناخودآگاهم به صورت شبح مه آلود می ها و دلبستگی تناقضات میان مشغله

تماعی دانش و معلومات سیاسی و اج. در پلنوم وسیع، نظرات پراکنده و خرده نظرات زیاد بود. تناقضات برای من روشن نبودند

کردیم واقعاً  ها استفاده می هایی که ما از آن تئوری. با چنین حال و هوائی از پلنوم خارج شدم. همگی نیز در سطح نازل قرار داشت

ها رهبری روحانیون سنتی و ضعف شدید جنبش کارگری و  هایی بود که در رأس آن انقالب ایران دارای ویژگی. گو نبودند پاسخ

 . ها از اوضاع قرار داشت ظری و عملی کمونیستناتوانی در تبیین ن

ها بودم هر چند به طور  گرایش فکری اکثریت که من هم یکی از آن. پردازد دیدم که گرایش فکری اقلیت به کلیشه سازی می می

به جرأت . نبود وجه دارای مبنای نظری و ثبات فکری و استراتژی معینی تر بود، اما به هیچ تر و سیاسی محسوسی از آن یکی عینی

ای، بلکه به لحاظ شم سیاسی و درک عینی و  ، نه بر مبنای یک درک تئوریک و پایه»اکثریت« توان گفت که نیروهای موسوم به می

درک عینی از پراتیک اجتماعی که ما با آن درگیر بودیم، به . کردند منطقی از اوضاع و احوال جاری به راه دیگری گرایش پیدا می

با اینکه تازه از پلنوم . کوشیدیم تنها از سوراخ بسیار تنگی مسایل را تبیین کنیم همگی به نوعی می. کرد ری کمک میگی این سمت

اتکاء و اعتماد به . جای خود باقی است چنان به های سیاسی هم کردم که ابهامات و پیجیدگی وسیع بیرون آمده بودیم، احساس می
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ها  حاصل این دوندگی. کنم انداز شب و روز وقت و عمرم را سپری می کردم بدون چشم اس میاحس. ام عمالً به هم خورده بود نفس

 . خورد ای مثل خوره وجودم را می ثباتی سیاسی و برنامه بی. برایم ملموس نبود

دانستم که چه  و میای ملموس بود و به گمانم در سنگر مبارزه معینی قرار داشته  های زندان برایم سنگر مبازره قبل از انقالب سال

من هم موقعیت و مسئولیت سنگینی . ای در مقابل همه ما قرار گرفته بود اما اکنون اوضاع به کلی پیچیده. کنم خواهم و یا چه می می

اید دانستم که چه ب نمی. گوئی به این مسئولیت از آگاهی و بینائی و دانشی در حد الزم برخوردار نبودم برای پاسخ. را پذیرفته بودم

بعد از چندین ماه فعالیت در سازمان، دیگر از تمام پستوهای قوای فکری و سیاسی و . کرد؟ سازمان نیز دارای وضع روشنی نبود

های آن به شدت با اوهام و  اگر تا چند ماه پیش تصورم نسبت به سازمان و توانائی. های عملی سازمان هم مطلع شده بودم توانائی

های  مان با تفاوت در واقع همه. دیدم که همه بضاعت و توانائی فکری سازمان همین است که هست اکنون می خیاالت آلوده بود، اما

حتا ما خود به این . ای قرار داشتیم معینی در زمینه نوشتن و فرمول بندی کردن و یا حرف زدن در یک بساط محدود و کم مایه

بینانه  های واقع گیری ه تمام وجودمان را تسخیر کرده بود، مجالی برای نتیجهاما آن روح کلی ک. ناتوانی خویش نیز با خبر بودیم

ای به  گرفتیم به همین دلیل بدون هیچ دغدغه های سیاسی و نظریمان را از اعتقادات ایدئولوژیکی می ما جواز بلند پروازی. داد نمی

در متن این خیاالت و . نظر خود را به کرسی بنشانیم خوشیمان این شده بود که حرف و تمام انرژی و دل. دادیم راه ادامه می

های محدودتری در مازندران فرصت الزم  کردم که با داشتن مسئولیت گمان می. تناقضات بودم که به فکر استعفا از مرکزیت افتادم

 . برای مطالعه، تعمق و خودسازی خواهم یافت

. در این جلسه وقت زیادی صرف انتقاد و انتقاد از خود شد. بان تشکیل شداولین جلسه مرکزیت بعد از پلنوم وسیع، در هفته دوم آ

ها،  ها، حفظ روحیه و مناسبات صمیمانه و بازسازی اعتماد هر از چند گاهی یک جلسه یا بخشی از وقت آن به منظور صیقل صداقت

تعفایم را تنها با اشاره به ضرورت مطالعه و تعمق در این جلسه من پیشنهاد اس. یافت اختصاص می به انتقاد و انتقاد از خود گسترده،

بیشتر رفقا مخالف و . اما جدی گرفته نشد و با اصرار من موضوع به نظر خواهی حاضران در جلسه گذاشته شد. در امور مطرح کردم

تنها . دانستم چه باید بکنم نمی! گیری و رد پیشنهاد من کشید سر انجام کار به رأی. چنان مصر بودم من هم. تعدادی هم موافق بودند

بدین ترتیب با وجود عدم رضایت شخصی تنها با رعایت اصل تبعیت . شد کرد تبعیت از تصمیم بود کاری که به طور اتوماتیک می

در چند ماه پیش من با تصمیم هشت تن از اعضای منتخب به عضویت مرکزیت دعوت شده . از اکثریت در مرکزیت باقی ماندم

مثل گذشته . با این وصف در اصل ماجرا تغییری رخ نداد. اما این بار وضع طور دیگری بود. میل و رضایت من همراه بودبودم که با 

بگذریم از اینکه هیچ تضمینی در آن تعمق و مطالعات موهوم . گیری از رهبری را کنار گذاشتم در جایم مانده فکر مطالعه و فاصله

بود که در آن  بینی جهان توانست داشته باشد چرا که مشکل و گره اساسی نوع نگاه و ینیز وجود نداشت که چه حاصل فرضی م

 ! زمان هنوز برایم مطرح نبود
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در جریان جلسه . زمان نقطه عطفی در حیات سیاسی سازمان شد ترین وقایع سیاسی کشور و هم این جلسه مصادف با یکی از مهم

این خبر همه مسایل دیگر را . اهلل خمینی سفارت آمریکا را اشغال کردند و آیتای ازدانشجویان پیر بودیم که خبر رسید عده

ما هیچ کدام تا آن زمان نشنیده بودیم که . در وهله اول موضوع خود برای همه غیر متعارف و عجیب بود. الشعاع قرار داد تحت

قواعد و عرف و مقررات بین المللی . باشدکشوری در جهان بدان صورت مورد هجوم و اشغال قرار گرفته   خانه رسمی سفارت

به هرحال هم زمان با اشغال سفارت، دولت موقت نیز . چنین مورد تجاوز قرار گیرند بودند که این  و نهادینه  قدر کافی جا افتاده به

. افزود پر تالطم کشور  این وقایع بر پیچیدگی اوضاع در حیات سیاسی. اهلل نیز بر کار اشغال سفارت صحه گذاشت استعفا داد و آیت

کسانی . های اولیه بر محکوم کردن این حرکت استوار شد استنتاج. بعد از تأیید اخبار مربوطه، موضوع جلسه بر آن متمرکز شد

 . مأمور نوشتن اعالمیه شدند که پس از تأیید مرکزیت به بخش چاپ و پخش داده شد

یا تغییر جهت سیاسی به وجود آمده و با کنار زدن دولت موقت به قول داد که گویا در حاکمیت تحول  اخبار بعدی نشان می

و هم زمان تحرکات . حاکمیت به شدت تقویت شد( ضد آمریکایی) امپریالیستی ضدموضع . بان را سیاستی دیگر آمد معروف کشتی

حث و بررسی به موضوع و تبعات آن باز ای، بار دیگر ب بنا به پیشنهاد عده. ای در میان مردم و جامعه جریان یافت تازه و گسترده

موضوع از محکوم کردن به . تصمیم مرکزیت یکصد و هشتاد درجه چرخید. این بار نتایج به کلی متفاوتی گرفته شد. گشت

 تا این زمان اعالمیه. ها اکنون چیزی بخاطرم نیست از متن این اعالمیه. اعالمیه دیگری نوشته شد. حمایت کردن تغییر جهت یافت

جای آن  به هرحال اعالمیه اولی متوقف شد و اعالمیه حمایتی به. ها نیز پخش شده بود اولی چاپ و توزیع و حتا در برخی از واحد

بر  زیر پرچم مرگ« ی رسمی سازمان در جامعه منتشر شد، از مقالهگیر موضعروح و جان اعالمیه دوم که به نام . پخش گردید

این مقاله تا آن زمان برای نظر خواهی و مطالعه در . گرفت که عمالً فراموش شده بود نشأت می »امپریالیسم آمریکا متحد شویم

های  ی به یکی از چرخشگیر موضعمرکزیت سازمان با این . هایی از کادرهای سازمان قرار داشت اختیار رفقای مرکزیت و الیه

 . اساسی خود در نزدیکی به روحانیون سنتی حاکم دست زد

به ویژه امپریالیسم آمریکا، در روح و روان نیروهای فدایی و به طور کلی  امپریالیستی ضدانست که از دیرباز، شعار و موضع باید د 

. با سرنگون شدن رژیم شاه، مخالفت و ضدیت با آمریکا شدت گرفت. های عمیقی دوانده بود های ایرانی ریشه همه مارکسیست

چندی نگذشت که این شعار ورد زبان همه نیروهای . ه سرعت در صفوف ملت گسترش یافتب »بعد از شاه نوبت آمریکاست« شعار

در . در کشور به اوج خود رسیده بود( ضد آمریکایی) امپریالیستی ضدبا اشغال سفارت آمریکا، دیگر گرایشات . انقالبی گردید

د و به ویژه زیر تأثیر اوضاع ملتهب سیاسی ضد خو امپریالیستی ضددار  چنین شرایطی رهبری سازمان بر زمینه گرایشات ریشه

را که  »تحت شعار مرگ بر امپریالیسم آمریکا متحد شویم« زده و پراگماتیستی محتوای مقاله آمریکایی در کشور، به طور شتاب

 . گیری نشده بود، به شعار سیاسی روز خود تبدیل کرد هنوز نسبت به آن تصمیم
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های اجرایی چنگ انداختند و تا حد زیادی  شغال سفارت و برکناری دولت موقت، بر ارگاندر آن سوی، روحانیون حاکم با ا

ای خود را در رأس مبارزه به اصطالح  آنان با استفاده از تاکتیک حساب شده. موقعیت و سلطه خود را در دولت تقویت کردند

روحانیون حاکم توانستند به ویژه برای تصویب قانون  با اشغال سفارت آمریکا و کارزارهای بعدی،. قرار دادند امپریالیستی ضد

در واقع روحانیون سنتی در پی این ماجرا، جهشی بزرگ به سوی تصاحب . به کار مجلس خبرگان شتاب بخشندفقیه  والیت اساسی

آنان در عین حال با . نندهای دولتی، سیطره پیدا ک چنین توانستند به میزان زیادی بر اهرم ها هم آن. همه قدرت سیاسی انجام دادند

، موازین حقوقی و قانونی »والیت فقیه« نویس قانون اساسی جمهوری شتاب بخشیدن به کار مجلس خبرگان، با تصویب پیش

 . استقرار حاکمیت و دولت ایدئولوژیک خود را آماده کردند

ترین کشورهای  هر روزه جلوی سفارت یکی از بزرگها و تظاهرات  ماجرای اشغال سفارت آمریکا همراه با به راه افتادن راه پیمائی

اشغال . های مجذوب مردم را به دنبال خود کشید بلکه سازمان را هم به نوعی مبهوت و مفتون خود ساخت جهان، نه تنها توده

تناقضات سیاسی تا این زمان سازمان با سر درگمی و . سفارت سرآغاز ماجراهای متعددی بود که سازمان را نیز به دنبال خود برد

گیری جدید سازمان  به زعم من، سمت. تری پیدا کرد داشت اما بعد از این، به لحاظ سیاسی ظاهراً خط و ربط مشخص گام بر می

های نظری و تئوریکی و  به همین دلیل زمینه. مستقیماً در برخورد با پراتیک سیاسی جامعه و از دل تبیین و پاسخ به آن شکل گرفت

گیری کارکنان آن، وجه ناسیونالیستی سازمان را ارضاء و  حمایت از اشغال سفارت و گروگان. آن مشخص نبود اندازهای چشم

های سیاسی هنوز ناروشن و خام  بخش اکثریت رهبری، این ماجرا را دلیل بسیار مهمی برای صحت نظرات و ارزیابی. تقویت کرد

اقلیت رهبری نیز برای مدتی تحت شوک . برد به گرایش اقلیت به کار می کرد و از آن به مانند اهرمی برای تعرض خود تلقی می

 . این ماجرا قرار داشت اما از شدت ضدیت مواضع آن نسبت به روحانیون سنتی حاکم چندان کاسته نشد

رشته  گیری کارکنان سفارت آمریکا و سقوط دولت مهندس بازرگان و اتخاذ یک ی سازمان به نفع اشغال و گروگانگیر موضع

سازمان . ها حول شعار مرگ بر آمریکا بود های تبلیغی و عملی توسط سازمان در حقیقت گام برداشتن عملی برای اتحاد نیرو فعالیت

گیری جدید  سمت. ترین دیوارهای سیاسی میان خود و حزب توده را نیز فرو ریخت با وارد شدن به وضعیت جدیدش، یکی از مهم

بعد از مدتی که اقلیت درون سازمان به تدریج از . ای به عمق کشاند درون سازمان را به نحو همه جانبهسازمان، اختالفات سیاسی 

به مرور رهبری . تر شد ایدئولوژیکی حول اختالفات سیاسی و نظری درون سازمان مصر سردرگمی اوضاع بیرون آمد، بر مبارزه

یادم نیست که . )سازماندهی کند »به پیش« ای درونی به نام را با انتشار نشریهسازمان به این نتیجه رسید که این مبارزه نظری و سیاسی 

ای  اقلیت با مجوز و توافق رسمی مرکزیت مشغول تدوین نظرات، عقاید و پیشنهادات سیاسی و برنامه(. تاریخ این نشریه کی بود؟

شان در  نهایت نوشته  و تعدادی دیگر مشغول شدند و در  در پی این تصمیم حیدر و اکبر کامیابی. خود شد تا به مرکزیت ارائه نماید

 . درون سازمان جهت مطالعه توزیع گردید
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 سازمان و حزب توده
پایه اصلی سیاست حزب بر تضاد دو . طوری که قبالً توضیح دادم حزب توده از تئوری و مشی سیاسی روشنی برخوردار بود همان

های انقالبی فرضی خود  همان آغاز سیمای دموکرات   حزب از. و آمریکا قرار داشتاردوگاه شرق و غرب به سرکردگی شوروی 

البته بیان این موضع حزب . دانست دولت موقت را دولت بورژوائی و غرب گرا می. دید اهلل و پیروان نزدیک او می را در وجود آیت

شعار . رین جریانات مدافع شعار بعد از شاه نوبت آمریکا بودت حزب یکی از پیگیر. و دولت موقت بود ها اهلل آیتتابع مناسبات میان 

حزب در مخالفت با آمریکا و نفوذ و دخالت این کشور در ایران دالیل . مرگ بر آمریکا هسته مرکزی استراتژی حزب توده بود

ل عصر و دوران به اصطالح هایی که در رابطه با تحلی های جهانی شوروی و تئوری یگیر موضعاما به لحاظ . معین و مشخصی داشت

شد، حزب توده به قدر کافی در مخالفت با آمریکا از پشتوانه سیاسی و نظری  گذار به سوسیالیسم در مقیاس جهانی مطرح می

از این بنیش و دیدگاه، هر نیرویی که در موضع ضدیت با امپریالیسم و یا بهتر بگویم ضدیت با آمریکا قرار داشت، . برخوردار بود

گرایی و استبداد منشی را امر  حزب توده واپس. شد شناخته می ضدامپریالیستنیروهای بنیادگرای سنتی حاکم، نیرویی مترقی و حتا 

این مواضع حزب توده جنبه ناسیونالیستی و میهن دوستی . مهم، داشتن موضع ضد غربی و ضد آمریکایی بود. دانست ثانوی می

چنین فرضی برای حزب توده اهمیت ایدئولوزیکی و . ی در کنار شوروی قرار گرفتن بوداین امر از دید حزب، به معنا. نداشت

البته مجریان . ها تحمل هر ذلت و خواری برای رسیدن به این هدف را قبول داشت لذا حزب با این پایه و مایه. استراتژیکی داشت

از جمله تالش . غافل نبودند ضدامپریالیستهمان نیروی    های پنهانی برای ساقط کردن وجه از طراحی نقشه این خط سیاسی به هیچ

 . ای نداشت ها، معنایی جز کاربست چنین پروژه برای ایجاد تشکیالت مخفی در صفوف نظامی

کردند حزب به زائده حکومت تبدیل شده و  برخالف اتهام همیشگی رقیبان و مخالفان مسلکی و سیاسی حزب توده که گمان می

طلبی همواره چشم به باال دارند، این حزب در واقع برای دست یافتن به قدرت سیاسی و حتا تصاحب  عافیترهبران آن برای 

های مختلف مارکسیستی به عشق تصاحب قدرت سیاسی  همه جریانات و تشکل. کرد انحصاری آن، این استراتژی را دنبال می

ت و یا داشتن و یا نداشتن مشی سیاسی دقیق و به اصطالح نقشه و برنامه ها، امکانا این امر البته ربطی به توانایی. کردند فعالیت می

ایدئولوژیک داشت تا عملی، از این روی تأکید و تکیه بر این اصول  -چنین تمایالتی جنبه سیاسی. ها نداشت نوشته آن نوشته یا نا

روی  هم به ترک این اصل و در نتیجه دنبالهجریانات دیگر، حزب توده را مت. شد های وفاداری به اصول تلقی می یکی از شاخص

ی نظری و مجادالت قلمی و ایدئولوژیکی برای نشان دادن ها درگیرییکی از . کردند یی یا بورژوایی میبورژوا خردهازجریانات 

داشت اما برای  که به شدت مورد حمله دیگران قرار  به هر حال حزب با این. ها، همین مساله بود عدول از اصول در میان مارکسیست
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در میان مجموعه نیروهای فعال در حیات سیاسی کشور، به . خود نقشه و سیاستی حساب شده برای رسیدن به قدرت سیاسی داشت

و در سطح محدودتری امید خود را در دوره ریاست )لیبرال که در دولت موقت و پیرامون آن جمع شده بودند  -جز نیروهای ملی

، حزب توده ایران یکی از معدود جریانات مطرحی بود که از آغاز دارای خط و ربط (فظ کردندح صدر بنیجمهوری آقای 

. های خود برخوردار نبودند اهلل خمینی نیز از انسجام و آگاهی مناسب در اهداف و برنامه نیروهای پیرو آیت. مشخص و ثابتی بود

های اولیه خود هر چند به کندی اما به طور مستمر  یگیر موضعری که از سازمان ما که اصالً از مواضع با ثباتی برخوردار نبود به طو

های اولیه مشغول تدارک و سازماندهی خود بودند و متناسب با  مجاهدین نیز در ماه. کرد در جهت عکس آن حرکت می

ی کسب قدرت سیاسی های خود در مسیر معکوس مواضع اولیه خود به سوی تدارک و تهاجم برا رویدادهای سیاسی و توانمندی

و مجاهدین خلق ایران را شبیه دو قطاری فرض کرد که در دو خط موازی  ها چریکتوان مسیر حرکت سازمان  می. کردند سیر می

نقطه تالقی این دو قطار نیز تحریم رفراندم قانون اساسی . کنند جداگانه از دو مبداء متفاوت در جهت خالف یکدیگر حرکت می

اما حزب توده با استحکام سیاسی و نظری خود با وجود نداشتن وجهه و اعتبار اجتماعی . ، بود۸۵دی ماه سال  جمهوری اسالمی در

های حزب  یگیر موضعاهمیت و کاربرد . توانست در زندگی سیاسی کشور نقش بارزی داشته باشد و نداشتن پایگاه مردمی، می

توان  های استراتژی سیاسی حزب توده را می پایه. کرد واقعی خود را باز میاهلل خمینی جای  توده رفته رفته در صفوف پیروان آیت

 : در شش محورعمده زیر خالصه کرد

 ! ـــ دفاع از مواضع جهانی اتحاد شوروی

 ! ـــ ضدیت با غرب و آمریکا

 ! داری رشد غیرسرمایه راهـــ کار بست نظریه 

 ! اهلل خمینی ـــ حمایت از نیروهای سنتی پیرو آیت

 (! ها لیبرال)خواهان  گرا و به طورکلی آزادی ـــ ضدیت با نیروهای ملی

 ! گرایانه در کشور آمیز و قانون ـــ اتخاذ روش سیاسی مسالمت

یان مشهور به خط امام و از این طریق سُر خوردن به دانشجوی حمایتی اشغال سفارت آمریکا و حمایت از گیر موضعسازمان با 

ی سنتی حاکم، و استقبال از سقوط دولت موقت که بهانه آن مالقات مهندس بازرگان نخست وزیر و دکتر موضع حمایت از نیروها

ای از شش  یزدی وزیر خارجه او با برژنیسکی مشاور امنیتی رئیس جمهور آمریکا در شهر الجزیره بود، عمالً با چهار محور پایه

اش در موضع شدید  البته سازمان به اندازه کافی با پیشینه فکری سیاسی. محور استراتژی حزب توده به طور نسبی انطباق پیدا کرد

توانست کم شود اما از همین زاویه امکان کم  به همین دلیل فاصله میان سازمان و دولت موقت نمی. ضدیت با آمریکا قرار داشت

 . دی نشان داد این فاصله بتدریج کم و کمتر شدهمان طور که واقعیات بع   شدن فاصله سازمان با جناح سنتی بازاریان وجود داشت و
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ها و غیر  همه مارکسیست. وجه منحصر به حزب توده نبود روشن است که مبارزه پیرامون شعار مرگ بر امپریالیسم آمریکا به هیچ

اما . اندیشیدند ها مانند مجاهدین و جنبش مسلمانان مبارز به رهبری دکتر پیمان و دیگران سالیان متمادی چنین می مارکسیست

های  ترین رکن پراتیک روزمره سیاسی خود با توجه به سایر رکن سازمان با تکیه اصولی و عملی به این شعار و تبدیل آن به مهم

ی ها چریک. شد ها مشاهده نمی اما این امر در مورد سایر گروه. اش، به طور اتوماتیک به مواضع حزب توده نزدیک شد مواضع

مرگ بر « دانست و شعار قبل از انقالب سازمان یعنی امپریالیسم آمریکا را دشمن اصلی می( ه اشرف دهقانیگرو)فدایی خلق 

وجه این  چنین موضعی به هیچ. برد را در مورد حاکمیت جمهوری اسالمی نیز به کار می »اش های زنجیری الیسم امریکا و سگامپری

های فرضی در  نها با اعتقاد به مبارزه مسلحانه پیشرو انقالبی در صورت انطباقاین گروه ت. کرد گروه را به حزب توده نزدیک نمی

و یا جناح اقلیت سازمان با حفظ دلبستگی به . گرفت محورهای دیگر به کلی از حزب توده جدا و حتا در نقطه مقابل آن قرار می

های اولیه بعد از انقالب  ها و سال ین، با مسایل ماهبینش چریکی و دستاوردهای مثبت مبارزات گذشته، با تکیه به نطرات سیاسی لن

های جدایی اصولی با  جناح اقلیت سازمان با اتخاذ موضع انتقادی فزاینده علیه روحانیون سنتی حاکم، زمینه. کرد ایران برخورد می

لنین فاصله  »اکتبر -فوریه« راتاما سازمان که در پراتیک سیاسی خود از نطقه نظ. کرد حزب توده را همواره حفظ و حتا تشدید می

 . گرفت با توجه به عوامل متعدد دیگر بعد از سقوط دولت موقت، گام مهمی به سوی انطباق با مواضع حزب توده برداشت می

های  مواضع نظری حزب توده در واقع تفاوت: گیری سازمان از نظرات لنین توضیحی را بیفزایم باید در باره مفهوم فاصلهاینجا  در

اما . نامید لنین شرایط اوایل قرن بیستم را عصر امپریالیسم و انقالبات پرولتری می. گیری با تعریف لنین از دوران تاریخی داشت چشم

این تعریف مبدل به عصر رقابت مسالمت آمیز میان دو اردوگاه  ۰۱۸۵در اسناد جلسات مشاوره احزاب کمونیست در سال 

از پی چنین تعریفی چگونگی . داری به سوسیالیسم در مقیاس جهانی شد صر گذار از سرمایهداری، یا ع سوسیالسیم و سرمایه

به هرحال آنچه که حزب توده به تبعیت از مواضع حزب کمونیست . شدند ها نیز متفاوت می تحوالت و خصلت و وظائف آن

چه که من در باال تحت عنوان فاصله  آن. نینیستی بودلینی ب  جهان همان دستگاه نظری و   کرد نقطه نظراتی جدید در شوروی دنبال می

گرفتن از لنین مطرح کردم به معنای نفی آن نبود بلکه به لحاظ محتوا و مسایل جدیدی بود که جهان طی چند دهه بعد از لنین به 

واضع احزاب کمونیست تر یعنی م با این توضیح جناح اکثریت سازمان در واقع به سوی جذب نقطه نظرات متأخر. خود دیده بود

 . به طور پراگماتیستی روان بود( ؟)اتحاد شوروی و پیروانش بدون اینکه خود بداند 

 

. ، مواضع سیاسی سازمان در مقابل حزب توده از مخالفت اصولی شروع به چرخش به نزدیکی کرد۰۴۸۵آبان  ۰۴در پی ماجرای 

اندیشید و یا به مسیر حرکت خود  که اکثریت رهبری سازمان خود چه مییان پیرو خط امام، مستقل از ایندانشجوحمایت پیگیر از 

اش، سایر  تازه آغاز راه بود اما در ادامهگرچه  !روی به سوی خط سیاسی حزب توده ایران واقف بود یا نه، عبارت بود از پیش

رق به عنوان کشورهای سوسیالیستی، محورهای اختالفات سازمان و حزب توده یعنی مساله اتحاد شوروی و به اصطالح اردوگاه ش

و پذیرش فعالیت قانونی در  داری رشد غیرسرمایه راهپذیرش اسناد جلسات مشاوره احزاب کمونیست و سر آخر پذیرش استراتژی 
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 تنها مسایل. شد اش با حزب توده حل می با رسیدن سازمان به چنین مواضعی تمامی اختالفات اساسی. بایست حل شود کشور نیز می

های  مانند روابط و روحیات عاطفی، شخصیتی، فرهنگ درون گروهی و مصلحت( اند گاه تعیین کننده که در حد خود)فرعی 

 . ماند ها باقی می سیاسی و نظایر این

ای این شعار همه نیروه. طرح اتحاد فرضی پیرامون شعارمرگ بر آمریکا، اتحادی ناسیونالیستی بود که طبعاً محتوای طبقاتی نداشت

این . توانست در بر بگیرد اعم از بورژوا تا کارگر، مذهبی و غیر مذهبی، مرتجع و مترقی، انقالبی و رفرمیست را می امپریالیستی ضد

. در آن زمان برای سازمان طرح این شعار هنوز معنا و محتوای مشخص سیاسی نداشت. شعار جنبه خلقی متناسب با خود را داشت

شد به  های پراکنده مردم هم نمی برای توده. شد در آن مطرح نمیکننده  شرکت یب معینی برای نیروهایبه جز توضیح نظری، ترک

مخاطب این . اهلل خمینی بود شرایط توازن قوای سیاسی به طور مستقیم به سود آِیت. طور ذهنی یک قالب فرضی از اتحاد ارائه کرد

رهبر و  های مختلف خلق بی اما بخش. خلق ایران بود امپریالیستی ضدش شعار به ظاهر طبقاتی و از موضع طبقه کارگر در جنب

چون و چرا به دنبال  مشهور که مربوط به سرنگونی رژیم شاه بود، هنوز بی »وحدت کلمه« بخش عظیمی از ملت با. گر نبودند هدایت

شاید؟ ! گرفت؟ شاید سازمان مجاهدین خلق؟ را پس این شعار چه نیروهائی را در بر می. اهلل و روحانیون پیرو وی روان بودند آیت

نیروهای دیگر مانند سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، حزب توده و جریانات مشابه را نیز به طور مشخص در . دانم من نمی

بری روحانیون نظر از هر قصد و نظری، کار برد عملی و مضمون واقعی این شعار در برگیرنده ره به هرحال صرف. گرفت بر نمی

اتحاد فرضی علیه آمریکا وقتی که در رابطه با مجموعه وضعیت سیاسی آن زمان ایران در نظر گرفته شود، در چهار چوب . بود

حتا با وجود اینکه سازمان با تأکیدات همیشگی، حزب توده را به صراحت یک حزب ! گرفت استراتژی سیاسی حزب توده جای می

 . نامید ی مییبورژوا خردهفرصت طلب و 

ی سازمان در گیر موضعکوشید، با  همان ابتدا پیرامون این شعار و سمت دادن نیروهای مختلف در این جهت می   حزب توده که از

البته حزب توده با دارا بودن یک مشی سیاسی با ثبات و به تبع آن . مورد اشغال سفارت، بیش از همه متوجه اهمیت موضوع گردید

ن و قاطع قادر بود با همه نیروهای سیاسی چه رقیبان مسلکی و چه نیروهای مذهبی لیبرال و غیر لیبرال مخالف های روش تاکتیک

هایی بود که حزب توده با صراحت و  اشغال سفارت آمریکا یکی از آن گردنه. روحانیون حاکم با مهارت و قاطعیت درگیر شود

اقلیت سازمان نیز در این ماجرا دچار سر گیجه شد اما باالخره به . گرفته بود ها را محکم تعرضی آشکار به اصطالح یقه دیگر نیرو

شد با یک جهش ناگهانی ظاهراً مبارزه جویانه و  اکثریت سازمان که از نقطه نظرات لنین دور می. یاری لنین از این گیجی در آمد

زمان در حمایت از ماجرای اشغال سفارت به راه انداخت، کارزاری که رهبری سا. تری پیدا کرد ، موقتاً وضع مناسبامپریالیستی ضد

 . کرد به میزان زیادی انرژی و تمایالت پراگماتیستی و نیز میل به حرکت با ثبات سیاسی در میان نیروهای سازمان را ارضا می

اینکه . آن انجام داد »!مشکوک؟« و سران »حزب خلق مسلمان« در پی این ماجرا، سازمان کارزار افشاگری دیگری در رابطه با

ماجرای افشاگری سیاسی حزب خلق مسلمان با کدام سند معتبری صورت گرفت و به خصوص تا چه حد حقیقت داشت، کمتر 
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های رفقای تشکیالت آذربایجان سازمان یکی از عوامل  در آن زمان گویا گزارشات و قضاوت. گرفت مورد سوال کسی قرار می

: در این زمینه تا آن حدی که من دنبال کردم به طور خالصه قضیه چنین بود. داد ازمان را تشکیل میهای غیر مسئوالنه س افشاگری

در تماس بوده ( یا اشخاصی که چنین ادعائی از سوی وی داشتند)اهلل شریعتمداری  مسئوالن تشکیالت آذربایجان با نمایندگان آیت

اما بعداً در پی فشارهای حکومت . رسیدند یندگان مزبور متعصب به نظر مینما. دادند داری دیدارهایی انجام می و در محل استان

بعد از آمدن استاندار . خورد، گرایشات پان ترکیستی آنان بود چیزی که در وهله اول به چشم می. مرکزی، به سازمان نزدیک شدند

های تبریز را در اختیار  خلق مسلمان بعضی از کمیتهالبته طرفداران حزب . ها ادامه یافت جدید که او نیز مواضع لیبرالی داشت تماس

ای وسیعی در میان مردم به خصوص دهقانان آذربایجان که پیروان  اهلل شریعتمداری از پایگاه توده باید توجه داشت که آیت. داشتند

 . مذهبی وی بودند برخوردار بود

اهلل خمینی، سیاست نزدیکی با حزب خلق مسلمان نیز  آیتبعد از سقوط دولت موقت و چرخش موضع سازمان به حمایت از مواضع 

داران حزب خلق مسلمان، برخالف انتظار، سازمان از این حزب حمایت نکرد  بعد ازحمله سپاه و کمیته به طرف. دچار چرخش شد

داد، اسنادی بود که  می های سازمان را تشکیل و اما آنچه که منبع افشاگری. و حتا برعکس به مقابله و افشاگری علیه آن برخاست

اهلل شریعتمداری نیز  طلبانه آیت به نظر من موضع اصالح. کردند اشغال کنندگان سفارت به عنوان اسناد وابستگی این و آن منتشر می

سال اهلل با شاه در چندین یا چند ده  داد آیت مثالً اسنادی که نشان می. نقش زیادی در تقابل سازمان با حزب خلق مسلمان داشت

این مساله که رهبران حزب خلق مسلمان از سوی . شد پیش مالقات داشت، به عنوان مدرک مزدوری و وابستگی او چاپ می

 . سازمان چگونه و بچه دالیلی مشکوک و مظنون نامیده شدند، موضوعی است که به کار و بررسی جداگانه نیاز دارد

با قیاس به )اما سازمان . د جدید سازمان را به نحوی پر معنا مورد استقبال قرار دادکر ها، حزب توده روی با به راه افتادن این ماجرا

ای به مواضع حزب  گونه توجه شد و هیچ با تجربه سیاسی مستقیم خود با بینش محدودی به این راه کشیده می( نظر و برداشت خودم

بایست سازمان در مسیر ضدیت با  هنوز می. ادامه یافت ۸۱انتقادهای تند سازمان به حزب توده نیز تا نیمه دوم سال . نداشت

ای مانند کودتای نوژه و مسایل جنگ عراق و ایران،  کننده بایست دالیل قانع داشت، هنوز می های بیشتری بر می بورژوازی لیبرال گام

 . کرد را در مسیر نزدیکی بیشتر با نیروهای خط امام تجربه می... و صدر بنیماجرای برکناری 

بار  اولین هاشمی رفسنجانی برایاکبر  علی بعد از سقوط دولت موقت، ترکیب وزرا تغییرکرد و دو تن روحانی به نام مهدوی کنی و

از ریاست جمهوری، سازمان اداری دولت و به طور کلی  صدر بنیبا این حال روحانیون تا ساقط کردن . در نقش وزیر ظاهر شدند

 . ت سیطره خود در نیاوردندقوه مجریه را به طور کامل تح

اهلل خمینی، مجلس خبرگان در تصویب قوانین تأمین منافع اشرافیت  بالفاصله بعد از استعفاء مهندس بازرگان، به دستور آیت

سازمان به دلیل شیوه غیر . باالخره این قانون در دیماه به رفراندوم گذاشته شد. شتاب بخشیدفقیه  والیت روحانیون تحت نام

. گرایانه بسیاری که در آن بود این رفراندم را تحریم کرد راتیک تهیه آن و هم به خصوص به دلیل محتوای پر تناقض واپسدموک
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بعد از تصویب قانون اساسی . چهره مخالف خود را با عدم رأی به قانون اساسی آشکار کردبار  اولین سازمان مجاهدین خلق برای

 . فراهم گردید زمینه برای انتخابات ریاست جمهوری
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 جنگ دوم گنبد
 [. ۴۴. ]ای در گنبد با خبر شدیم در جلسه مرکزیت نشسته بودیم که از وقوع جنگ تازه ۸۵در بهمن ماه 

بهمن برای بزرگداشت سالگرد حمله  ۰۱های ترکمن صحرا تصمیم گرفته بود که در  ماجرا عبارت از این بود که ستاد مرکزی شورا

خوب است ماجرای این جنگ توسط دوستانی که مستقیماً با دالئل و . سیاهکل مراسمی در گنبد برگزار کندبه پاسگاه ژاندارمری 

من فقط تا آن حدودی که با این ماجرا برخورد داشتم توضیحاتی اینجا  در. چگونگی پدید آمدن آن آگاهی دارند، بیان شود

بعد از بحث و بررسی و ارائه نظرات . تحت الشعاع خود قرار دادخبر وقوع جنگ در گنبد همه مسایل جلسه مرکزیت را . دهم می

اما . های کنترل و محدود ساختن دامنه جنگ را پیدا کند جلسه کوشید راه. مختلف، به طور کلی کسی از وقوع جنگ استقبال نکرد

ده بود، با تحکیم بیشتر سلطه خود تر ش دست حاکمیت که اکنون نسبت به چند ماه پیش یک. پذیر بود این جنگ به هرحال اجتناب نا

سازمان با اعزام کادرهای ورزیده سیاسی و . توانست نوعی حکومت محلی در منطقه ترکمن صحرا را تحمل کند دیگر نمی

های ستاد در تمامی منطقه ترکمن صحرا گسترش  به همین دلیل فعالیت. ها را به نحو محسوسی تقویت کرد سازمانده، ستاد شورا

های  ستاد توانست اقلیت. کرد ها هزار رأس دام را نگهداری می ستاد عمالً تأسیسات گسترده دامداری با ده. پیدا کرد گیری چشم

اتحادیه دهقانی در سراسر منطقه ترکمن صحرا را بر پا سازد و . تر کند ها نزدیک ها را با ترکمن ها و بلوچ ساکن منطقه نظیر زابلی

ها تا حدودی به دولت محلی  ستاد شورا. های روستایی تدوین نماید ها و اتحادیه ی برای شورایک رشته مقررات عملی و اجرای

های مدیریت واحدهای کشاورزی و  های ترکمن صحرا نمونه منحصر به فردی از شیوه این در حالی بودکه شورا. شباهت پیدا کرد

 . زمان قرار داشتدامداری در کل کشور عرضه کرده بودند که تحت اتوریته و هدایت سا

بهمن که در واقع نمایش  ۰۱ میتینگبرگزاری . حاکمیت در کمین فرصت مناسبی بود تا هر طور شده از شر ستاد رهایی پیدا کند

نقشه هجوم به ستاد . ها شد گرانه به ستاد شورا شد، به خودی خود بهانه و محرک اصلی تعرض سرکوب قدرت سازمان محسوب می

های شیر محمد درخشنده توماج،  با ربودن چهار تن از رهبران و کادرهای سازمان به نام میتینگز برگزاری در گنبد، شب قبل ا

این چهار تن، در راهِ باز گشت از یک جلسه مذاکره با مقامات . واحدی، حسین جرجانی و عبدالحکیم مختوم به اجرا گذاشته شد

سازمان که دیگر تبدیل به اعتراض و خواست آزادی  میتینگکمیته مسلحانه به  روز بعد سپاه و. محلی گنبد، مخفیانه بازداشت شدند

ها و کانون سیاسی فرهنگی خلق  تشکیالت سازمان و ستاد شورا. را به خون کشیدند دستگیر شدگان شده بود، حمله کرده آن

ا و با به کار گرفتن نیروهای ارتش و ه با هجوم مسلحانه کمیته. ترکمن در مقابل به سنگر بندی و مقاومت مسلحانه دست زدند
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ها عقب نشستند تا دوباره به تجدید  مبارزان به روستا. شدند ها تن از مردم ترکمن کشته و زخمی استفاده از تانک و زره پوش، صد

 . دهی بپردازند سازمان

محکوم کردن تعرض مسلحانه  های مفصل ضمن ای قرار گرفته بود بعد از بحث مرکزیت سازمان که در مقابل عمل انجام شده

اما جنگ به طور یک طرفه تنها با کنار کشیدن . حکومت به ستاد، به این نتیجه رسید که باید جلوی گسترش دامنه جنگ را گرفت

اهلل خمینی  هنوز به آیت صدر بنیدیگر دولت موقتی در کار نبود و مقامات دولتی مانند . توانست قطع شود کامل سازمان می

های دولت موقت در عین حال با تغییراتی که در ترکیب وزرا و مدیران اجرایی ایجاد شده بود،  ر بودند تا با لیبرالت نزدیک

روحانیون حاکم به نسبت از انسجام و . خواهانه در دولت به طور کلی با تنگنای بیشتری روبرو بودند دارندگان گرایشات آزادی

چنان از  ها هم آن. کردند سازمان را هر چه بیشتر سر جایش بنشانند ها کوشش می آن. قدرت اجرایی بهتری برخوردار شده بودند

های مسلحانه نیز سازمان را به طور جدی با مشکالت درونی و بیرونی  کنار کشیدن از مقاومت. کردند تماس با سازمان خوداری می

رگیر و نیز برای آزادی رهبران باز داشت شده ستاد، با توجه به این وضعیت مرکزیت تصمیم گرفت به رفقای د. کرد مواجه می

. های تسلیحاتی برساند و در عین حال هر قدر که در توان دارد از گسترش دامنه جنگ جلوگیری نماید کمک و از جمله کمک

د بودم که اصوالً جنگ شناختی که از منطقه داشتم معتق با. رسید منطقی نمینظرم  چه که از آن زمان به یادم مانده این تصمیم به آن

صحرا شرایط مناسبی برای حرکت و . وجه مساعد نیست امکانات اقلیمی به هیچ. در ترکمن صحرا هیچ موفقیتی نخواهد داشت

ها رساندن کمک  با همه این. با بستن چند جاده ارتباطی حتا امکان ورود به منطقه نیز به آسانی مقدور نیست. عملیات چریکی ندارد

با این حال تصمیم مرکزیت بود و باید به . توانست موثر باشد حتا در صورت عملی شدن نیز معلوم نبود که تا چه اندازه میتسلیحاتی 

 . رساندن کمک تنها از طریق تشکیالت مازندران امکان پذیر بود. شد اجرا گذاشته می

تعدادی از . رفتم میآنجا  ترکمن صحرا، گاهی نیز بهدر آن زمان من مسئول تشکیالت مازندران بودم و به دلیل آشنائی با منطقه 

بیژن نوبری که جمهوری اسالمی او را بعداً اعدام کرد، مسئول . کادرهای تشکیالت مازندران نیز برای این برنامه در نظر گرفته شدند

بیژن از رفقایی بود که در فلسطین  .این دو به مازندران آمدند. تدارکات و مهدی فتاپور نیز مسئول نظارت اجرای عملیات شده بودند

من خود در وضعیت دوگانگی بدی قرار گرفته بودم . هایش بود انتخاب او نیز به دلیل مهارت و توانایی. تعلیمات چریکی دیده بود

ت در گنبد بردند و نیز کلیه رفقای تشکیال معلومی به سر می از یک سوی چهار تن از رفقای بازداشت شده ما در گنبد در شرایط نا

در زیر ضرب تهاجمات نظامی حکومت بودند که طبعاً به کمک و یاری نیاز داشتند ولی از سوی دیگر از نظر من امکان کمک 

به . کردم های موانع و مشکالت را مطرح می به هر حال در مقابل پیشنهادات بیژن من جنبه. ها چیزی در حد صفر بود رسانی به آن

بحث ما . دات بیژن با اینکه نشان دهنده توانایی و تجربه او بود اما متناسب با شرایط و امکانات منطقه نبودگمان من نظرات و پیشنها

به این ترتیب ماجرای تدارکات تسلیحاتی . شود کرد باالخره فتاپور گفت عبداهلل مخالف است و کاری نمی. رسید به نتیجه نمی

رفقا به روستاهای دور از شهر و به  نشینی عقبیز عمالً با دادن تلفات زیاد و تا این زمان جنگ ن. بدون کار مشخصی متوقف شد
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در این فاصله اجساد چهار تن باز داشت شدگان در زیر پلی در نقطه دوری در جاده بجنورد پیدا . نوعی پراکنده شدن به پایان رسید

 . شد

ای با  تشکیالت مازندران کارزار سیاسی گسترده. نگیختا این جنایت هولناک خشمی شدید در میان کلیه نیروهای سازمان بر 

سازمان در تهران با تهیه گزارشات مربوط به . برپایی تظاهرات و حرکات اعتراضی در بعضی از شهرهای مازندران به راه انداخت

 میتینگو بر پایی جنگ و ترور حکومتی چهار تن از رفقای طرف مذاکره با نهادهای حکومتی در گنبد، به اعتراضات گسترده 

مردانه چهار تن از رهبران  او مأمور و مسئول مستقیم قتل ناجوان. اهلل خمینی در گنبد بود شیخ صادق خلخالی از طرف آیت. دست زد

اما رهبری سازمان بدون اطالع از این حقیقت علی کشتگر . ها و کانون سیاسی فرهنگی خلق ترکمن است ترکمن ستاد مرکزی شورا

به هرحال جنایت هولناکی به وقوع پیوسته بود که بسیاری از . بد فرستاد تا با او در مورد رهائی بازداشت شدگان مذاکره کندرا به گن

در پی این ماجرای تکان دهنده، در باره علل حوادث و جنایات در گنبد در اسفند ماه، میز گردی . مردم ایران را تحت تأثیر قرار داد

رئیس جمهور و سرتیپ ولی اهلل فالحی رئیس ستاد ارتش و محسن رضائی فرمانده سپاه از یک  صدر بنی به ابتکار و شرکت آقای

 . پور از سوی سازمان در تلویزیون سراسری برگزار شد سو و فرخ نگهدار، علی کشتگر و جمشید طاهری

ها و  ر نتوانست به موجویت ستاد مرکزی شوراجنگ دوم گنبد با سرکوب نظامی تشکیالت سازمان در منطقه به پایان رسید اما این ام

به همین دلیل بعد از . شد آن را از بین برد ستاد در میان مردم منطقه ریشه دوانیده بود و به سادگی نمی. کانون سیاسی خاتمه دهد

ا نادیده بگیرد و حکومت نیز نتوانست موجودیت ستاد ر. چندی تشکیالت سازمان و ستاد با توجه به شرایط جدید بازسازی شدند

 . خود به ناچار با افزودن کلمه اسالمی به نام ستاد عمالً موجودیت آن را قبول کرد تا در فرصت دیگری آن را ریشه کن کند

بیادم نیست که اقلیت در برخورد با این ماجرا . جنگ دوم گنبد موجب تشدید اختالفات اکثریت و اقلیت در مرکزیت سازمان نشد

ستاد شوراهای ! ورزید و از کدام زاویه به کم کاری اکثریت رهبری معترض بود و بر روی چه اقداماتی اصرار میتا چه اندازه 

اما بعد از جنگ دوم گنبد این موقعیت به کلی در هم شکست گرچه در . بخشید ترکمن صحرا به سازمان اعتبار و هویت خاصی می

در این شرایط، سازمان هنوز در . اش قابل سنجش نبود ال بود اما با موقعیت قبلیتر سازمان هنوز در منطقه فع عمل به شکل سر بسته

داشت و نیز در ماجراهای مسلحانه کردستان کم و بیش شرکت داشت اما بعد از علنی  نیمه های ها فعالیت ها و شهر بسیاری از دانشگاه

های سازمان قرار  که این وضعیت مورد اعتراض رادیکالطبیعی بود . جنگ دوم گنبد، سازمان به نحو محسوسی به عقب رانده شد

در ضمن گرایشات اقلیتی با حسرت به . روی اکثریت در اختالفات درون سازمان داشته باشند گیرد و از آن دلیل آشکاری در راست

چهار چوب مشی  و شکست سازمان در نشینی عقبنگریست و از  امکانات اجتماعی سیاسی و سازمانی در منطقه ترکمن صحرا می

 . نظری خود به شدت ناخشنود بود

در پی این . های بحرانی رسید و به قطع کامل مناسبات دیپلماتیک انجامید ، روابط ایران وآمریکا به نقطه۸۵در اواخر فروردین ماه 

هانی به سر کردگی پیرامون شعار اساسی مرگ بر امپریالیسم ج« ماجرا، نشریه کار از فرصت استفاده کرده مقاله پیش گفته
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این مقاله به لحاظ نظری مسیر نزدیکی به روحانیون سنتی حاکم را هموار ساخت و . را منتشر کرد »امپریالیسم آمریکا متحد شویم

مقاله، . ریزی کرد های روحانیون حاکم را پی ها و واپسگرایی انتقاد برای به اصطالح مبارزه و زدودن دگم -سیاست و روش اتحاد

یی را بورژوا خردهرها کردن صف مستقل طبقه کارگر در مقابل جریانات    ه و سیاست دنباله روانه نسبت به حاکمیت وحزب تود

و پروفسور اولیانوفسکی یکی از ( گیری سوسیالیستی سمت)چنین نظریه راه رشد غیر سرمایه داری  مقاله هم. دهد مورد حمله قرار می

این مقاله به لحاظ سیاسی و نظری راه نزدیکی به حزب توده را هموار . گیرد ه باد انتقاد میهای مشهور این نظریه را ب تئوریسین

 . کند می

شود که از جمله سازمان را با وضعیت فلج  مقارن با انتشار این مقاله، ماجرای تلخ و بسیار مخرب انقالب فرهنگی روحانیون آغاز می

راند  هایی که سازمان را بیشتر به حاشیه می نشینی عقبها و  ، به موازات محدودیتبحران درون سازمان. سازد ای مواجهه می کننده

 . شد بیش از پیش تشدید 
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 "وحدت حوزه و دااگشنه "!انقالب فرهنگی
ها و  گروه. کردند های ارتجاعی، به طور جدی مقاومت می روی سیاست یان در برابر پیشدانشجوهای کشور،  در دانشگاه

تر و مراکزی با  ها، دفا هر یک از آن. ای فعال بودند یان به نحو گستردهدانشجوها و در میان  قالبی در دانشگاههای ان سازمان

به افشاء مواضع و مقاصد  »ییدانشجوپیشگام « یی از جمله نشریهدانشجوبسیاری از نشریات . های مختلف در اختیار داشتند پوشش

های  اهلل و گروه اما حزب. این امر بودند روحانیون متوجه . یی مشغول بودنددانشجوزات دهی مبار سلطه طلبانه روحانیون و سازمان

. ها هنوز از مصونیت برخوردار بودند دانشجویان در درون دانشگاه. ها تجاوز کنند توانستند به حریم دانشگاه فشار هنوز نمی

دانشگاه سنگر مستحکم مبارزه علیه استبداد و دفاع از آزادی  .های وسیع مردم بودند یان همیشه مورد احترام و حمایت تودهدانشجو

ای و انقالب، گسترش یافته بود اما با این همه  های دانشگاهی با برآمد جنبش توده نفوذ روحانیون در محیط. شد شناخته می

. نستند به سوی خود جلب کنندیان را نتوادانشجوسوم  همه گستردگی نفوذ در میان مردم، بیش از یک روحانیون حاکم با وجود آن

اهلل خمینی و پیروان وی، به سرعت از دامنه جذابیت و نفوذ روحانیون در میان  های آیت با شروع خٌلف وعده و عهدشکنی

 . رسید ها به حد اقل می یان و در دانشگاهدانشجوبا استمرار این وضعیت، به زودی نفوذ روحانیون در میان . شد دانشجویان کاسته می

و پیروی آنان شیفتگی  یان را همانند مردم به بازی دهند و ازدانشجوتوانستند  آنان نمی. روحانیون حاکم منطق قابل قبولی نداشتند

ها بودند و با انتقاد و اعتراض و افشاگری،  یان متوجه سیر انحرافی رونددانشجواکثریت بزرگ . نسبت به خود سوء استفاده کنند

های روحانیون را به طور جدی دچار  یافت و تحقق هدف این وضعیت مستقیماً در جامعه بازتاب می. دادند یوقفه واکنش نشان م بی

 . کرد اختالل می

 

پیش از انقالب، با ایجاد سیستم سواد آموزی نوین و تأسیس وزارت فرهنگ و آموزش وپرورش و ایجاد مدارس و   از چند دهه

های  با گسترش رشته. تر شد لف، راه تجدد و نواندیشی و رشد تفکر علمی در کشور باز و بازهای مخت ها و افزایش دانشکده دانشگاه

خواهانه و  های انتقادی و تمایالت آزادی مختلف علوم انسانی و علمی و هنری و فرهنگی، در یکی دو دهه پایانی رژیم شاه، اندیشه

اکثریت بزرگ آنان نیروی اصلی جذب . شدند وارد جامعه می هایی هر ساله هزاران نفر با چنین آموخته. مدرن فزونی گرفت

های  سنتی -هایی از مذهبی اما روحانیون سنتی و الیه. ها با سرعت رو به افزایش بود الگوهای جدید زندگی بودند که در آن سال

یر سنتی و به اصطالح متجدد از دید آنان، مردم غ. بازاری، اصوالً مخالف تجدد و روند نوسازی و آموزش جدید در کشور بودند

آنان با بد گمانی و سوء ظن . کشور، پایگاه اجتماعی و سیاسی رژیم شاه و حامل فرهنگ و منش و رفتار و کردار بیگانه غربی بودند

کردگان و متخصصان و  نگریستند که شامل طیف وسیعی از روشنفکران، هنرمندان، تحصیل ها می کامل و حتا با نفرت به متجدد
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دادند در  ها و اقشار اجتماعی جامعه را تشکیل می اما همین بخش از جامعه که طیف گسترده و رنگارنگی از گروه. ره کشور بودندغی

ساز کارکنان شرکت نفت و بستن شیرهای نفتی  اعتصاب سرنوشت. کننده در پیروزی انقالب بر عهده داشتند عین حال سهم تعیین

های خدماتی، بانکی، بهداشتی و درمانی،  ی کارمندان، فرهنگیان، کارگران و کارکنان بخشتوسط کارگران و اعتصابات سراسر

، کمر رژیم شاه را ...های گروهی، هنری و فرهنگی، قضایی، ارتباطی و تولیدی و آموزشی و دانشگاهی و مطبوعاتی و دیگر رسانه

های خود نظر موافق این توده عظیم مردم را به خود جلب  لها و قو روحانیون که با وعده. شکست و به سراشیب سقوط حتمی کشاند

 . کردند ها پنهان می کرده بودند ماهرانه چهره تجدد ستیز خود را از آن

ضرورت استقرار . اما دیگر مجبور نبودند چهره خود را مثل سابق بپوشانند. با پیروزی انقالب، روحانیون به قدرت دست یافتند

همراه با قلع و قمع و تصفیه عناصر بازمانده از رژیم . را وادار کرد که دیر یا زود نقاب از چهره برگیرندآنان فقیه  والیت حکومت

تابیدند آغاز و بسته به امکانات و حد  گرایی حاکمان تازه را بر نمی هایی که واپس سابق، بتدریج تعرض به دگراندیشان به ویژه آن

جمهوری . ها بودند  سازی ها و پاک ها، زنان در خاکریز نخست فشار قدم بر همه عرصهدر همه موارد و م. ها، دنبال شد مقاومت

و یا ( هر چند ظاهری)های دولتی و نهادهای وابسته، آنان را به تمکین کامل  اسالمی با گروگان گرفتن مشاغل افراد در سازمان

 . نشینی یا ترک کشور واداشت اخراج و خانه

اُفت مشارکت مردم در همه پرسی قانون . که روحانیون حاکم در پیش گرفتند، بتدریج بروز پیدا کرد نارضائی مردم از روندهایی

ها  در اولین انتخابات ریاست جمهوری این نارضایتی. گیر بود به ویژه درمقایسه با رفراندم جمهوری اسالمی چشمفقیه  والیت اساسی

. با رأی مستقیم یازده میلیون مردم، به ریاست جمهوری انتخاب شد صدر بنی، آقای ابوالحسن ۸۵در بهمن ماه . کامالً آشکار شد

آقای حسن حبیبی کاندیدای مورد حمایت حزب حاکم جمهوری اسالمی، با کمی بیشتر از نیم میلیون آراء از دریادار احمد مدنی 

آرایی نیروهای  صف. ی فاحش خوردکه بیش از دو میلیون آراء اقشار غیر سنتی جامعه را به خود اختصاص داده بود شکست

اجتماعی در دو بخش سنتی و غیر سنتی در اولین انتخابات ریاست جمهوری، نشان داد که نیروهای سنتی هرگز قادر نیستند از طریق 

هبی و گرایانه خود، حتا در آن جو و فضای به شدت مذ ها و اقدامات واپس دموکراتیک و انتخابات آزاد، اکثریت ملت را با سیاست

در پی این واقعیت بود که در اولین انتخابات مجلس شورای ملی، آنان با . اهلل خمینی، پشت سر خود داشته باشند رقیب آیت نفوذ بی

که هنوز به )، اولین انتخابات مجلس شورای ملی ۸۵در اواخر اسفند ماه . اعمال نفوذ خود اصل انتخابات آزاد را به زیر سوآل بردند

، »اهلل حزب« روحانیون حاکم با اعمال نفوذ پنهان و آشکار و بسیج گروه فشار همیشه در صحنه. برگزار شد( شد نده میاین نام خوا

حزب حاکم، بتدریج مجلس را در اختیار گرفته و جای پای خود را در . های مجلس را به خود اختصاص دادند در صد کرسی ۴۰

پس از تصاحب مجلس، نوبت به شکستن . گذشت می ال و نیم از پیروزی انقالب تا این زمان نزدیک به یک س. قدرت محکم نمود

 . یان رسیددانشجورحمانه مقاومت  ها و سرکوب بی سنگر دانشگاه
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محیط تحصیلی . آنان شاغل و متکفل تأمین معاش خانواده خود نبودند تا بشود فلجشان کرد. یان موقعیت دیگری داشتنددانشجواما 

های همیشگی، حضور دگراندیشان مختلف و وفور تفکرات  های متعدد، با بحث ها، دانشکده ، خوابگاهدانشجو با تعداد زیاد

یان را از انتقاد و دانشجوداد که بتوانند  ها، به حاکمان تازه اجازه نمی یان و استادان و کارکنان دانشگاهدانشجودگراندیشی در میان 

ها باز و دائر بودند، امکان تسلط  تا زمانی که دانشگاه. ی و فرهنگی در کشور، باز دارندگرائی سیاس اعتراض به حرکت خزنده واپس

پس . شد شده شاه محسوب می ها، یکی از جرائم بزرگ رژیم سرنگون تجاوز به حریم داتشگاه. ها نیز وجود نداشت و تابع کردن آن

این . ها از هر گونه تجاوز نیروهای امنیتی و انتظامی مصونیت یافت هحریم دانشگا. ها، استقالل خود را بازیافتند از انقالب دانشگاه

 . کردند حتا به طور غیر رسمی آن را زیر پا بگذارند دستاوردی بود که حاکمان جدید هنوز جرأت نمی

 

که استقرار ترین سنگر بزرگ و جمعی ضد دیکتاتوری و ضد انحصارطلبی حاکمان جدید بود  های کشور مهم تا این زمان دانشگاه

های انتقادی و  یان، با اندیشهدانشجواکثریت بزرگ . کشیدند را به چالش میفقیه  والیت و تحکیم نظام تازه شکل گرفته

روحانیون . بخشید ای به آن می ها موقعیت ویژه محیط علمی دانشگاه. خواهانه دژ مقاومت در مقابل ارتجاع خزنده بودند آزادی

، (های دانشگاهی است های محیط گی که از ویژه)ق بحث و گفتگو و برخورد آزادانه آراء و عقاید حاکم قادر نبودند از طری

هائی به طور  گرایانه آنان در چنین محیط حتا برعکس، مواضع و عملکردهای واپس. ها را مطیع خود نمایند یان و دانشگاهدانشجو

های فرهنگی و دانشگاهی، کاسته  از اعتبار و نفوذ کالم روحانیون در محیطهر روز نیز . گرفت واسطه مورد انتقاد و افشاء قرار می بی

برای مردم به ویژه اقشار میانه غیر سنتی . افزود ها و تردیدهای مردم نسبت به حاکمان جدید می این امر بر رشد نارضایی. شد می

های انقالبی دگراندیش نیز در  سازمان. ودخواهی ب ها سنگر فرهنگی و سیاسی و مرکز علم و خرد و آزادی جامعه، دانشگاه

ئی یکی دانشجویان و به طور کلی جنبش دانشجو. ای برخوردار بودند یی از نفوذ و حمایت گستردهدانشجوها و در جنبش  دانشگاه

یی و انشجودوجود و حضور جنبش . های روشنفکری چپ و انقالبی بودند ترین سنگر و پایگاه اجتماعی گروه ترین و مستقیم از مهم

برای خاتمه دادن به این وضعیت و . های انقالبی از این پتانسیل، به مشکل الینحل حاکمان جدید تبدیل شده بود برخورداری گروه

های کشور طراحی و پس از مدتی  هموار کردن راه تحکیم حاکمیت انحصاری روحانیون، پروژه هجوم و فتح شبه جنگی دانشگاه

 . شد کشمکش، به اجراء گذاشته

به بهانه واهی  »وحدت حوزه و دانشگاه« و »انقالب فرهنگی« ، روحانیون با شعار۸۱در اواخر فروردین و اوائل اردیبهشت سال 

ها، به  اهلل و پشتیبانی سپاه پاسداران و کمیته ای، توسط حزب ، با نقشه از پیش طرح شده»!!انبار اسلحه« تبدیل شدن دانشگاه به

اما با خون ریزی و قلع و قمع . یان روبرو شددانشجواین تهاجم گسترده ابتدا با مقاومت شدید . ور شدند ملههای کشور ح دانشگاه

گونه درنگ و  فاتحان بدون هیچ. یان به پایان رسیددانشجوها و بستن خوابگاه  یان و سر انجام با تعطیلی کامل دانشگاهدانشجو

یان دگراندیش و بستن اغلب دانشجونگی و اجتماعی، به اخراج استادان و ای نسبت به عوارض اقتصادی، علمی و فره دغدغه

های کشور  یان به حدی بود که بیشتر دانشگاهدانشجوضعف پایگاه فکری سیاسی آنان در میان . های کشور دست زدند دانشگاه
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های بعد که وحدت  شی نیز طی سالبخ. یان به کلی از تحصیل محروم گشتنددانشجوبسیاری از . حدود دو و سه سال تعطیل ماندند

 . ، بتدریج به دانشگاه باز گشتند!روحانیون بر قرار شد »!حوزه و دانشگاه« کذائی

مسلکی، ایجاد  -های حکومتی سهمیه. های نظامی تبدیل شدند های دانشگاهی به معنای کامل کلمه به پادگان از آن پس محیط

، چنان عرصه ...یان ودانشجوای  های ایدئولوژیکی و گزینش چند مرحله ندن آزموننهادهای وابسته و به شدت کنترل شده، و گذرا

ها بود  با این شیوه. های ایران پاشیده باشند های دانشگاهی تنگ کرد که تا چند سال تو گوئی گرد مرده بر روی دانشگاه را در محیط

. تر کردند راه تحکیم سلطه تجدد ستیز خود را هموار های کشور، گرایان حاکم با درهم شکستن سنت دیرینه دانشگاه که واپس

من این . ای دارد آمدهای آن، نیاز به بررسی مستقل و همه جانبه یان و استادان و پیدانشجوها و  مساله تجاوز فاجعه بار به دانشگاه

 . گذارم مساله با اهمیت را به فعاالن دست اندرکار در آن زمان وامی
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 انشعاب اقلیت
یان و مردم دانشجوها، اثرات منفی و مخربی بر افکار و احساسات جوانان و  ها و تعطیل بسیاری از آن به حریم دانشگاهتجاوز 

هادی غالمیان . هم زمان با روند تضعیف مستمر سازمان، اقلیت نیز به سازماندهی فکری و عملی خود شتاب بخشید. گذاشت

ها است که آن بخش از  علی توسلی در یکی از جلسات گفته بود که ماه. دکر ها بود که در جلسات مرکزیت شرکت نمی مدت

نیز متقابالً وجوه دریافتی از حق ( توسلی)و امکانات سازمان که در اختیار هادی است توسط او بلوکه شده و به همین دلیل او  ها پول

هادی که بناحق از شرکت در جلسه پلنوم . رده استها و دیگر منابع و امکانات و تأسیسات را به طور جداگانه نگهداری ک عضویت

او گویا به کار ضبط و جدا سازی امکانات مالی و . وسیع محروم شده بود، بعد از آن هرگز در جلسات مرکزیت شرکت نکرد

ز آن اطالع در پستوی رهبری سازمان چنین مسایلی در جریان بود که من ا. تأسیساتی و تقویت روابط خود با نزدیکانش مشغول بود

اما با تفکیک امور مالی معلوم بود که سازمان در آینده نه چندان . زنده و ملموسی نداشتم و اکنون نیز چیز زیادی به خاطر ندارم

 . دوری با انشعاب روبرو خواهد گردید

دهی  ها قبل به کار سازمان تاقلیت که از مد. رسید های بحرانی  بدین ترتیب اختالفات اکثریت و اقلیت در رهبری سازمان به نقطه

سیاسی خود مشغول بود قدم در راه سازماندهی عملی انشعاب گذاشت و سرانجام در خرداد ماه با انتشار جداگانه نشریه  -نظری

 ی فدائی خلق ایران، دومین انشعابها چریکبا انتشار نشریه موازی، در سازمان . ، به نام سازمان اعالم موجودیت کرد»کار« هفتگی

این انشعاب به طور کلی موقعیت سازمان را به نحو محسوسی . ترین سازمان چپ ایران در آن زمان، به وقوع پیوست این بزرگ

این انشعاب متأسفانه نتوانست هیچ یک از این دو جریان فکری سیاسی را . ای یافت انشعاب در جامعه بازتاب گسترده. تضعیف کرد

کشان ایران از  های پرشور رهائی زحمت هر دو گروه با وجود داشتن حسنِ نیت و آرمان. عه باز دارداز مواضع بیگانه با نیازهای جام

رقابت و ضدیت گرچه  .رنج و استثمار و مبارزه برای آزادی و دموکراسی، راه صحیحی در رسیدن به مقصود خود در پیش نگرفتند

ها،  دانست، اما به نظر من با وجود در پیش گرفتن راه  محق میمیان این دو بعد از انشعاب شدت گرفت و هر یک خود را کامالً

هر دو نسبت به آزادی و . ای دست به انشعاب زدند ها و مواضع و استراتژی سیاسی به کلی متفاوت، هر دو در مسیر بیراهه شیوه

های سیاسی و یا حتا  وفقیت یا موفقیتعدم مگرچه  .به یک اندازه در بیراهه بودند( کنم بورژوائی تأکید می)دموکراسی بورژوائی 

ماندگاری یا انحالل تشکیالتی، صرفاً مبین حقانیت یا عدم حقانیت این یا آن جریان فکری نیست، اما هر دو گروه با در پیش گرفتن 

متأسفانه با تحمل  دو راه کامالً متفاوت سیاسی نه تنها هیچ موفقیتی به دست نیاوردند، بلکه هر کدام در آزمون پراتیک سیاسی خود

 . ضربات و تلفات و به طور کلی با هزینه بسیار سنگین، از عرصه سیاسی کشور خارج شدند
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اکثریت نیز با پشت سر . های دیگری شد و در خارج کشور معلوم نیست که چه چیزی از آن مانده است اقلیت دچار انشعاب

باقی ماند اما دچار آن چنان تغییرات و دگرگونی کمی و کیفی گرچه  گذاشتن دو انشعاب دیگر، و ترک انبوه اعضاء و رهبران آن

نه . های اولیه هزیمت و مهاجرت به خارج مقایسه کرد توان آن را با زمان انشعابش که هیچ حتا با شرایط سال وجه نمی شد که به هیچ

رگی که با فروپاشی اتحاد شوروی در سطح جهانی شود و نه با تحوالت بز برده می لنینیستی نامی -و مکتب مارکسیستی بینی جهان از

داری یا سمتگیری سوسیالیستی اسمی  رخ داد از عصر گذار به سوسیالیسم در مقیاس جهانی سخنی و نه از تئوری راه رشد غیرسرمایه

تشکل و تشکیالت در  نوین طبقه کارگرو نظائر این کلمات خبری و باالخره نه از و نه از ادعاهای پیشاهنگی طبقه کارگر یا طراز

های  ها و عمق و دامنه ها، شتاب های مختلف با فاز راهه گویا همگی با ادعاهای فراوان و با در پیش گرفتن بی! داخل کشور اثری

هاست که کمترکسی از مبارزه مسلحانه، صف  مدت! گوئی به نیاز تاریخی کشور و جامعه ایران نزدیک شدند متفاوت، به نقطه پاسخ

از لنین و اکتبرش نیز . گوید طبقه کارگر، اتحاد طبقاتی کارگران و دهقانان و یا رهبری و هژمونی طبقه کارگر سخنی میمستقل 

 . اصالً خبری نیست

 

از آن به . به آن اصالح کرد( اکثریت)و افزودن کلمه  »چریک« رهبری سازمان بالفاصله بعد از انشعاب نام سازمان را با حذف کلمه

اقلیت . تغییر یافت »کمیته مرکزی« به »مرکزیت« چنین نام هم. تبدیل شد »(اکثریت)ایران خلق  فدائیان سازمان« زمان بهبعد نام سا

 . بعد از این انشعاب، هر دو سازمان فارغ از دیگری به راه خود ادامه دادند. کماکان نام قبلی را تا چند سال بعد حفظ کرد

های چرخشی، در مورد  یکی دیگر از آن گام. شد می  نزدیکفقیه  والیت ور گام به گام به جناح، در برخورد با مسایل کش(اکثریت) 

موضوع کودتای نوژه در . کشف و خنثی گردید  کاری حزب توده با هم ۸۱طرح کودتای نافرجام موسوم به نوژه بود که در تیر ماه 

در این میان . زنند به هر راهی برای سقوط رژیم جدید دست میانظار عموم چنین تلقی شد که آمریکا و بازماندگان رژیم سابق 

انقالب فرهنگی روحانیون و بستن . گسترده در درستی مشی سیاسی حمایتی خود ادامه دادبرداری  بهره حزب توده نیز مثل همیشه به

ی بعد با کشف طرح کودتای اما چند. های کشور، در صفوف نیروهای سازمان تأثیرات منفی شدیدی باقی گذارده بود دانشگاه

چند ماه بعد با حمله نظامی عراق به ایران و آغاز . ها نسبت به مواضع و مقاصد حاکمیت کاسته شد ها و تردید نوژه، از سوء ظن

  . فاجعه جنگ هشت ساله، بار دیگر سازمان در موقعیت تعیین کننده دیگری قرار گرفت
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 سازمان و جنگ اریان و رعاق
وقفه از صدور  اهلل حسینعلی منتظری در نمازهای جمعه و در همه جا بی زی انقالب، سران و رهبران روحانی از جمله آیت بعد از پیرو

های کشورهای دیگر، با حرارت  اینان سر مست از پیروزی غیره منتظره خود همانند رهبران انقالب. گفتند انقالب اسالمی سخن می

های  این حالت مخصوصاً موجب برانگیختگی و حساسیت حکومت. اط دیگر شدندخواهان صدور مدل انقالب خود به نق

ای آمریکا را در خلیج فارس برعهده گرفته  اما از سوی دیگر با فروپاشی رژیم شاه که نقش ژاندارم منطقه. کشورهای مجاور گردید

ها که گمان  عراقی. رژیم شاه نداشت تشدید کرد ها مانند عراق که مناسبات خوبی با های دیرینه را در برخی از کشور بود، وسوسه

دارد و نه با درهم شکستن رژیم شاهی از توانائی رزمی و نظامی برخوردار، به طمع افتاده و با  کردند رژیم جدید نه انسجامی می

انقالب، به اجرا های تحرکات و تحریکات سران مذهبی  هایی از کشورمان را با بهانه تشویق آمریکا نقشه حمله و اشغال بخش

از چند ماه قبل . زمان عبور از مرزهای زمینی آغاز شد با بمباران هوایی تهران و هم ۰۴۸۱شهریور ماه  ۴۰حمله عراق در . گذاشتند

آمیز صدور انقالب اسالمی از جمله موجب  شعارهای تحریک. های سیاسی و مرزی میان ایران و عراق ادامه داشت کشمکش

ها، حمله عراق غافل  با وجود این زمینه. داد عراقی شده و رژیم بعثی عراق را به واکنش خشماگین سوق می برانگیختگی شیعیان

 . گیرانه بود

ولی به لحاظ تاریخی شکست . گونه خاطره و یا تصوری نداشتند های متأخر ایرانیان از جنگی کالسیک و همه جانبه هیچ نسل

چای در وجدان و احساس ملت ایران سنگینی  های گلستان و ترکمن وزدهم و معاهدههای ایران و روس در نیمه اول قرن ن جنگ

انرژی انقالبی مردم که در جهت تحکیم استبداد و . با حمله عراق به ایران، کشور یک پارچه به تکان آمد. خود را حفظ کرده بود

ای  شد، با شروع جنگ میدان به کلی تازه ا مصرف میها و استقرار ساختار قدرت روحانیون و سرکوب مخالفین و رقب بستن دانشگاه

هایی از جریانات دلبسته به رژیم سابق در  ها و جریانات سیاسی مختلف مدافع و دلبسته به انقالب و حتا بخش اکثر گروه. پیدا کرد

پیش فرض فکری و سیاسی  داوری و تجاوز نظامی عراق و مساله دفاع از میهن، هرگونه پیش. موقعیت دفاع از میهن قرار گرفتند

اهلل بهشتی و  های هر روزه علیه آیت سره غرق در افشاگری حتا مجاهدین خلق که یک. ایدئولوژیکی را تحت تأثیر قرار داد

طبیعی بود که هر ایرانی برای دفاع از . ای دیدند بینی نشده گیرانه خود را در وضعیت به کلی پیش رفسنجانی و دیگران بودند غافل

سازمان ما نیز حمله عراق را قاطعانه محکوم کرده و دفاع از میهن را وظیفه ملی همه . که مورد تجاوز قرار گرفته به پا خیزد میهنش

 . اعضاء و هواداران و مردم کشور اعالم کرد
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مسئله به این . آمیز سیاسی حاکم بر کشور تبدیل شد با این همه، این خیزش همگانی، خیلی زود به جزیی از کل ماجراهای رقابت

روحانیون تبدیل ( آن هم انحصاری)ها عمالً به وسیله  های ایدئولوژی دفاع از میهن نیز در البالی کشمکش و رقابت. ها نبود سادگی

های زمینی، هوائی و دریائی  روی اولیه ارتش عراق، به همت و فداکاری افسران و درجه داران و سربازان بخش بعد از پیش. شد

در این مقطع . در دفاع میهنی، ارتش عراق متوقف شدکننده  شرکت کاری همه نیروهای گوناگون مذهبی و غیر مذهبیارتش و هم

های لجوجانه و حتا کودکانه به مخالفت با  اما روحانیون حاکم با بهانه. بس فوری تشدید شد های جهانی برای برقراری آتش تالش

ای برای تسلط انحصاری  لوم شد که جنگ همانند مائده آسمانی به اهرم غیر منتظرهطولی نکشید که مع. ها برخواستند این تالش

 . های ایدئولوژیکی صدور انقالب اسالمی تبدیل شده است ای برای ارضای بلند پروازی قدرت سیاسی بر کشور و وسیله

هجوم . یان آن، به شدت ادامه یافتها، با رد هرگونه پیشنهاد آتش بس و آغاز گفتگوهای سیاسی برای پا جنگ در تمام جبهه

های پشت جبهه به  دریغ انواع خدمات و کمک نیروهای داوطلب برای دفاع از میهن در سراسر کشور جریان یافت و سیل بی

های عقیدتی، سیاسی و  های مارکسیستی به جز حزب توده ایران، به درجات گرفتار تناقض کلیه گروه. ستادهای مربوطه سرازیر شد

ها جنگ را  اما باالخره پس از چندی غالب آن. تقریباً همه آنان ابتدا به دفاع از میهن و انقالب موضع گرفتند. سی خاصی بودنداحسا

جنگی میان دو دولت بورژوایی یا دو دولت ارتجاعی اعالم کرده و دفاع از میهن را به نوعی دفاع از میهن بورژوازی یا دفاع از 

ها و شعارهای  با استناد به نظریات لنینیستی به مخالفت با جنگ برخاسته و هر یک به تدریج با محمل آنان. ارتجاع تلقی کردند

 خاصی، خود را از ماجرا کنار کشیدند 

. های خودی را در پیش گرفت وطنی شعار تبدیل جنگ، به جنگ علیه حکومت »اکتبر« اقلیت نیز به پیروی از لنین برای رسیدن به

قدر فاصله  نه به مانند حزب توده مشی حمایتی داشت و نه از نقطه نظرات لنینی آن. ی بدی گیر کرده بود ر مخمصهسازمان ما نیز د

دیده بگیرد و نه حاکمیت جز خودش هیچ نیروی دیگری حتا به طور غیر  گرفته بود که بتواند صف مستقل در دفاع از میهن را نا

. گرایانه دور کرده بود یدتی عام، سازمان را از هرگونه گرایشات ناسیونالیستی و ملیرسمی و یا مصلحتی قبول داشت و نه مواضع عق

توانستند  اعضاء و رهبران سازمان نه می. اش برای دفاع از میهن تحت فشار بود های اجتماعی های گسترده پایه سازمان از سوی طیف

از سوی دیگر به . دوستی درونی خویش پشت پا بزنند گرایشات میهنتوانستند به  اعتنا باشند و نه می نسبت به خواست ملت ایران بی

ها حفظ صف مستقل  ترین آن مهم. های خاصی بود و قالب  لحاظ تئوریک شرکت در جنگ و دفاع از میهن مستلزم رعایت فرمول

هویت و صف مستقل را حکومت با خشونت هر تالشی از سوی سازمان برای حفظ . وجه عملی نبود سیاسی طبقاتی بود که به هیچ

های جنگ بیرون کشیده شده و به جرم جاسوسی اعدام  تعدادی از دوستان و فعاالن سازمان، از سنگرهای جبهه. کرد تحمل نمی

ها و فشارهای خصمانه، سازمان در اتخاذ  علیرغم این تنگنا. با این شرایط انجام وظیفه میهنی سازمان بسیار پیچیده و دشوار بود. شدند

 . کرد ها و هواداران را به دفاع از میهن تشویق می های متعدد نیرو ع دفاع از میهن تعلل نکرد و با فراخوانموض
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ترین  کوشید کوچک در عمل نیز حکومت می. دانست اهلل خمینی صریحاً دفاع از میهن را دفاع از اسالم و نه چیز دیگر می آیت

در واقع در بطن شرایط جنگی، حاکمیت همه رقبای هنوز . رزه میهنی بزدایدرنگ و بوی نیروهای سیاسی دیگر را از صحنه مبا

مدعی مانند سازمان ما و به خصوص سازمان مجاهدین خلق را که دیگر به تنها نیروی مخالف و رقیب با پایگاه اجتماعی گسترده 

به . ز در انحصار روحانیون حاکم در آمددفاع از میهن نی. داشت تبدیل شده بود با حساسیت و دقت خاصی از صحنه دور نگاه می

اهلل خمینی و به طور کلی رهبران روحانی حاکم  یتدفاع و حفظ منافع ملی کشورمان، آهای  همین دلیل به لحاظ تاریخی و از جنبه

 غان آوردندگر هشت ساله برای ملت و کشورمان به ارم بر کشور، مسئولیت تمامی نتایج هیچ و پوچی که از ادامه این جنگ ویران

 . بر دوش خود دارند «انحصاراً»

گیری خرمشهر از  اما پس از باز پس. از حوصله این نوشته خارج است گسترده به آنمراحل و فراز و فرودهای جنگ و پرداختن 

به آتش بس و در میان قاطبه مردم ایران همه جا امید . ها ریختند چنگ ارتش عراق، ملت ایران یکپارچه با شور و شوق به خیابان

العاده مناسب از پی شکست ارتش عراق در خرمشهر و امکان قوی دریافت غرامت و غیره، موج  صلح شرافتمندانه در موقعیتی فوق

آنان . دانستند گرایی را نوعی کفر می آنان ملی. اهلل خمینی و یاران نزدیک او به این خواست ملی توجهی نکردند اما آیت. زد می

مد مصدق این چهره تابناک و سمبل جنبش ملی و مردمی تاریخ معاصر ملت ایران را لجوجانه و حسودانه به باد همواره دکتر مح

ها مصالح و منافع اشرافیت روحانیون  نزد آن. آنان حتا نام خیابان مصدق در تهران را عوض کرده بودند. گرفتند تحقیر و توهین می

در چنین شرایطی، تا جایی که برای سازمان ما مقدور بود، در دفاع از میهن . شد رده میتر شم بر همه چیز حتا منافع ملت ایران بر

عده زیادی از اعضاء و هواداران سازمان در دفاع میهنی جان خود را از دست دادند اما به دلیل خفقان و . فعاالنه شرکت کرد

 . نان مخدوش ماندانحصارگری و حساسیت حکومتیان و تنگ نظران محلی، هویت سیاسی غالب آ
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 تحویل سالح هب حکومت
در ایران این مساله در اوج پیروزی انقالب، به طور . آوری آن، در هیج جا جزو مسایل عادی نیست مساله سالح، پخش و جمع

ای دفاع از در همه جا بر اهمیت سالح و تسلیح مردم بر. مردم در همه جا، به دنبال تهیه اسلحه بودند. عملی طرح و موضوعیت یافت

البته اگر غیر از این بود . در آن زمان همه نیروهای انقالبی بدون استثناء در فکر تهیه اسلحه و حفظ آن بودند. رفت انقالب سخن می

مطابق تصور . قیام مسلحانه مردم بساط رژیم شاه را درهم نوردید. توانست داشته باشد گری معنا و مفهومی نمی انقالب و انقالبی

استبدادی خویش، پیروزی به دست آمده نیز بدون سالح و تمهیدات  »حاکمیت« جان سختی خیره سرانه شاه در حفظز عموم ا

طور که قیام نیز با اجازه کسی  همان. توانست در انحصار کسی باشد حفظ انقالب نیز نمی. توانست حفظ و تثبیت شود نظامی نمی

قیام همه شرکت کنندگان در انقالب خود را برای حفظ و تثبیت موفقیت به دست آمده های بعد از  ها و ماه هفته. صورت نگرفته بود

 . دانستند شریک و سهیم می

انرژی انقالبی . داد چنان به راه خود ادامه  اما این سیل هم. انقالب ایران همانند سیلی بود که در میانه راه رژیم شاه را با خود برد

بر بستر وجود این جوش و خروش میلیونی در جامعه، حل و فصل هر . کرد ر فوران میهای ملت در گوشه و کنار کشو بخش

توانست صفوف نیروهای  ترین تحریک از هر سو، به خصوص از جانب رهبران مذهبی انقالب، می اختالف حتا جزیی با کوچک

ساس پیروزی ملت، این پتانسیل انقالبی با فروپاشی رژیم شاه و اح. ریزی بکشاند انقالب را حتا بدون مقدمه به خشونت و خون

طرفی محتاطانه قرار  های کارگری که در وضعیت سمپاتی و یا حتا بی بسیاری از نقاط روستایی و حتا محیط. تر شد تر و وسیع عمیق

ام به فکر حاکمان در انقالب بعد از قیکننده  شرکت آوری سالح از مردم و نیروهای دلیل نبود که جمع بی. آمدند داشتند، به میدان 

 . بود حتا طرح آن موجب سوء ظن عمومی . کرد جدید خطور نمی

های موجود در دست  آوری سالح یکی دو سال بعد که نیروهای جدید جای پای خود را در حاکمیت محکم کردند مساله جمع

دهد که جایگاه سالح در آن  ان میاین امر به خوبی نش. مردم و نیروهای انقالبی غیر حکومتی به طور جدی مطرح و دنبال شد

از مردم را داشت نه موقعیت ویژه آن زمان فرصت   آوری سالح هنگامه پر تالطم، مساله اصلی نبود و حاکمیت جدید نه توان جمع

علیه آن های موجود در دست نیروهای انقالبی که به حاکمیت راه نیافتند به منزله تهدیدی  تر سالح از همه مهم. داد طرح آن را می

یعنی خطر مشترک مطرح بود نه خطر درگیری درونی میان . گشت رژیم سابق وجود داشت نبود بلکه همه جا تصور و نگرانی باز

، تا مدتی موجب ۴۴مرداد  ۴۵تا  ۴۸سابقه تاریخی فرار سه روزه شاه به خارج و باز گشت او به کشور در جریان کودتای ! انقالبیون

 . های انقالبیون بود ه طیفنگرانی جدی و مشترک هم
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چون مجلس، دولت و ریاست جمهوری، بتدریج زمینه عملی  گیری نهادهای پایدار هم به موازات استقرار حاکمیت جدید و شکل

حاکمیت در پی اخطارهای قبلی که عموماً گوش شنوایی نداشت، مصرانه خواستار خلع سالح . خلع سالح عمومی فراهم شد

بخش . های کلیدی قدرت را تحت کنترل خود داشتند روحانیون اهرم. های چپ و مجاهدین بود سالح سازمانعمومی به ویژه خلع 

های اصلی قدرت حکومتی  ها در واقع اهرم این نهاد. گیری یافت گسترش و انسجام چشم( کمیته و سپاه پاسداران)امنیتی و انتظامی 

کوب بقایای رژیم سابق و هم زمان در جریان تعقیب و نابود کردن گروه همان آغاز در جریان سر   آنان از. روحانیون بودند

های سیاسی چپ و  چنین در جهت شناسائی و تعقیب گروه ها هم این نهاد. آوردند های الزم را به دست  تروریستی فرقان کارآیی

مخالف و منتقد حاکمیت جدید نیز که شامل همه نیروهای انقالبی دگراندیش غیرخودی  آماده شدن برای سرکوب کلیه نیروهای

های مکرر افراد مردد و  آنان از بودجه کافی، آموزش ایدئولوژیکی و سازمانی مستمر، تصفیه. شدند ای تقویت  بود به طور فزاینده

های خود  تر با رهبران روحانی و گسترش همه جانبه اختیارات و دامنه فعالیت تر و سازمان یافته نامطمئن، تحکیم پیوند تنگاتنگ

 . ها، نشان دهنده توجه حساب شده و هدفمند حاکمان جدید برای تصاحب انحصاری قدرت سیاسی بود همه این. برخوردار بودند

سازمان ما با دالیل و . بود  شده های مسلح چپ و مجاهدین خلق دیگر به مساله حادی تبدیل  آوری سالح از گروه موضوع جمع

ی مسلحانه کردستان بیرون ها درگیریبه طور قطعی خود را از  ۸۱م باالخره از اواسط تابستان سال مختصاتی که قبالً توضیح داد

های غیر انفرادی که در اختیار داشت به حکومت تحویل  چندی بعد کمیته مرکزی سازمان تصمیم گرفت مقادیری از سالح. کشید

با تغییر . شد آوری و در اختفا نگهداری می د ماه اول بعد از قیام جمعهمان چن   ها و اعضای سازمان در های انفرادی کادر سالح. دهد

تدریجی مواضع سیاسی و فکری سازمان از یک سو و تثبیت و استقرار بیشتر حاکمیت جدید از سوی دیگر، کمیته مرکزی سازمان 

کرد که خطر کودتا و  ته سازمان گمان میالب. های خود را به دولت تحویل دهد و همین کار را هم کرد به این نتیجه رسید که سالح

گاه  باید توجه داشت که در اندیشه سازمان دست یابی به قدرت سیاسی هیچ. یا توطئه و تخریب روند انقالبی از بین نرفته است

ان بر این با توجه به رسوبات فکری و روحیات گذشته سازمان، گم. فراموش نشده بود این امیدواری کماکان به قوت خود باقی بود

ها در دو سه نقطه انبار شد تا در صورت نیاز بتوان از کیان  گویا مقداری از سالح. ها عملی عاقالنه نیست بود که تحویل همه سالح

این تصمیم در اختفای کامل توسط تعداد . ها استفاده نمود برای دستیابی به قدرت از آن( ؟)دفاع کرد و یا در زمانی نامعلوم ! انقالب

 . وجه مطلع نبودم من از این تصمیم به هیچ. ار معدودی ازمسؤالن و رهبران سازمان اتخاذ و به اجراء گذاشته شدبسی

هایی که در انقالب جمع آورده بود بتدریج تحویل مقامات  سازمان سالح. صورت گرفت ۱۰ها در سال  تحویل گسترده سالح

ای موارد خاص و بسیار محرمانه که به آن اشاره  ای موجود خود را به جز پارهه دانم سازمان سالح که من میآنجا  تا. حکومتی داد

 . کردم، به مقامات مربوطه تحویل داد
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 ربخی مسایل ردون رهبری سازمان
اما . داد یا بهتر است بگویم کسی بهای الزم به کار نظری نمی. در رهبری سازمان کسی فرصت پرداختن به مسایل نظری نداشت

گاه برای اثبات  مراجعه به نظریه و تئوری. کرد داد وضعیت کمی تغییر می ای مهم رخ می ای پیرامون مساله ف و مشاجرهوقتی اختال

بعد از انشعاب اقلیت، در رهبری سازمان به تدریج شعبات متعددی از جمله شعبه . گرفت ها صورت می ها و سیاست برخی تاکتیک

های مختلفی  اوایل از سوی سازمان کتاب. هایی برداشتند ا برای تهیه مطالب آموزشی قدمبرخی از رفق. ترویج و آموزش تشکیل شد

مارکس و انگلس و  های گذشته سازمان و بیژن جزنی و یا به طور مشخص ترجمه برخی آثار  های سال شد که شامل نوشته چاپ می

نویسندگان دیگر و یا به اصطالح دگراندیشان هیچ قدمی بر ها تقریباً سازمان در انتشار آثار  جدا از این نوع کتاب. لنین بودند

منتشر ( پور به گمانم جمشید طاهری)های چاپ و انتشارات و با تأیید یکی از رفقا  همان دایره   های چاپ شده در کتاب. داشت نمی

ای از خود که نتیجه کار و  شتهیک از اعضای رهبری سازمان نیز کتاب یا نو هیچ. این قبیل امور در مرکزیت مطرح نبود ،شد می

. های سیاسی بود های برخی از اعضای مدعی در رهبری سازمان مطلب نویسی همه تالش. مطالعه و تحقیق شخصی باشد نداشتند

گونه افق  آمدند و نه از هیچ برخی از این مقاالت هم که ظاهراً جنبه نظری داشتند نیز نه عمق داشتند و نه کار بکری به حساب می

های مارکسیستی اشاره و  های خود به تئوری و نظریه هایی که تا حدودی در صحبت آن. شناختی سیاسی برخوردار بودند جامعه

های هر روزه سیاسی، کسی فرصتی  به خصوص در شرایط تحوالت و مشغله. اتکائی داشتند، نیز توان و خالقیت تئوریک نداشتند

 . کرد ا کسی نیاز ملموسی به آن احساس نمیآورد و حت برای کار تئوریک به دست نمی

بیشتر . های علوم انسانی و حقوق سیاسی و اجتماعی تحصیالتی نداشتند یک از اعضای رهبری در رشته دانم هیچ که من میآنجا  تا

انگشت شمار در تعدادی . های مختلف فنی و یا فارغ تحصیالن مهندسی آماده به کار بودند یان نیمه کاره اغلب رشتهدانشجورفقا 

تعدادی هم در . بردند ای برای کار سیاسی نمی های اقتصاد، پزشکی و غیره تحصیل کرده بودند که در واقع از تخصصشان بهره رشته

تعداد کل افرادی که طی سه چهار . ترکیب مرکزیت و کمیته مرکزی ثابت نبود. تنی چند نیز زمانی شاغل بودند. سطح دیپلم بودند

هیچ کدام از اعضای رهبری بر . رسید ها نفر می رفته به ده هم انقالب در مجموع عضو و مشاور رهبری شده بودند رویسال بعد از 

شناسی سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی در مرکزیت ننشسته  های فکری یا نظری و به طور کلی داشتن نوعی تخصص و کار پایه توانایی

شینه مبارزاتی و با درجه باالیی از استقامت و تسلیم ناپذیری و سرسختی و ایمان و اعتقاد به در عوض تقریباً تمامی رفقا با پی. بودند

 . شدند ها شناخته می اهداف کلی هومانیسم کمونیستی و نظایر این
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 .در میان اعضای مرکزیت، حیدر روی نظرات سیاسی انقالب دموکراتیک لنین و اتحاد طبقاتی کارگران و دهقانان تأکید داشت

من خود سوای جلسات مرکزیت با این رفیق برخورد و گرچه  .داد وی در مقایسه با بقیه، گرایش بیشتری به مسایل تئوریک نشان می

بنا به گفته یکی از دوستان که با وی از نزدیک . کاری نزدیک نداشتم اما در مجموع او واجد برخی خصوصیات و تمایزاتی بود هم

او به . تر در مقایسه با بقیه بود ت، وی آدمی به نسبت با ظرفیت فکری خوب و روحیاتی دموکرات منشکاری داش در نشریه کار، هم

دلیل فعالیت چند ساله در تشکیالت خارج کشور، و شرکت در مباحثات فدائیان با سایر نیروهای سیاسی خارج کشور تجارب 

فکران  او آشکارا یک سر و گردن از هم. کرد لیت متمایز میاین امر او را مخصوصاً از طیف کادرهای اق. زیادی اندوخته بود

توانست اعتماد بیش از دو سه نفر از اعضای مرکزیت  دیگری نمی هیچکسبا این وصف نه او و نه . تر قرار داشت چریک خود باال

ی مرکزیت و رهبری توان و موقعیت رهبری فکری در بین اعضا هیچکسدر واقع . های تئوریکی خود جلب کند را به توانایی

  البته. نظرات بیژن جزنی هم جایی در مرکزیت نداشت. وجه مطرح نبود نیز به هیچ هنظرات مسعود احمدزاد. سازمان نداشت

 . شد هایی به آن می گاهی از سوی حیدر اشاره گاه

کزیت ناگزیر بود در البالی اما به طور مشخص مر. لنینیسم بود -اصول راهنمای ایدئولوژیکی مرکزیت به طور کلی مارکسیسم

مرکزیت با چنین کیفیتی چه در آستانه . های سیاسی روزمره، راه خود را به جلو پیدا کند یگیر موضعامواج تحوالت جنبش با 

انقالب و چه در مراحل بعدی تحوالت سیاسی جامعه، برای پاسخ دهی به مسایل سیاسی و سازمانی در واقع پروسه آزمون و خطا را 

هایی که بر اصول مارکسیستی تأکید بیشتری داشتند، بسته به اینکه به کدام اصل و اصول و مبانی نظری و زمانی لنین  آن. یمودپ می

های  کردند، استراتژی و تاکتیک بیشتر تکیه کرده و یا اینکه خود چه درک و برداشتی از آن داشته و تا چه حد الگو برداری می

توان گفت که از دید مارکسیستی یک نوع مشابهتی میان انقالب ایران و  در این رابطه می. دادند یخود را با نظرات لنین وفق م

کوشیدند به  های ایرانی به این قسمت از نظریات لنین استناد کرده و می بخشی از مارکسیست. روسیه وجود داشت ۰۱۰۷انقالب 

 . ندهای خویش تدوین کن ای برای استراتژی و تاکتیک کمک آن نسخه

اما رهبران فکری گروه اکثریت بر عکس، ضمن تکیه . کردند در سازمان ما رهبران فکری گروه اقلیت در این چار چوب عمل می

لنینیسم، از البالی واقعیات پر تالطم جامعه با اتکاء به ابتکارات و ابداعات شخصی خویش و یا  -کلی و عمومی به مارکسیسم

در این حرکت فرخ نگهدار بیش از دیگران متمایز . کوشیدند راهی به جلو بیابند ارج از سازمان، میاحتماالً در گفتگو با اشخاص خ

ها در  به همین دلیل بیشتر کشمکش. های سیاسی، از تیزی و جسارت بیشتری برخوردار بود یگیر موضعاو به ویژه در عرصه . بود

بدین . شد ون نطقه نظرات پیشنهادی و بحث برانگیز فرخ متمرکز میها پیرام رهبری سازمان چه قبل از انشعاب اقلیت و چه بعد

ترتیب این دو گروه در رهبری سازمان به لحاظ شیوه و متد و به خصوص نوع نگاه و طرز برخورد با واقعیات، در دو مقوله متفاوت 

این تفاوت بینشی و متدیک عمل  یابی به یک استراتژی سیاسی واحد در سازمان، مادام که از این روی دست. گرفتند جای می

 . کرد، اگر نگویم محال، دست کم بسیار دشوار بود می
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که خصلتی پراگماتیستی داشت با تحرک سیاسی »اکثریتی « در طول چند ماه پس از انقالب در مرکزیت سازمان بتدریج گرایش

نی با ظاهری ابتکاری و به اصطالح نوآورانه آفری این گرایش از نظر سیاسی با نوعی ماجراجویی و جنجال. محسوسی چهره کرد

از نظر نقد خط مشی چریکی نیز از خود پیشگامی نشان . توانست نیروهای سازمان را به حرکت و فعالیت بکشاند ژورنالیستی، می

نقطه ضعف . تای داش اما به لحاظ تئوریک و مبانی نظری وضعیت وارونه. داد که به هرحال از مقبولیت بیشتری برخوردار بود می

 [ ۴۲. ]بارز آن نداشتن مبانی مشخص تئوریکی و یا سست بنیاد بودن مواضع سیاسی آن بود

های نادرست، سطحی، یک جانبه و حتا عامیانه  های سیاسی مبتنی بر ارزیابی این گرایش با ضعف تئوریکی خود به اتخاذ تاکتیک

ت سیاسی اقلیت و اکثریت با چنین مختصات فکری و سیاسی وجود هرحال در رهبری سازمان دو گرایش متفاو  به. زد دست می

 . داشتند که بعد از مراحل مه آلود اولیه هر یک در مسیر خود پیش رفتند و از یکدیگر متمایز شدند

ه های پر سرو صدا و اقداماتی که ب یگیر موضعهای حاکمیت و تناقضات انقالب ایران، برای  شرایط پر آشوب سیاسی و پیچدگی

اما از نظر . ها و فعالین سازمان را به تحرک و تمرکز وادارد، بستر و زمینه بسیار مناسبی فراهم ساخته بود توانست نیرو ظاهر می

کرد، نه در سازمان و  تشکیالتی پیش برد مواضع پراگماتیستی به ویژه تفسیرهایی که سازمان را به جناح روحانیون سنتی نزدیک می

همان فردای قیام، تصمیمات اولیه رهبری سازمان از موضعی انتقادی و ایستادگی در برابر    از. آسانی نبودنه در مرکزیت کار 

اهلل خمینی گرایش سیاسی در خود داشت،  حتا اگر کسی نسبت به مواضع آیت. شد گرایی و انحصارطلبی روحانیون اتخاذ می واپس

گرایی و  عضای مرکزیت با چنین کیفیت و خصوصیتی مرز روشنی با واپسا. توانست چیزی در این زمینه بروز دهد عمالً نمی

کند اما طرح هر گونه نزدیکی با روحانیون سنتی  شروع به رنگ باختن می ۸۵این مرز بندی در طول سال گرچه  .ارتجاع داشتند

میدان در عمل در دست کسانی قرار با توجه به این شرایط، . های حاد سیاسی جوانه بزند گاه توانست در پی گره حاکم تنها می

 . نوشتند تر می گفتند و یا زیبا هایی که خوب سخن می گرفت که توانایی یا تجربه و تیزی سیاسی بیشتری داشتند و به ویژه آن می

، فرصت و بیشتر اعضای رهبری. مهارت در نویسندگی البته امری نسبی بود اما همین مساله به جز سه چهار نفر مشکل همه رفقا بود

هایی داشتند، نویسندگان  هایی که از پیش آمادگی آن. داد زمانه هم اجازه مشق و تمرین نمی. زمینه و توانایی نوشتن نداشتند

های مرکزیت و مقاالت اصلی نشریه کار بودند و این تعداد نیز در اوایل محدود به فرخ نگهدار، علی کشتگر،  ها و اطالعیه اعالمیه

تر گفت که در  شاید بتوان به طور دقیق. شد پور می بینی، گاهی علیرضا اکبری و مصطفی مدنی و جمشید طاهریحیدر و امیرمم

نظر سیاسی وجود نداشت که با کار و مطالعه منظم شخصی همراه با فاکت و استنادات ضروری طرح صاحب  رهبری سازمان اصوالً

توانست راه خود را در  های سیاسی می یگیر موضعها و  نها از دروازه پراتیک و تحلیلای تنها و ت هر نظر تازه. یا پیشنهادی ارایه نماید

 . رهبری باز کند

در بدنه سازمان نیز افراد با . کاری و همراهی برخی از نیروهای آگاه و اهل دانش و سیاست برخوردار بود تا این زمان سازمان از هم

ها با سازمان  علوم اقتصادی و به طور کلی برخی از استادان مارکسیست دانشگاهتعدادی از استادان . سواد وآگاه، کم نبودند
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   در. های تخصصی استفاده نشد اما هرگز از این افراد در کنار رهبری سازمان حتا به عنوان مشورت و مشاوره. کردند کاری می هم

بابل به .... ت شهر بابل شنیدم یک استاد دانشکدههمان یکی دو سال اول پس از پیروزی انقالب، من در یکی از گزارشات تشکیال

تر اینکه برای به قول  گفتنی. گفتنی است که مسئوالن تشکیالت او را در رده حوزه معمولی جای دادند. دهد سازمان کمک مالی می

پذیرفت اما این طرز  یشاید این استاد خود به رغبت م. های سازمان وا داشتند معروف آبدیده کردن وی، او را به پخش اعالمیه

سازمان یاری   توانست به دانش و قوه تعقل و اندیشه اش در زمینه دیگری بود و می برخورد با یک استاد دانشگاه که کار و تخصص

ارب تر و تج با سن باال)ای  های سازمانی که اعضایی با تجربه کار توده رساند در واقع به کار گل واداشتن بود و یا در برخی از حوزه

 . شدند تجربه اداره می فکران جوان و بی حضور داشتند، توسط روشن( اجتماعی و زندگی بیشتر

در بسیاری از واحدهای سازمان هم در پایین و هم متأسفانه در باال، عنصر مبارزه جویی، فداکاری و از خود گذشتگی به نحو 

. برخوردهای اعضای رهبری در این زمینه در مجموع مشابه هم بود. شد تر شمرده می فاحشی بر تعقل و دانش سیاسی و اجتماعی بر

گیری از  به عنوان نمونه، من تنها به واداشتن آن استاد دانشگاه به پخش اعالمیه انتقاد کردم اما هیچ قدمی برای تماس مستقیم و بهره

نسبت به اهل خرد و دانش اجتماعی و  ما همگی. همین برخورد در کل رهبری سازمان حاکم بود. اش بر نداشتم دانش و تخصص

اما باید در نظر داشت . توان انکار کرد شاید؟ نمی!! شد شاید از خود خواهیمان ناشی می. اعتنا بودیم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بی

. مان جایی و مقامی نداشتندمیهن... شناسان، اقتصاد دانان، هنرمندان و فکران، جامعه زمان، این دسته از روشن که در طرز تفکر ما تا آن

نامیدیم که اهل  در بسیاری موارد آنان را پرگویانی می. دادیم ما در واقع به کار فرهنگی و ادبی نویسندگان و هنرمندان بها نمی

ها در  نیرواز این روی نباید جایگاه این . کرد گری بنیادگرایانه در ما عمل می رسوبات تفکر و بینش گذشته انقالبی. مبارزه نیستند

به همین دلیل بود که دیری نپایید که از تعداد چنین افرادی در . ذهن و الجرم در روند تصمیمات ما چیزی بیشتر از صفر بوده باشد

گیری از منابع اندیشه و خرد در  ها، رهبری سازمان را نه تنها از بهره اعتنایی ها و بی حاکم بودن این معیار. اطراف سازمان کاسته شد

 . کرد فکران در صفوف خود نیز محروم می گیری از هم داشت بلکه حتا از بهره امعه باز میج

های  به نیروهای صاحب دانشی که در دسترس سازمان بودند، اعضای رهبری در برخورد با تحوالت و تازه  اعتنایی با وجود بی

شد، مجبور بودند به اتکای توان  نیز دیده نمی( بودیم های مورد قبولمان که خوانده منظور کتاب)ها  سیاسی بکری که در کتاب

های مجاز  هر چند که تعصبات رایج حفظ چهارچوب. های سیاسی و حتا نظری دست بزنند شخصی خود به ابداعات و نوآوری

های سازمان زدگی جامعه و نیرو از سوی دیگر شرایط روحی و عمل. ساخت ایدئولوژیکی، بروز هر ابتکاری را با مشکل روبرو می

داد برخوردهای خالق فکری صورت گیرد و یا به عرصه  و از جمله اعضای رهبری، جنبه منفی بارزی هم داشت که اجازه نمی

هم برای توجیه به کار  در این موارد بعد از عمل و حرکت بود که فکر و اندیشه نظری آن. طرح و بحث جدی و گسترده برسد

به همین . کرد ی مخالف و موافق پیدا میگیر موضعدرنگ جنبه سیاسی و  فات نظری و تئوریک، بیدر چنین شرایطی اختال. افتاد می



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

332 

بندی  ها، آن هم با مکانیسم تشکیالتی و دسته شد، تنها در بطن عمل گرایی های سیاسی ارایه می جویی دلیل هر طرحی که برای راه

 . توانست پیش برود خاصی می

با این وضع برای طرح . توانست به موضع سازمان تبدیل شود گیر اعضای مرکزیت می دن اکثریت چشمهر پیشنهادی تنها با همراه ش

ها و طرز فکر حاکم بر اعضای مرکزیت  برد هر پیشنهادی، به خصوص که در نوع خود تازگی داشته و حتا متفاوت از معیار و پیش

پذیر  تر در رهبری امکان انی مستقیم و تنگاتنگ تعدادی از رفقای موثربود، تنها به کمک اهرم نیرومند تشکیالتی و دارا بودن پشتیب

تری نظرات خود را  توانستند بدون حمایت یک گروه و جمع یک دست تری داشتند نیز نمی هایی که خود نقش پیش برنده آن. بود

 . به تصمیم تبدیل کنند

همان    از. ناپذیری جریان داشت  فکری سیاسی پایان  کشواقعیت این است که در مرکزیت سازمان همواره اختالف نظر و کشم

ی ها چریکمثالً تعدادی از )فکر و یا کسانی که از بینش واحدی برخوردار بودند  های قبل از انقالب نیز تعدادی از رفقای هم ماه

همان    ها نیز گویا از ی از تازه وارددر میان برخ. کارهای خیالی و یا واقعی داشتند هایی در مورد سیاسی برای خود زمزمه( گرا عمل

اما از این زاویه در رهبری سازمان گاهی به . توانم در این مورد با قاطعیت حرف بزنم من نمی. داخل زندان چیزهایی وجود داشت

امل تعدادی از با انتخاب مرکزیت جدید بعد از انقالب بتدریج بافتی ش! شد گفته می »محفل دانشکده فنی« کنایه چیزهائی در باره

تر در  فکر دست از رفقای هم دست یا تقریباً یک داشتن یک محفل و حلقه یک. فکر و یا هم روش بودند شکل گرفت رفقا که هم

 . نهایت در جهت دادن کل رهبری و سازمان داشته باشد  ها و در  گیری ای در تصمیم توانست نقش پیش برنده رهبری، می

انه بعد از انقالب که در عمل نقش رهبری بر عهده داشت در باره محافل دو سه چند نفره با های شب من در مورد آن جمع

شاید این برداشت و تصور . تر اشاره کردم ای یا هم تیم بودن وغیره پیش دانشکده شهری و هم های هم زندانی بودن یا هم ویژگی

های  یعنی کلیه سازمان)های کوچک و بزرگ مشابه  مامی سازمانشخصی من باشد اما به گمان من نه تنها در سازمان ما بلکه در ت

وجه  وجود این محافل به هیج. ها و محتویات خاص خود وجود داشت این وضعیت البته با محمل( مدعی سانترالیسم دموکراتیک

نگ عاطفی اعتماد و اتکاء تنیدگی فره. داد بندی و فراکسیون و غیره نسبت نمی کسی هم این حالت را به دسته. جنبه رسمی نداشت

، جایی برای سوء ظن و یا (فرهنگی -همانند یک قبیله فکری)به یکدیگر و عدم تمایز جدی اخالق سیاسی و رویه انقالبی کلیه رفقا 

به آن بافت و مناسبات حاکم بر  »بیرون« اما اگر کسی درست و راحت و از. گذاشت طرح اتهامی آشکار از این دست باقی نمی

 ! های آن را مشخص نماید های آشکار و پنهان را به چشم ببیند و دایره و زمینه توانست این دسته نگریست می سازمان می رهبری

های نسبی  در رهبری سازمان بافتی هم نظر یا هم روش و یا هم اخالق و یا هم پیمان یا هم سابقه وجود داشت که به دلیل برتری

توان گفت این محفل  می. کننده داشته باشد های حرکت سازمان نقش تعیین و نقطه عطف توانست در مراحل سیاسی و عملی می

توانست در میان طیفی از نظرات پراکنده موجود به اکثریت  موتور کوچکی در رهبری سازمان بود که در تمامی تصمیمات می

برخی دیگر . دادند ودی انوشیروان لطفی تشکیل میهسته اولیه این محفل را فرخ نگهدار، علی توسلی و مهدی فتاپور و تاحد. برسد
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. پور و علیرضا اکبری نیز در این بافت قرار گرفتند نیز در عمل به صورت هوادار این و آن بودند و یکی دو نفر دیگر مانند طاهری

یشتری داشتند تا به سایر رفقای ها به هم اعتماد ب آن. فرخ قرار داشت و برخی نیز در مدار هواداری از او بودند »محفل« در رأس این

این . شد ها، بر ضوابط و در صورت نبود آن بر معیارهای رایج مسلط می رهبری به طوری که این روابط هنگام تقسیم مسئولیت

 . ساز مشکالت آشکار و پنهان بسیاری گردید مسایل به مرور زمینه

ازمان برای همه اعضای رهبری و سازمان، یک اصل و پرنسیب بندی و انشعاب برای حفظ موجودیت یکپارچه س مخالفت با دسته

سازی و جلب نظر  هایی برای آماده تالش( تر ها زیاد اوایل تا حدودی و بعد)ها  گیری با این حال در جریان تصمیم. تشکیالتی بود

شد از طرف فرخ  ی مطرح میبیشتر نقطه نظرهای سیاسی که در سطح رهبر. گرفت افراد دیگر منتها به شکل غیر رسمی صورت می

در این زمینه جلب نظر موافق برخی از رفقای موثر مانند مجید و امیر و حیدر نیز . شد نگهدار و با حمایت تعدادی دیگر ارایه می

 . نهادی، مستلزم عدم مخالفت جدی برخی دیگر از رفقا نیز بود برد هر نظر یا پیش پیش. ضروری بود

همین که مخالف از موضع . ها خبری نبود گیری گیری و تعیین اکثریت واقلیت در تصمیم ها از رأی در مرکزیت سازمان تا مدت

نهایت با وجود یکی دو مخالف کم اهمیت تصمیم   شد و در  داشت، کار تمام می نشست و یا دست از مخالفت بر می خود عقب می

یافت تا هیچ مخالفی باقی  ادامه می  قدر بحث از این رو، آن. شود ها با اتفاق آراء اتخاذ  شد همۀ تصمیم کوشش می. شد اتخاذ می

در هر جلسه انبوهی از موضوعات در دستور . کردند معموالً همه نظر خود را به ترتیب پیرامون موضوع مورد بحث اعالم می. نماند

گیری، نظر  گیری به جای رأی کار تصمیم شیوه. شد ها افزوده می گرفت و اغلب در آغاز و حتا در طول جلسه بر تعداد آن قرار می

آمد و از  نهایت به اصطالح کوتاه می  بالغی طرز کار مرکزیت بود، فرد مخالف در  با این شیوه که مبین رشد نیافتگی و نا. خواهی بود

. کانیزمی بودو م  در واقع یکی از علل طوالنی شدن همه جلسات مرکزیت، کاربست چنین شیوه. شد پیگیری نظر خود خسته می

روز بعد،   دم همان نیم روز آخر و یا چند ساعت وقت اضافی و حتا در سپیده   تر از همه این بود که تمامی تصمیمات مهم در جالب

یا به خوبی ثبت نشود و افراد با . شد که بسیاری از تصمیمات از دقت کافی برخوردار نشود این مساله باعث می. شد اتخاذ می

 . تفاوت از یک تصمیم واحد، جلسه را ترک کنندهای م برداشت

کردند فرد و یا افراد مخالف تصمیم جمعی، مشخص و یا دست کم چندان  ها، ناخود آگاه همه کوشش می گیری در تصمیم

یافت،  ه میاما اگر به طور منظم ادام. آمد ای به حساب نمی های پراکنده و غیر منظم اصوالً هیچ خطر بالقوه مخالفت. برجسته نشوند

وجود آمدن یک نظر مخالف با ترکیب ثابت، امکان به وجود آمدن جناح و دسته یا  چرا که به. کرد نوعی بیم و نگرانی ایجاد می

شد و طبعاً حقوق و وظایفی نیز  در رهبری سازمان هرگز اقلیت فکری و سیاسی به رسمیت شناخته نمی. کرد فراکسیون را تقویت می

فرمانی و ایستادگی در مقابل سازمان و تالش برای  پیدایش نظر مخالف و مشخص شدن آن، در عمل نا. باشدتوانست مطرح  نمی

های فرهنگ مبارزاتی درون سازمانی پیدا کرده بود همه  که این مساله جنبهآنجا  از. شد ضربه زدن به آن و سرانجام انشعاب تلقی می

حتا معترضین نیز که خود با این فرهنگ آمیخته بودند، با خود . کردند یز میهای احتمالی پره از به وجود آمدن چنین کانون
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شد و به ویژه  تر می تر و سازش ناپذیر ها عمیق اما وقتی که اختالف. کردند سانسوری درونی از گام برداشتن در این راه خودداری می

فهمیدند که عمالً فراکسیون و دسته  ه اعضای رهبری میهم( امری که در مورد اقلیت رخ داد)کرد،  چهره و ترکیب ثابتی پیدا می

گیری نرسید چرا که از پیش  انشعاب اقلیت اصوالً به رأی. معینی به وجود آمده که به هرحال به جدایی و انشعاب خواهد رسید

که به یاد آنجا  تا. شده بودندرهبران فکری اقلیت بیشتر در نشریه کار جمع . معلوم بود که چه تعداد از رفقا گرایش به اقلیت دارند

اکبرکامیابی در اوایل تنها در کنار حیدر . کرد های مستمر در مقابل تصمیمات مرکزیت نظر متفاوتی ارایه می دارم حیدر با مخالفت

 . هادی هم بعد از پلنوم وسیع مهر ماه هرگز در جلسات شرکت نکرد. کرد نظر خود را با صراحت بیان می

دادند و متقابالً نیز پاد زهرهائی ازسوی  لیت، احمد غالمیان و اطرافیان وی به طور مخفیانه اقدامات خاصی انجام میدر میان گروه اق

اینکه علی توسلی در یکی از جلسات مرکزیت در مقابل پرسشی در مورد امور مالی . شد مسئولین اصلی مرکزیت به کار گرفته می

با این وصف از . هاست گیری های مالی را بلوُکه کرده است مبین همین پیش اعضاء و کمک گفته بود که او نیز متقابالً حق عضویت

فکرانش رسماً اجازه داد نقطه نظرات خود را تدوین کرده و به مرکزیت ارائه نمایند تا در  نظر تشکیالتی، مرکزیت به حیدر و هم

اثر  بینانه از بی خواهی بلکه عمدتاً مبتنی بر یک ارزیابی واقعاین اقدام مرکزیت نه از روی دموکراسی . درون سازمان منتشر شود

های تئوریکی با استنتاجات ذهنی در آن فضای عمل زدگی سیاسی حاکم بر حیات اجتماعی و نیروهای  بودن نظرات و بحث

اشتند ولی خود سکان رهبری در واقع هوشمندان درون مرکزیت با علم به این قضیه، حیدر و اکبر و بقیه را سر کار گذ. سازمان بود

 . سازمان را دو دستی در چنگ خود نگاه داشتند

به طورکلی . تری به خود گرفت های روشن گیری کشیده شد و جنبه ها بتدریج به سوی رأی بعد از انشعاب اقلیت، شیوه نظر خواهی

به . تر شد تانش در رهبری و کل سازمان بازبا خروج اقلیت از رهبری، میدان برای رشد و گسترش نفوذ سیاسی و عملی فرخ و دوس

به هنگام، غیر ضروری و مخرب اقلیت که بیشتر به ماجراجوئی شبیه بود تا اقدام توأم با تعقل و دور  تر انشعاب نا عبارت دقیق

توانستند به نقاط  یهمان چهار چوب عام ایدئولوژیکی، کسانی که م   در رهبری سازمان در. اندیشی، از هر دو سو به افراط دامن زد

تر در  تر و معتدل گیری نظریات عاقالنه انشعاب مانع از شکل. تری از هر دو نظر اقلیت و اکثریت برسند کم نبودند اشتراک معتدل

ی قبل از انقالب سازمان نظیر غالمیان و محفل ها چریکانشعاب اقلیت نیز با فشار موتور کوچکی از بافت . سازمان یکپارچه شد

 [ ۴۸. ]با روحیات عاطفی و ماجراجویی انقالبی صورت گرفت که تا مدتی بعد از انشعاب نیز تداوم داشت ها آن

نظر ازاختالف نظر سیاسی و متدیک، ناشی از اخباری بود که توسط برخی از مسئوالن در  مخالفت افرادی مانند من با اقلیت صرف

بعد از انشعاب رفقای محفل مسلط در رهبری با مشکل کمتری . رسید ها می بندی و اقدامات فراکسیونی آن مرکزیت از ایجاد دسته

 . توانستند نقطه نظرات خود را پیش ببرند می

اکثریت با خالصی از فشار ترمز کننده . شد، متوقف نکرد انشعاب گرایشات نزدیکی به روحانیون حاکم را که بتدریج تقویت می

نیافتگی  به گمان من هنگام انشعاب به دلیل شکل. تر با حاکمیت گام برداشت اضع نرماقلیت با سرعت بیشتری به سوی اتخاذ مو
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اگر . های سیاسی متفاوت به روشنی مرز بندی نشده بودند به ویژه مشی. سیاسی کامالً مشخص نبود -نظرات، هنوز مرزهای فکری

ی از تندروهای شورشی و کارگزاران اجرایی کشیده شد، اگر رفقای موثر فکری سیاسی اقلیت به تمکین و دنباله رو انشعاب نمی

هم به تنهایی  کاری که برای مدتی توسط مصطفی مدنی آن)های اصالحی و انتقادی  اگر این رفقا با در پیش گرفتن شیوه. شدند نمی

سازمان و در پیش بندی عملی و با طرح نقطه نظرات خود در  بدون وارد شدن در دسته( و به شکلی ناقص و نومیدانه دنبال شد

چون نیروی آلترناتیو  های مرکزیت با حفظ نقطه نظرات خود، هم گیری گرفتن صبر و انتظار و برخورد فعال در مباحثات و تصمیم

بینی سیاسی و پرهیز از قرینه سازی انقالب ایران با  و اگر با کمی واقع. کردند های پراگماتیستی حاکم بر سازمان عمل می سیاست

های سیاسی و تحلیلی اکثریت با دیدی اصالحی و سازنده برخورد  مندی به انتقادات و نظرات و توان... وریه روسیه وانقالب ف

این احتمال به . توانست در مسیر دیگری قرار گیرد چه که هر دو گروه گذراندند، می روند حرکت سازمان غیر از آن. کردند می

تئوریکی بخش اکثریت مرکزیت از یک سو و نبود پیشنهادات  -های فکری بنیان ویژه در رابطه با نبود و دست کم ضعف جدی

هنگام انشعاب بیشتر اعضای مرکزیت با انشعاب اقلیت . تاکتیکی و کاربردی بخش اقلیت مرکزیت از سوی دیگر کامالً جدی بود

اما اقلیت تصمیم خود را گرفته بود . اب داشتندموافق نبودند و یا الاقل آمادگی جدی برای نوعی توافق نسبی برای جلوگیری از انشع

 . و خودداری از انشعاب توانایی الزم نشان نداد نشینی عقبو عمالً تحت فشار کادرهای خود برای توافق و 

ری من نیز بدون اعتراضی به کار در رهب. ، تقاضای استعفای من پذیرفته نشد۸۵تر اشاره کردم که بعد از پلنوم وسیع مهر ماه  پیش

در جریان توجه بیشتر به اوضاع سیاسی . سازمان ادامه دادم اما از آن پس به تدریج در وضعیت بحرانی فزاینده و سنگینی فرو رفتم

های درست و تنظیم حرکت سیاسی سازمان،  ها و توازن قوای سیاسی حاکم و غیره و تالش برای یافتن پاسخ کشور و آرایش نیرو

ها تناقضاتی جدی در سیستم فکری و نظریات و  شدم که پذیرش آن فاوت و حتا متضادی کشیده میهای مت بتدریج به استنتاج

کرد،  گرای حاکم میل می ها به نحو بارزی به سوی توجیه و قبول ضمنی جناح واپس و چون این استنتاج. کرد اعتقاداتم ایجاد می

 . آورد های روحی و عصبی شدیدی در من به وجود می این وضعیت، فشار. شد تر می ام به مراتب پیچیده تناقض درونی

گرفت که در آن شرایط اغلب موجب اعتراض بسیاری  در مرکزیت رفتارهایی از سوی برخی از رفقا به خصوص فرخ صورت می

تالل در کار رهبری اندازه و غالباً با اخ شد اما این امر بیشتر با سماجت بی غالب اوقات نظرات وی پذیرفته میگرچه  .از جمله من بود

اگر . آمد رفت از پنجره می فرخ به قول معروف وقتی از در بیرون می. گرفت به پشتوانه برخی از دوستان نزدیک صورت می

توانست با سر قلم محتوای آن  رفت و تا می تصمیمی که مطابق ارزیابی و نظر وی نبود حتا تا مراحل چاپ و توزیع نیز همراه آن می

خواه خود پیش  کوشید آن را به سوی نظر دل شد، در جریان عمل می اگر در این پروسه موفق نمی. چرخاند ر خود میرا به نفع نظ

در این کار بدون . کرد گرفت، با تمام قوا آن را به مساله همه تبدیل می هر مساله یا اتخاذ هر موضعی که مورد توجه او قرار می. ببرد

این امر یکی از معضالت رهبری سازمان . گرفت از هر موضع تاکتیکی نتایج استراتژیکی می. زد سازی دست می استتثناء به تئوری

ها و به ویژه رفتارهای خود محورانه و غیر تشکیالتی که تا حد تحمیل  من یکی از کسانی بودم که نسبت به این برخورد. شده بود
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ناتوانی من در برخورد با مسایل و تبیین و . گری داشتم پرخاش داد مخالفت توأم با نظرات شخصی، رهبری را تحت فشار قرار می

در واقع من از روی ناچاری و استیصال به مقابله . یافت ها و به ویژه در عدم ارایه پیشنهاد درست و جایگزین، تجلی می تسلط بر آن

 . آوردم فردی روی می

آید  به یادم نمی. گرفت در رهبری سازمان از سوی من صورت میهای لفظی  ترین تقابل ترین و حتا خشن در این دوره یکی از تند

تحمل این وضعیت در رهبری به دو دلیل قابل . که از سوی اقلیت در رهبری سازمان مشابه برخوردهای من صورت گرفته باشد

با اینکه من در . مورد نبودند پایه و بی شدند بی اول اینکه ایرادات و انتقاداتی که ازجانب من و برخی دیگر مطرح می: توضیح است

ها و اقداماتی مربوط بود که رهبری  های حاد من به طور مستقیم به کنش و واکنش بحرانی فزاینده فرو رفته بودم، اما در واقع واکنش

روی  ابر پیشهای من دقیقاً نوعی مقاومت و ایستادگی در بر در واقع واکنش. راند و از جمله مرا بر خالف میل و عالیقم به جلو می

در آن شرایط یا باید با وجود موافق نبودن با راه و روش و . روندی بود که آشکارا مورد نفی و نفرت غالب رفقا و از جمله من بود

در . ماندم چنان در سازمان و کمیته مرکزی باقی می گفتم و یا هم رفتم، یا استعفا داده سازمان را ترک می ها می مواضع اقلیت، با آن

ام، دانش و تجربه و  مارکسیستیینی ب جهان در چهارچوب. کرد جدایی به مخیٌله من خطور نمیحل  راه (و تا چند سال بعد)زمان  آن

بندی و روابط به اصطالح درِ گوشی نیز  از دسته. فهم سیاسی خالقی هم نداشتم تا بتوانم مستقل به تبیین اوضاع پیچیده سیاسی بنشینم

گری و مشاجره عمدتاً پیرامون نقض ضوابط  ای جز ماندن توأم با اعتراض و پرخاش ها، چاره به این تنگنا با توجه. بیزار بودم

و گی  زده لذا بر خالف تصوری که هنوز وجود دارد در شرایط بحران. برد تصمیمات مرکزیت نداشتم تشکیالتی و چگونگی پیش

 توان ها را عیان کرد اما معموالً نمی ها را دریافته و آن ها و پلشتی ری از خطاتوان بسیا های بحرانی نسبت به مسایل، غالباً می واکنش

طرح انتقادات تند از سوی من بدون تعلق به هیچ دسته یا فراکسیونی صورت . ارایه نمود  درست و راهگشا و سازندهحل  راه

اما اگر به بیرون از . داشت، قابل تحمل بود چنینی در رهبری سازمان با وجود مشکالتی که با خود های این کشمکش. گرفت می

متأسفانه . شد کرد اعتراضات خشن من از محدوده رهبری خارج نمی عمل. یافت شد مسلماً قضیه ابعاد دیگری می رهبری کشیده می

شی سیاسی حزب و پذیرش م ۱۰بدین ترتیب طی مدت طوالنی یعنی تا نیمه دوم سال . چنینی وفادار بودم من همواره به انضباط این

در تمام این دوره از . گرفت های مستمر در مرکزیت از سوی من با فرخ و برخی دیگر از رفقا صورت می توده، یکی از تقابل

بندی یا  اما همواره موضع و برخوردی مستقل داشتم و به عدم شرکت در هرگونه دسته. بردم ثباتی اندیشه سیاسی رنج می بی

 . د بودمبن فراکسیون صادقانه پای
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 !! ، اخراج؟ یا انشعابی دیگر«اکثریت»جناح چپ 

با وجود اشتراک ( صمد)بعد از انشعاب اقلیت، مصطفی مدنی . ، سازمان یک انشعاب دیگر را از سر گذراند29ی دوم سال  در نیمه

وی طی . غیره با انشعابیون نرفت ای اختالفات متدیک یا تاکتیکی مربوط به شرایط و زمان جدایی و مواضع با انشعاب، به دلیل پاره

ها و مواضع نظری و مشی سیاسی اقلیت با رهبری  همان چهارچوب   مدت کمتر از یک سالی که با سازمان ادامه داد، در واقع در

تر، به بیان به. هایی پی گرفت در واقع مواضع اقلیت را با انعطاف »اکثریت« مصطفی در نقش جناح چپ. سازمان اکثریت درگیر بود

های متفاوت با اختالف اقلیت و اکثریت  گی اختالفات سیاسی و نظری مصطفی با کمیته مرکزی سازمان اکثریت، از ماهیت و ویژه

چنان به قوت  ها و روح برخوردهای حاکم بر کمیته مرکزی در مورد اختالف نظرات سیاسی و فکری نیز هم شیوه. برخوردار نبود

در چنین فضایی اختالف سیاسی و تشکیالتی مصطفی با . ای در این زمینه نداشتیم ا نیز کمترین بازبینیهیچ کدام از م. خود باقی بود

به تدریج شکاف و . ای شدت پیدا کرد به طور فزاینده پور و یکی دو تن دیگر  کمیته مرکزی به ویژه فرخ نگهدار، جمشید طاهری

مثالً در مقابله با مقاله یا مطلبی . تحریریه نشریه کار قرار داشتهیئت  ت نیز درکانون این اختالفا. تر شد اعتمادی میان آنان ژرف بی

نوشت  ای در رد یا نقد آن برای چاپ در نشریه می شد و مورد اعتراض جدی مصطفی بود، او نیز مقاله که در نشریه کار چاپ می

من از جزئیات بیشتر در . شد کمیته مرکزی آورده می این نوع مسایل برای تعیین تکلیف به جلسه. پذیرفت تحریریه نمیهیئت  که

چون روندی که مصطفی در . گرفت اما ادامه این وضعیت نیز انرژی زیادی از کمیته مرکزی می. ها اطالع دقیقی ندارم این برخورد

تن حتا یک رأی کمکی، یک از اعضای کمیته مرکزی را با خود همراه کند و او نیز با وجود نداش پیش گرفته بود قادر نبود هیچ

 . خواست سازمان را تابع نظرات خود کند می

بست  های عظیمی برخوردار است و چنانچه نقطه نظرات او را به کار می کرد که سازمان از امکانات و توانمندی او گمان می

مصطفی نیز . بری سازمان نبوداو به ویژه متوجه موقعیت بسیار ضعیف خود در ره!! توانست به موقعیت رهبری جنبش دست یابد می

این بود  »یا همه یا انشعاب« .تفکر اپوزیسیون قانونی نداشت( های مهاجرت و تا سال)مثل بقیه اعضای کمیته مرکزی در آن زمان 

 . آلترناتیوی که در مقابلش قرار داشت

. ی و معترض پیرامون مواضع خود دیددهی پنهانی برخی از اعضای ناراض مصطفی چاره را در روی آوردن به تشکیالت و سازمان

هایی از سوی برخی از دوستان برای جلوگیری از  تالش. ای دور خود جمع کند مصطفی نتوانست اعضاء و یا کادرهای قابل مالحظه

برد تا اختالفات  در این مورد، امیر ممبینی تالش زیادی بکار می. گرفت تشدید اختالفات مصطفی با کمیته مرکزی صورت می

با مصطفی در یک نشست چند ساعته ( امیر و من)در یک نوبت به دعوت وی، ما . مصطفی با کمیته مرکزی کاهش پیدا کند
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ای نیز علیه مصطفی ایجاد شده بود اما تالش پنهانی  شرایط محدود شونده. ای نبخشید اما نتیجه. پیرامون همین مساله صحبت کردیم

آوری نیرو در سازمان در هر جایی که امکان رابطه و  جمع. ر در کمیته مرکزی به دور نبودوی چندان از دایره کنترل رهبران مؤث

های پیشین نقش مؤثری  در حقیقیت در درون تشکیالت روابط و آشنایی. کرد های قبلی وجود داشت بستر مناسبی پیدا می دوستی

. توانستند از اتوریته خود برای کارهای انشعابی استفاده کنند ها نیز می مسئولین واحد. در همراه کردن دیگران به مواضع خود داشت

های رفیقی با نام مستعار  این موضوع مربوط به فعالیت. ای بود که من به طور تصادفی با آن روبرو شدم یک نمونه این وضعیت قضیه

. کرد میته شهر بندر ترکمن فعالیت میجواد روشنفکر کمی کتاب خوانده بود که به عنوان مسئول ک. جواد در شهر بندر ترکمن بود

از گزارشات مربوط به . رفتم به منطقه می سرکشیگاهی برای . ای ترکمن صحرا بودم مسئول ناظر کمیته منطقه ۸۱من از اواخر سال 

شرف  تقاضا کردم در جلسه کمیته تشکیالتی شهر بندر ترکمن که تصادفاً در. گرانه شدم بندر ترکمن متوجه اشکاالت انشعاب

من برخی از رفقای ترکمن را از نزدیک . شد این جلسه به دلیل مسایل امنیتی در شهر گرگان تشکیل می. تشکیل بود شرکت کنم

العاده است که برای پیوستن کل تشکیالت شهر بندر  در طول جلسه متوجه شدم این جلسه در واقع یک نشست فوق. شناختم می

خوب طبیعی . شد که او یکی از اقوام مصطفی است همان موقع گفته می   در. یزی شده استبرنامه ر »جناح چپ« ترکمن به گروه

بود که او را به زیر سوال بکشم و در حضور اعضای کمتیه که در واقع از مقاصد اصلی اقدامات جواد اطالع درستی نداشتند تمام 

روشن . رکمن بلکه حتا یک تن نیز به گروه جناح چپ نپیوستبه این ترتیب نه تنها کمیته شهر بندر ت. های او را خنثی کنم تالش

های دیگر، من همواره مخالف  در آن زمان و تا سال. سازمانی خود عمل کردم -است که من به وظیفه تشکیالتی و اعتقادات سیاسی

 . گرانه بودم بندی انشعاب انشعاب و دسته

همان استدالالت مشابه اقلیت، بقیه    مصطفی که قادر نبود با. کامل رسیدبست  به هرحال اختالفات مصطفی با رهبری سازمان به بن

توسط فرخ  »تحقیر آمیز« ای به این بهانه مقاله. به دلیل اصرار و تکرار پیاپی نظراتش، مشکل آفرین شده بود ،رفقا را متقاعد کند

این مقاله مورد اعتراض شدید مصطفی . شد معرفی مینوشته شد که در آن مصطفی تقریباً و به نوعی آدم گیج و خل و حتا دیوانه 

اما این مقاله اختالفات را به نقطه بحرانی و . کرد که با مصطفی به نقطه اشتراکی دست یابد البته فرخ کوشش می. قرار گرفته بود

به  »جناح چپ -( اکثریت)ن ایراخلق  فدائیان سازمان« نهایت جدایی آشکار مصطفی مدنی از سازمان با نام  و در . بست رساند بن

توان از تعداد دقیق اعضاء و کادرهایی  نمی. )تر از آن بود که انعکاس وسیعی پیدا کند انشعاب مصطفی در واقع محدود. وجود آورد

 (. شد که از ده و بیست نفر بیشتر نبودند دانم اما در آن زمان گفته می الاقل من نمی. که او با خود برد رقمی ارایه داد

گیری کامالً  او در این رأی. گیری در جلسه کمیته مرکزی قطعیت یافت برخالف نحوه جدایی گروه اقلیت، انشعاب مصطفی با رأی

خواست به کار خود ادامه دهد و طبعاً جای ماندن  اما جلسه می. کسی به وی نگفت که تو از این به بعد اخراج هستی. تنها ماند

گرانه مصطفی به شدت مخالف  من که با کار انشعاب. سم خداحافظی با یکایک رفقا دست داداو برخاست و به ر. مصطفی نبود

در این خدا حافظی متمدنانه در حد ( شد به خصوص با کار جواد در بندرترکمن که به گمان من از سوی مصطفی هدایت می)بودم 
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دوستی نزدیک داشتم این موضوع برایم جنبه تلخی به خود  الزم ادای احترام نکردم با توجه به اینکه من با مصطفی از داخل زندان

کمیته مرکزی سازمان، دو تن از . ده سال بعد در اولین مالقاتی که با مصطفی داشتم از برخورد آن روزم پوزش خواستم. گرفته بود

 [. ۴۱. ]داشتند، از سازمان اخراج کرد ها به نام ویدا حاجبی و حمید نعیمی را به عنوان کسانی که در این ماجرا فعالیت مجرمانه کادر
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 گیری تشکیالت حزبی سازمان شکل
وجه متناسب با وضعیت و شرایط  دهی، به هیچ این نوع سازمان. های تیمی با انقالب بهمن عمالً از هم پاشید ساختار تشکیالتی خانه

همین قدر کافی است که . پردازم دهی نمی ازمانبه چگونگی کارکرد این نوع ساینجا  در. جدید فعالیت مبارزاتی سازمان نبود

های  های چریک شهری داشت، از بیخ و بنیاد با تحوالتی که در همه عرصه که اختصاص به فعالیت تشکیالتیبگویم چنان ساختار 

. توانست باشد میدر شرایط جدید اما هنوز از ساختار سازمانی جدید خبری نبود و ن. حیات سیاسی کشور به وقوع پیوست بیگانه بود

. کرد ها و ابعاد آن، شکل و فرم تشکیالتی نیز راه خود را باید پیدا می ها و اهداف و چگونگی فعالیت بسته به اوضاع و نیاز

کم و بیش به شکل مخصوصی به کار  »مرکزیت« تنها نهاد. های عملی و ذهنی البته محتاج زمان بود گیری مجموعه فعالیت شکل

همان روزهای    از. چنان باقی ماندند اما در روند فعالیت سازمان نقشی مستقیم نداشتند های تیمی نیز هم برخی خانه. ددا خود ادامه می

ها ونهادهای تازه، شباهتی  کدام از این واحد هیچ. گرفتند ها، شکل می اولیه ستاد، اشکال و نهادهای تازه به تناسب نوع و دامنه فعالیت

هرچه )طوری که برنامه و مشی سیاسی و استراتژی و تاکتیک سازمان  همان. کیالتی قبل از انقالب نداشتندبه ساختار واحدهای تش

دهی  گیری و سازمان های قبلی توضیحاتی در باره انتخاب مرکزیت جدید، عضو در بخش. قرابتی با قبل از انقالب نداشت( که بود

با کمک رفقای با تجربه در ( های هوادار وجود داشت جایی که محافل و گروهدر هر )ها  ها و شهرستان تشکیالت سازمان در استان

 . های مشورتی شبانه امور سازمان را پیش ببرد سابق مجبور بود، به کمک جمع »مرکزیت« .اعزام کادر از مرکز، داده بودممحل و یا 

، بخش تدارکات (پیشگام)خش کارگری، بخش جوانان ها و وظائف اولیه در ستاد ایجاد شدند مانند ب ها با تقسیم کار برخی نهاد

متشکل از )آوری اسلحه و وسائل اهدایی هواداران، بخش ارتباطات، انتشارات و تبلیغات، بخش نظامی  ترانسپورت و جمع: مانند

گونه  ره که اغلب بدون هیچ، نشریه کار و غی(کردند را منتشر می »...سرباز« ای از نظامیان، همافران و غیره که اوایل نشریه مخفی عده

بعد از انتخاب مرکزیت جدید، گام بزرگی در جهت سر و سامان دادن امور . ای پی ریزی شدند تجربه قبلی به طور ابتدایی و نطفه

یالتی بهتر به مرور اوضاع تشک. ها منتقل شدند ها به تدریج به خانه فعالیت. اهلل ستاد سازمان را به تعطیلی کشاند اما حزب. برداشته شد

مجید، فرخ، حیدر، خسرو و )پنج نفره هیئت  بتدریج جای خود را به یک( رفقا مجید، منصور و خسرو)سه نفره اجرایی هیئت  .شد

ساختار . ای به نام تشکیالت مرکزی خبری نبود هنوز از شعبه(. حسن و یا امیر داد البته ممکن است همه این اسامی دقیق نباشد

گونه طرحی از سوی مرکزیت، به طور خودجوش توسط رفقا در محل بتدریج  ها بدون هیچ و شهرستان ها تشکیالتی استان

 . دهی شدند سازمان
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هر یک از . های بزرگ به دایره یا شعبه ویژه مربوط به رسیدگی امورشان در مرکزیت وصل نبودند ها و شهرستان تشکیالت استان

هنوز از سیستم . دادند داگانه و یا اغلب در جلسات مرکزیت گزارشاتی میها که عضومرکزیت بودند ج مسئولین شهرستان

ها به طور خود انگیخته در دستور بحث و  اخبار و حوادث متعدد بسته به مهم بودن آن. گیری خبری نبود دهی و گزارش گزارش

اهمیت مسایل یا اغلب تابع اختالفاتی های مرکزیت تابع  به طورکلی تعیین موضوعات نشست. گرفتند گیری مرکزیت قرار می تصمیم

تا این زمان مرکزیت متشکل از پانزده نفر به . داد های سیاسی میان مدعیان اصلی رخ می یگیر موضعبود که روی برخی مسایل و 

صوالً خود ا. کرد مرکزیت با خود ترمیمی جای افراد رفته را با تعدادی دیگر از کادرهای مناسب پر می. اضافه تعدادی مشاور بود

در باره کلیات ساختار سازمانی و شیوه و . ترمیم کردن کمیته مرکزی تا ده سال بعد یعنی تا تشکیل اولین گنگره سازمان ادامه داشت

 . های کار کمیته مرکزی در صفحات بعد به طور جداگانه توضیح خواهم داد مکانیسم

. های جدی همراه بود گی تجربه ها و بی ه خصوص اوایل با آشفتگیهای متعدد اعضاء و مشاوران کمیته مرکزی، ب جریان ترمیم

کاری رایج، حتا بدون مشورت جدی و صریح و یا در برخی موارد بدون اطالع و  انتخاب اغلب رفقا، در چهار چوب فرهنگ پنهان

 [ ۴۷. ]شد ها انجام می یا جلب موافقت قبلی کاندیدا

. وظایف کمیته مرکزی را در فاصله دو نشست بر عهده داشت( یا سیاسی)اجرائی یئت ه پنج نفره به نامهیئت  در این زمان یک

این شعبه با مسئولیت . شعبه مرکزی تشکیالت در رهبری سازمان پایه گذاری شد ۸۱چندی بعد از انشعاب اقلیت، در نیمه دوم سال 

، انوشروان لطفی و من (بهروز)ن پوررضای خلیق ، حس(بهمن)و چهار عضو شامل هادی میر مؤیدی ( کیومرث)اصغر سلطان آبادی 

ها، اصالح ساختار تشکیالت و سر  ، تهیه برخی آئین نامه این شعبه به تدریج به بررسی و رسیدگی به امور عضوگیری. تشکیل شد

. گذاشته شد هایی به اجرا در اصالح و بهبود کارکرد تشکیالتی به مرور طرح. نویس اساسنامه سازمان پرداخت آخر تهیه پیش

هر یک از ما مسئول ناظر چند استان . ها تحت کنترل مستقیم شعبه مرکزی تشکیالت قرار گرفتند تشکیالت سازمان در کلیه استان

. را بر عهده داشتم( و برای مدت کوتاهی کردستان)های مازندران، ترکمن صحرا و خراسان  من مسئولیت نظارت بر استان. بودیم

ها و بیشتر در جلسات شعبه مرکزی تشکیالت  چنینی بخش عمده وقتمان در سفر و یا در جلسات شهرستان این برای اجرای وظایفی

به لحاظ فکری مطالعات من پیرامون منابع . های چند روزه کمیته مرکزی اختصاص داشت مابقی نیز به اجالس. گذشت می

تر در اجرای برنامه  کمی دیر. زد مرکزی ضروری بودند دور میگیری کمیته  ها برای تصمیم تشکیالتی و مقاالتی که مطالعه آن

تر بگویم مطالعات و  اما اگر دقیق. ای داشتم مطالعاتی که از سوی شعبه ترویج و آموزش ارایه شده بود، مطالعات گسترده

سنگین عضویت در کمیته های الزم در انجام وظائف و مسئولیت  های تئوریک به مثابه کار نظری برای ارتقا توانمندی فعالیت

دارانه در جهت  مطالعات نظری من پیرامون انترناسیونالیسم پرولتری و غیره نیز در واقع چیزی جز مطالعاتی جانب. مرکزی، نداشتم

توانم از خالقیت، مو شکافی و نقد و بررسی قابل  در این عرصه نمی. ای که حی و حاضر داشتیم نبود تبیین اقناعی پراتیک سیاسی

 . تکاء در مقایسه با دوستان دیگر، سخنی به میان آورما
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ها  بسیاری از امور رهبری توسط برخی از کادر. ها از تشکیالت تهران به روشنی تفکیک نشده بود تشکیالت رهبری سازمان تا مدت

مسایل غیر ضروری رهبری به  ها و انتقال برخی این مساله همواره موجب اختالل در کار. شد یا واحدهای تشکیالت تهران انجام می

ها،  به ویژه در بحبوحه اختالفات و انشعاب. شد ای منتشر می درون تشکیالت آن هم نه به همه اعضای سازمان بلکه به طور رابطه

، شعب دیگر ایجاد (تر تر یا دیر کمی زود)به موازات تشکیل شعبه مرکزی . آورد های جدی به وجود می مشکالت و حتا سوءتفاهم

تر  یا تقویت شدند مانند کارگری، دهقانی، تبلیغات، نشر و انتشارات، زنان، مالی، اقتصاد و دبیرخانه کمیته مرکزی و از همه دیر و

همان اوائل به وجود آمده بودند مانند شعبه کارگری یا    البته برخی از شعب به لحاظ زمانی از. شعبه اطالعات و امنیت نیز ایجاد شد

 . ، نشریه کار و غیره(ها نه به همین نام)تشارات تبلیغات یا ان

این سازمان . کرد سازمان جوانان به صورت یک تشکیالت سراسری موازی سازماندهی شد که زیر نظر شعبه تشکیالت کار می

د نشریه تشکیالت جوانان برای خو. شد سیاسی بود رهبری میهیئت  خود عضو که آنچنین از طریق مهدی فتاپور مسؤول ناظر  هم

. شد به طورکلی ساختار تشکیالتی سازمان بتدریج مشابه ساختار احزاب کمونیستی می. کرد منتشر می »پیشگام« ای به نام جداگانه

که مساله وحدت با  ۱۰این امر تا اواخر سال . شد های ایالتی و والیتی و تشکیالت کمیته مرکزی می یعنی کل سازمان شامل واحد

 . قرار گرفت، به طول انجامید حزب توده در دستور

بعد از طی مراحل اولیه و کاهش منابع . در سال شصت، مشکالت مالی سازمان بتدریج به یکی از مسایل جدی تبدیل شد

انداز روشنی  چشم. ای در تنگنای مالی قرار گرفت ها، سازمان به طور فزاینده های مالی هواداران و محدود بودن حق عضویت کمک

شعبه پس از بررسی . شعبه مرکزی تشکیالت موظف شد که برای این مساله راه حلی بیابد. رسید حل این مشکل به نظر نمینیز برای 

ها، اعضاء و  های مالی است که سازمان به بسیاری از کادر ها مربوط به کمک امور مالی سازمان به این نتیجه رسید بخش عمده هزینه

های تمام وقت سازمانی از  ها که به دلیل فعالیت این رو شعبه طی فراخوانی از کلیه اعضاء و کادراز . کند حتا هواداران پرداخت می

مساله این بود که با انقالب . اشتغال به کار باز مانده بودند خواست طبق یک برنامه زمان بندی شده به جستجوی شغل و کار بپردازند

ها که شاغل  ای از آن عده. از هواداران یکسره به کارهای انقالبی روی آوردند ها ریخته بود، بخش بزرگی بهمن که ملت به خیابان

یان تشکیل دانشجوبخش بزرگی از فعاالن سازمان را جوانان و . بودند دست از کار و شغل خود کشیده و دیگر به سر کار نرفتند

اما بتدریج بدون . کرد ل خاص مالی ایجاد نمیاین وضعیت اوایل مشک. کردند دادند که عموماً در میان خانواده زندگی می می

ای از اینان نیز به عضویت سازمان در آمدند که به  بخش قابل مالحظه. دریافت کمک از سازمان ادامه فعالیت برایشان مقدور نبود

ریافتی از های د با گذشت زمان تأمین هزینه زندگی آنان و کاهش کمک. گرفتند ای از سازمان کمک می خاطر فعالیت حرفه

 . عالقمندان سازمان، مشکل آفرین شد

ها و اعضای غیر شاغل خواست که با رفتن به سر کار، بار سنگین مالی را از دوش سازمان  شعبه مرکزی تشکیالت از همه کادر

عضای رهبری ها و از جمله ا ای بودن یکایک اعضاء و کادر های حرفه ها و ضرورت در جریان اجرای این پروژه، مالک. بردارند
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ای تعداد زیادی از رفقا بتدریج جای خود را به عده معدودی از  های خودانگیخته حرفه بدین ترتیب فعالیت. سازمان مشخص شد

های  این امر از جنبه. شدند ای سازمان یافته سپرد که از سوی شعبه مرکزی سازمان مشخص و کنترل و هدایت می کادرهای حرفه

آمیز این  اجرای موفقیت. ها و اعضای سازمان نیز دارای ارزش و اهمیت زیادی بود ت هویت اقتصادی کادرمحتوای اجتماعی و تثبی

های سیاسی اجتماعی سازمان کمک  توانست به گسترش پایه برنامه، نقش مهمی در تثبیت هویت اجتماعی سازمان داشته و می

 . برساند

قبالً به این . یافت ای حزب توده نیز به درون سازمان راه  ها و یا منابع ترجمه هطی روند نزدیکی سازمان به حزب توده، بتدریج نوشت

اصوالً برای مطالعه آثار قلمی نیروهای دیگر و به طورکلی . شد ها به جز آثار لنین و یا منابع مارکسیستی کالسیک، اعتنائی نمی نوشته

مطالعه آثار دیگران امری فردی بود . یا ممنوعیتی وجود نداشت گونه محدودیت ای از هر کسی در سازمان هیچ هر کتاب و نوشته

. های نظری دیگران است لعه نوشته این امر بدان معنا نبود که سازمان مشوق مطا. گرفت که بدون محدودیت و یا هدایت صورت می

به طورکلی با منابع . عاتی قرار داشتهای سازمان و یا منابعی که مورد تأیید سازمان بود، همواره در درجه اول اهمیت مطال نوشته

گرفت، بدون شکلی از  مورد مطالعه قرار میهرکس  به عنوان مثال کتابی که توسط. کرد ها عمل می داوری مطالعاتی، نوعی پیش

را با  آنتوان  شد که نمی در واقع نوعی ممیزی القایی در مطالعات اعمال می. شد خوانده نمی( چه مثبت و چه منفی)ها  داوری پیش

این وضعیت به نظر من در . شد، مقایسه کرد ممنوعیت یا حتا محدودیت مطالعاتی که مثالً در سازمان مجاهدین خلق اعمال می

در . توانست در صفوف نیروهای چپ سازمان یافته راه یابد به همین دلیل افکار متفاوت همواره می. های چپ حاکم بود تمامی گروه

البته به ندرت ترک . رسیدند های رایج به نقطه نظرات دیگری می شدند که با وجود پیش داوری دی پیدا میصفوف سازمان نیز افرا

هایی فرد تمایل خود را از فعالیت  در چنین نقطه. آمد رها کردن اندیشه مارکسیستی به شکل مستقیم پیش می   عمومی بینش چپ و یا

به هرحال در سازمان اکثریت به مرور ادبیات احزاب . آورد روی می  به انشعاب داد و یا سیاسی و به ویژه تشکیالتی از دست می

ها با تدارکات و آماده  پلنوم. تغییر نام داد »پلنوم کمیته مرکزی« از جمله جلسات کمیته مرکزی به. کرد کمونیست جا باز می

 . شدند های بهتری تشکیل می سازی

 

های  این طرح بعد از مطالعه و بحث. نویس اساسنامه موقت سازمان بود تهیه پیش یکی از کارهای مهم شعبه مرکزی تشکیالت،

تر و یا هم زمان،  کمی دیر. طوالنی و مکرر، با حک و اصالح متعدد، در شعبه تشکیالت تصویب و به کمیته مرکزی ارایه شد

ها بعد از آماده شدن به پلنوم ارایه  ن طرحای. نویس طرح برنامه سازمان نیز توسط رفقای دیگر در کمیته مرکزی تهیه شد پیش

های  برخی مقاالت و نوشته. گرفت های کار شده مورد بررسی و یا تصویب قرار می های کمیته مرکزی، طرح در اجالس. شد می

   ها در ین طرحا. شد به پلنوم داده می »در راه وحدت« مهم که دست کمی از طرح اساسنامه یا برنامه برای سازمان نداشت مانند جزوه

در طرح اساسنامه پیشنهادی ساختار تشکیالتی سازمان در کلیت خود با احزاب کمونیست . رسیدند همان یک جلسه به تصویب نمی
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در این موارد در بخش دیگری بیشتر توضیح . بینی شده بود سیاسی و غیره پیشهیئت  دبیران،هیئت  دبیر اول،. انطباق پیدا کرده بود

 . خواهم داد

های تلویزیونی با شرکت سازمان، حزب توده و برخی از نمایندگان حکومت انجام  یک رشته مناظره ۱۰و اوائل  ۸۱در اواخر سال 

اهلل بهشتی، نورالدین  در یکی مناظره سیاسی با شرکت آیت. ها به طور کلی در دو گروه جداگانه انجام گرفت این مناظره. گرفت

و در دیگری ( سیاسی کمیته مرکزی سازمان اکثریتهیئت  عضو)و مهدی فتاپور ( زی حزب تودهدبیر اول کمیته مرک)کیانوری 

و فرخ ( از رهبری حزب توده)اهلل مصباح یزدی و احسان طبری  مناظره نظری و فلسفی با شرکت دکتر عبدالکریم سروش و آیت

. قیم از تلویزیون سراسری پخش گردید، طی چند جلسه انجام شد که به طورمست(از رهبری سازمان اکثریت)نگهدار 
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 قیام مجاهدین خلق
از آن پس مجاهدین به طور . ترین چرخش سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران با تحریم رفراندوم قانون اساسی، آغاز شد مهم

هدین نیز بعد از این های اجتماعی مجا یابی و گردآوری نیرو و گسترش پایه سازمان. آشکار در موضع اپوزیسیون قرار گرفتند

مجاهدین خلق در . ای از مردم را به سوی خود جلب کنند های فزاینده آنان توانستند بخش. چرخش به نحو محسوسی شتاب گرفت

شد، با چهره مذهبی خود به طور کلی از موقعیت سیاسی و اجتماعی و  موضع اپوزیسیون که مستمراً بر عمق و ابعاد آن افزوده می

فضای . ای داشتند در واقع مجاهدین در مقایسه با کلیه نیروهای چپ در آن زمان موقعیت ویژه. گیری برخوردار بودند فرهنگی چشم

سنگین مذهبی انقالب و تسلط بسیاری از شعائر و آداب و رسوم مذهبی در جنبش سیاسی ملت، شرایط مساعدتری برای فعالیت با 

های غیر سنتی مردم به  های روحانیون، الیه ها و هدف رو شدن تدریجی شیوه به خصوص با. چهره مذهبی به وجود آورده بود

در حال کسب تجربه حکومت مذهبی روحانیون بودند اما هنوز با مفاهیم و گرچه  اکثریت مردم. شدند تدریج نومید و ناراضی می

گرایانه آنان، موجب  ارا واپسگیری آشک خلف وعده روحانیون و جهت. چگونگی یک حکومت سکوالر آشنائی جدی نداشتند

کرد روحانیون سنتی حاکم با تبلیغات و  هایی که در مقام مقایسه عمل آن. شد تر جامعه می های آماده سر خوردگی و دلسردی الیه

که با آلترناتیوی . تری را در مقابل خود ببینند توانستند آلترناتیو بهتر و امروزی گرفتند، می مواضع سازمان مجاهدین قرار می

جویی آنان از  در عین حال سابقه مبارزاتی مجاهدین در رژیم سابق و بهره. تر بود مذهبی آنان نیز سازگار -گرایشات سیاسی

توانست اعتماد و اطمینان مردم را جلب  شد که می ای محسوب می و شهدای خود، در آن زمان امتیاز برجسته گذاران بنیانمحبوبیت 

مواضع سیاسی متفاوت این دو سازمان انعکاس متفاوتی در . ائیان و مجاهدین تقریباً به طور مشابه وجود داشتاین امر برای فد. نماید

 . جامعه داشت

را که بالفاصله از ( نظام سیاسی غیر مذهبی و نه غیر ایدئولوژیک)هایی از مردم با گرایشات سکوالر  همان ابتدا بخش   فدائیان از

اما تغییر تدریجی مواضع فدائیان بعد از سقوط دولت موقت و سپس وقوع . ه خود جلب کرده بودندروحانیون روی گرداندند، ب

در عین حال نزدیکی . های اجتماعی فدائیان به وجود آورد انشعاب سنگین و مخرب اقلیت، به طور کلی شکاف بزرگی در پایه

ایران نیز بود، رفته رفته چهره مستقل و  با نزدیکی به حزب تودهفزاینده بخش عمده فدائیان به روحانیون حاکم، که به نوعی مترادف 

ای از عالقمندان سیاسی سازمان به طور  در نتیجه اعتماد و امید بخش قابل مالحظه. های جهانی سازمان را تیره کرد مرتبط با قطب نا

نیز توانایی سیاسی الزم برای جذب  سازمان اقلیت. در مقابل، کشش به مواضع سیاسی مجاهدین افزایش یافت. جدی ضعیف شد

 . فدائیان در کلیت خود، از نظر پایگاه سیاسی اجتماعی، در وضعیت مناسبی قرار نداشتند. نداشترا ها  این الیه
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با برافراشتن پرچم اعتراض و افشاگری فزاینده علیه ( متناسب با شرایط آن زمان)مجاهدین خلق به مثابه یک سازمان مذهبی و مدرن 

های  با در پیش گرفتن چنین سیاستی، مجاهدین توانستند الیه. ای تبدیل شدند حانیون حاکم، بتدریج به نیروی مقاومت پرجاذبهرو

ضد . گرایان را نیز به خود جلب کردند های اجتماعی ملی مجاهدین امید الیه. تری از مردم را به سوی خود جلب کنند گسترده

ها شبانه روز مورد تهاجم و  دین و وابسته و نظایر این منتقد انقالبی را با نام کمونیست و بیهای درون حاکمیت که هر  کمونیست

. توانستند مجاهدین خلق را به المذهبی و یا وابستگی به شرق و یا غرب متهم کنند دادند، به سادگی نمی اتهامات ناروا قرار می

چهره متناسب خود را به ( سازمان پیکار برای آزادی طبقه کارگر)ست مجاهدین تا این زمان با مرز بندی علیه مجاهدین مارکسی

اتخاذ سیاست اپوزیسیونی . در یک نگاه کلی مجاهدین خلق از امتیازات و موقعیت مناسبی در جامعه برخوردار بودند. دست آوردند

 . گیری برای مجاهدین در پی داشت مهای مداوم علیه روحانیون سنتی برای یک دوره حداقل پانزده ماهه، نتایج چش و افشاگری

های تلویزیونی آنان با  با پشت سر گذاشتن مناظره. سان سازمان مجاهدین از نفوذ و اعتبار بیشتری در جامعه برخوردار شد بدین

ه جزو ای و بقیه کسانی ک بهشتی، رفسنجانی، خامنه)اهلل خمینی  های فزاینده علیه یاران نزدیک آیت بهشتی و غیره، افشاگری

آوری به  های بیشتری از مردم و روی سردی الیه ، موجب سرعت بخشیدن به دل(های اصلی و ذی نفوذ حاکمان روحانی بودند طرف

ها قبل  به همین منظور از مدت. کردند ها بتدریج خود را برای کسب قدرت سیاسی آماده می در این پروسه آن. شد مجاهدین می

این تشکیالت، با وجود تبلیغات و سر و صدای بسیار، . بر پا کردند »میلیشیا« ن و جوانان هوادار به نامتشکیالتی سراسری از نو جوانا

از نظر سیاسی مجاهدین در . فشانی، در حقیقت هیچ آمادگی رزمی جدی نیافت به غیر از آموزش ابتدایی و تقویت روحیه جان

صدر توانستند در گسترش نفوذ خود در جامعه قدم مهمی به جلو  ه بنیجریان انتخاب اولین رئیس جمهور ایران، با نزدیک شدن ب

 . حذف غیر قانونی مسعود رجوی از کاندیداتوری ریاست جمهوری، بر حقانیت انتقادات این سازمان افزود. بردارند

گیرانه  ن بودند، غافلاهلل بهشتی و دیگرا با حمله ارتش عراق به ایران، مجاهدین که سخت سرگرم افشاگری هر روزه علیه آیت

، ۸۱در اواخر سال . اما طولی نکشید شکاف میان حکومت و مجاهدین دوباره تشدید شد. مجبور به تغییر موضع تاکتیکی خود شدند

. و مجاهدین گردید صدر بنیداران  هایی میان طرف کاری این امر موجب هم. بیشتر شد صدر بنیها به رییس جمهور  نزدیکی آن

ها در عمل خط و ربط او را  آن. اهلل خمینی بود عنوان رئیس جمهور حکومت اسالمی زیر فشار اطرافیان آیتبه  صدر بنی

و مجاهدین، بتدریج به  صدر بنیاما نزدیکی . کردند در واقع همانند دولت موقت مهندس بازرگان با او برخورد می. خواندند نمی

در دستور کار آنان  صدر بنیتصمیم به برانداختن . ر موجب وحشت روحانیون شداین ام. ها انجامید تری میان آن کاری گسترده هم

حکومت از مجاهدین مصرانه . های مجاهدین و روحانیون حاکم باز هم شدت پیدا کرد در این میان کشمکش. قرار گرفت

اهلل  اهدین نیز همواره صف آیتمج. ها به خوبی از مقاصد مجاهدین آگاه بودند آن. های خود را زمین بگذارند خواست سالح می

برای )اهلل خمینی  بار مسعود رجوی رهبر مجاهدین آمادگی خود را برای مالقات با آیت یک. داشتند خمینی را از بقیه جدا نگاه می

ساب اهلل که خود در برخوردهای ح اما آیت. اعالم کرد(. توضیح مواضع خود یا جلب اعتماد او و یا افشاگری علیه نزدیکان وی
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های تعیین کننده مهارتی تمام داشت، با آگاهی از مقاصد مجاهدین، در پاسخ  های سنجیده و اقدام در لحظه شده و اتخاذ تاکتیک

و چون مسئله !! تان را زمین بگذارید الزم نیست به دیدار من بیائید من خود به دیدارتان خواهم آمد شما اول اسلحه: رجوی گفت

داد، هیچ پاسخی به درخواست  ها را تشکیل می های آن سایل مجاهدین و در حقیقت کارپایه فعالیتچنان از اهم م سالح هم

 های فشار گروه. ها از رو بسته شد دیگر شمشیر. های بحرانی رسید های متقابل طرفین به نقطه از آن پس کشمکش. الهی ندادند آیت

 . کردند آمیز و یا مسلحانه می های خشونت را تحریک و وادار به واکنشنیز دست بردار نبودند و با تمام قوا مجاهدین اهلل  حزب

نه تنها کمترین ( نزدیک به دو سال و نیم)به طورکلی مجاهدین خلق با رهبری مسعود رجوی طی تمام مدت بعد از انقالب بهمن 

های گذشته، پیوند و  ن احساسات و عالقمندیهما   تجدید نظری نسبت به مساله مشی و مبارزه چریکی قبل از انقالب نکردند، بلکه با

های عاطفی  همان دستگاه ارزشی و دلبستگی   در مقایسه با فدائیان در واقع مجاهدین بیشتر در. هویت خود را با سالح حفظ کردند

قعیتی به کلی غیر قابل العاده متفاوت و مو ها در شرایط جدید خود را در ابعاد فوق آن. در جا زدند( »ی فدائی خلقها چریک« مشابه)

گیر  دهی و امکانات و چه به خصوص از نظر گستردگی چشم به راستی مجاهدین چه از نظر تعداد، سازمان. دیدند قیاس با گذشته می

 این امر، متأسفانه. العاده مناسبی قرار گرفته بودند عالقمندان و هوادارانشان در سراسر کشور و چه از نظر سیاسی در موقعیت فوق

 . های بسیار اغراق آمیز و تجریدی از امکانات و موقعیت جدیدشان شد موجب تسلط ارزیابی

به گمان . گیر مجاهدین خلق ظرف مدت کوتاهی، آنان را به دام یک اشتباه محاسبه تاریخی انداخت رشد و گسترش سریع و چشم

 . آمدند ها می کنده شده و به سوی آنچنان با سرعت از حاکمیت  گیرندگان مجاهدین، مردم هم رهبران و تصمیم

اهلل خمینی و نفوذ عمیق وی در جامعه را  مجاهدین تناسب قوای خود با پایگاه اجتماعی، ایدئولوژیکی و سیاسی بسیار وسیع آیت

. ار نبودنداهلل و یاران نزدیک وی تنها از نفوذ و حمایت گسترده مردم برخورد ها گذشته آیت از همه این. بسیار دست کم گرفتند

ها مانند پارلمان، دستگاه قضائی و اداری و منابع عظیم  های اصلی دولتی نظیر کمیته، سپاه، ارتش و دیگر نهاد آنان اکنون تمامی اهرم

ها و  چنین زندان های گروهی مانند مطبوعات، رادیو و تلویزیون و هم ، و نیز امکانات تبلیغی و رسانه(ترین آن نفت مهم)مالی دولت 

اهلل خمینی  ها آیت نظر از همه این صرف. ها را در اختیار داشتند ها و نظایر این ها، پادگان ها و اماکن مختلف کالنتری بیمارستان

مذهبی جامعه برخوردار بود که همانند  -های سنتی ایدئولوژیک در میان الیه -چنان از حمایت مستحکم و خودجوش اجتماعی هم

چنین به کمک اشکال و  و هم)گی سنتی  تحرک و سازمان یافته. و اشاره او حاضر به هر کاری بودند باز زیر فرمان ارتشی جان

اهلل و روحانیون پیرو او را که از آغاز با تعرض و هجوم  گیر از پایگاه مستقیم اجتماعی آیت این توده چشم( امکانات حکومتی

اهلل  حزب. شد دست کم گرفت وجه نمی تمام نشان داده بودند، به هیچ رحمی و قساوت فزاینده به دگراندیشان گوناگون از خود بی

گیری اسلحه گرم مانند پرتاب نارنجک در  ها، از به کار طی دو سال و اندی بعد از انقالب در تخریب و بر هم زدن تمامی تجمع

سازمان به مناسبت اول ماه مه  میتینگ. دسازمان فدائیان ابائی نداشتن میتینگهای مسالمت آمیز دگراندیشان مانند  میتینگصفوف 

بر اثر پرتاب چند . اهلل تحت حمایت کمیته و سپاه به خون کشیده شد های فشار حزب توسط گروه( ۱۰اردیبهشت سال  ۰۰در)
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ر در همین تهاجم وحشیانه بود که اکبر دوستدا. ای نیز زخمی گردیدند به میان جمعیت، کودکی کشته شد و عده »جنگی« نارنجک

های فشار  ها و سپاه پاسداران و گروه سان کمیته بدین. صنایع عضو کمیته مرکزی سازمان اکثریت یک پای خود را از دست داد

اهلل تا آن اندازه آبدیده و مجهز شده بودند که بتوانند به سرعت و در عرض یک نیم روز جمعیت انبوهی از مردم هنوز دلبسته  حزب

 . ها بیاورند ب را به خیاباناهلل خمینی و انقال به آیت

ها و  نکته بسیار مهمی که به لحاظ شرایط عمومی از دید و نگاه مجاهدین به نحوی وارونه به حساب گرفته شد، ادامه جنگ در جبهه

نگ جنگ ج« بود که هر روزه شعار ها هزار نفری مردمی  تمرکز نیروهای رزمی حکومت اعم از ارتش و سپاه پاسداران و انبوه صد

هایی که محصول هر جنگی است، مردم را بیش از  ها و ویرانی شرایطی که در مقابل موشک پرانی و بمباران. دادند می »تا پیروزی

، بر رئیس جمهور فشار »!موشک جواب موشک! صدر بنی، صدر بنی« کرد و با شعارهایی مانند پیش به ادامه جنگ تشویق می

لوحانه، با  گری ساده مجاهدین در این زمینه مهم با ذهنی. اهدین به طور وارونه ارزیابی شدنداین مردم در محاسبه مج. آوردند می

سازند،  ها روان می هایی که جوانان و سربازان و دیگر نیروهای مسلح را با زور و تهدید حکومت به جبهه سازی از جنگ قرینه

هنوز هفت هشت ماه از . ع از میهن در مقابل تجاوز آشکار عراق بوددر آن زمان برای مردم ایران، ادامه جنگ، دفا. برخورد کردند

ها  هنوز و تا مدت. هنوز خرمشهر و بسیاری نقاط خوزستان و مناطق مرزی ایران در اشغال ارتش عراق بود. شروع جنگ نگذشته بود

ها  ها هزار و یا میلیون ی جنگ صدها ها هزار داوطلب جنگ بود، هنوز در پشت جبهه ها و صد ها مملو از ده بعد، صفوف جبهه

 . ها بودند داوطلب مشغول یاری رساندن به جبهه

کردند،  اینکه روحانیون حاکم با ادامه جنگ و رد هر نوع آتش بس معقول از سوی مجامع بین المللی، مقاصد خود را دنبال می

ال اول جنگ، امر دفاع از میهن اشغال شده با منافع در یکی دو س. کرد تفاوتی نمی( در صورت آگاهی از آن احت)برای ملت ایران 

ضمن اینکه تفکیک این مسایل در جامعه آن هم در آن زمان نه ممکن . خاص روحانیون هم سو و در حقیقت برهم انطباق داشتند

ها برای  ای همه اینسو. خورد ها و خیانت و کمک به دشمن می هرگونه تالشی در این زمینه فوراً انگ تضعیف جبهه! بود و نه آسان

ای بود که بتوانند همه رقبا و مخالفین را در وضعیت فشار جدی قرار داده  ترین توجیه و بهانه روحانیون ادامه جنگ بهترین و مناسب

ز ای به قول خودشان آسمانی بود که توانستند ا جنگ برای روحانیون مائده. و سرانجام با سرکوب قهر آمیز از سر راه خود بردارند

ساله، صحت این حقیقت را  ۵های غیر قابل انکار ادامه لجوجانه جنگ  واقعیت. آن برای خود لباس گشاد بدوزند و بر تن ملت کنند

ها با  به گمان خام آن. نهایت بزرگ مجاهدین نیست   گر خطای وحشتناک و بی وجه توجیه اما این حقایق به هیچ. به ثبوت رساند

 !! رسید ها قیام علیه روحانیون با سهولت بیشتری به نتیجه می مشغول بودن رژیم در جبهه

گویا مورد  صدر بنی. ، زنگ خطری برای روحانیون بودصدر بنیکاری مجاهدین و رئیس جمهور  از نظر سیاسی، نزدیکی و هم

یون حاکم را به وحشت حتا شایعه این مسئله روحان. عالقه برخی از سران ارتش و نیروهای هوایی و دریایی قرار گرفته بود

بر کفه موازنه قدرت در حاکمیت به نفع  صدر بنیهای پنهانی یا کمتر آشکار مجاهدین و  کاری در آن زمان هم. انداخت می
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طی چند ماه آخر ریاست جمهوری، در واقع دامنه . در دستگاه اجرایی حکومت در واقع تنها بود صدر بنیاما . افزود مجاهدین می

به هرحال ائتالف . های جنگ مشغول بود نیز بیشتر به مسایل جبهه صدر بنی. تر کرده بودند را محدود و محدود عمل و قدرت او

از یک سو و مخالفت فزاینده  صدر بنیبا طرفداران ( که اکنون به یک نیروی عظیم تبدیل شده بودند)سیاسی و عملی مجاهدین 

خواست مانند مهندس بازرگان خود استعفاء کرده و میدان را خالی نماید از سوی  که منتخب مستقیم مردم بود و اینکه نمی صدر بنی

های پایانی ریاست جمهوری بتدریج سیاست حذف روحانیون را از قدرت در  در ماه صدر بنی. نقطه نهایی کشاند دیگر کار را به 

ها  در پی تشدید کشمکش. خوانی نداشت مبا تناسب قوای حاکم بر کشور و در قدرت سیاسی ه صدر بنیاین تالش . پیش گرفت

 صدر بنیای تدارکات قانونی و غیر قانونی خلع  اهلل خمینی و نزدیکان وی به طور حساب شده و روحانیون حاکم، آیت صدر بنیمیان 

ظاهر به طریق و به . اهلل موسوی اردبیلی دادستان کل کشور، مجلس وارد عمل شد های آیت پس از پرونده سازی. را در پیش گرفتند

 . خلع شد صدر بنیاهلل خمینی،  مصوبات مجلس و صحه گذاری آیت

به تظاهرات موضعی در محالت  صدر بنیراهی طرفداران  آنان با هم. مجاهدین خلق البته منتظر اجرای چنین سناریویی نشدند

این . و بیشتر نیز شرکت داشتند زدند که در آن جمعیت حدود چند صد نفری دست می( ها در اوایل شب)مختلف شهر تهران 

فشار و تحریک . به روز موعود تبدیل شد ۰۴۱۰خرداد سال  ۴۰روز . حرکات طولی نکشید که به قیام تمام عیار مجاهدین منتهی شد

اهلل و کلیه مذهبیون سنتی  خشونت میدان نشو و نما و تاخت و تاز حزب. داد اهلل مجاهدین را کماکان به خشونت سوق می حزب

آنان در واقع امر، مأموران همیشه آماده رهبران روحانی بودند . ها چندان به نقشه و یا پرده پوشی احتیاجی نداشتند آن. متعصب بود

غیرخودی  توانستند هر تجمع می »اهلل ، رهبر فقط روحهللا حزب فقط حزب« گونه واهمه و تعقیب و مجازاتی تنها با شعار که بدون هیچ

بودند که صادقانه و ساده دالنه به شعارهای   های مذهبی مردمی ها نیروی محرکه و تحریک کننده توده ها تا مدت آن .را بر هم بزنند

. در آن زمان هنوز هویت و نقش و عملکرد آنان برای توده وسیع مردم به وضوح مشخص نبود. چنان باور داشتند رهبران روحانی هم

در واقع . آمدند دوستدار انقالب و روحانیون، در ظاهر به طور خود جوش به حرکت در میآنان به عنوان بخشی از مردم مذهبی و 

اهلل به اهرم  اما با گذشت زمان به خصوص با محکمتر شدن جای پای روحانیون در حکومت، حزب. از ابتدا کم و بیش چنین بودند

آمد، به بهانه به جوش آمدن غیرت مذهبی مردم، روانه  یروحانی تبدیل شد که در هر جا که الزم م »حاکمان« فشار سازمان یافته

 . شدند صحنه می

اهلل با بسیج سریع مردم و راه اندازی تظاهرات و راه پیمایی در  حزب. همان روز اول در تهران با ناکامی مواجه شد   قیام مجاهدین در

با قاب شکسته که به طور وارونه در تظاهرات حمل  صدر نیبهای  های تهران و برای تداعی فرار شاه با در دست داشتن پوستر خیابان

. من آن موقع درست در مجاورت میدان فردوسی سکونت داشتم. چون بهمنی عظیم، تظاهرات مجاهدین را به هم زدند شد، هم می

و تنها توانستیم مرحله پایانی  ما کمی دیر رسیدیم. تر رفتیم های باال به اتفاق رفیق سازمانی هم منزلمان، به میدان فردوسی و خیابان

تعدادی اتوبوس شرکت واحد نیم . دستجات کوچک پراکنده از تظاهرات هنوز وجود داشتند. اهلل را ببینیم تظاهرات گسترده حزب
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به در مقابل چشمان ما، سپاه یا کمیته . قرار داشت( باالی میدان فردوسی)سوخته یا درهم شکسته، به صورت راه بندان در خیابان 

اللهی، تعدادی مظنون را بازداشت و سوار ماشین کرده و به جای نامعلوم روان  همان مردم متعصب حزب   های پراکنده از کمک جمع

 . کردند

یکی دو ساعت قبل از این ماجرا تعدادی دختر از نو جوانان چهارده پانزده ساله مجاهد که با خود فلفل و سایر مواد مشابه و تیغ 

شتند در مجاورت آپارتمان ما جمع شده بودند و گویا منتظر فرمانی از مسئوالن خود بودند و یا در معرض تعقیب سپاه بری دا موکت

اما . ها خواست که موقتاً به آپارتمان ما بیایند تا بعد از بهتر شدن اوضاع بروند همسرم مهرنوش از آن. و خطر بازداشت قرار داشتند

مهرنوش گفت آخر . گفتند که ما دستور داریم که بمانیم و مبارزه کنیم ش و تمنا هم قبول نکردند میبا خواه. ها امتناع کردند آن

تا اینکه بعد از مدت کوتاهی، سپاه سر رسید و همه این نوباوگان . خواهید بجنگید؟ جوابی نیامد شما حتا اسلحه هم ندارید چطور می

 . گاه اوین بردند معصوم را به احتمال زیاد به قتل

آنان جنگ . همان روز اول، به عملیات چریک شهری روی آوردند   های مبارزه بعد از ناکامی در مجاهدین در استفاده از تاکتیک

های پیاپی در تأسیسات نظامی و  گذاری  چریکی شهری را در ابعادی گسترده مانند تظاهرات مسلحانه در پیش گرفته و ترور و بمب

طی چندین روز و . هایی مبین شکستشان برای تصاحب قدرت بود اتخاذ چنین شیوه. غیره به راه انداختند غیر نظامی کمیته و سپاه و

های مرکزی شهر از جمله در  در برخی از خیابان( حدود نیم ساعت)های پیاپی  ها و تیراندازی چند هفته، صدای رگبار مسلسل

شته ترورهای گسترده در باال و در بدنه حکومت انجام شد که گفته در این فاصله یک ر. رسید اطراف میدان فردوسی به گوش می

بیش از « ها انفجار در دفتر حزب جمهوری اسالمی بود که به کشته شدن به قول حکومت ترین آن مهم. شد کار مجاهدین است می

چندی بعد دفتر ریاست . ان منجر شدو دیگر( اهلل حسینعلی منتظری فرزند آیت)اهلل بهشتی و محمد منتظری  از جمله آیت »دو تن ۷۴

گان در  در تشییع جنازه کشته شده. جمهوری منفجر شد که در آن رجائی رئیس جمهور جدید و باهنر نخست وزیر به قتل رسیدند

رفته  العاده گسترده و فشرده، روی هم های فوق آشوب و خشونت. انفجار دفتر حزب، جمعیت انبوه میلیونی شرکت کرده بودند

رئیس جمهور با  صدر بنیباالخره در شهریور ماه مسعود رجوی رهبر مجاهدین به اتفاق . مدت دو سه ماه با شدت ادامه داشت ظرف

ی ها درگیریها و  اما ترور. ها تأیید رسمی شکست قیام و شورش مجاهدین بود فرار آن. یک هواپیمای نظامی به پاریس گریختند

 . نه آن به نحو محسوسی کاسته شدمپراکنده ادامه یافت هر چند از دا
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 سلطه سیاه وحشت
ترین تبعات و عوارض شورش مجاهدین خلق ایران، تسلط فضای خشونت و وحشت بر کشور به خصوص  ترین و فجیع یکی از شوم

زمانی و حکومت برای از بین بردن مجاهدین از همه ابزار و آالت مادی، مالی، مذهبی، سا. های جمهوری اسالمی بود در زندان

استفاده ( اطالعات سی و شش میلیونی؟... ارتش بیست میلیونی و) »ای توده« نیروی انسانی، تبلیغاتی و خبررسانی به قول آن زمان

 ها به معنای اخص کلمه تا دست بازجویان و مسئوالن زندان. حساب و کتاب به عمل روزمره تبدیل شد شکنجه و کشتار بی. کرد

ها به اعدام دوستان  ها، واداشتن آن های بسیار وحشیانه، مثله کردن انسان جمعی، شکنجه های دسته اعدام. شته شدباز گذا »نهایت   بی«

ها تا حد دیوانگی، خود کشی،  های تیر و خالصه، خُرد کردن آن گان در میدان شده سابق خود و یا جمع کردن اجساد اعدام 

  گونه رحم و شفقتی تا چند سال های زندانیان، همه را بدون هیچ انی حتا به خانوادهو هر نوع آزار و اذیت روحی و رو... جاسوسی و

با اینکه بعد از سرکوب اولین روزهای شورش مجاهدین، هیچ خطر بزرگ نظامی موجودیت . بر زندانیان سیاسی روا داشتند

ک بخش عظیم و قریب به اتفاق زندانیان سیاسی های سیستماتی رحمانه و شکنجه کرد، با این وجود کشتار بی حکومت را تهدید نمی

تثبیت شده و مخالفین و فقیه  والیت ها از زمانی که رژیم که دیگر سال ۱۷حتا در سال . ها ادامه یافت های کشور، سال در تمام زندان

نده وی، در عرض دو ماه، خمینی و همراهی جانشینان آی اهلل  منتقدین سرکوب و به کلی نابود شده بودند، به دستور مستقیم آیت

مانند کبوتران داخل ( رقم دقیق مشخص نیست، هفت هزار تن و بیشتر نیز گفته شده)دست کم چهار هزار تن از زندانیان سیاسی 

  در این قتل عام. دادند ها را وابستگان به سازمان مجاهدین خلق تشکیل می بخش بزرگی از آن. قفس، با قساوت تمام قتل عام شدند

حتا . های مختلف، نیز قتل عام شدند های انقالبی و زندانیان سیاسی دوره شاه و وابستگان به سازمان مانه عده زیادی از چپظال

بردند، در  ایران که در آن موقع در زندان به سر می و حزب توده( اکثریت)ایران خلق  فدائیان بسیاری از نیروهای وابسته به سازمان

 . دشت به طور دسته جمعی نابود شدند های اوین و گوهر قتلگاه

ها و رفتاری که در فردای پیروزی انقالب با  شیوه. قایل نبودند همانمسئوالن جمهوری اسالمی هیچ حق و حقوقی برای مت

ر در این با( طور که قبالً توضیح دادم مایه خوشحالی همه انقالبیون شده بود و همان)کارگزاران دستگیر شده رژیم شاه اعمال شد 

آنان با به کار انداختن . های چپ اعمال شد های مجاهدین و سازمان تر، علیه بازداشتی تر و خونین سطح و عمقی به مراتب وحشتناک

ای  های قبیله چون اسرای جنگی، مشابه شرایط جنگ شدگان خود هم های قدرت سیاسی، اجرایی و تبلیغی، با بازداشت تمامی اهرم

. شد ها به اجرا گذاشته می ها در عرض چند دقیقه صادر و در مورد دسته دسته از زندانی احکام اعدام. ردندقرون وسطائی، رفتار ک

در قیاس )های سیاسی داخلی  در جنگ. حد و حصر انجام دادند گری بی ها را با وحشی رهبران حکومت، سرکوب مجاهدین و چپ
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آن . المللی در زمینه رعایت حقوق انسانی، حکم فرما نیست لی و یا بینهیچ مقررات و قوانین م( ها با جنگ خارجی و میان ارتش

جریان سرکوب نظامی رقیبان داخلی، در . های ستمگرانه که حکومت انجام داد اجتناب ناپذیر نبود سازی ها و نادم ها، شکنجه کشتار

در کشورمان حاکمان و مسئوالن وقت . تقصیر همراه است گناه و بی همه جا، با خون ریزی و ستمگری حتا علیه مردمان بی

شک به جنایاتی مستمر و سیستماتیک علیه مجاهدین و همه دگر اندیشان  جمهوری اسالمی در شروع و ادامه سرکوب مجاهدین، بی

ای استالینیستی ه سازی های هیتلری و نادم توان با کار فاشیست آنان با زندانیان کاری کردند که تنها می. پناه دست زدند و زندانیان بی

رسد کاربست عامل  به نظر می. اند چنین جنایاتی مستقل از هر عمل و اقدامی است که مجاهدین و دیگران انجام داده. مقایسه کرد

های به  انگیز خشونت ایدئولوژیکی به شدت رقابت آمیز میان طرفین درگیر، یکی از عوامل اصلی ابعاد حیرت -تعصب شدید مذهبی

اگر توان . ترور و کشتار نکردند مجاهدین نیز کم . وجه یک طرفه نبود ای که به راه افتاد، به هیچ خون و خونریزی. کار رفته بود

تری دست  ها بود، قطعاً به کشتار و ترور گسترده ها بیشتر از آن چیزی بود که داشتند، یعنی اگر توازن قوا، کمی به نفع آن رزمی آن

رحمانه و بسیار خشن که در تاریخ  تر بود در یک نبرد بی آنکه قوی. ده بودند اما توانش را نداشتنداش را دا آنان وعده. زدند می

 . معاصر کشورمان سابقه نداشته است، بر حریف غلبه یافت

. رژیم نیز رقم خورد! های ریز و درشت انقالبی مخالف و منتقد و به قول معروف برانداز در این میان سرنوشت تمامی گروه

ابعاد گسترده . های چپ مخالف خود را قبل از اینکه به خود آیند سرکوب کرد ومت از فرصت استفاده کرده همه سازمانحک

ها یا عملیات مسلحانه بلکه مستقیماً به دلیل فضای بسیار حاد جنگی و خونینی که میان مجاهدین و  کشتار آنان نه به واسطه فعالیت

بیشتر آنان با وجود شعارهای تند و رادیکال، آمادگی چنین هجوم و کشتاری را . یه را گرفتحکومت به وجود آمده بود، دامن بق

ها بدون اینکه بتوانند کار مهمی انجام دهند، با از دست دادن بیشتر یاران خود، به منطقه کردستان ایران و عراق رفتند و  آن. نداشتند

  . سرانجام تن به مهاجرت طوالنی دادند
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 اهی حاکمیت تباط با ارگانرد باره ار
های  های سیاسی، چگونگی ارتباط سازمان اکثریت با ارگان ها و سازمان بندی نیرو ای گذرا به موقعیت و صف در این فصل با اشاره

تر برای روشن شدن اتهاماتی بود که به سازمان  این توضیحات بییش. دهم حاکمیت را از نگاه و تجربه مستقیم خودم توضیح می

موقعی که کتاب را برای . ولی پس از انتشار کتاب متوجه شدم که این فصل به توضیحات بیشتری نیاز دارد. ثریت وارد شده بوداک

به هر حال صفحات زیادی با . کردم به این فکر افتادم که این فصل را گسترش و یا اصالً بازنویسی کنم انتشار اینترنتی آماده می

های حاکمیت و سپس دالئل و توضیحات و  در زیر ابتدا مطالب پیشین مربوط به ارتباط با ارگان. زودمعناوین تازه به این فصل اف

 . فهرست عناوین و مطالب مربوطه خواهد آمد

 

آن اتحاد و وحدت کلمه مشهور که در نفی رژیم شاه به وجود . دیگر آغاز شد ها از یک بعد از انقالب بالفاصله روند دور شدن نیرو

همان آغاز در راه تحقق آرزوی حاکمیت انحصاری والیت    روحانیون حاکم از. ود، خیلی زود شروع به از هم پاشیدن کردآمده ب

ی فدائی خلق و مجاهدین خلق به مرور دچار ها چریکهای بزرگی چون  مواضع سیاسی سازمان. فقیه، راه خود را در پیش گرفتند

. اکثریت فدائیان بتدریج به نزدیکی با روحانیون روی آوردند. عاب بزرگی رخ داددر سازمان فدائیان، انش. تغییرات جدی شد

در طیف نیروهای چپ . مجاهدین که از ابتدا به پیشواز رهبر انقالب رفته بودند، دیری نگذشت که از وی روی برگرداندند

های یک، دو، سه و چهار  هایشان، به خط سیاستها به تناسب  مجموع این طیف از نیرو. ای شکل گرفتند های تازه مارکسیستی، گروه

بندی  در انقالب، چهره و صفکننده  شرکت های موضع سیاسی نیروهای دگراندیش ییجا به جابدین ترتیب روند . درجه بندی شدند

نیروهای  تا این زمان از طیف. ، این روند به نقطه قطعی رسید۱۰با قیام مجاهدین خلق در خرداد سال . دیگری به خود گرفت

ستاد مرکزی شوراهای « :ای مانند های منطقه ، سازمان»جبهه دموکراتیک ملی ایران« ، »حزب خلق مسلمان« کننده در انقالب، شرکت

حزب دموکرات « و  ،»کوموله« های ، به شدت سرکوب شدند و سازمان»کانون سیاسی فرهنگی خلق ترکمن« و »صحرا ترکمن

ها  اری از نیروهای روشنفکری که وابستگی سیاسی و سازمانی خاصی نداشتند ولی از حکومت مالچنین بسی و هم »کردستان ایران

نیروهای مذهبی دگراندیش موسوم به . هم سرخورده و خواهان تعویض آن بودند؛ در وضعیت تدافعی و فشار جدی قرار داشتند

  .ار و تنگنای فزاینده قرار گرفتندگاه خواهان سرنگونی نبودند نیز تحت فش ها با وجود اینکه هیچ لیبرال

کننده و برانداز  ها و جریانات سیاسی و انقالبی دگراندیش در دو دسته یا دو بلوک سیاسی حمایت  در آن زمان به طور کلی نیرو

انقالبی ، سازمان کارگران (گروه اشرف دهقانی)ی فدائی ها چریکهایی مانند تشکیالت  در بلوک براندازی، سازمان. جای گرفتند

ها که  اقلیت، بخشی از اتحادیه کمونیست -ی فدائی خلقها چریک، سازمان پیکار برای آزادی طبقه کارگر، سازمان (راه کارگر)
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مجاهدین به تنهایی کمیت عظیمی از این . تر از همه سازمان مجاهدین خلق ایران بودند ها به نام سربداران معروف شدند و مهم بعد

های یاد شده که مشی سیاسی براندازی در پیش  به جز مجاهدین، سازمان. اش اشغال کرده بودند ر و بنه گستردهبلوک را با همه با

. هایشان فاصله زیادی داشتند ها و ادعا آنان از نظر توانایی عملی، با شعار. گرفته بودند عموماً در مرحله افشاگری سیاسی قرار داشتند

د که نقشه عمل، تدارکات الزم سیاسی و تشکیالتی و تاکتیک و قدرت بسیج و دور خیز برای تشکیالت مجاهدین تنها سازمانی بو

چند ماه بعد سربداران نیز به طریق دیگری آغاز به قیام . اجرا داشت و با انتخاب زمان حمله، دست به تعرض مستقیم و قیام زد

های مقدماتی بودند  ها و آمادگی و تحلیل و تأکید بر ضرورت اما بقیه بدون هیچ آمادگی عملی هنوز در حال و هوای شعار. کردند

 . که در میان کشمکش خونین حاکمیت و مجاهدین له شدند

ها نشان داد به دلیل تشخیص و  طور که واقعیت همان. ای متحمل ضربات و تلفات عظیمی شدند اما مجاهدین نیز بدون هیچ نتیجه

یرو، این سازمان با شکست استراتژیکی روبرو شد و رهبران آن چند ماه بعد مخفیانه ارزیابی غلط رهبران مجاهدین از تناسب ن

 . کشور را ترک کردند

همان آغاز در موضع    حزب توده از. ها در بلوک حمایت کننده حاکمیت؛ حزب توده و سپس سازمان اکثریت بودند ترین نیرو مهم

اما . انقالبی بود -ین حزب از قبل مورد انتقاد و حتا نوعی تنفر نیروهای سیاسیا. اهلل خمینی و روحانیون قرار گرفت حمایت از آیت

از چند ماه . جانبه قرار گرفت کاری همه با در پیش گرفتن سیاست دفاعی از خط امام و روحانیون حاکم، به مرور در مظان اتهام هم

حزب . های سیاسی باال گرفت مطبوعاتی و افشاگری -ظیی لفها درگیریقبل از قیام مجاهدین، عمالً میان حزب توده و مجاهدین 

های  تربچه« ها و جریانات مخالف روحانیون حاکم را ، نیروداری رشد غیرسرمایه راهتوده در چهار چوب مشی سیاسی و استراتژی 

خط « قهار انقالب وکه دانسته یا ندانسته به دشمن  ،کرد ی امپریالیسم تشبیه می-»اسب تروآ« نامید و آنان را به می »پوک

های سیاسی،  حزب مستقیم و غیر مستقیم از نظر ایده و روش و تاکتیک. رسانند ، یاری می»و مردمی امام خمینی امپریالیستی ضد

 . شد مزد و مواجب روحانیون حاکم شناخته می یاری دهنده بی

 

ترین جریان  ترین و پرنفوذ اکثریت، بزرگ -قدر آن زمان در طیف تمامی نیروهای چپ مارکسیستی کشور، سازمان فدائیان خل

های مطرح در آن زمان در تماس و  ها و هواداران این سازمان با طیف رنگارنگی از وابستگان سازمان نیرو. موجود در کشور بود

ت چریکی روند مشترک مبارزا. بر خالف حزب توده، سازمان فدائی گذشته و مناسبات به کلی متفاوتی داشت. جواری بودند هم

خواه نوعی  ها و اختالفات فکری، خواه نا فدائی و مجاهد در دوره شاه و در پروسه تظاهرات و جنبش مردم ایران، با وجود رقابت

حاال در شرایط و اوضاع سیاسی بعد از انقالب، با . پیوند و روابط عاطفی و معنوی بین نیروهای این دو سازمان به وجود آورده بود

نهایت متضاد و قطع کامل روابط رسمی میان این دو سازمان، این سابقه و اخالق و   رفتن روندهای متفاوت و در وجود در پیش گ

عالوه بر این بسیاری از اعضاء و هواداران سازمان و به طور کلی طیف نیروهای فدائی و . توانست یکباره محو شود روحیات نمی

این وضعیت دارای . خبر نبودند ها از یکدیگر بی قدر های خود آن وام و دوستان و فامیلها و یا در میان اق مجاهد و دیگران در خانه
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شدند، برای تبلیغ و جذب افراد  در دوره استبداد محمدرضاشاهی، کسانی که به کار سیاسی مخفی وارد می. تری بود سابقه طوالنی

ها و بیش از همه به اعضای خانواده و فامیل مورد  کالسی هم کاران و یا ترین دوستان، هم مطمئن و در عین حال مستعد، به نزدیک

ها و فعالین زیر زمینی با  ها زندگی در چنین شرایطی، بتدریج بسیاری از محافل، گروه طی سال. آوردند اعتماد خود روی می

 . شدند های مختلف، حتا در سطح کشور، به هم مرتبط می گرایشات چپ یا مذهبی به اشکال و راه

جامعه، از ( و کمتر سنتی)های اقشار متوسط  در بسیاری از خانواده. های میلیونی مردم به سیاست کشیده شدند وقوع انقالب، تودهبا 

های  جایی سیاسی به ناگزیر تا اعماق خانواده بعد از انقالب روند تفرقه و جا به. شد هر رقم تفکر چپی و مجاهدی یافت می

ها، برادران، خواهران و اقوام نزدیک و دور، هر  اعضای خانواده. های ایرانی امتداد یافت ب خانوادهفکران و به طور کلی غال روشن

های سیاسی یا  ها، به طیف رنگارنگی از تمایالت و وابستگی رفتند و در عمل ترکیب سیاسی بسیاری از این خانواده یک به سویی می

های سیاسی چپ از وجود و طرز تفکر و  مجاهدین و دیگر هواداران گروه بدین ترتیب بسیاری از فدائیان و. گروهی تبدیل شد

 . وابستگی گروهی همدیگر در خانواده، یا محله و غیره، مستقیم و غیر مستقیم مطلع بودند

و ترورهای  ها و به راه افتادن اعدام( تابستان سال شصت)ی مسلحانه مجاهدین و نیروهای حکومتی ها درگیریهای اولیه  همان ماه   در

ها، در بطن و یا در محاصره اوضاع متشنج و  ای از شهر هر روزه، اعضاء و هواداران سازمان اکثریت، به خصوص در پاره

من در آن زمان عضو شعبه تشکیالت کمیته مرکزی و در عین حال مسئول ناظر . های بسیار حاد و خونین قرار گرفتند کشمکش

ی ها درگیریدر برخی از واحدهای تشکیالت ایالتی مازندران مساله عملیات و . کمن صحرا بودمتشکیالت مازندران و خراسان و تر

او . مسئول کمیته ایالتی مازندران بود( اکبر)در آن زمان احمد پورمندی . ای جدی و بحث انگیز تبدیل شده بود مجاهدین به مساله

برای روشن . ت جاری سازمان ابهامات و اختالف نظراتی وجود دارداجرائیه مازندران در باره سیاسهیئت  در گزارش خود گفت در

هیئت  .اجرائیه شرکت کردم تا از نزدیک موضوع را دنبال کنمهیئت  شدن مساله و آشنایی مستقیم با استدالالت دوستان، در جلسه

بوط به ماجراهای خونین و موضوع به طور مستقیم مر. های مفصلی داشتند رفقا از قبل بحث. اجرائیه پنج نفر عضو داشت

به . زد نظرات پیرامون موقعیت، نقش و یا سیاست سازمان در این مورد دور می. ها بود ی مسلحانه مجاهدین و حکومتیها درگیری

 : کنم به طور خالصه به آن اشاره میاینجا  شد که من در طور کلی دو دسته استدالل و ارزیابی متمایز رد و بدل می

ها این بود که سازمان با داشتن سیاست دفاع از انقالب در رابطه با درگیری مسلحانه مجاهدین و حکومت  داللیک بخش از است

ی مسلحانه موجود، حتا افرادی در سطح ها درگیریدر جریان . دهد هر روزه تروری در گوشه و کنار رخ می. طرف باشد نباید بی

گناهان و یا کسانی که نقش و موقعیتی ندارند نیز  حتا بی. شوند یا کشته میداری از حکومت، ترور  پائین به صرف تعصب و جانب

نباید سیاست سازمان در دفاع از انقالب و مقابله . تفاوتی از کنار این حوادث بگذرد سازمان نباید با بی. شوند قربانی این وضعیت می

شد که سیاست سازمان روشن است و کشمکش  ید میتأک. با ضد انقالب تنها به حرف و شعار سیاسی و تبلیغات محدود گردد

اند اما  مجاهدین با اینکه انقالبی! موجود نیز روشن، در یک طرف نیروهای انقالب قرار دارند و در طرف دیگر نیروهای ضد آن
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شعار و تندروی  در این موضع قرار دارند اما غیر ازگرچه  های مارکسیستی سایر گروه. اند اکنون در صف ضد انقالب قرار گرفته

این مجاهدین هستند که در برابر روند شکوفایی انقالب ایستادند و فضای سیاسی کشور را به شدت . کنند سیاسی عمالً کاری نمی

 ... اند تیره و تار کرده

در این زمینه . گرفت های رفقا، زوایای دیگری از واقعیات وجودی سازمان و مسایل حاد کشور را در بر می بخش دیگر از ارزیابی 

انگاری و برخورد نسنجیده به کل موجودیت سازمان و  آمیز موجود، هرگونه سهل شدت خشونت مطرح شد که در فضای تیره و به 

های دیرینه و  ها و دوستی ها و روابط و آشنایی نباید مجموعه شرایط و سوابق انقالبی و سنت. زند ها لطمه می روابط آن با بقیه نیرو

به همین دلیل سازمان نباید در موضع دفاع از حاکمیت تا بدان حد . میان سازمان و نیروهای انقالبی را دست کم گرفت حتا فامیلی

نباید با درک و برداشتی افراطی و یک جانبه از سیاست حمایتی . پیش برود که در عمل در کنار کمیته و سپاه پاسدارن قرار گیرد

ها  ها و کمیته در مورد شرایط عمومی البته همه اظهار داشتند که تمامی جلسات حوزه... ود وسازمان با این مساله حساس برخورد ش

اجرائیه هیئت  رفقای. شود و در اصل ما خود از امنیت الزم برخوردار نیستیم کاری تشکیل می چنان در اختفاء و رعایت مخفی هم

های تشکیالت مازندران به خصوص در  تر در حوزه حی احساساتیها و مجادالت منتها در سط مازندران تأکید کردند که این بحث

 . شهر بابل وجود دارد

 هیچکسبه دلیل حساس بودن موضوع و عواقب احتمالی اقدامات خودانگیخته در بدنه تشکیالت، از دوستان خواستم مواظب باشند 

به دوستان قول . تواند در باره آن تصمیم بگیرد می چرا که این مساله خیلی مهم است و تنها رهبری سازمان. سرِ خود، کاری نکند

 . دادم که در اولین فرصت موضوع را با رفقای رهبری مطرح و نتیجه را به اطالع آنان برسانم

در خاتمه به . اجرائیه مازندران و اهمیت و حساسیت آن نوشتمهیئت  های ی کوتاهی حاوی گزارش فشرده از بحث در تهران نامه

در غیر این صورت ممکن . گیری قرار گیرد سیاسی مورد بررسی و تصمیمهیئت  ردم که باید این مساله در اولین جلسهتأکید قید ک

موضوع برای خودم هم پیچیده و متناقض بود و . های ما مغایر است است به طور خود انگیخته کارهایی صورت بگیرد که با سیاست

سیاسی کمیته مرکزی داده منتظر نتیجه هیئت  کیومرث مسئول شعبه تشکیالت و عضو نامه را به. شد با یک آری یا نه خالصه نمی

سیاسی نامه مرا در دستور اولین جلسه خود قرار داده و پس از بررسی موضوع هیئت  در نوبت دیگر، کیومرث به من گفت که. شدم

سیاسی کمیته مرکزی سازمان معتقد است که این یئت ه با توجه به مجموعه شرایط و اوضاع و احوال موجود،: به این نتیجه رسید که

جواب ! دارد ی مجاهدین و کمیته و سپاه پاسداران دور نگه میها درگیریسازمان خود را از . به سازمان مربوط نیست ها درگیری

د، به هر حال کار اما کنار کشیدن سازمان از این ماجرا که فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داده بو. روشن و صریح بود

 . های معینی چندان آسان و سر راست نبود کاربست این مصوبه در حیطه. مشکلی بود

هیئت  البته برخی از رفقا مصوبه. اجرائیه منطقه رساندمهیئت  موضوع را حضوراً به اطالع رفقای. در اولین فرصت به مازندران رفتم

تر مطرح  تر و جزئی های مفصل جزاء و حاالت مختلف اجرائی مصوبه بحث و سوالدر همین جلسه در ا. دانستند سیاسی را نادقیق می
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رفقا . ها هم هست ، به معنای امتناع از هر گونه کمک و پناه دادن به فراریها درگیریگفتند کنار کشیدن سازمان از این  رفقا می. شد

تند که هم اینک در منزل برادر و یا یکی از اقوام نزدیکشان گف برخی از دوستان می. خود در این مورد در تنگنای عملی قرار داشتند

. اند و غیره مخفی شده( گروه اشرف دهقانی)ی فدائی خلق ها چریکدر شهر بابل، یک مجاهد یا یکی از افراد وابسته به گروه 

گفتند یکی دو خانه تیمی  می و نیز. روبرو خواهد ساخت احتیاطی به طور مستقیم جان این افراد را با خطر حتمی  ترین بی کوچک

ها نیز چندان مواظب رفتار خود در محله  آن. ها دوستی و آشنایی قدیمی دارند شناسند و حتا با برخی از اعضاء آن مجاهدین را می

ن نتیجه رسیدیم های مشخص متفقاً به ای در برخورد با این پدیده... اند و ها واقعاً مبارز و مورد عالقه مردم محل گفتند آن می. نیستند

آنچه که من از [ ۴۵. ]شان لو رفته و بهتر است آن را عوض کنند ها فهمانده شود که خانه است که به طریقی به آن که بهترین کار این

 . ها بودند های این جلسه به خاطر دارم همین بحث

 

سازمان ما با تغییر جهت صد و هشتاد  اما. تر نوشتم حزب توده ایران از ابتدای انقالب سیاست مشخصی در پیش گرفت پیش

، سازمان ۱۰در اردیبهشت سال . انتقاد را در پیش گرفت -ای، بتدریج از سیاست انتقاد افشاگرانه فاصله گرفت و سیاست اتحاد درجه

و انتقاد را در  سازمان رسماً اعالم کرد که از این پس سیاست اتحاد. ای آخرین مواضع سیاسی خود را اعالم کرد اکثریت طی بیانیه

چنین سازمان تأکید کرد که بر سیاست مخالفت و تقابل با گرایشات لیبرالی که  هم. مقابل حاکمیت روحانیون در پیش گرفته است

و در عوض . از نظر سازمان ارتش همواره کانون خطر بود. بخشد ورزد، شدت می صدر رئیس جمهور بر آن تأکید می اینک بنی

گری و موضع ضد  ر اوج قیام به طور خودجوش از صفوف مردم به وجود آمده بود، با وجود سرکوبسپاه پاسداران که د

کوشید بر نقش و  های خود می یگیر موضعسازمان در . برخوردار بود امپریالیستی ضداش، از وجهه مردمی و  های سیاسی آزادی

واهد حاکی از آن بود که ارتش از اراده و روحیه مناسبی های جنگ، ش به خصوص در جبهه. موقعیت سپاه در مقابل ارتش بیفزاید

از نظر سازمان، تقویت سپاه پاسداران برای دفاع از انقالب و میهن و برای خنثی ساختن نقش و وزنه یگانه ارتش، . برخوردار نیست

 »ان باید به سالح سنگین مجهز شودسپاه پاسدار« از این روی شعار. در راستای تعمیق انقالب و تضعیف گرایشات لیبرالی قرار داشت

 . را ارائه کرد

از ریاست جمهوری، این تحوالت را  صدر بنیشده جدیدش، بعد از بر کناری غیر قانونی  سازمان در راستای پیگیری سیاست اعالم

غیر مستقیم، در موارد  های برانداز، از انتقاد در این دوره سیاست سازمان نسبت به گروه. نامید!! »انقالب« گامی به سوی تعمیق

اما همواره لبه . ها گرایش یافت کرد آن آوائی با رژیم به افشاگری نسبت به عمل ای موارد در هم متعددی به انتقاد مستقیم و در پاره

تیز حمالت و مبارزات سیاسی سازمان به طور اساسی و مستقیم متوجه ضد انقالب وابسته به رژیم سابق و عوامل و طرفداران 

 . ها بود ها و نظایر آن مپریالیسم، مالکان و سرمایه داران بزرگ و لیبرالا

اختراعی حزب توده، نه دموکرات بودند و نه  »و مردمی ضدامپریالیست« های از این سوی، حاکمان مذهبی به خصوص خط امامی

از )انتقاد سازمان، در مجموع دو سال و نیم  -سیاست اتحاد. ای به حزب توده و یا سازمان ما داشتند ترین انعطاف و مالحظه کوچک



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

441 

آمیز و در  های خود را به طور مسالمت طی این مدت با اینکه سازمان فعالیت. بیشتر ادامه نیافت( ۰۴۱۰تا اواخر  ۰۴۸۱نیمه دوم 

ن زمان و حکومت تا آ. برد، اما این سیاست در عمل یک طرفه باقی ماند چهارچوب موازین قانونی جمهوری اسالمی پیش می

ها، با نیروهای دگراندیش همین موضع و شیوه را به کار  روحانیون حاکم در همه زمینه. گاه واکنش مثبتی نشان نداد اصوالً هیچ

تا قبل از . گونه اتحاد عمل و یا ائتالف سیاسی میان سازمان و حاکمیت به وجود نیامد با توجه به این واقعیت هیچ. بردند می

با . نه مجاهدین، به جز برخی موارد اندک، سازمان به طور مستقیم با مسئولین نهادهای حکومتی روابطی نداشتی مسلحاها درگیری

ها رفیقی به نام  از جمله آن. ، برخی از اعضای سازمان نیز به طور تصادفی و یا به عنوان مظنون بازداشت شدندها درگیریشروع 

ها، در زندان  همان روزهای اول خشونت   تأکید مکرر سازمان بر اکثریتی بودنش، در او بدون محاکمه و با وجود. فرزین شریفی بود

 . اعدام شد

ای به  عده. سوای این مسایل، در مورد تماس سازمان با مسئولین حکومتی، از سوی مخالفین سیاسی، شایعات مشکوکی رواج یافت

ها که خود از  در توضیح این مساله به چند مورد از این تماس. یدندربطی رس های بی گیری صرف داشتن رابطه با مسئولین، به نتیجه

 . کنم نزدیک در جریان بودم، اشاره می

با تغییر تدریجی مشی سیاسی  ۰۴۸۱از اواخر سال . ها مسئول روابط عمومی نداشت تشکیالت ایالتی مازندران تا آن زمان و حتا بعد

در جریان تحویل . های خود به حکومت گرفت ی سازمان تصمیم به تحویل سالحسازمان و در پیش گرفتن مبارزه قانونی، رهبر

جدا از این مساله سازمان برای حضور و ادامه . شد هایی برقرار می  های سازمان به حکومت در هر شهر، بسته به مورد تماس سالح

های هر  وقفه ادامه داشت، با دستگیری بی های مستمر ی مسلحانه و سرکوبها درگیریفعالیت سیاسی خود در شرایطی که ترور و 

های برانداز، بسیاری از  کاری و کمک به سازمان های مظنون و یا حتا با اتهام هم دلیل یا با بهانه های بی بازداشت. روزه روبرو بود

ها که  یک نمونه از آن .گرفت برای نجات آنان سازمان با نهادهای مربوطه تماس می. ساخت اعضای سازمان را با مخاطره روبرو می

من نیز در جریان آن قرار گرفتم مربوط به تالشی است که برای آزاد کردن چند تن از رفقای عضو کمیته ایالتی سازمان در خراسان 

 نامه رسمی از طرف او که معرفی. ، من و مسئول روابط عمومی کمیته مرکزی سازمان، به اتفاق به مشهد رفتیم۱۰در اوایل سال . بود

رهبری سازمان داشت، با مقامات مسوول مشهد تماس گرفت و توانست قول آزادی رفقای بازداشتی را که خطر جدی آنان را 

 . آزاد شدند)...( ها  باوری ما، همه بازداشتی چندی بعد در میان شک و نا. کرد، از مسئوالن بگیرد تهدید می

با حمله . ، وضعیت متفاوتی رخ داد۰۴۱۰بهمن سال  ۱ه شهر آمل در ب »سربداران« در مورد حمله مسلحانه گروهی موسوم به

اعضاء و هواداران سازمان نیز به . های محلی شتافتند ها و ارگان گیرانه این گروه برای تصاحب شهر آمل، مردم به کمک کمیته غافل

ی مسلحانه و اوضاع ها درگیری. رخاستندطور خود جوش و بدون اینکه از کسی اجازه یا دستور بگیرند به دفاع از شهر خودشان ب

این . کاری کردند های محلی، هم تشکیالت سازمان در آمل با مردم و ارگان. متشنج روی هم رفته چند روز بیشتر طول نکشید

 گونه خبر و آگاهی از مواضع و اهداف این گروه وجود تا آن زمان هیچ. ای نداشت کاری مسلحانه نبود چون سازمان اسلحه هم
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به گمانم رهبری سازمان نیز از قبل اطالع دقیقی از هویت . نام این گروه را بعد از حمله به آمل شنیدمبار  اولین من خود برای. نداشت

. توان حمله مسلحانه این گروه را با عملیات مسلحانه مجاهدین در یک سطح قرار داد البته نمی. و مواضع گروه سربداران نداشت

دهی  بیشتر به یک شبیخون ماجراجویانه شباهت داشت تا کار سیاسی و انقالبی هدفمند برای بسیج و سازمانحمله گروه مزبور 

( مانند حمله به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل)ها در دوره رژیم گذشته  چنین کارهایی در شرایط رکود و سکوت توده. های مردم توده

اهلل خمینی در میان اکثریت مردم، این عملیات چیزی جز  فوذ قدرتمند آیتصورت گرفته بود اما در شرایط بعد از انقالب و ن

 . حرکتی صرفاً رمانتیکی و ماجراجویانه معنای دیگری نداشت

گان را ضد  سازمان حمله کننده. های سازمان محکوم شد ماجرای حمله به آمل در نشریه کار و در مقاالت سیاسی و یا اطالعیه

. گیرانه بود خبرانه و غافل عمل سربداران کامالً بی. گیری رهبری وجود نداشت آمل فرصتی برای تصمیمدر مورد . انقالب نامید

آنچه که تشکیالت و هواداران سازمان در آمل در دفاع از شهر انجام دادند با توجه به مشی سیاسی و سایر عواملی که در باال بر 

کردند،  این نکته را بیفزایم که هواداران و کلیه نیروهائی که از سازمان پشتیبانی می در اینجا باید. شمردم، به میزان زیادی طبیعی بود

های بزرگی از آنان مواضع سازمان را در محیط زندگیشان متناسب  بخش. توانستند بشوند دهی نشده و نمی در بدنه تشکیالت سازمان

 . مان یکسان نبودبردند که در موارد مختلفی با نظر واقعی ساز با درک خود پیش می

  

وجه با مشورت و توافق و حتا  ها و یا اقدام گروه سربداران و اقدامات مشابه، به هیچ تصمیم مجاهدین به قیام و عملیات بعدی آن

اقدامات مسلحانه مجاهدین حتا با موافقت و تصمیم مشترک با دیگر . جریانات برانداز خود متحد نبودند. اطالع سازمان نبود

. ها باشند یک تنه قیام را شروع کردند مجاهدین بدون اینکه منتظر دیگر نیرو. معتقد به براندازی هم صورت نگرفت جریانات

! ای نداشت نیز رسماً و عمالً تماس و مشاوره( که تازه از هم جدا شده بودند)سازمان اکثریت با گروه اشرف دهقانی و حتا با اقلیت 

گاه قرار و مداری  این سازمان نیز هیچ. دردی نداشتند ازمان اکثریت هیچ انتظاری برای کمک و یا همجریانات برانداز نیز اصالً از س

گیری سیاسی همه  ، تقریباً سمت۰۴۱۰تا آن زمان یعنی در آستانه قیام مجاهدین در سی خرداد . با مجاهدین و دیگران نداشت

 . ها، مشخص شده بود سازمان

 

، »اقلیت« و »اکثریت« دو سازمان جدید فدائی. رخ داده بود ۰۴۸۱واخر اردیبهشت و اوائل خرداد سال انشعاب اقلیت و اکثریت در ا

انتقاد به سازمان اکثریت شدت گرفته بود و تقریباً همه جریانات . آمیزعلیه یکدیگر بودند مشغول افشاگری سیاسی و نظری رقابت

. نامیدند کارانه و غیره می اپورتونیستی و منحرف یا حتا خائنانه و جنایت های آن را تاختند و سیاست برانداز به این سازمان می

داران و مخالفان براندازی حاکمیت در نشریات طرفین به ویژه میان حزب توده و مجاهدین و دیگر  تخاصمات سیاسی طرف

ای  فع براندازی نیز به طور فزایندههای مارکسیستی مدا مجاهدین و گروه. گی آشکاری منعکس شده بود جریانات انقالبی با تیره

 . در چنین شرایطی بود که قیام مجاهدین سر رسید. دادند سازمان اکثریت را مورد حمله قرار می
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سیاست . همه نیروهای برانداز در هر سطح و کیفیتی که قرار داشتند، صد در صد مسؤول همه تصمیمات و اقدامات خود بودند

حزب توده و سازمان اکثریت نیز صد در صد مسؤول تصمیمات و اقدامات خود . وم به شکست بودها از پیش محک براندازی آن

گرانه،  هم سیاست براندازی و هم سیاست حمایت. ها با حکومت نیز از پیش محکوم به شکست بود انتقاد آن -سیاست اتحاد. بودند

ره کشور متناسب و هماهنگ باشند، اصوالً محصول بیش از آنکه با واقعیات و شرایط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و غی

به طور کلی . گوی شرایط زمانی و مکانی خود باشند توانست پاسخ گرایانه و ایدئولوژیکی خاصی بودند که نمی های آرمان دیدگاه

خود را های  گر، در اساس با انگیزه و هدف کسب قدرت سیاسی، استراتژی و سیاست همه جریانات چه مخالف و چه حمایت

آنان خطا و انحراف را فقط در سیاست و عمل طرف . کدام به نادرستی سیاست خود واقف نبودند منتها هیچ. ریزی کرده بودند پی

  .دیدند مقابل می



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

444 

 : افزوده شده »اهی حاکمیت ارتباط با ارگان« اینک مطالبی هک هب فصل

 ! توضیحات ضروری 

ای دو بلوک براندازی و حمایت کننده و اتهامات نادرست جنائی به سازمان اکثریت، مسائل مربوط به اختالف مواضع میان نیروه

طی هفت سالی که از انتشار این کتاب گذشت، با هیچ انتقاد مستدل و مستندی در مورد . چنان ناروشن مانده است ای هم نزد عده

اتهام . های پیشین کم و بیش به قوت خود باقی ماند ضاوتدقیق، ق جدا از چند مورد پرسش و اظهار نظر نا. این اتهامات روبرو نشدم

. تر از آن مجرم معرفی کرد توان کسی را متهم و بد جنائی، یک اتهام حقوقی و قضائی است به همین دلیل بدون مدرک و سند نمی

و پراتیک یک فرد یا نهاد  ها و مواضع رسمی اعالن شده و تبلیغات ها، تاکتیک ها، سیاست وارد کردن اتهامات جنائی به دیدگاه

 .سیاسی نیز بدون ارائه مدارک روشن، عملی نادرست و از منطق و اصول نقد و انتقاد خارج است

های  گیری دادن موارد و شواهد مشخص، سیاست سازمان را مبنای قضاوت و نتیجه های سازمان، به جای نشان مخالفان سیاست آن سال

های جمهوری اسالمی  گری ها و سرکوب ن مواردی از حمایت سیاسی و مطبوعاتی از برخی خشونتآنا. دهند حقوقی و قضائی قرار می

پور و بعضی  علیه نیروهای انقالبی آن زمان و مقاالت و اظهار نظرهائی از برخی رهبران وقت سازمان مانند فرخ نگهدار و جمشید طاهری

ها که در موارد معینی صراحتاً به سرکوب رهبران مجاهدین  آن سال "کار"نشریه  به مقاالت مندرج در. دهند دیگر را مورد استناد قرار می

ها و محکومیت امیرانتظام و احزاب مسلح در کردستان و گروه  های سیاسی لیبرال و تروریست و خائن نامیدن آنان و بنی صدر و جریان

به این . دانند ا دالئل کافی اتهامات جنائی علیه سازمان اکثریت میها ر کنند و همه این اختصاص دارد اشاره می... رنجبران و سربداران و

ترتیب مواضع تبلیغاتی و انتشاراتی را با همه تصمیمات سیاسی و عملی رهبری و این یکی را نیز با همه تصمیمات تشکیالتی یکسان 

 . انگارند می

با بهانه و اتهام )واره خطر بازداشت و شکنجه اعضای سازمان در شرایط اختناق فزاینده و درگیری خونین میان حکومت و مجاهدین، هم

حتا بازداشت اشتباهی یک فعال سیاسی و عضو سازمان . کرد ، سنگینی می(های برانداز کاری با سازمان واهی مانند مظنون به کمک و یا هم

ین شرایطی هر نوشته انتقادی کمی تند و صریح نیز در چن. توانست شکنجه و اعدام در پی داشته باشد دگراندیشی مانند سازمان اکثریت می

توان تمام مقاالت و  در چنین شرایطی نمی. توانست مستمسکی برای برانگیختن افراطیون حاکم در ایجاد فشار و محدودیت بیشتر گردد می

ای تبلیغاتی و ژورنالیستی،  حرفهمالحظات سیاسی، مانورهای . های نشریه کار را عیناً مواضع حقیقی و قطعی سازمان تلقی کرد نوشته

بدتر از همه . گی، به وضوح در بروز خطاها دخیل بودند تجربه اطالعی و یا بی و حتا بی -خواه و تحمیلی های نا دل مصلحت -ها مصلحت
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تالبه همه نیروهای نگرانه حذفی و تقابل و تعرض و تبلیغ خود غرضانه علیه رقبای سیاسی که بینش مب  گی به فرهنگ و بینش مطلق آلوده

های نشریه   توان همه مقاالت و نوشه بنا بر این نمی. های سیاسی میان نیروها نقش مهمی داشتند انقالبی بود و غیره به طور مستقیم در تقابل

مان را جرم توان مشی سیاسی نادرست ساز تر نمی کار و اظهار نظرهای خاص را صرفاً انعکاس مواضع حقیقی رهبری دانست و از همه مهم

  .مسلم و اثبات شده دانست  "جنایت "جنائی تلقی کرد و آن را هم 

ای به ضدیت شدید  جانبه فقط به حمالت و انتقادات سازمان اکثریت به نیروهای انقالبی برانداز بدون هیچ اشاره استناد و اشاره یک

ها را پر  همان زمان فضای مناسبات سیاسی نیرو   یره که درو حمالت مطبوعاتی متقابل و اتهاماتی نظیر خیانت و جنایت و غیره و غ

های رقیب و مخالف مانند اقلیت، گروه  طرفه که فاکتور مهم برخورد سازمان بلکه قضاوتی است یک. کرده بود، منصفانه نیست

ارائه شده فقط  تصویری که غالباً. اشرف دهقانی و راه کارگر و مجاهدین خلق و برخی دیگر، در آن به کلی غایب است

گفت  وقفه علیه دیگران می به طوری که گویا فقط این سازمان بود که بی. سازمان اکثریت را نشانه گرفته استنادرست های دبرخور

و دیگران در زیر تیغ سرکوبگران جمهوری اسالمی، در کمال معصومیت و مظلومیت و حقانیت سیاسی، آماج حمالت . نوشت و می

 ! اکثریت قرار داشتندمطبوعاتی سازمان 

نقد . هرچه که هست اتهامات سیاسی و تبلیغاتی، اتهاماتی حقوقی و قضائی نیستند که به مانند یک اتهام جنائی با آن برخورد کرد

 چنانچهچنین نقدی . های سیاسی باشد ها و روش کرد ها و عمل مواضع سیاسی یک سازمان و یا فرد سیاسی، باید نقدی از دیدگاه

سازمان اکثریت در آن زمان . شود و بنیادهای نظری و ایدئولوژیکی را در بر بگیرد، تبدیل به یک نقد همه جانبه و بنیادی می مبانی

با فشار . خود دست زد( ایدئولوژیکی -نه مبانی نظری)کرد  که من هم عضو رهبری آن بودم، خود به چنین نقدی از سیاست و عمل

بیرون کمیته مرکزی علیرغم وجود مقاومت در رهبری وقت سازمان که حاضر نبود داوطلبانه به یک  فزاینده جریان انتقادی درون و

نقد سیاسی صریح و صادقانه تن بسپارد، پلنوم وسیع کمیته مرکزی با هدف اصلی نقد و بررسی خطاهای سیاسی و عملی سازمان در 

سیاسی سازمان را رسماً  اه و ارزیابی انتقادی خود نسبت به مشیاین پلنوم، دیدگ. در شهر تاشکند تشکیل شد ۰۴۱۸فروردین سال 

بهای تشکیل این نشست . ای از کادرهای داخل و خارج کشور حضور داشتند در این پلنوم عده. همان زمان منتشر کرد   اعالم و در

ن از آنان و عده زیادی از شبکه ها به کشور، چند ت پس از بازگشت مخفیانه تعدادی از کادر. برای سازمان بسیار سنگین بود

 . اعدام شدند ۱۷جمعی سال  تشکیالت مخفی سازمان دستگیر و بخشی از آنان متأسفانه در کشتارهای دسته

 ۰۴۱۱کرد رهبری خود را بار دیگر در نخستین کنگره سازمان که در تابستان سال  این سازمان موضوع نقد و بررسی سیاست و عمل

این کنگره از . ها تن از نمایندگان تشکیالت داخل و خارج کشور مورد بررسی و انتقاد قرار داد ا حضور دهدر آلمان برگزار شد ب

ایدئولوژیک در اوج  -در رهبری و همه واحدهای سازمان در شرایطی که بحران سیاسی  بطن یک پروسه پر کشمکش فرساینده

وی اکثریت قاطع نمایندگان با شرکت فعال و مستقیم آنان انجام گرفت، کنگره پس از نقد و انتقاداتی که از س. خود بود تشکیل شد

ها و اشتباهات و انحرافات سیاسی و عملی سازمان شناخته از انتخاب  کادر رهبری وقت سازمان را مسؤول اصلی و مستقیم خطا
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ای هرگز در صفوف  سابقه نتقاد کمچنین نقد و ا. دبیران و دبیر اول، خودداری ورزیدهیئت  سیاسی وهیئت  مجدد تمامی اعضای

 . های انقالبی ایرانی یا صورت نگرفت و یا به عمق و گستردگی آن نبود احزاب و سازمان

اما سازمان به مثابه یک نهاد . البته انتقاد پلنوم وسیع و کنگره نخست سازمان، مسائل بنیادی نظری و ایدئولوژیکی را در بر نگرفت

نتقادی از سیاست گذشته خود، علیرغم وجود کشمکش و بحران، در حد توان آن زمان خود پاسخ سیاسی به ضرورت بازنگری ا

 »کتاب کنگره« ها و انتقادات و تصمیمات کنگره نیز توسط کمیسیونی که کنگره تعیین کرده بود به نام کل مباحث و طرح. داد

تمام تالش من این . به بررسی مجدد مشی سیاسی سازمان ندیدمام، لزومی  به همین دلیل من در کتاب منتشر شده. تدوین و منتشر شد

ی فدائی خلق ایران از دیدگاه و تجربه خودم ها چریکگیری آن سیاست را در سازمان  ها و چگونگی و سیر شکل بود که زمینه

ریت به میان آید، های سازمان اکث گاه صحبتی از خط مشی سیاسی آن سال علیرغم این حقایق، در خارج کشور هر. نشان دهم

 . کنند ای را تکرار می همان قضاوت کلیشه   ای عده

  

در  »انقالب« به زعم سازمان اکثریت،. گری و توهم بود ، سیاستی مبتنی بر ذهنی۱۰ -۸۱های  سیاست رهبری سازمان اکثریت در سال

با استقرار حاکمیت جمهوری اسالمی و ! نمانده بوددیگر چیزی از انقالب باقی ! اما کدام انقالب؟. قرار داشت! حال تداوم و تعمیق

آن، چیزی  »تداوم« و »تعمیق« تر از آن دل بستن به و بد »انقالب« های اصلی قدرت توسط روحانیون، سخن گفتن از تصاحب اهرم

های سلب  در زمینه همان سیاست نادرست هم، سازمان اکثریت قادر نبود انتقادات خود را   با این حال در اجرای. جز توهم نبود

سازمان اکثریت خود تحت فشار فزاینده . آزادی و محدودیت مطبوعاتی و رفتار سبعانه و غیر قانونی حکومت با صراحت بیان کند

به ویژه انتقاد صریح به وجود . همان سیاست نادرست را با دشواری روبرو کرده بود   این شرایط، اجرای مستقالنه. قرار داشت

. شد های پی در پی و فشار فزاینده بر دگراندیشان و غیره عمالً با خطر تهاجم نیروهای امنیتی روبرو می ها و اعدام دانشکنجه در زن

گرایانه و اصالحی سازمان اکثریت در شرایطی که دایره خط قرمزهای تحمیلی بنیادگرایان افراطی حاکم هر لحظه  سیاست قانون

با این وجود سازمان . کاری مضاعف را بر سازمان تحمیل کرد د سانسوری و احتیاط و محافظهشد، عمالً نوعی شرایط خو تر می تنگ

اما این انتقادات در قیاس با . داد کرد نهادهای مختلف را البته متناسب با خط سیاسی خود مورد انتقاد قرار می اکثریت عمل

سازمان در چارچوب مشی سیاسی خود به امید روزهای . ودداری فزاینده از حاکمیت، محتاطانه و به مرور کم رنگ شده ب جانب

خطائی که بر پایه ارزیابی غلط از نیروی حاکم و استراتژی و نظریه نادرست . این خطای اصلی سازمان بود. بهتر نشسته بود

آن اشاره خواهم  اینکه چه سیاستی درست بود مساله دیگری است و من در صفحات بعدی به. گیری سوسیالیستی بنا شده بود سمت

های نادرست از نیروهای حاکم، به هیچ وجه با سیاست و  اما سیاست سازمان در آن زمان جدا از خطاهای فاحش و ارزیابی. کرد

 . گرانه سازمان مجاهدین و دیگران در آن زمان، قابل قیاس نیست کرد ویران عمل
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ستی و نادرستی مواضع نیروهای سیاسی در چند سال اول پس از تر از در برای روشن شدن کنه اختالفات و درک نسبتاً واقعی

ها را در فضای سیاسی کشور،  کرد همه نیرو انقالب، و به ویژه متهم کردن سازمان به خیانت و جنایت و غیره، باید مواضع و عمل

شود؟ انتقاد کننده  اه سیاسی مطرح میبه ویژه باید دانست که اتهام به سازمان اکثریت از کدام دیدگ. مورد توجه و نقادی قرار داد

خود چه کرده و چه دستاوردی داشته است؟ اینکه سازمان اکثریت مشی سیاسی و استراتژی و تاکتیک بلوک براندازی را در پیش 

بود؟ آیا  کرد نیروهای برانداز را مورد انتقاد قرار داد مرتکب خطا شده داری نکرد و یا حتا سیاست و عمل جانب نگرفت و یا از آن

کرد آنان  شود که شکست و متالشی شدن جریانات برانداز، به علت محکوم کردن سیاست و عمل انتقاد به این دلیل مطرح می

قدر ضعیف بود که تنها با حمایت حزب توده و سازمان اکثریت توانست باقی بماند  توسط سازمان اکثریت بوده است؟ آیا رژیم آن

نابود کند؟ آیا اصالً تصمیم رهبران مجاهدین در تهاجم مسلحانه به رژیم صرف نظر از همه موارد ذکر  و مخالفان برانداز خود را

ها بود که به تعرض و قیام دست زدند؟  شده، تهاجمی درست و به موقع بود؟ آیا توازن قوای سیاسی موجود در آن زمان به سود آن

لفات و خسارات عظیمی که حتا به خودشان وارد شد بر عهده مسؤولیت تخریب وحشتناک فضای سیاسی کشور و آن همه ت

کیست؟ مسؤولیت ترورهای کور هر روزه، تسلط هر چه بیشتر افراطیون رادیکال و استقرار حکومت وحشت را چه نیروهائی بر 

 . ندعهده دارند؟ البته قبل از هر چیز بنیادگرایان افراطی حاکم مسؤول اصلی ایجاد شرایط خشونت و وحشت بود

اما مسؤولیت نیروهای . ها و امکانات قدرت سیاسی را در اختیار داشتند و لذا مسؤولیت اصلی بر عهده آنان است روحانیون اهرم

ها و  ها با شعار آن. شود که نیروهای برانداز از هر گونه مسؤولیتی مبرا باشند مسؤولیت حاکمیت موجب نمی. برانداز نیز سنگین است

ورود مجاهدین به فاز . بار داشتند های هر روزه خود سهمی جدی در سوق کشور به تنش و اقدامات خشونت ریاقدامات و افشاگ

بنا بر این در برقراری سلطه ترور و . اهلل خمینی شد گون پیروان آیت هم ها در صفوف نا ترین گرایش نظامی سبب تسلط افراطی

ه مجاهدین خلق به تنهائی خود یک طرف ماجرا بودند و به همین نسبت وحشت چندین ساله بر کشور، نیروهای برانداز به ویژ

 ! مسؤولیت بر عهده آنان هم هست

  

سازمان اکثریت نیز بر اساس خط . ی بودندگیر موضعها، مجبور به  های خونین طرفین، همه نیرو در آن زمان در رابطه با کشمکش

ی و محکوم کردن سیاست و اقدامات مسلحانه مجاهدین که گیر موضعس در نف. مشی سیاسی خود مجبور بود که اتخاذ موضع کند

رهبری سازمان اکثریت نسبت به روندی که . فضای سیاسی کشور را به شدت تیره و تار ساخته بود خطای سیاسی وجود نداشت

نظر از هر دلیل دیگری، صرف . ، در پیش گرفته بودند، نظر منفی داشت۱۰های پیش از خرداد سال  ها و ماه مجاهدین از هفته

های اصلی قدرت  به ویژه آنکه اهرم. شناخت اهلل خمینی و روحانیون حاکم را کماکان وسیع و مسلط می سازمان قدرت و نفوذ آیت

ی مسلحانه قادر نخواهند بود این توازن را ها درگیریدر آن زمان کمترین شکی وجود نداشت که مجاهدین با . ها بود در دست آن

با اینکه مجاهدین به سرعت رشد کرده و طیف وسیعی از مردم ناراضی و معترض کشور را با خود همراه . خود به هم بزنند به نفع

سازمان اکثریت شورش و . اهلل خمینی در آن زمان قابل قیاس نبودند چنان با قدرت و نفوذ کالم حتا شخص آیت کرده بودند، اما هم



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

445 

درست است که سازمان خود سیاست غلطی داشت، اما تشخیص این . دانست شکست خورده میقیام مجاهدین را از پیش ناکام و 

این ارزیابی و . واقعیت که مجاهدین و دیگر نیروهای مدافع براندازی به هیچ وجه قادر نیستند به پیروزی دست یابند مشکل نبود

ن بیاد دارم هیچ یک از واحدهای سازمانی نسبت که مآنجا  تا. قضاوت سازمان بدون شک در تمامی صفوف سازمان وجود داشت

 . به شورش مجاهدین توهمی نداشتند

خطای رهبری . مشکل و خطای سازمان در تشخیص و فهم کیفیت و کمیت توازن قوای سیاسی موجود در صحنه سیاسی کشور نبود

پردازد و در نشریه کار و در برخی  ها می بآمیزی به تأئید سرکو هائی است که به طور تشویق یگیر موضعسازمان در آن موارد و 

های  حاکمیتی که در زیر پا گذاشتن حقوق و آزادی. کند طرفه تنش و خشونت را به سود حاکمیت محکوم می موارد کامالً یک

ا که رسماً دیگراندیشان انقالبی حتا مانند سازمان اکثریت و حزب توده ر. داد مشروع قانونی نیز کمترین تعهدی از خود نشان نمی

در حقیقت سازمان . داد التزام خود را به رعایت قانون اساسی اعالن کرده بودند به طرق و اشکال مختلف تحت فشار قرار می

 . نیز برخوردار نبودعلنی  نیمه گاه از امنیت سیاسی و حقوقی فعالیت اکثریت هیچ

ست بردن به سالح توسط مجاهدین و هر گروه دیگری در محکوم کردن سیاسی اقدامات تروریستی و به طور کلی محکوم کردن د

ها و نفوذ  های تعرضی نیروهای انقالبی و قیام مجاهدین با توجه به موقعیت و تناسب نیرو مخالفت با سیاست. آن زمان، خطا نبود

بار هر دو طرف که به ناگزیر  مخالفت با اقدامات خشونت. وجه خطا نبود ، به هیچ...ها مردم و چنان مسلط روحانیون بر میلیون هم

خطا و اشتباه فاحش سازمان آن بود که با کنار زدن . فضای سرکوب و اختناق همه جانبه را بر کشور حاکم کرد نیز خطا نبود

تواند  یافته است و سازمان می »!!تعمیق« توسط نیروهای ضد امپریالیسم حاکمیت »انقالب« کرد ها، تصور می و لیبرال صدر بنی

خطای سازمان در نادیده گرفتن و یا !!. نهایت راه رسیدن به قدرت را برای خود هموار کند  نات خود را گسترش داده و در امکا

جمعی،  های دسته های جمهوری اسالمی، اعدام ها و قاطع نبودن علیه هرگونه شکنجه و جنایت در زندان رنگ نمایاندن شکنجه کم

کم رنگ کردن اختناق فزاینده و همه جانبه . همان قانون اساسی جمهوری اسالمی، نهفته بود   سلب آزادی و زیر پا گذاردن مستمر

خطاهای بزرگ سازمان ... ها و بودن حاکمیت و ادامه حمالت سیاسی و تبلیغاتی علیه لیبرالیسم و لیبرال »ضد امپریالیسم« به بهانه

های نسنجیده و متوهم و یک  یگیر موضعدقیق و دو پهلو و بسیاری از  خطا در اتخاذ مواضع سیاسی نا. دادند اکثریت را تشکیل می

 . بود »شکوفائی جمهوری اسالمی« و »انقالب« خالصه خطای اساسی سازمان اتخاذ سیاست و استراتژی تعمیق. سویه سازمان بود

الیت فقیه، دیگر انقالبی در کار شناسی سازمان در عدم درک و فهم به موقع این حقیقت بود که با تسلط حاکمیت و خطای شناخت

این مسائل خطاهای اساسی سازمان . شکوفائی جمهوری اسالمی نیز چیزی جز تثبیت و تعمیق انحصاری این حاکمیت نبود. نبود

ها، مجموع خطاهای سازمان در برابر خطاهای وحشتناک ناشی از در پیش گرفتن  با همه این. دادند اکثریت را تشکیل می

های گسترده و حاکم شدن شرایط وحشت بر کشور، در حکم  ها و جنایت ها و سرکوب تهاجمی مسلحانه و ترورهای  سیاست

خطای سازمان اکثریت خطائی بود که بیش از همه به خود این سازمان و به حیثیت و شخصیت سیاسی تک تک اعضای آن . اند هیچ
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های خونین با مجاهدین نیز  حتا در اوج کشمکش. نداشت حاکمیت به هیچ وجه به کمک سازمان اکثریت نیازی. لطمه زد

 . ترین تالشی برای کمک گرفتن از سازمان اکثریت از خود نشان نداد کوچک

روندی که . ریزی و رعب و وحشت تلفیق شد اما روند تثبیت آن با خون. مستقر شده بود »فقیه والیت حاکمیت« تا آن زمان،

ی مسلحانه بود که هم افراطیون حاکم و هم مجاهدین خلق در ها درگیریهای سیاسی به  محصول مستقیم تبدیل کردن کشمکش

ها که تا چند سال ادامه داشت بستر اصلی تبدیل ساختار سیاسی قدرت به حاکمیت مطلقه  شدت و دامنه خشونت. آن سهیم بودند

 . فردی تمام عیار بر کشور شد

کرد و با بهانه  های مردم را محدود می دیگری، خود به قدر کافی حقوق و آزادیگر چه شرایط جنگی ایران و عراق مثل هر جنگ 

اما با این . های دموکراتیک مردم را نادیده بگیرد توانست خواست العاده جنگی، حکومت با سهولت بیشتری می جنگ و شرایط فوق

اما جنگ شبه داخلی و عملیات . قانون اساسی نبود موجب تغییر ساختار سیاسی قدرت و تثبیت قانونی آن به بهانه متمم »جنگ« همه

 .نظامی اپوزیسیون برای کسب قدرت بهترین شرایط را برای سرکوب و حذف نیروهای منتقد فراهم ساخت

 

تقاد های برانداز، به طور جدی و مسؤوالنه و به عنوان یک نهاد حقوقی مشی سیاسی و کارنامه خود را مورد ان متأسفانه هیچ یک از سازمان

و چه درس . ها دارند های خود در آن سال هنوز مشخص نیست آنان چه قضاوتی نسبت به اقدامات و سیاست. و بازنگری عمیق قرار ندادند

صرف نظر از این که چنین کرده یا نکرده باشند از نحوه . اندوزی فعاالن نسل حاضر به جا گزاردند ای برای خود و برای تجربه و تجربه

ای مقصر اصلی شکست آنان و استقرار فضای سیاسی  آید که نزد عده های تکراری چنین بر می به جانب و تهاجمی و تهمتبرخورد حق 

با فرافکنی و انکار . چنین قضاوتی به کلی با حقایق و واقعیات تاریخی بیگانه است! وحشت بر کشور، حزب توده و سازمان اکثریت بود

ها را از  توان مسؤلیت شکست خونین کلیه نیروهای برانداز به ویژه سازمان مجاهدین خلق در آن سال چنین اشتباهات سیاسی بزرگی، نمی

 .شان برداشته و به گردن دیگران انداخت گان رهبران و تصمیم گیرنده

 

. مورد بحث شده است گزین نقد و انتقاد مسؤوالنه به سیاست و عمل سازمان اکثریت طی دوره اتهام نادرست خیانت یا جنایت، عمالً جای

بر این اساس به طور . کارانه نامیدند واندی را سیاست خائنانه و جنایت جریانات برانداز، سیاست حمایت از جمهوری اسالمی در آن دو سال

یات رژیم کاری امنیتی با حاکمیت کرده و شریک جرم آن همه جنا اتوماتیک حتا بدون ارائه مدارک و شواهد الزم سازمان را متهم به هم

کاری و غیره را هم به طور خود به خودی از  اتهام جنایت و هم. شمردند جنایاتی که خود سازمان اکثریت نیز یکی از قربانیان آن است 

آنان روشن نکردند در آن شرایط تاریخی چه سیاستی . جانبه خویش از مشی و سیاست سازمان اکثریت به دست آوردند های یک قضاوت

اصوالً خودشان از نقش و تأثیرات مخرب سیاست و . شرایط و امکانات واقعی و توازن سیاسی نیروهای در صحنه، صحیح بودبا توجه به 

  !عمل خود چه قضاوتی دارند
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ترین خطوط استراتژی و مشی سیاسی نیروهای دو  ها و به مهم های خطا با توجه به این تناقضات و ابهامات، ضروری است به ریشه

کوشم زیر دوازده عنوان  در صفحات بعدی من به سهم خود می. ها بپردازیم یان حاکمیت و نیروهای برانداز در آن سالبلوک حام

ها و شرایط ویژه سه چهار  کردهای جریانات سیاسی مطرح در آن سال ها و عمل تازه از زوایای دیگری به خط سیر اصلی سیاست

 . سال نخست پس از انقالب بهمن، بپردازم

آنجا که سازمان اکثریت بتدریج سیاستی در پیش گرفت که حزب توده از آغاز انقالب اتخاذ کرده بود من در اینجا به دلیل  از

های  مواضع سیاسی سازمان با وجود تفاوت. ام سهولت و خودداری از طوالنی شدن نوشته، مواضع حزب توده را محور قرار داده

ولی بر حسب ضرورت به موضوعات و مسائل ویژه . مواضع حزب توده در نظر گرفته شد همان   جدی با حزب توده، به طور کلی

 . خواهم از پیش از طوالنی شدن مطالب پوزش می. کنم سازمان اکثریت اشاره می
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 ! ؛ مساهل مرکزی همه جریاانت سیاسی بود»قدرت سیاسی«
یاری از کشورهای در حال رشد، عموماً پایگاه گسترده و در جهان دو قطبی پس از جنگ جهانی دوم، احزاب کمونیست در بس

غالباً در  »ضدامپریالیستانقالبی  -دموکرات« در مقابل نیروهای موسوم به. ای در میان توده عام مردم نداشتند نفوذ قابل مالحظه

مذهبی و )عصب ایدئولوژیک احزاب کمونیست به مانند همه جریانات مت. گرفتند بخش و انقالبی قرار می های رهائی رأس جنبش

قدرت دولتی کلید در بهشت برای همه . کردند برای کسب رهبری جنبش و نهایتاً رسیدن به قدرت سیاسی تالش می( غیر مذهبی

ترین نیروهائی بودند که در باره همه مسایل سیاسی،  ها یکی از شاخص کمونیست. این جریانات سیاسی متعصب بوده و هست

در واقع یکی از  »قدرت سیاسی« .های مدون داشتند به ویژه در مورد کسب قدرت سیاسی طرح و نقشه و فرمول اقتصادی، اجتماعی

ها هیچ  به همین علت بدون در اختیار داشتن انحصاری قدرت سیاسی، همه آن طرح. داد ارکان بنیادی ایدئولوژی آنان را تشکیل می

این حزب توسط بسیاری از . در حلقه بلوک اتحاد شوروی بود »حزاب کمونیستا« حزب توده ایران نیز یکی از آن. شد و پوچ می

اما این اتهام وارد نبود . شد متهم می »رفرمیستی« های انقالبی و تبدیل شدن به حزبی رها کردن هدف   تر از خود، به های رادیکال چپ

حزب توده از همه احزاب و . شد کرده بود ناشی میهائی که حزب اتخاذ  و تاکتیک  و بیشتر از مخالفت با سیاست و استراتژی

همه هم و غم این حزب به معنای واقعی کلمه . تر و اشتهایش برای کسب قدرت از همه بیشتر بود های سیاسی با سابقه سازمان

 . داد یافتن به شاه کلید قدرت، تشکیل می چگونگی دست

اما فقط نیروهای . قیم و غیر مستقیم در فکر کسب قدرت سیاسی بودند، همه نیروهای انقالبی دگراندیش، مست۸۷پس از انقالب 

نیروهای دیگراندیش بیش از هر چیزی در فکر بنابر این  اهلل خمینی بر جنبش و انقالب هژمونی گسترده یافتند اسالمی پیرو آیت

نیون سنتی به وضوح بیش از هر با این وجود روحا. ضعیف کردن این هژمونی و بدست آوردن موقعیت مناسب برای خود بودند

کردند  نیروهای انقالبی برعکس تالش می. نیروی دیگری شانس تشکیل حکومت خود را داشتند و در عمل به آن دست یافتند

های تدارکاتی و حتا  های سیاسی و برنامه ها وافشاگری آنان به اشکال مختلف با شعار. روحانیون را از قدرت و حاکمیت دور کنند

به طور کلی کسب قدرت سیاسی . کردند راه رسیدن به قدرت را برای خود فراهم کنند تاکتیکی تالش می -های سیاسی حمایت

های خاص خود این هدف را  ها و شیوه اما هر یک با راه. مساله مرکزی همه نیروهای سیاسی اعم از برانداز و حمایت کننده، بود

نهایت تقابل و تهاجم مستقیم بر حاکمیت   کسب قدرت از طریق افشاگری سیاسی و در  ها خواستار بخشی از نیرو. کردند دنبال می

تری را در پیش گرفتند  دیدند و در نتیجه روند پیچیده و طوالنی ممکن می ها را در آن زمان نا اما بخشی دیگر این شیوه. جدید بودند

در اندیشه کسب قدرت ( و نیز سازمان اکثریت)شود حزب توده  یاینکه گفته م. تا شرایط را برای رسیدن به هدف خود آماده کنند



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

412 

حزب گرچه به طور مستقیم در جهت . دقیقی است کردند، ادعای نا نبودند و به جای آن در تحکیم و تثبیت حاکمیت عمل می

ط را برای فعالیت کوشید شرای حزب می. اش چیز دیگری بود کرد اما قصد و انگیزه اصلی حاکمیت تالش می»بخش اصلی « تثبیت

همراهی و حمایت مستمر از . خود گسترش دهد تا توان و امکانات سیاسی و عملی خود را برای کسب انحصاری قدرت بیفزاید

بر این، حزب توده با یک بنا. قدرت را برای خود هموار کندحاکمیت برای حزب جنبه ابزاری داشت تا زمینه عملی برای تصاحب 

داشتی برای رسیدن به مقام و  حزب حتا اگر چشم. سیاست حمایت از جمهوری اسالمی را در پیش گرفت نقشه خاصی، -استراتژی

صندلی در جمهوری اسالمی داشت، در قیاس با فکر تصاحب همه قدرت که هدف نهائی و استراتژی سیاسی حزب بود، جای 

گیری نیروهای  انقالب بهمن و اشاره به موقعیت و جهت در مطالب بعدی با مراجعه به شرایط پس از پیروزی. کرد مهمی اشغال نمی

  . گردم زمان، به این موضوع باز میمختلف در آن 
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 اه؟  موقعیت و مواضع نیرو
های جدی و سختی را با  در انقالب، بر بستر تعصبات ایدئولوژیکی خاص خود، کشمکشکننده  شرکت همه جریانات سیاسی

ر و برداشت متناسب با بینش سیاسی و اجتماعی خاص خود، مدل معینی را در برپائی نظام و همه با تفسی. یکدیگر آغاز کردند

در نتیجه امر واحدی که مربوط به عموم ملت ایران و برای کل کشور . ساختار سیاسی عمومی جایگزین رژیم پیشین، در نظر داشتند

اما به جز . ک جریانات مختلف سیاسی در کشور تبدیل شدها و تحمیل منافع خاص ایدئولوژی دیدگاه  بود موضوع اصلی مناقشه

 . ها و جریانات دیگر تقریباً هیچ شانسی وجود نداشت که بتوانند بر قدرت مسلط شوند اهلل خمینی و پیروان او برای نیرو آیت

همان آغاز، تئوری و    د که ازکردند، حزب توده تنها حزبی بو ها که از پیش سیاست روشن رژیم پارلمانی را دنبال می به جز لیبرال

تر از آن بود که جائی در قدرت سیاسی جدید برای  اما این حزب ضعیف. گیری ویژه معطوف به کسب قدرت سیاسی داشت جهت

اندیشید، ولی در آن زمان از موقعیت و نفوذی در جامعه  حزب همواره به شاه کلید قدرت سیاسی میگرچه  .خود قائل باشد

ی فدائی خلق ایران که به تنهائی بخش اعظم نیروهای متمایل ها چریکدیگر نیروهای مارکسیستی به ویژه سازمان . برخوردار نبود

طی . های داخلی بر سر اتخاذ سیاست جدید روبرو شد به چپ کشور را در پشت خود داشت، با انبوهی از اختالفات و کشمکش

های مارکسیستی، به طور کلی مجموعه این جریانات فکری روند تضعیف و  انیکی دو سه سال پس از انقالب با افزایش تعداد سازم

 . کردند گی را طی می پراکنده

 

تناسب قوای سیاسی جدیدی که در بطن انقالب شکل گرفت، به طور عینی مهر خود را بر روند استقرار نظام سیاسی جایگزین 

با این . کننده در انقالب برتری داشتند ری از همه نیروهای شرکتگی اهلل خمینی به نحو چشم نیروهای تحت رهبری آیت. کوبید

سابقه در جامعه و کشور، همه نیروهای حاضر در صحنه را به درجات مختلف  های بی وجود، فضای انقالبی و تحوالت و تالطم

. های خود باز خواهد گشت اهلل خمینی پیش از انقالب وعده داده بود که پس از پیروزی، به طلبه خانه آیت. دچار توهم کرد

. کنند های دولت موقت مهندس بازرگان این قول را جدی گرفته و مترصد آن بودند که روحانیون واقعاً به قول خود وفا  لیبرال

اما روحانیون پیرو وی فعاالنه در امور سیاست و دولت . اهلل خمینی در ابتدا در قم ساکن شد و ظاهراً به قول خود وفا کرد آیت

وقفه  با مداخالت و فشارهای فزاینده و بی. های هر روزه خود همه امور را زیر نظر داشت اهلل با سخنرانی آیت. کردند خالت مید

یافته فشار از پائین آنان، دولت موقت مهندس بازرگان نتوانست دوام آورد و سرانجام در  روحانیون و نیروهای خود جوش یا سازمان

 . یان پیرو خط امام، استعفاء کرددانشجوفارت آمریکا در تهران توسط ، با اشغال س۸۵آبان  ۰۴
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نه به خاطر باور به . دارند کردند روحانیون دیر یا زود از دخالت در حکومت دست بر می جریانات دیگر از زاویه دیگری گمان می

امروزی نداشتند و اصوالً کسی برای آنان های خود، بلکه به این دلیل که روحانیون هیچ تجربه مدیریت  وفاداری آنان به وعده

به همین دالئل سقوط روحانیون را ظرف یکی دو سال کمتر یا بیشتر . ظرفیتی برای مدیریت کشور و اداره امور دولت متصور نبود

وه پیروان او، مساعد اهلل خمینی و انب ها غیر از آیت جدا از این توهمات، شرایط در آن زمان برای هیچ یک از نیرو. کشیدند انتظار می

کوشیدند از هم سبقت بگیرند تا نوبت  کردند که در لیست تاریخ قرار دارند و با جدیت می با این حال، همه به نوعی تصور می. نبود

 . خود را جلو بیندازند

روهای انقالبی دیگر از منظر تاریخی با توجه به مجموعه تحوالت و شرایط عینی و ذهنی جامعه، به طور کلی هیچ شانسی برای نی

رهبری انقالب در دست روحانیون بود که همراه دولت موقت و . وجود نداشت( خواه مارکسیستی و خواه مجاهدین)اندیش چپ 

در آن شرایط حساس بخش مهمی از نیروهای . گرا، بلوک جدید حاکمیت را تشکیل داده بودند نیروهای مذهبی لیبرال و ملی

از نظر حزب توده ایران، . مجاهدین خلق ایران، رفته رفته سیاست تقابل با حاکمیت جدید را در پیش گرفتندانقالبی به ویژه سازمان 

صرف نظر از اینکه حزب توده تا چه . آمد به حساب می امپریالیستی ضدمخالفت با حاکمیت، تقابل با انقالب و حاکمیت انقالبی و 

در ( اکثریت)ایران خلق  فدائیان این حزب، پس از دو سال با قرار گرفتن سازمان اندازه در دفاع از حکومت صادق بود، مشی سیاسی

های  گاه مورد اعتماد روحانیون نبودند به طوری که در یکی از نوبت اما حزب توده و نیز سازمان اکثریت هیچ. کنارش، تقویت شد

 . حذف دگراندیشان، مورد هجوم و سرکوب قرار گرفتند

 

بلوک حزب و . گرا نداشتند های ملی خط سیاسی متفاوت، در اساس موضع چندان متفاوتی نسبت به لیبرالبه طور کلی هر دو 

هائی، وضع چندان بهتر  ها و مصلحت اما در بلوک نیروهای برانداز، با تفاوت. ها بودند سازمان اکثریت به طور عمده در مقابل لیبرال

 صدر بنیریاست جمهوری آقای . دهی نیرو بود آوری و سازمان ور خیز جمعدولت موقت برای مجاهدین خلق فقط سکوی د. نبود

مجاهدین نه از موضع دفاع از اصول لیبرالیسم و دموکراسی پارلمانی بلکه ! برای مجاهدین نیز وسیله کسب قدرت سیاسی بود و بس

های  چپ. کردند ها نگاه می ه لیبرالب »دولت مجاهدی« ی برای رسیدن به قدرت انحصاری خود و تشکیل یکربه مثابه کاتالیز

اما به دلیل تقابل شدیدی که با روحانیون سنتی داشتند، . کردند ها را توهین به خود تلقی می رادیکال هرگونه نزدیکی با لیبرال

 . آوردند به حساب نمی »دشمن درجه اول« ها را لیبرال

اهلل خمینی  یعتی مانند جنبش مسلمانان مبارز نیز در دفاع از مواضع آیتهای اسالمی طرفدار دکتر شر عالوه بر این بخشی از رادیکال

های  اهلل خمینی و چپ تقریباً همه خطوط مختلف سیاسی اعم از طرفداران آیت. ها قرار داشتند در موضع ضدیت و طرد لیبرال

آرائی و کشمکش فزاینده میان  در صفبنابراین . ها بودند انقالبی مذهبی و غیر مذهبی، در موضع ضدیت و مخالفت با لیبرال

منتقدان و مخالفان دگراندیش با رهبران روحانی حاکم، شانس زیادی برای خط رفرمیستی و لیبرالیستی و دموکراسی پارلمانی و 

دموکراسی پارلمانی که ساختاری ملی و عمومی برای فعالیت همه جریانات و نیروهای مختلف . پلورالیسم سیاسی وجود نداشت
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حاصل . های ایدئولوژیک شدید پس از انقالب، له شده بود شور بود، علیرغم ضروری و اجتناب ناپذیر بودن، در دل کشاکشک

داران جمهوری پارلمانی از  ی جریانات متعصب ایدئولوژیکی، از جمله کنار زدن و طرد طرفها درگیرینهائی فشار و تشدید 

 . نهادهای حکومتی و به حاشیه راندن آنان بود

ای بود که نه برای خط بلوک حمایتی،  های بعدی نشان داد، شرایط فکری و تعصبات اعتقادی به گونه همان طور که واقعیت   البته

 کلیه نیروهائی که!. کمترین شانسی وجود داشت و نه برای خط براندازی هیچ امکان واقعی که بتوانند به اهداف خود دست یابند

منتها نقش و سهم آنان، به . پنداشتند، خود قربانی تعصبات اعتقادی خویش شدند درجات مختلف دشمن می را به »لیبرالیسم سیاسی«

جریانات ضد لیبرالی حمایت کننده حاکمیت . گرا اما مستقیم لیبرالیسم بر حاکمیت مسلط شدند دشمنان واپس. یک اندازه نبود

آنان بدون هیچ کشمکش یا . صحنه سیاسی کشور حذف گردیدند نیز متالشی و از( حزب توده و سازمان اکثریت)روحانیون 

اما نیروهای برانداز انقالبی ضمن تحمل ضربات و تلفات بسیار . مقاومت و تشنجی از صحنه سیاسی کشور بیرون انداخته شدند

نقش . ر شدندهای شدید سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، خود عامل مهمی در تخریب فضای سیاسی کشو سنگین انسانی و آسیب

 . آنان در استقرار حاکمیت وحشت غیر قابل انکار است
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 مبانی و سیاست حزب توده اریان هچ بود؟ 
بیشتر . با یک شکست استراتژیک روبرو شد ۴۴مرداد سال  ۴۵با کودتای . حزب توده ایران شرایط و مختصات دیگری داشت

آنان از نظر توان و . ، به کشور بازگشتند۸۷اله، پس از انقالب بهمن س ۴۸رهبران و مسؤوالن آن نیز پس از تحمل یک مهاجرت 

. تجربه سیاسی طوالنی و داشتن کادرهای با تجربه در امور سازماندهی و انتشارات و تبلیغات از همه جریانات رقیب برتری داشتند

 . اما مشکل حزب نداشتن نفوذ و پایگاه اجتماعی گستره در جامعه بود

ست حزب توده در دل یک استراتژی سیاسی جهانی قرار داشت که توسط احزاب کمونیست بلوک اتحاد شوروی های سیا پایه

 »دوران کنونی« گی ای از وِیژه احزاب کمونیست در دهه شصت میالدی در جلسات مشاوره خود تعریف تازه. سابق تدوین شده بود

به اعتقاد آنان جوامع نیمه فئودالی یا . شد، ارائه کردند انی نامیده میداری به سوسیالیسم در مقیاس جه که دوران گذار از سرمایه

ها و  گیری از کمک داری، با بهره ماقبل صنعتی و یا نیمه صنعتی، به جای در پیش گرفتن راه رشد اقتصادی و اجتماعی سرمایه

 این تئوری که. داری طی کنند از سرمایه »غیر« توانستند راه رشدی های جوامع سوسالیستی به ویژه اتحاد شوروی، می توانمندی

نیز  امپریالیستی ضدشد، نه لزوماً با رهبری احزاب کمونیستی بلکه توسط نیروهای انقالبی  نیز نامیده می »گیری سوسیالیستی سمت«

ه تا به شرایط الزم توانستند راه رشد طوالنی سرمایه داری را کوتاه کرد ها می بدین ترتیب این کشور. شد تحقق یافتنی تلقی می

 . زیربنائی و روبنائی برای استقرار جامعه سوسیالیستی برسند

بخش و نیروهای انقالبی به  های آزادی های اول پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای مستعمراتی توسط جنبش طی دهه

بسیاری از این . ها را در دست داشتند ی این جنبشتقریباً در همه موارد، رهبران انقالبی غیر کمونیستی، رهبر. استقالل رسیدند

رشد  راه« احزاب کمونیست، مدافع نظریه. بگریبان بودند ها پس از استقالل، اغلب با کودتاهای متعددی نظامی نیز دست کشور

ها که عموماً از  ن کشورهای ای کمونیست. پتانسیل الزم قائل بودند ضدامپریالیستهای انقالبی  ، برای این دموکرات»داری غیرسرمایه

گیری از کمک کشورهای بلوک  ها و با بهره کردند که با اتحاد و کمک به این نیرو پایگاه اجتماعی گسترده محروم بودند گمان می

دلیل  ها به اما در عین حال احزاب کمونیست معتقد بودند که این نیرو. توانند به پیشبرد این استراتژی یاری برسانند اتحاد شوروی می

پیگیری نشان داده و در مراحلی از پیشروی در رشد غیر سرمایه داری باز  ئی در ادامه راه از خود نابورژوا خردهماهیت طبقاتی 

های  اما چگونگی انتقال قدرت از دموکرات. گذارند ها وامی نهایت و به ناچار رهبری را به کمونیست  از این رو در . ایستنند می

شد که  اما به لحاظ تئوریکی همواره تأکید می. شد روشن و به طور کلی موکول به آینده می ها، نا کمونیستبه  ضدامپریالیست

 . شود ساختمان سوسیالیستی جامعه بدون رهبری احزاب کمونیستی متحقق نمی
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چون . ی روبرو بودندهای انقالب در اجرای این استراتژی، احزاب کمونیستی، عموماً با مشکل تعریف و تشخیص واقعی دموکرات

نظامیانی مانند جمال عبدالناصر در مصر، . رسیدند ، نظامیانی بودند که با کودتا به قدرت میضدامپریالیستهای  اغلب این انقالبی

ری در سودان، زیادباره در سومالی و در  عبدالکریم قاسم در عراق، حافظ اسد در سوریه، معمرقذافی در لیبی، ژنرال نمی

ها و تمایالت  گرائی ها، واپس ها و دوگانگی مانند اتیوپی، تانزانیا و غیره، خود در سطوح مختلف حامل ناگزیر ضعفکشورهائی 

در آن جهان دو قطبی، آنچه که . با این همه آنان در مقاطعی از حمایت جدی مردم خود برخوردار بودند. ستیزانه بودند قوی آزادی

های انقالبی مهم بود تأمین منافع جهانی اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیالیستی  دموکراتبرای احزاب کمونیست حاکم در تعریف 

 ستیزانه و دیکتاتور منشانه این نوع از انقالبیون، تحت شعاع مواضع های غیر واقعی، مواضع آزادی بر اساس این ارزیابی. بود

هر چند )ت در کشورهای در حال رشد، تأمین ضمنی آزادی در عمل بسیاری از احزاب کمونیس. آنان قرار گرفت »امپریالیستی ضد«

 . دانستند می ضدامپریالیستهای  کاری با این دموکرات را دالئل الزم برای در پیش گرفتن اتحاد و هم »خود« (ضعیف

و ) امپریالیستی ضدضع با این حال موا. ، دیکتاتور از کار در آمدندضدامپریالیستهای  »دموکرات« اما دیری نپائید که بسیاری از این

منشی  و داشتن روابط اقتصادی و نظامی دوستانه با بلوک کشورهای سوسیالیستی، عمالً عیار سنجش دموکرات( در واقع ضد غربی

شد، عیناً با مناسبات میان  در واقع قواعد و مصالح و منافعی که در مناسبات کشورهای بلوک اتحاد شوروی لحاظ می. آنان شد

 . وزیسیون کمونیست با حاکمان خود یکسان گرفته شدنیروهای اپ

 

بود، با توجه به اوضاع جدید سیاسی، بر سر دو راهی  داری رشد غیرسرمایه راهحزب توده که مجهز به ایدئولوژی و پیرو نظریه 

گاه  حمایت پر شور و تکیهدر آن زمان حزب توده با شرایطی روبرو بود که روحانیون با پیروان متنوع خود، با . انتخاب قرار گرفت

ها دولت موقت را در  گرا و پیرامون آن های ملی لیبرال. چند میلیونی مردم، نیروی هژمون قدرت سیاسی و حاکمیت جدید بودند

با شرایطی که حزب توده . شدند خواه حمایت می هائی از مردم غیر سنتی و تا حدی نیمه سنتی آزادی دست داشتند که توسط بخش

یک از این دو  اما کدام. بایست یکی از دو نیروی حاکم را متناسب با تئوری مذکور به عنوان متحد سیاسی خود برگزیند داشت می

 سو باشد؟  توانست با استراتژی جهانی احزاب برادر هماهنگ و یا هم نیرو می

این . مناسبات حسنه با غرب داشت ها از جمله حزب توده، دولت موقت، دولتی بورژوائی بود که رو به سوی از نگاه همه چپ

اما رادیکالیزمی که روحانیون و پیروان . نگریست و تمایلی به نزدیکی با آن نداشت دولت با سوء ظن به بلوک اتحاد شوروی می

د، اما از نگریستن دادند، با وجود اینکه از دیدگاه بنیادگرائی ایدئولوژیکی ضد کمونیستی به اتحاد شوروی می آنان از خود نشان می

غربی داشتند که با ذائقه سیاسی حزب بسیار نزدیک و  گیری ضد آنان از نظر سیاسی جهت. پشتیبانی عظیم ملت برخوردار بودند

 . مأنوس بود

های آزادی بیان و تأمین حقوق زنان و غیره او  هنوز وعده. اهلل خمینی در اوج محبوبیت و عالقه مردم قرار داشت از سوی دیگر آیت

پرستی  ترین اتهام شاه را دنیا دوستی و مقام اهلل به عنوان یک شخصیت روحانی، بزرگ آیت. محک آزمایش عمومی در نیامده بودبه 
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های چندین میلیونی به شمول بخش  او در ذهن و قضاوت توده. کرد گری و دیکتاتوری و نوکری اجانب معرفی می و ستم  و ظلم

داشت به مقام و قدرت و فاقد هرگونه  ر سنتی آن زمان مردم ایران، رهبری فرهیخته و بدون چشمهای نیمه سنتی و غی بزرگی از الیه

ترین انقالبات مردمی نیمه دوم قرن بیستم یعنی در دل یک  اهلل در دل یکی از عظیم نفوذ و قدرت آیت. رفتار دیکتاتورمنشانه بود

تصور . توانست به سادگی و به سرعت زایل گردد فته بود که نمیشرایط غیر عادی تحوالت روحی و روانی ملت ایران ریشه گر

با چنین . ها و آرزوهای دیرینه آزادی و عدالت بود اهلل خمینی و پیروان نزدیکش، آلوده به رمانتیسم و رؤیا مردم ایران از آیت

 . اهلل تقدیم کرد را به آیت ای، ملت ایران با شور و هیجان فراوان، داوطلبانه قدرت و اراده خود شائبه سپاری بی دل

اهلل خمینی و طیف پیروان رنگارنگ  آیت. شناسی ملت به کلی تفاوت داشت ها و روان اما منافع خاص روحانیون با تصورات و رؤیا

 رقیبشان در جامعه، بتدریج شرایط را برای ایحاد حکومت فقیه اش، با چشیدن مزه پشتیبانی گسترده ملت و نفوذ بی سنتی مذهبی

همان حاکمیت حق و عدالت الهی بر روی زمین و    را،فقیه  والیت آنان چند ماه پس از پیروزی انقالب مدل حکومتی. مساعد دیدند

در آن زمان . کردند ایجاد جمهوری اسالمی و قدرت سیاسی زمینی خود را عین حقیقت و تحقق اهداف انقالب اسالمی معرفی می

. نبودمیسر  ،(حتا برای بسیاری از متجددهای آن زمان)ها به آسانی و بدون آزمون و تجربه  وی تودهفهم و درک این تضاد منافع از س

شدند اما همواره بخش بزرگی از حامیان روحانیون با تصورات و  هائی از ملت از روحانیون سرخورده می گرچه به مرور زمان بخش

و شعائر مثبت و عامه پسند اسالم و شرایط ویژه روانی ملت، امید و تصورات  تأکید بر معنویت. اهلل داشتند رؤیاهای خود، دل به آیت

 . داشت هایشان زنده نگاه می  آنان را به روحانیون و وعده

ها که با کودتای نظامیان به قدرت  های انقالبی سایر کشور اهلل و روحانیون پیرو او با دموکرات این موقعیت و قدرت آیت بنابر

بنابر این  .اهلل خمینی اراده بخش بزرگی از ملت ایران بود از منظر کلی، برای مدتی اراده آیت. ن قابل مقایسه نبودرسیدند چندا می

از این رو . آمد داری از اکثریت قاطع ملت ایران در آن زمان نیز به حساب می اهلل خمینی در عمل مترادف با جانب اتحاد با آیت

با این حال در درون حزب بر سر انتخاب متحد سیاسی، . لحاظ عینی با مانع جدی روبرو نبوداهلل به  حزب توده در انتخاب آیت

گیری  ایرج اسکندری دبیر اول پیشین حزب، آزادی و دموکراسی را به جای نظریه سمت. کشمکش اصولی وجود داشت

ها بود که در حاکمیت  و به طور کلی لیبرال او معتقد به ائتالف و اتحاد با نیروهای دولت موقت. داد سوسیالیستی مبنا قرار می

. دید اهلل خمینی و پیروان ضد غربی او می اما نورالدین کیانوری دبیر اول وقت، این متحد را در وجود آیت. حضوری فرعی داشتند

اهلل  ایت از آیتهمان آغاز انقالب، حزب توده استراتژی و تاکتیک حم   بدین سان از. حزب توده نظر کیانوری را در پیش گرفت

 . خمینی و یاران وی را در پیش گرفت

اهلل خمینی و  آیتفقیه  والیت در آن زمان هنوز از وجوه مختلف و گرایشات متناقض سیاسی اجتماعی و فرهنگی و حتا از نظریه

رت سیاسی را به فروپاشی رژیم شاهنشاهی، خالء قد. روحانیون پیرو او دست کم در سطح عموم شناخت و اطالعی وجود نداشت

به موازات . درو پیکری که هیچ چهار چوب قانونی نداشت، برخوردار بودند همه نیروهای سیاسی از آزادی بی. وجود آورده بود
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اهلل با آمریکا و فشار همه جانبه بر دولت  مخالفت فزاینده آیت. گیری و انسجام قدرت جدید، عمر بهار آزادی دیری نپائید شکل

های انقالبی به حساب  همان دموکرات   یان پیرو خط امام، مصادیق بارزدانشجوام اشغال سفارت آمریکا توسط موقت و سر انج

فرموله و با همه توان سیاسی و تجربی خود  »و مردمی امام خمینی امپریالیستی ضدخط « نورالدین کیانوری، خط امام را به نام. آمدند

 . به دفاع از آن برخاست

گرایانه و ضد دموکراتیک روحانیون حاکم، از  اهلل خمینی، گرایشات واپس داری از آیت یط شور و شوق ملی طرفزمان با شرا هم

اما رهبری حزب اهمیتی . ها از جمله در درون حزب توده و خطراتی که برای حزب داشت، دور نماند ای از نیرو چشمان پاره

نیرو را ادامه داد که سنگر به سنگر مواضع تجدد ستیزانه و ضد چنان سیاست یک طرفه اتحاد با این  حزب هم. داد نمی

اهلل در عرصه داخلی بسته به میزان تسلط بر قدرت و چگونگی مقاومت نیروهای  پیروان آیت. شد اش آشکار می دموکراتیک

ام، چهره مستبد و اینان سرانج. ورزیدند دگراندیش در دفاع از آزادی و دموکراسی، با مظاهر مختلف دموکراسی دشمنی می

این جریان به طور مشخص به . در قانون اساسی آشکار کردندفقیه  والیت گرا و ضد دموکراتیک خود را با قرار دادن اصل واپس

کردهای ارتجاعی،  این مواضع و عمل. گرفت حقوق مدنی و حقوق بشر کمترین اعتنائی نداشت و همواره این مسائل را به سخره می

 . گویا به دلیل موضع آمریکا ستیزی جمهوری اسالمی قابل اغماض بودبرای حزب توده 
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 ؟ !جمهوری اسالمی »شکوافئی« معنای واقعی
شد یک رابطه واقعی  حزب حتا موفق نمی. مشکل اصلی حزب برقراری اتحاد و یا ائتالف حتا صوری با این متحد خود خوانده بود

داشت، این سیاست را علنی  نیمه حزب طی چند سالی که امکان فعالیت علنی و. به عنوان یک حزب سیاسی با حاکمیت برقرار کند

گاه به حزب  های درون حاکمیت هیچ بندی تمامی گروه. کرد طرفه آن هم با سماجت دنبال  به معنای واقعی کلمه در یک جاده یک

گاه واکنشی توأم با حسن نیت که  هیچبنابر این  .توده اعتمادی نکردند و از لحاظ ایدئولوژیکی آشکارا ضد ایدئولوژی حزب بودند

حتا برعکس، در هر فرصت و بهانه و به هر میزان که حاکمیت تثبیت . به معنای پذیرش موجودیت آن باشد، از خود نشان ندادند

اتژی حزب هیچ در حقیقت استر. شد شد، فعالیت انتشاراتی و مطبوعاتی و تشکیالتی و غیره حزب محدود و بیشتر کنار زده می می

اتخاذ این مشی، از تحوالت و . این استراتژی ذهنی و متناقض بود. سنخیتی با واقعیت سیاسی و عملی جامعه و کشورمان نداشت

و حتا از دیدگاه لنینیستی نیز انحرافی بود چرا که در برابر اعتراضات و . دینامیسم درونی جامعه و کشورمان بیرون نیامده بود

 . رگری قرار داشتحرکات مستقل کا

 

اش را گسترش  پایگاه اجتماعی. های رشد و گسترش نفوذش را هموار کند بایست زمینه االصول می بنا به ادعا، سیاست حزب علی

اش را  فعالیت انتشاراتی و تبلیغاتی. های تجمع حزب را برپا سازد تر و کلوپ دفا. موجودیت و قانونیت فعالیتش را تضمین کند. دهد

کوشید این  حزب می. های کارگر و دیگر اقشار اجتماعی را تقویت و مستحکم نماید نهایت ارتباط با توده  دهد و در گسترش 

 ! توانست برسد رسید و نمی ها نمی اما به هیچ کدام از آن. ها را به اجراء درآورد برنامه

روی آورد، تمام توان تبلیغاتی خود را بکار بردند  به سیاست حمایت از روحانیت حاکم ۰۴۸۱حزب و سازمان اکثریت که از اواخر 

داران و  را تشویق کنند که بیش از پیش به دولتی کردن اقتصاد ادامه دهند، اموال به اصطالح کالن سرمایه ضدامپریالیستتا حاکمان 

مین به اجراء گذارند و به سود زمین و کم ز را به سود دهقانان بی »د« و »ج« بزرگ مالکان را مصادره نمایند، بندهای معروف به

کردند تمام روابط  چنین تالش می حزب و سازمان اکثریت هم. کارگران و زحمتکشان و تشکالت آنان اقدامات مؤثری انجام دهند

و  در آن دوره آنان از جهان غرب مدام تصویر منفی و تیره. المللی اقتصادی کشور به اتحاد شوروی و متحدان وی کانالیزه شود بین

آمیزی تعریف و تمجید  همان اندازه از اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی، به نحو اغراق   ولی در مقابل به. دادند تار ارائه می

. تبلیغات حزب در باره اتحاد شوروی و کشورهای غربی، ایدئولوژیک و در نتیجه از صداقت و حقیقت گوئی بری بود. کردند می

و تقریباً همه اعضای رهبری آن تا آن زمان هیچ )هیچ یک از اعضای آن اتحاد شوروی را ندیده بودند برای سازمان اکثریت که 

اما حزب توده چرا؟ . ، امری کامالً تقلیدی و ناشی از تعصبات اتوپیای ایدئولوژیکی بود(یک از جوامع غربی را هم ندیده بودند
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های این  آنان با حقایق و واقعیت. رخی جوامع غربی زندگی کرده بودندها در اتحاد شوروی و در ب بسیاری از رهبران حزب سال

اندیش خود در رهبری  خبر و اتوپی گان بی ها آشنا بودند اما چرا از بازگوئی حقایق حتا در زیر گوش عالقمندان و شیفته کشور

ی شوروی دوستی مقدم بر حقایق و ایدئولوژیک -برای رهبران اصلی حزب دلبستگی سیاسی! داری کردند؟ سازمان اکثریت خود

 . ها بود واقعیت

به . بند فعالیت سیاسی و انتشارتی خود را تأمین کند کوشید به هر بهائی که شده آزادی حتا نیم در مسائل داخلی کشور نیز حزب می

 کرد خط می همین دلیل با دو پهلوگوئی و بزرگ نمائی و چهره آرائی و بر حسب شرایط با تملق و مجیز گوئی، تالش

حزب توده برای جلب نظر نیروهای خط امام، در اولین انتخابات ریاست . جلوه دهد »دموکراتیک« را »امام امپریالیستی ضد«

جمهوری، از حسن حبیبی کاندیدای حزب جمهوری اسالمی حمایت کرد و از کاندیداتوری شیخ صادق خلخالی در اولین 

دید آن را  آهلل خمینی را که به نفع سیاست حمایتی خود می هر گفته یا اعالن موضع آیت. انتخابات مجلس شورای ملی حمایت کرد

ای دادستان انقالب را به مثابه وحی منزل گشایش فضای سیاسی و  بیانیه هشت ماده. کرد اول تمام دستگاه تبلیغاتی خود میتیتر  فوراَ

 . ی عاید شودا کرد بدون آنکه هیچ نتیجه رعایت قانون و مقررات تلقی می

 کرد که در رأس آنان های مختلفی را مشخص می اهلل خمینی طیف حزب توده بنا بر دیدگاه خاص خود در صفوف پیروان آیت

داران بزرگ و  داران و زمین اما اینان ضمن تقابل و مخالفت با سرمایه. همان نیروهای خط امام قرار داشت   یا »بین امام خط روشن«

های خود از  یگیر موضعحزب با تبلیغات و . ورزیدند کائی به شدت با هرگونه آزادی و دموکراسی مخالفت میموضع تند ضد آمری

ها و ضد انقالب  داران، خط مخالفان والیت فقیه، خط لیبرال ها، خط بزرگ مالکان و کالن سرمایه ای این خط، در برابر خط حجتیه

پرسش و « های داد و در جزوه بدین سان رؤیاهای ذهنی خود را واقعی جلوه می .کرد ها، دفاع می سرنگون شده و خط امپریالیست

که بر « را به نفع خط امام پیش ببرد تا نوبت »که بر که« کوشید مبارزه حزب توده به زعم خود می. کرد کیانوری منتشر می»  پاسخ

 . دجمهوری اسالمی رسیدن به همین نقطه بو »شکوفائی« معنای. حزب فرا رسد »که

 

ترین  و حمایت از روندی که استقرار یکی از کهنه »خط امام« مخالفان حزب، تحمل آن همه خفت و خواری در حمایت از

پرستی و  کارانه و غیر انقالبی و به تمایالت سود جوئی و مقام آورد، اغلب به مشی سازش های اعصار گذشته را به ارمغان  نظریه

و یا ایستادن در کنار دشمنان آزادی را صرفاً به ماهیت غیر دموکراتیک حزب . دادند ضعف شخصیتی رهبران حزبی نسبت می

 »احزاب کمونیست« همان نظری نسبت به آزادی داشت که   حزب. خواه نبود روشن است که حزب آزادی. دانستند مربوط می

با این حال سیاست حزب توده . البته منتفی نبودرسیدن به مقام و منصب و غیره هم . کشورهای سوسیالیستی به اجراء گذاشته بودند

 . تر از آن بود که بتوان آن را به کسب این امتیازهای مختصر تقلیل داد و یا صرفاً از غیر دموکراتیک بودن آن نتیجه گرفت پیچیده
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 ! تناقض سیاست حزب

 قصد اصلی حزب هچ بود؟ 
ای به دلیل فعالیت قانونی در چهارچوب  های فله شیانه و اعدامهای وح رحمانه و شکنجه های بی اغماض حزب بر سرکوبگری

حاکمیت نسبت به افشاء و حتا انتقاد کمی آشکار جنایات خود مخصوصاً از سوی . گرفت حاکمیت جمهوری اسالمی، صورت می

آمیز و  رد خشونتک در آن شرایط افراطیون حاکم تحمل هیچ انتقادی از عمل. داد دگراندیشان، با حساسیت واکنش نشان می

های خود فریبانه بر نقش و تأثیر واهی  نمائی زدن به امیدهای کاذب و بزرگ اما دامن. رحمانه خود نداشتند های بی گری سرکوب

های ضد آزادی و مدرنیته ستیزانه، تقابل فزاینده با همه نیروهای دگراندیش منتقد والیت  حزب و وارونه جلوه دادن اعمال و روش

حاکمیت . بودن حکومت، چندان قابل درک نیست »امپریالیست« تر از آش، فقط به خاطر ضد غربی و ضد چون کاسه گرم فقیه، هم

هم پرچم امریکا و اسرائیل و هم پرچم شوروی را . کرد می ضمن تشدید دشمنی با آمریکا، فاصله خود را از اتحاد شوروی حفظ 

حزب توده ضمن تشویق و تشدید . سیاست نه شرقی، نه غربی به قوت خود باقی بود. کرد ها نقاشی می زیر پای عابران در خیابان

اما نسبت به موضع ضد کمونیستی حاکمیت که به . حاکمیت، از موضع شوروی دوستی خود عقب ننشست امپریالیستی ضدمواضع 

 . طور مستقیم علیه هویت و موجودیت خود حزب بود حساسیت چندانی نشان نداد

روحانیون حاکم طی یک سال و . رفتند همه روندهای سیاسی کشور خالف انتظارات حزب و سازمان اکثریت پیش می در واقعیت،

. آزادی ستیزی و مدرنیته ستیزی سیاست ثابت آنان شده بود. نیم پس از پیروزی انقالب به سیر قهقرائی بنیادگرایانه ادامه دادند

سیاست خارجی آنان شد که نعل وارونه سرکوب همه اعتراضات و انتقادات غرب ستیزی به ویژه آمریکا ستیزی نیز محور 

آیا این مساله . اش مانده بود از مجموعه صغرا و کبراهای سیاست حزب توده فقط همین ضد آمریکائی. خواهانه داخلی بود آزادی

روی در  امامی را توجیه کند؟ پیش تواند آن همه تبلیغات یک سویه و امید پراکنی کاذب رهبری حزب توده به حاکمان خط می

رو حاکمیت نداشت، چه مصالح حزبی  طرفه که از نظر سیاسی و عملی حاصلی جز تبدیل شدن به زائده دنباله یک جاده یک

در  ها، حتا مند انقالب و نظائر این توانست تأمین کند؟ ادعاهائی مانند تعمیق انقالب و یا حفظ دستاوردهای شکوه ای را می ناشناخته

همان آغاز پیروزی به دست جریانات    میوه انقالب از. کدام انقالب؟ کدام دستاورد؟. ها هیچ خریداری نداشت ها و سال آن روز

اگر . ها مردم حاصل شده بود سوار شد بر شانه جمهوریت، که با شرکت و تالش میلیونفقیه  والیت رژیم. سنتی افتاده بود  مذهبی



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

423 

های برانگیزاننده و  های مردم و افشاگری شد، خواست و اعمال اتوریته مستقیم خود توده آن یافت می خواهی در چیزی از ترقی

مذهبی در صفوف بخشی از پیروان رنگارنگ  -خواه سیاسی های مؤمن و عدالت مثبت نیروهای دگراندیش انقالبی و تالش الیه

  .گرایان لیبرال بود اهلل خمینی و دولت موقت و کلیه ملی آیت

های اولیه و آگاهی از مقاصد بنیادگرایان حاکم،  به راستی کدام مصالح حزبی برای حزب توده مطرح بود؟ چرا حزب پس از تجربه

ها را در  مرغ حفظ کرد و به اصطالح همه تخم ضدامپریالیستچنان امید خود را نسبت به خط امام  سیاست خود را تغییر نداد و هم

های مستمر علیه  جیبی گذاشت؟ آیا رهبری حزب توده معنای اختناق و فشار فزاینده و محدودیتبرد چنین سیاست ع سبد پیش

فهمید؟ آنان که حتا از آزادی انتشار نشریه حزبی و برگزاری جلسات خود برخوردار نبودند به چه چیزی  خودش را هم نمی

ه لجوجانه سر حرف خود ایستادند؟ سوآالت از این دست ها به حزب رسیده بود ک هائی از آن سوی مرز خوش بودند؟ آیا توصیه دل

 ... بسیارند اما

 ، معلوم شد که حزب توده از بدو پیروزی انقالب، با استفاده از۱۴اما با بازداشت رهبران حزب و اعترافات تلویزیونی در بهار سال 

این دومین تالَش حزب توده تا آن . ره مشغول بود، به ایجاد و گسترش سازمان نظامی در ارتش و نیروی دریائی و غی»بهار آزادی«

همان نقشه    و اینک،. شدن صنعت نفت، حزب توده مزه تلخ چنین اقدام خطرناکی را چشیده بود در جریان جنبش ملی. زمان بود

 . شکست خورده را منتها در پشت سیاست ثابت حمایتی با آن همه تحمل فشار و محدودیت و ناکامی، به کار گرفت

آیا بخش نظامی حزب برای حفاظت از جمهوری . کلید فهم تناقض سیاسی و عملی حزب توده در همین شبکه نظامی قرار دارد شاه

همان    گرا و یا برای دفاع از ها یا برای دفاع از حاکمیت در برابر کودتای احتمالی نظامیان غرب اسالمی در مقابل تعرض امپریالیست

رهبران حزب توده به قدر کافی مجرب و ! مسلماً خیر. دهی شده بود؟ حترامی به او نداشتند سازمانکسانی که هیچ اعتناء و ا

نیروهای موسوم به خط امام، غیر از داشتن قدرت سیاسی . سنتی دل خوش نکنند -دیده بودند که به مرتجعان متعصب مذهبی جهان

نگ و ادبیات و تمدن برتری برخوردار بودند؟ حزب توده ایران در های حکومتی و حمایت گسترده مردم از چه فره و ابزار و اهرم

های سیاسی، فرهنگی، زندگی حزبی و  حدود یک دهه از حیات اولیه خود حامل نوآوری. اساس محصول جهان مدرن بود

 توانست بیاموزد؟  می چه ضدامپریالیستمداران  این حزب از این قدرت. ای و سندیکالیستی و غیره بود های توده سازماندهی فعالیت

همان    ، قدرت را به هر نحو شده از»که بر که« اندیشید که برای کارزار نهائی به آن موقعیتی می. اندیشید حزب توده به خود می

های فعالیت نیمه علنی، در درون  و در آخرین ماه ۱۰در سال . رحم خود به در آورد انحصار طلب و بی ضدامپریالیستمتحدان 

کیانوری با اصرار و . یافت نیز در سازمان اکثریت در باره روندهای منفی حاکمیت، بتدریج سوآالت و ابهامات گسترش میحزب و 

یقینا به جز کیانوری و احتماالً معدودی از . کرد با آسمان و ریسمان بافتن، همه را حتا دعوت به مقاومت و ایثار و امید می

 . از وجود بخش نظامی اطالعی نداشت هیچکسهبران سازمان اکثریت ترین محارم او و معدودی از ر نزدیک
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ای از همافران و نظامیان با  همان روزهای انقالب عده   از. سازمان اکثریت خود تا حدودی روابط پنهانی با برخی از نظامیان داشت

ن توسط بعضی از اعضای رهبری سازمان کاری همین نظامیا با هم »سرباز« نشریه. تماس گرفتند »ی فدائی خلقها چریک« سازمان

انوشیروان . شد جا به جاپس از آنکه دو گرایش اکثریت و اقلیت به وجود آمد، این بخش نیز متناسب با روابط افراد، . شد منتشر می

میزان  من هیچ اطالعی از. لطفی در رهبری سازمان اکثریت به طور پنهانی مسؤولیت رابطه با شبکه نظامی را بر عهده داشت

ها بعد در تاشکند،  سال. شد گیری نیز این مسائل در جلسات مرکزیت مطرح نمی همان آغاز شکل   از. گستردگی این شبکه نداشتم

فرخ نگهدار دبیر اول وقت و علی  ،سیاسی سازمان رخ دادهیئت  پور در یک مجادله جناحی که در یک جلسه مجید عبدالرحیم

شبکه ویژه تحت مسؤولیت انوشیروان لطفی را خود سرانه ( دیگران؟)م کرد که بدون اطالع سیاسی را متههیئت  توسلی عضو

از وجود شبکه نظامی و نقل و  ،کل رهبری سازمان همانند کل رهبری حزب توده ،هر چه که بود!! تحویل حزب توده دادند

 . انتقاالت مربوطه اطالع نداشت

در رابطه با نقشه ویژه . ن بخش پنهان و بسیار حساس و خطرناک گره خورده بودمتأسفانه سیاست حزب و سازمان اکثریت به ای

حزب توده باید تأکید کرد که هم حزب و هم سازمان اکثریت به مثابه نهادهای حقوقی به هیچ وجه از وجود برنامه مخفی رهبری 

ساس در کنار حزب ساخته بودند تا برای ای بسیار ح معدودی از رهبران اصلی حزب توده، شبکه. حزب توده اطالعی نداشتند

هائی در واقع چیزی جز بازی با شخصیت و حیثیت و شرافت سیاسی  به کار بردن چنین شیوه. رسیدن به قدرت آن را به کار گیرند

 . خود رهبران و تک تک اعضاء و هواداران حزب توده و سازمان اکثریت نبود

در . حزب توده با سازماندهی شبکه مخفی نظامی به طور مستقیم در تناقض قرار داشتگرایانه  بدون شک سیاست رفرمیستی و قانون

دقتی و بدون هیچ گونه احساس مسؤولیت مدنی نسبت به نیروهای  واقع رهبری حزب به قمار سیاسی خطرناکی دست زد و با بی

بینی شرایط آینده و آماده شدن برای  وری با پیششاید کیان. ارزشمند نظامی که به حزب توده سمپاتی داشتند، با آنان برخورد کرد

گی برای  اما هر چه که بود نباید وجود روحیه و آماده. ای را اتخاذ کرده بود به نفع حزب چنین شیوه »که بر که« حل مساله نهائی

 . انگاشت دیده کاربست خدعه و نیرنگ در فعالیت سیاسی را که مبتالبه بیشتر نیروهای سیاسی در آن زمان بود نا

کشف وقتی که . العاده پر هزینه بود اما ابعاد و حساسیت آن برای حزب توده فوق ،گنجد کار کیانوری اساساً در همین مقوالت می

وقت سیر تاریخ کشورمان دست کم برای مدتی، مانند همین  شد آن اما اگر موفق می. حزب توده بالفاصله هیچ و پوچ شد شد،

پیش از . این دومین بار در حیات حزب توده بود که به این شیوه دست زد. رفت یه، به سمت دیگری میجمهوری والیت مطلقه فق

لو رفت و  ۰۴۴۴، حزب توده یک سازمان کامالً پنهانی چند صد نفره از نظامیان داشت که در سال ۴۴مرداد سال  ۴۵کودتای 

 . های طوالنی محکوم شدند عدام و یا به حبسها تن از آنان ا نزدیک به پانصد تن از نظامیان بازداشت و ده
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 ! روش سیاسی رفرمیستی حزب و سازمان اکثریت
شود، بسیاری از  هائی از کسب قدرت به هر وسیله در آن دیده می های ویژه حزب که نشانه های پنهانی و هدف صرف نظر از برنامه

رغم  رسد این دو سازمان، علی در یک نگاه، به نظر می. بود های عمل سیاسی حزب و سازمان اکثریت، رفرمیستی اقدامات و شیوه

های تملق و ستایش  های ویژه و مبهم تشکیالت نظامی از یک سو و شیوه جدا از برنامه. اند ادعاهای انقالبی، دیگر رفرمیست شده

ت که پذیرش واقعیت باید توجه داش. ها اصالحی و رفرمیستی است غیر واقعی حاکمیت از سوی دیگر، کل روش سیاسی آن

حزب و سازمان اکثریت با . بینی سیاسی است تناسب قوای سیاسی با هر دیدی که صورت گیرد، خود حاوی عناصر مهمی از واقع

آنان متوجه این واقعیت شده بودند که . پذیرش واقعیت سیاسی حاکم بر کشور، در آن زمان از رمانتیسم انقالبی فاصله گرفتند

اما . اهلل خمینی است که قدرت حقوقی را اگر نه به تمامی بلکه به طور مسلط در اختیار گرفته است تیار آیتقدرت حقیقی در اخ

این ! چنان جریان دارد و حتا در حال تعمیق و گسترش است کردند که انقالب هم حزب و سازمان اکثریت در عین حال گمان می

 . ارزیابی کامالً نادرست و ذهنی بود

های خود و تقبیح خشونت و رعایت قانون و پذیرش قانون  ت با فاصله گرفتن از گذشته چریکی و تحویل سالحسازمان اکثری

، بخش اعظم فعالیت خود را با مقررات و قوانین جمهوری اسالمی منطبق کرد و بدین (که در رفراندم به آن رأی نداده بود)اساسی 

ای  های سیاسی و عملی سازمان در این دوره، در مجموع تجربه الیتفع. ترتیب چهره یک سازمان رفرمیستی به خود گرفت

به ویژه برای سازمانی که با نقد خط مشی چریکی و کنار نهادن سالح، هنوز با رسوبات سنگین فرهنگ چریکی . رفرمیستی بود

 [. ۴۱]ها و تجربیات بسیار بود  بینی سیاسی، تشخیص درست توازن قوا و درس زیست حاوی نوعی واقع می
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 ...!راسی، حقوق بشر، سکوالریسم ودموک 
همه در حرف و شعار و . دانستند خواه می های مورد نظر همه جریانات مارکسیستی خود را دموکرات و آزادی در سال

فرضیات و تلقیات ویژه  »دموکراسی« و »آزادی« همه در پس کلمه. زدند های سیاسی مدام از دموکراسی حرف می یگیر موضع

ها بود که با  ها از دموکراسی ملهم از ایدئولوژی آن تلقی آن. را داشتند که با معنای متعارف و رایج دموکراسی فاصله داشت خود

 . دموکراسی لیبرال شناخته شده تفاوت اساسی داشت

 از نظر آنان. وت داشتمفهوم حقوق بشر در دیدگاه نیروهای انقالبی ضد رژیم شاه با معنا و مفهوم اعالمیه جهانی حقوق بشر تفا

. بردند به طور کلی یک ترفند بورژوائی بود که طبقات باالدست برای خام کردن طبقات فرو دست جامعه به کار می »حقوق بشر«

اش، هنگامی که ضرورت  های پایانی تنها در سال. رژیم شاه نیز با این مسائل بیگانه بود و مانع از طرح و گسترش آن در جامعه بود

تر رئیس جمهور وقت آمریکا مطرح شد، مجامع و جریانات جبهه ملی و نهضت  د فضای باز سیاسی در ایران از سوی جیمی کارایجا

به طور کلی هر اندازه فعالیتی که در پشت این مفهوم انجام . را تشکیل بدهند »جمعیت دفاع از حقوق بشر« آزادی، امکان یافتند

اهلل خمینی پیش از پیروزی انقالب از رعایت حقوق بشر حرف زد و حتا وعده اجرای کامل  آیت. ها بود گرفت مربوط به همین نیرو

 . خواند و علیه حقوق بشر و آزادی و دموکراسی عمل کرد »خدعه« ها را اما پس از رسیدن به قدرت آن وعده. آن را هم داد

نیروهائی که به این امور نظر داشتند . ت نداشتمساله سکوالر و سکوالریسم نیز در میان جامعه روشنفکری کشور موضوعی

شاه روحانیون تند رو و ضد رژیم را سرکوب . رژیم شاه خود یک رژیم غیر مذهبی بود. دیدند ضرورتی برای طرح آن نمی

ضعیف کوشید نفوذ روحانیون را در جامعه ت شاه می. کرد، اما با دین و مذهب و انجام فرائض مذهبی نیز ضدیت خاصی نداشت می

گیری جنبش اعتراضی  اما در جریان شکل. نهایت آنان را با تغییراتی که در کشور جریان داشت، موافق و پشیتبان خود نماید  و در 

گفتمان اسالمی بتدریج بر کل جنبش و انقالب . علیه دیکتاتوری، روحانیون سنتی تندرو در رأس جنبش و انقالب قرار گرفتند

همان آغاز    از. یم شاه و استقرار رژیم تازه، اصول و موازین حکومت غیر مذهبی، به کلی رنگ باختندبا فروپاشی رژ. مسلط شد

نهایت اصل جدائی دین و روحانیون از   و در . شد جدائی دین و مذهب از حاکمیت، جزء ارگانیک گناهان رژیم پیشین تلقی می

با . فعان آن به اتهام تمایالت بازگشت رژیم سابق تحت فشار قرار گرفتندقدرت سیاسی به دشمنی با اسالم و انقالب تعبیر شد و مدا

گان کشور، تمایالت زندگی عرفی و حکومت  فکران و تحصیل کرده های وسیع روشن این حال در صفوف اقشار میانه جدید و الیه

 . غیر دینی مسلط و گسترده بود
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مجاهدین نیز نوع دیگری . تفاوت ماهوی نداشتفقیه  والیت که با نظام سازمان مجاهدین خلق نظام سیاسی خاصی را در نظر داشت

به طور کلی آنچه که مجاهدین در نظر داشتند رژیم سیاسی ایدئولوژیکی . منتها با رهبر سازمان خود را مد نظر داشتند »والیت« از

ی دین و مذهب رقیب سیاسی خود را از مجاهدین خلق جدائ. های سکوالر به کلی متفاوت بود بود که با مفهوم متعارف نظام

 . گرفتند تا ایدئولوژی مذهبی خاص خود را به حاکمیت بنشانند حاکمیت پی می

ها مذهب را افیون  آن. ها همواره با هر گونه دخالت دین و روحانیون در حاکمیت به شدت مخالف بودند ها و کمونیست مارکسیست

در کشورهای سوسیالیستی، فعالیت مذهبی غیر قانونی بود و روحانیون و . جامعه بودنددانستند و خواهان حذف آن از  ها می توده

چپ مارکسیستی در کشورمان نیز پیرو همین . پیروان مذاهب مختلف از فعالیت و امکانات تبلیغی مذهبی به کلی محروم بودند

ها جنبه  اکمیت و حتا از جامعه، برای مارکسیستجدائی دین از ح. ها به اجراء گذاشته شده بود نظریاتی بود که در این کشور

 . کوشیدند به جای دین، ایدئولوژی خود را بر نظام سیاسی و بر جامعه حاکم کنند ها می آن. ایدئولوژیکی داشت

ی نیروهای به جز جریانات لیبرالی از سو. ها نبودند مفاهیم حقوق فردی و سیاسی و اجتماعی نیز مسائل رایج و قابل اتکاء در آن سال

های انقالبی در بین هر دو  در روابط درونی سازمان. شد توجه نمی »فردیت« انقالبی نسبت به رعایت حقوق فردی و احترام به اصل

از نظر . شد کننده فردیت عموماً به عنوان گرایشات خود خواهانه و خود پرستانه محکوم می بلوک جریانات برانداز و حمایت

داد ولی حقوق فردی و فردیت عموماً  ه طور کلی بستر عمومی و فرهنگی و مذهبی جامعه را تشکیل میگرائی ب تاریخی، جمع

 . ها توجه به مسائل حقوق شهروندی مردم نیز عمومیت نداشت در آن سال. مهجور بود

قوق بشر، سکوالریسم، ها نسبت به مقوالت ح گر در آن سال با توجه به این توضیحات کلیه جریانات دو بلوک برانداز و حمایت

هیچ کدام از آنان با این مقوالت به طور جدی و . ها اساساً وضعیت مشابهی داشتند دموکراسی و حقوق فردی شهروندی و نظائر آن

 . قابل تأکید از بینش و موضعی صحیح برخوردار نبودند
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 !یت اسالمی، هجیتن بالفصل انقالبحاکم 
گزین نیز  ی و رهبری جنبش و تحوالت انقالبی جامعه قرار گیرد، در بر پا کردن نظام جایهر نیروی سیاسی که در موقعیت هژمون

این وضعیت . نقش هژمونیک و رهبری داشته و بیش از همه رقبای سیاسی خود قادر است خواست و اراده خود را به کرسی بنشاند

های  نیروی هژمون عموماً به کمک توده. ونین همراه استهای شدید و حتا خ در انقالبات شبیه انقالب ایران، معموالً با کشمکش

اهلل خمینی و  هژمونی آیت. ای برجسته در این مورد است نمونه ۸۷انقالب بهمن . دارد مردم رقبای مدعی را از سر راه بر می

طرفانه و  اگر بی. مسلط شدروحانیون پیرو او از چند ماه پیش از انقالب شکل گرفت که سرانجام بر کل جنبش و انقالب ملت ایران 

اهلل و روحانیون  منصفانه صحنه قیام و انقالب و فروپاشی رژیم شاه و واقعیت عینی حمایت پرشور بخش اعظم ملت ایران از آیت

عیت در اما این واق. توانیم، حاکمیت روحانیون را نتیجه ناگزیر و بال فصل این انقالب ببینیم پیرو او را در نظر بگیریم به راحتی می

اما این حزب . بینی سیاسی و تجربی برخوردار بود حزب توده از نوعی واقع. شد ها چندان درک نمی زده آن سال فضای ایدئولوژی

ای که بر اساس این  نقشه ویژه -بینی این حزب با تاکتیک در نتیجه واقع. های بلوک سوسیالیستی بود اسیر ایدئولوژی و تئوری

 . تبدیل به اتوپی نوع دیگری شدها در پیش گرفت  تئوری

. های ذهنی و یک سویه و متافیزیکی خاصی بودند های سیاسی کشور دچار برداشت نیروهای برانداز، در ارزیابی از واقعیت

های انقالبی نباید این  های مخالف، بر این نظر بودند که رژیم جمهوری اسالمی هنوز تثبیت نشده و لذا سازمان مجاهدین و سازمان

جامعه در بحران . ها بر این نظر بودند که کشاکش میان انقالب و ضد انقالب با شدت ادامه دارد آن. فرصت را از دست بدهند

شود و  ای زایل می ها نسبت به حاکمیت به طور فزاینده توهم توده. بحران سیاسی در حال تعمیق شدن است. رود اقتصادی فرو می

 . نیز سرعت گرفته است های اجتماعی روحانیون ریزش پایه

جریانات مخالف رژیم هر یک با تعبیر و تحلیل خاص خود بر این نظر بودند که شرایط برای برآمد انقالبی در حال آماده شدن 

مجاهدین خلق تشکیالتی از جوانان به نام . کردند رهبران سازمان مجاهدین خلق خود را برای ورود به فاز نظامی آماده می. است

. گی نظامی هم نداشتند تازه بقیه نیروهای انقالبی این اندازه آماده. های مقدماتی نظامی دیده بودند داشتند که تنها آموزش میلیشیا

بینی فردای پس از سرنگونی  با پیش. کردند قیام دومی در پیش است اقلیت، گمان می -ی فدائی خلقها چریکرهبران سازمان 

ها، سازمان اقلیت نتوانست  علیرغم این تحلیل. گفتند تدوین قانون اساسی جدید سخن می رژیم، از تشکیل مجلس مؤسسان برای

گیری برای ایجاد  در واقع این سازمان به لحاظ عملی تنها در مرحله تصمیم. تر از مرحله شعارهای سیاسی رادیکال بردارد گامی پیش

رکسیستی مانند سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و سازمان سایر نیروهای ما. باقی ماند »های سرخ جوخه« واحدهای رزمی یا
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علیرغم همه این . زدند های طبقاتی رادیکال در جا می ، عمالً در حد شعارهای تند و تحلیل(راه کارگر)کارگران انقالبی 

تر از بقیه خود را  میان مجاهدین زوددر این . دیدند گی روز موعود را نزدیک می ها، همه ها و ناتوانی گی برنامه ها و بی سرگشتگی

 . تنه دست به کار شدند برای قیام آماده دیدند و بدون آنکه منتظر دیگران باشند یک 

ای و بینش و  های کلیشه تر از آن بود که با این تحلیل ، بسی پیچیده۸۷دینامیسم تحوالت سیاسی و اجتماعی پس از انقالب بهمن 

اوضاع واقعی . ای بتوان آن را دریافت شناسی توده تجربه اندک سیاسی و شناخت محدود از روانهای ایدئولوژیکی و  پیش فرض

آنان بیشتر از زاویه حق و باطل . کشور و جامعه و حاکمیت و امکانات بالفعل و بالقوه روحانیون توسط نیروهای برانداز شناخته نبود

. ه ماهیت و کیفیت رژیم دیکتاتوری روحانیون، در مجموع درست بودگرچه قضاوت کلی آنان نسبت ب. کردند به اوضاع نگاه می

توان موانع و قواعد و الزامات ضروری برای دگرگون کردن شرایط را نادیده  اما به صرف باطل بودن یک نیرو یا حاکمیت، مگر می

 ! گرفت؟

  

ابزارهای اولیه آن با تشکیل شورای . برآورد های ذاتی خود، از فروپاشی رژیم شاه سر ها و کشمکش نظام جدید با همه اعوجاج

رهبران انقالب، تمام مسؤوالن ریز و . ها و سپاه پاسداران در آستانه و در جریان قیام شکل گرفت انقالب و دولت موقت و کمیته

اهلل  ه روبرو بود آیتیافت در شرایطی که کشور با خالء قدرت سازمان. درشت رژیم شاه را سرکوب و بسیاری از آنان را نابود کردند

پسند،  های عامه نظیر خود با برانگیختن احساسات و هیجانات مذهبی و با سخنان و وعده خمینی به کمک مستقیم نفوذ و اتوریته بی

اهلل به قدری عمیق و گسترده بود که قدرت هنوز  اتوریته آیت. کرد ها و اهداف اصلی خود هدایت می اوضاع را به سمت خواست

با باطل شدن قانون اساسی پیشین، کالم و گفته او خود قانون بود و . نیافته او بر دولت موقت به طور بارزی چیره بود سازمان

آنان به کمک همین اتوریته ویژه توانستند دولت موقت را با یک حرکت . ها مردم به دهان او چشم دوخته بودند میلیون

بالفاصله . را در یک همه پرسی به تصویب برسانندفقیه  والیت قانون اساسی. تعفا کنندگرانه اشغال سفارت آمریکا وادار به اس شورش

 در پی آن انتخابات. انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنند. بعد از آن به کار ساختن نهادهای قانونی حکومتی بر آیند

ند و دقضائی و دستگاه آموزشی را به تیول خود در آورهمان آغاز امور حقوقی و    آنان از. مجلس را بر گزار نمایندنمایندگان 

های بزرگ متخصص کشور را که با روندهای حاکم  ها را بستند و گروه آنان دانشگاه. نهادهای تحت فرمانی را رأساً تشکیل دادند

بار با  جنگ فاجعه. اشیه راندندزنان را به طور مداوم به ح. گزینی عناصر وابسته به خود، از کار اخراج کردند موافق نبودند با جای

اهلل خمینی و پشتیبانی مستقیم  آنان در این مسیر، همواره از اتوریته آیت. نیروهای سیاسی مخالف را نابود کردند. عراق را ادامه دادند

 . های متعصب، لمپن و رنجیر به دست برخوردار بودند های فشار گروه ای و اهرم توده

زمان در مقابله با قیام مجاهدین خلق از یک سو تمامی مخالفان و منتقدان  صدر از ریاست جمهوری و هم یروحانیون حاکم با خلع بن

رادیکال را در یک حمام خون از صحنه سیاسی کشور حذف کردند و از سوی دیگر از ماجرا استفاده کرده بخش وسیعی از 

همه چیز گواه این حقیقت بود که گروه . ای حکومتی کنار گذاشتندهای مذهبی را به طور جدی از نهاده گرا و لیبرال نیروهای ملی
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های مختلف از لحاظ حقوقی سازمان سیاسی حکومتی خود را مستقر  های دائمی و کشمکش رهبری کننده انقالب، در میان تنش

 . کرده است

آنان درست در مقابل این روند . را دریابندتوانستند این حقایق  اما بسیاری از نیروهای منتقد دگراندیش انقالبی در آن زمان نمی

آمیز و تالش متحدانه برای جلوگیری از  عینی و اجتناب ناپذیر قرار داشتند و به جای در پیش گرفتن سیاست مقاومت مسالمت

و هم  هم نیروهای بلوک برانداز. دانسته به سود آن عمل کردند خواسته و نا شدن قدرت روحانیون، نا »انحصاری« حذف خود و

های تهاجمی و  ها و سیاست ها، شعار کننده مذهبی و غیر مذهبی، چه با تحلیل حزب توده و سازمان اکثریت و دیگر نیروهای حمایت

های  این سیاست. خواسته در تحکیم حاکمیت سهیم شدند گرانه، هر یک به طریقی نا های حمایت اقدامات براندازانه و چه با سیاست

رژیم . آرائی نیروهای سیاسی در کشور و در حاکمیت بیگانه بودند هر تعبیر و تفسیری با واقعیات و تناسب صفمتفاوت و متضاد با 

نه یک کلمه کمتر و « اهلل خمینی در زمان طرح رفراندوم جمهوری اسالمی با تأکید بر همان مقصودی که آیت   جمهوری اسالمی با

این حاکمیت نتیجه بالفصل هژمونی و نفوذ . به طور عینی بر کشور مستقر شده بودکرد،  با قاطعیت دنبال می »نه یک کلمه بیشتر

مذهبی در میان  -های منتهی به انقالب با تحمیل گفتمان سیاسی نفوذ کالمی که طی ماه. اهلل خمینی بود کالم سیاسی مذهبی آیت

 . ها تبدیل شد آن طور که بعد. لقه نبودبا این حال حاکمیتی انحصاری و مط. اکثریت عظیم ملت ایران، حاصل شده بود
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 !سلط انحصاری افراطیون رد حاکمیتت 
های علمیه، روحانیون جوان و بازاریان  های حوزه همان آغاز فعالیت وی، از طلبه   اهلل خمینی از بیشتر پیروان سیاسی و اجتماعی آیت

های سنتی مخالف  و همه مذهبی »فدائیان اسالم« ی تروریستیها گان گروه مذهبی، برخی از فعاالن سابق مذهبی، بازمانده -سنتی

حکومت « اینان خواهان اجرای شریعت اسالمی بودند و به طور کلی رؤیای. شدند تحوالت نوسازی دهه چهل شمسی تشکیل می

. اهلل وجود داشت های حذف فیزیکی و ترور دشمنان نیز در صفوف متعصب آیت افکار و شیوه. پروراندند را در سر می »!اسالمی

های مذهبی  شمسی در میان بازاریان و مکان ۰۴۲۴خرداد  ۰۸هائی بود که پس از شورش  جمعیت مؤتلفه اسالمی از اولین تشکل

در سال . بود ۰۴۲۴علی منصور نخست وزیر وقت در سال  ترین اقدامی که مؤتلفه انجام داد ترور حسن مهم. سنتی شکل گرفت

با شروع جنبش و . شمس آبادی در قحدریجان اصفهان توسط یکی از محافل مذهبی ضد رژیم ترور شد ، یک روحانی به نام۰۴۸۸

اهلل خمینی به وجود  زمان محافل متعدد مذهبی به طرفداری از آیت گرا نظیر مؤتلفه از نو فعال شدند و هم های واپس انقالب، مذهبی

ها کشته شدند، گرچه متهم  هفتصد نفر هنگام تماشای فیلم گوزنسوزی عمدی سینما رکس آبادان که در آن  در آتش. آمدند

از میان محافل مذهبی سنتی، گروهی . رفت های متعصب هم نشانه می اصلی ساواک شاه بود اما انگشت اتهام به سوی مذهبی

ب، چند تن از مقامات روحانی مانند های اول انقال همان ماه   ها به وجود آمد که در تروریستی به نام فرقان نیز در میان بخشی از طلبه

گرایانه به مخالفت  به طور کلی مخالفان مذهبی سنتی رژیم شاه، از موضع فکری واپس. را ترور کردند... اهلل مطهری و مفتح و آیت

اینان در . زدند محافلی از آنان به رهبری طلبه متعصبی به نام نواب صفوی به ترور و حذف فیزیکی دست می. و مقابله برخاسته بودند

این گروه به ترور ادامه . های فرهنگی و سیاسی و مقامات باالی حکومتی را به قتل رساندند دهه بیست شمسی چند تن از شخصیت

 . داد تا اینکه در اواسط دهه سی دستگیر و اعدام شدند

 

، بهشتی، مهدوی کنی، هاشمی رفسنجانی، اهلل منتظری، مطهری اهلل خمینی شامل آیت های روحانی نزدیک به آیت ترین چهره مهم

هر یک روحیات . دست نبودند ولی یک. اینان عموماً سنتی و تفکر آخوندی داشتند. بودند... ای و کاشانی، اردبیلی، مشکینی، خامنه

اهلل  تترین یاران آی اهلل حسینعلی منتظری یکی از نزدیک آیت. و خصوصیات و به درجات مختلف تمابالت خاص خود را داشت

همان    با. سهیم بودفقیه  والیت وی در تدوین نظریه. ترین مقام روحانی را داشت و مورد احترام بقیه بود خمینی بود که پس از او باال

اهلل بهشتی با مسائل  آیت. تر بود و ظرفیت تعامل و مدارای بیشتری با دیگراندیشان داشت روحیات روحانی خود از بقیه معتدل

ترین  او یکی از مؤثر. ها در آلمان زندگی کرده بود و با فرهنگ غرب از نزدیک آشنائی داشت وی سال. شنائی داشتدموکراسی آ

االسالم هاشمی رفسنجانی بیشتر روحیه و  حجت. اهلل بود که نسبت به دیگران برتری محسوسی داشت ترین یاران آیت و توانا
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کاری و تعامل با  او تجربه هم. های سیاسی برخوردار بود تی در فعالیتهای پراگماتیس خصوصیات اعتدالی داشت و از روش

 . اهلل خمینی نزدیک بود گرایشات مختلف سیاسی مذهبی داشت و به آیت

آنان با دارا بودن . اهلل خمینی و روحانیون نزدیک او، خود خواهان اجرای شریعت اسالمی در کشور بودند به طور کلی آیت

ی سیاسی سنتی و آخوندی، در شرایط ویژه و تاریخی جنبش و انقالب، تحت تأثیر و فشار تمایالت متناقض تمایالت متناقض فکر

کردند تا حدود زیادی تابع شرایط و اوضاع و  هائی که اتخاذ می سیاست. فکری، سیاسی، اجتماعی و مذهبی گوناگون قرار داشتند

هیم آزادی و دموکراسی متعارف و عالئق و عادات زندگی عرفی مردم، اما خود با مفا. احوال جنبش و تحوالت جاری کشور بود

دانست که با درک سنتی او و  اهلل خمینی دموکراسی را محصول نفوذ فرهنگ غربی در کشور می آیت. فکراً و قلباً مخالف بودند

اسالم و دموکراسی تناقض و دشمنی وجود با این حال آنان رسماً و علناً اعالن کردند که میان . فکرانش با اسالم منافات داشت هم

و  صدر بنیهای لیبرال مانند دکتر ابراهیم یزدی و  اهلل خمینی در پاریس بود، از مذهبی پیش از انقالب هنگامی که آیت. ندارد

رسیدن به  اما پس از. داد شنوی داشت و وعده آزادی زنان و استقرار دموکراسی در کشور می زاده و مشابه آنان بیشتر حرف قطب

تشکیل . کاری داشت های مذهبی مانند نهضت آزادی تعامل و هم با این حال با لیبرال. تر شد های سنتی نزدیک قدرت، به مذهبی

 . های لیبرال بود گرایان و مذهبی نمونه بارز تعامل میان سنت صدر بنیدولت موقت و ریاست جمهوری آقای 

ای از هواداران سابق  یان مذهبی، طرفداران دکتر علی شریعتی، عدهدانشجور جوانان و در جریان و پیروزی انقالب، بخش بزرگی ا

اینان در سازماندهی و ایجاد نهادهای عملیاتی و . اهلل تبدیل شدند مجاهدین خلق و انبوهی از جوانان، با شور و شوق به پیروان آیت

گی، نقش  های اجرائی موازی مانند جهاد سازنده ها و اهرم ه و سایر نهادهای اطالعاتی کمیته و سپا امنیتی مانند سپاه پاسداران، شبکه

اهلل خمینی دل بستند و برای استقرار جامعه آرمانی خود با تمام انرژی و  ها با شور و عالقه، به آیت بیشتر آن. و سهم مهمی داشتند

 . امید تالش کردند

االسالم هادی  اهلل خمینی مانند شیخ صادق خلخالی، حجت ب و افراطی آیتبا انقالب و فروپاشی رژیم شاه، بخشی از پیروان متعص

ها بیرون آمده بودند و  خواهی که از زندان غفاری، اسداهلل الجوردی، رهبران مؤتلفه اسالمی و افرادی با افکار تند ضد آزادی

می داشتند، در فضای گفتمان مسلط خالصه همه مخالفان سرسخت مدرنیته که تعصب شدیدی نسبت به اجرای شریعت سنتی اسال

همان آغاز در هر جائی که بودند، با منتقدین و    آنان از. مذهبی، یکباره از اعتبار و اتوریته اجتماعی برخوردار شدند -سیاسی

را تحمل آنان انتقاد به روحانیون و به طور کلی فعالیت مستقل و متفاوت . خواهان و مردم متجدد تقابل و ضدیت داشتند آزادی

های متجدد جامعه و انقالبیون دگراندیش را با انواع اتهامات نادرست و  الیه. جویانه و تعرضی بود شیوه عمل آنان ستیزه. کردند نمی

برخی حتا در فکر حذف فیزیکی . های آنان به غایت تندروانه و دشمنانه بود اهداف و شیوه. دادند ناروا مورد حمله قرار می

اما . کرد کرد آنان با صراحت حمایت نمی اهلل خمینی از ابتدا کسی از مواضع و عمل گرچه میان نزدیکان آیت. نددگراندیشان بود
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های مکرر و هر روزه به دگراندیشان، به  گذاشتند و با اقدامات خشن و هجوم ها به طور کلی بر رهبران روحانی انقالب تأثیر می این

 . دادند شده قرار می عمل انجام نوبه خود رهبران روحانی را در مقابل

در انقالب از طبقه متوسط غیر سنتی و کمتر سنتی جامعه بودند که در فروپاشی رژیم شاه کننده  شرکت در آن زمان اکثریت مردم

 آنان به فرهنگ و تجدد و زندگی عرفی پرشتاب ده پانزده سال پایانی رژیم شاه کم و بیش خو کرده. تقش تعیین کننده داشتند

رهبر بالمنازع این . اهلل خمینی و روحانیون پیرامون او در میان این توده عظیم ملت از محبوبیت زیادی برخوردار بودند آیت. بودند

گیری  شکل. داستان شوند سو و هم های عرفی مردم دست کم هم کرد که با تمایالت و خواست ملت شده بودند و شرایط اقتضا می

های مذهبی در دولت و  ر پر رنگ و مؤثر نیروهای جبهه ملی و نهضت آزادی و به طور کلی لیبرالدولت موقت لیبرال، و حضو

 . کاری رهبران روحانی انقالب با آنان بود نهادهای حکومتی، حاصل تعامل و هم

حامل تمایالت  آنان هم. گزین را در دست گرفتند روحانیون با چنین تناقضاتی سکان رهبری انقالب و روند استقرار رژیم جای

. گرای لیبرال مذهبی داشتند های ملی تندروانه و انحصارطلبی سنتی مذهبی بودند و هم گرایشات پراگماتیستی مدارگرانه با جریان

بود حکومتی فقیه  والیت ترین گرایش سیاسی آنان برقراری حکومت ترین و نیرومند کردند ولی مهم این گرایشات در هم تداخل می

انقالب و تحوالت . اما شرایط عادی نبود. در آغاز البته امیدی به استقرار آن نداشتند. در آن دست باال را داشته باشند که روحانیون

های  از یک سو با دسترسی به اهرم. ای بخشیده بود سپاری اکثریت بزرگ ملت، به آنان موقعیت و امکانات ویژه روحی مردم و دل

ای  جانبه های نماز جمعه، به نحو همه های جمعی مانند رادیو و تلویزیون و منابر و تریبون از رسانهقدرت حکومتی و استفاده فزاینده 

ها و فشارهای دائمی  ها و تالطم توانستند از نفوذ هژمونیک تأثیر گذاری بر مردم استفاده کنند و از سوی دیگر بدون بحران می

های  ها و سیاست ز آن شرایط استثنائی و به ویژه بدون وجود اختالف نظرهای خاص ناشی ا متعصبین در جامعه و ایجاد سردرگمی

 . های نیروهای انقالبی، قادر نبودند قصد خود را به آسانی دنبال کنند متفاوت و تندروی

و های محلی گنبد و سنندج و نقده  ی مسلحانه و جنگها درگیریها، وجود  آمیز نیرو های رقابت رویدادهای بحرانی و کشمکش

ها در اوضاع پیچیده پس از انقالب  ی مسلحانه که ناشی از شرایط ناگزیر عینی و ذهنی متفاوت نیروها درگیریکردستان و ادامه 

در حقیقت استقرار رژیم جمهوری اسالمی با اکثریت . بود، به نحو ناگزیری به سود اجرائی کردن حکومت ولی فقیه پیش رفت

خواه عمالً  اهلل خمینی و ناتوانی نیروهای آزادی رقیب آیت با توجه به هژمونی گسترده و بی. ودناپذیر ب نسبی روحانیون، اجتناب

 . وجود نداشتفقیه  والیت آلترناتیو واقعی دیگری در جلوگیری از استقرار جمهوری اسالمی

. کردند اهلل را به خوبی درک نمی در انقالب عمق و معنای واقعی نفوذ هژمونیک ویژه آیتکننده  شرکت متأسفانه نیروهای انقالبی

های ممکن و مشترک در شرایط  کاری با نیروهای مختلف و فعالیت اصالحی برای رسیدن به خواست شناختی از تعامل و هم آنان

با آن های سیاسی متناسب  اجتماعی علنی و قانونی و روش -آنان بدون استثناء از تجربه فعالیت سیاسی. ویژه پس از انقالب، نداشتند

با اینکه شرایط تاریخی برای استقرار رژیم دموکراسی پارلمانی فراهم شده و اکثریت قاطع مردم به آن تمایل داشتند . بهره بودند بی
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های سیاسی با آن مخالف بودند و به درجات کمر به  ها و گروه های لیبرال بقیه جریانات و سازمان گرایان و مذهبی اما به جز ملی

 . ته بودندتضعیف آن بس

 

بیشتر . اهلل خمینی نداشتند ها همه جریانات رادیکال انقالبی توجه چندانی به ترکیب و تنوع طیف گوناگون پیروان آیت در آن سال

های چپ مارکسیستی به تحلیل طبقاتی و ایدئولوژیکی بسنده کرده و حاکمیت را ارگان سازش نامیدند بدون آنکه تجزیه و  سازمان

سازمان . گی ترفندهای سنتی آنان داشته باشند اهلل خمینی و ویژه های درونی صفوف درهم و برهم پیروان آیت از الیهتحلیل عمیقی 

راه کارگر، تحلیلی به نام کاست روحانیت در رابطه با روحانیون حاکم انجام داد و آن را نوعی فاشیسم نامید اما  -کارگران انقالبی

 . گزینی نظام جدید پس از فروپاشی رژیم شاه را در یابد ها و دینامیسم تحوالت خود وِیژه جای یروبه لحاظ سیاسی نتوانست تناسب ن

. و متحد خود نامید ضدامپریالیستحزب توده در این زمینه سه گرایش متمایز را مشخص کرده و جریانی به نام خط امام را مترقی و 

د و مصرانه خواهان غلبه این جریان بر کلیه خطوط دشمنان و رقیبان سیاسی حزب سیاست خود را به تقویت و پشتوانی از آن بنا کر

ها و لیبرالیسم را باید  لیبرال ،به گمان آنان برای تعمیق انقالب .ها بودند حزب توده و سازمان اکثریت علیه لیبرال. و اجتماعی آن بود

ولی به . ها در درون حاکمیت را زیر نظر داشت سب نیروهای تاکتیکی حود با دقت تنا حزب توده در اتخاذ سیاست. عقب نشاند

 . گرایشات درونی به ویژه خصلت ضد دموکراتیک و تجدد ستیز خط امام چندان اهمیتی قائل نبود

سیاست آنان . بودند »ها گرا غرب« حزب توده و سازمان اکثریت در انتظار تسلط خط امام بر رقیبان طبقاتی و سیاسی و طیف سیاسی

آنان با نزدیکی به خط امام در فکر سهیم شدن در قدرت و . آمیز بود طلبانه و غیر خشونت گرائی و اصالح از درگیری و قانون پرهیز

 . نهایتاً تصاحب انحصاری آن بودند اما سیاستی مبتنی بر درگیری مسلحانه و کشت و کشتار نداشتند

حتا رئیس جمهور . افتادند د که دانسته یا ندانسته به دام تندروی و خشونت مینیروهای برانداز به نوبه خود انقالبیونی بنیادگرا بودن

شناختی که از قدرت مانور و حرکات  رغم تر از دولت موقت داشت، علی صدر که خط سیاسی لیبرالی البته کمی رادیکال بنی

با اینکه در آستانه انقالب فرهنگی به وی . اهلل داشت، نتوانست درست عمل کند تهاجمی بسیار خشن آن بخش از طرفداران آیت

گی کم بها داد به طوری که  کنند، خود به این ویژه نشینی عقبدانشجویان پیام فرستاد که در برابر فشار و حمله افراطیون به دانشگاه 

زی جز کنار زدن اواخر با نزدیکی و هماهنگی با مجاهدین، به سیاست ناموفق کنار گذاشتن جناح روحانیون حاکم که در عمل چی

ها اختالفات سیاسی پیرامون قدرت حکومتی  در آن سال. تر از دولت بازرگان نبود صدر قوی بنی. اهلل خمینی نبود، روی آورد آیت

 . شد بار به سود افراطیون ختم می شد، با درگیری خشونت ها کشیده می وقتی به خیابان

گان و انتخاب  ون و تأمین و تضمین حقوق مسلم و آزادانه انتخاب کنندهولی برعکس با انتخابات آزاد و استقرار حکومت قان

تنها در . گان راه انحصاری کردن قدرت و حکومت بسته و به طور کلی استقرار حکومت مطلقه والیت فقیه، ناممکن بود شونده

رژیم . شد بود که این راه برویشان باز میهای مسلحانه و ترور و اعدام و شکنجه بر کشور  ها و تقابل ها و تنش شرایط تشدید بحران
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های خونین بر کشور حاکم نشد بلکه برعکس محصول مستقیم شرایط به وجود آمده شبه جنگ  استبدادی ولی فقیه پیش از تنش

 . داخلی است که بعداً بر کشور حاکم شد

فقیه  والیت د استقرار رژیم استبدادینتایج اولین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس اول حاوی نکات کلیدی برای درک رون

قانون . چنان در اوج محبوبیت خود بود اهلل خمینی هم هنوز یک سال از پیروزی انقالب نگذشته بود و روحانیون به ویژه آیت: است

ساسی در اولین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی که طبق قانون ا. هم تصویب شده بودفقیه  والیت اساسی جمهوری

در انتخابات ریاست جمهوری، از مجموع  ۰۴۸۵بهمن  ۸در . انجام گرفت، آراء مردم خالف نظر و اهداف و مقاصد روحانیون بود

رأی،  ۱۷۲۵۸۱میلیون یکصد چهل و شش هزار آراء به صندوق ریخته شده، آقای حسن حبیبی کاندیدای روحانیون حاکم،  ۰۲

و  صدر بنیبه این ترتیب آقای . آراء را به خود اختصاص دادند ۴۴۴۲۸۸۲د احمد مدنی رأی و آقای سی ۰۰۷۰۱۴۴۰صدر  آقای بنی

ترکیب . کل آراء به صندوق ریخته شده را به خود اختصاص دادند ۱۰۹میلیون یعنی بیش از  ۰۴دریادار مدنی روی هم نزدیک به 

تقریباً همه . های جامعه بود هائی از سنتی نتی و الیهاجتماعی این آراء به طور عمده شامل گرایشات اجتماعی غیر سنتی و کمتر س

توانستند تمایل  های مدنی می آمیز مانند انتخابات و دیگر فعالیت های مدنی و غیر خشونت ها به طور مشخص در پروسه فعالیت این

 . واقعی خود را نشان بدهند

این انتخابات نشان داد که موافقان روحانیون . اهلل بود آیت انتخابات ریاست جمهوری شکستی آشکار و پر معنا برای روحانیون پیرو

اگر نتایج این انتخابات را با رفراندوم جمهوری اسالمی مورد مقایسه قرار . با چه سرعت و تا چه اندازه در جامعه رو به ضعف رفتند

تا بهمن همین سال نظر  ۰۴۸۵ن درصدی جمهوری اسالمی در فروردی ۱۷دهیم متوجه خواهیم شد که در فاصله میان رفراندم 

حال . کردروحانیون تا چه اندازه تغییر یافته و سیر نزولی آن با چه شتاب و آهنگی تنزل یافته است اکثریت ملت ایران نسبت به عمل

 : اندازیم تا ببینیم وضعیت و موقعیت روحانیون در جامعه چگونه است به نتایج انتخابات مجلس اول نیز نگاهی می

همان سال انجام گرفت، علیرغم دخالت آشکار مراکز    اسفند ۴۲لین انتخابات مجلس شورای ملی که پنجاه روز بعد یعنی در در او

های پیاده نظام افراطی و حذف بخشی از داوطلبان و اعمال نظر وزارت کشور و تالش  آفرینی قدرت و اعمال نفوذ آخوندی و تنش

: نگاهی به ترکیب و نسبت آراء در این مجلس بسیار گویا است. ار روحانیون قرار نگرفتروحانیون، اکثریت مجلس اول در اختی

شامل جامعه  »ائتالف بزرگ« این. های مجلس را به خود اختصاص دهند کرسی ۴۰۹آنان با ائتالف بزرگ خود نتوانستند بیشتر از 

انجمن اسالمی معلمان، نهضت زنان مسلمان، سازمان روحانیت مبارز، حزب جمهوری اسالمی، سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، 

 . های اسالمی شهر ری و بنیاد الهادی بود فجر اسالم، اتحادیه انجمن

ها به نهضت آزادی ایران،  کرسی ۷۹، (صدر حامیان آقای بنی)های مردم با رئیس جمهور  ها به دفتر هماهنگی همکاری کرسی ۰۴۹

 . بقیه نیز نامعلوم بود. ص یافتاختصا! ها ها به مستقل از کرسی ۲۴۹
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و نهضت آزادی، اکثریت  صدر بنیطرفداران  ۰۱۹ها است که با احتساب  شود، اکثریت نسبی با مستقل طور که دیده می همان

چون و چرای انقالب  چنان رهبر بی اهلل خمینی را هم تقریباً آیتنمایندگان  گرچه هنوز بیشتر. دهند بزرگ مجلس را تشکیل می

مستقل که نمایندگان  درصد ۲۴آنچه که مسلم است . ها و اهداف یکسانی با منویات وی نداشتند ها و خواست شناختند اما روش می

یان و معلمان و سایر طبقات و اقشار جامعه بودند دانشجوکارگران، کشاورزان، پزشکان، قضات و وکال، بازاریان، نمایندگان  شامل

. ساله روحانیون را تجربه کرده بودند کرد یک مردم، عمل. کردند ها حمایت نمی ز خط و سیاست آناز روحانیون فاصله گرفتند و ا

سان مجلس مؤسسان را با ترفندهای  های پیش از انقالب و عهد شکنی آشکار آنان را دیده بودند که چه اقدامات خالف وعده

فقیه  والیت مجلس خبرگان و تدوین قانون اساسینمایندگان  هائی در انتخاب و چه شیوه. آخوندی تبدیل به مجلس خبرگان کردند

 . به کار بردند

یافتگی فکری و عملی چندانی برخوردار نبودند در نتیجه زیر فشارهای  مجلس اول خود از انسجام و سازماننمایندگان  ۲۴۹اما آن 

از انسجام نمایندگان  درصد ۴۰آن . ادی داشته باشندگزاری در مجلس و غیره نتوانستند نقش زی های کار قانون گی تجربه جانبی و بی

و ائتالف و همکاری میان خود در مقابل دیگران برخوردار بودند و به همین دلیل توانستند چندی بعد مهار مجلس اول را به دست 

 . خود بگیرند

اهلل خمینی، تمایل اکثریت  قیبی چون آیتر کنند که علیرغم تسلط فضای مذهبی بر جامعه و وجود رهبر بی این دو انتخابات ثابت می

لذا اگر . گزاری و مدیریت سیاسی و اجرائی کشور بود مردم مخالفت آشکار با افزایش نفوذ و قدرت روحانیون در نهادهای قانون

ال گردید به احتم خوش اختالل و اعوجاج نمی روند طبیعی استقرار آزادی و دموکراسی در کشور توسط روحانیون حاکم دست

توانستند در قدرت حضور و مشارکت داشته باشند اما امکان به دست آوردن سهم انحصاری در حاکمیت را  میحداکثر  زیاد آنان

 . نداشتند

اعتنائی به حقوق خدشه ناپذیر مردم در انتخاباتی مستقل  های دموکراسی و بی اعتقادات دینی سنتی بیگانه با مفاهیم و شیوه کرد عمل

و مدیران واقعی خود و وجود تمایالت قوی انحصارطلبی از طریق تبعیض و حذف رقبای سیاسی در نمایندگان  عیینو آزاد در ت

شرایط دیگری بر روند . افکار و اعمال روحانیون و آشوب و فشار دائمی از پائین آنان، بتدریج ورق را به سود روحانیون برگرداند

فریبانه از قوانین و اعمال نفوذ در باال با اتکاء  با تفسیرهای خود غرضانه و عوام. میل گردیدگزاری و اداره کشور تح انتخاباتی و قانون

آمیز در پائین، مدافعان آزادی و دموکراسی در صفوف نهادهای حکومتی و در جامعه، زیر منگنه قرار  به افزایش فشار خشونت

حزب جمهوری اسالمی و نهادهای تحت اختیار روحانیون و  رئیس جمهور و صدر بنیاز آن پس کشمکش و تقابل میان . گرفتند

با . فشار بر مخالفان و منتقدان نیز کماکان ادامه یافت. اهلل خمینی بیش از پیش شدت گرفت های پشت پرده و یا آشکار آیت دخالت

زمان  صدر ار ریاست جمهوری و هم سرانجام با عزل بنی. تر شد  های فشار از پائین، عرصه بر دگراندیشان تنگ افزایش فعالیت گروه
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جانبه هموار  ممکن انحصاری شدن قدرت روحانیون به طور همه ورود مجاهدین خلق به مرحله تقابل و شروع جنگ مسلحانه، راه نا

 . گردید

نه، از ی مسلحاها درگیریهای خیابانی و به طریق اولی  آمیز و کشمکش وقایع و حوادث بعدی نشان داد در فضای سیاسی خشونت

 . هائی دیگر خبری نیست آن اکثریت مردمی که از روحانیون فاصله گرفته بودند، در چنین صحنه

  

ترین  یکی از مهم. در اینجا باید به سهم و نقش بستر ساز فشار از پائین روحانیون در هموار کردن انحصار قدرت آنان اشاره کرد

در درون حاکمیت و به ویژه در . یک مردم، اهرم فشار از پائین روحانیون بودهای اجرائی برای سلب آزادی و حقوق دموکرات اهرم

. کاران ضد کمونیست و ضد مجاهدین خلق فراوان بودند مدار و محافظه بدنه اجرائی نهادهای مرتبط با روحانیون، متعصبین شریعت

در هر . آفریدند گوشه و کنار کشور حادثه می طلب، در هر آنان با بسیج و رهبری افراد متعصب، کم سواد، حتا سود جو و فرصت

اینان با استفاده از نگرانی و هراس . کردند ماجرائی که دگراندیشان در آن نقشی داشتند بالفاصله حاضر شده و حادثه آفرینی می

به حکومتی و از اتوریته جان از موهبت پیروزی و امکانات همه. تاختند باکی بر حریفان می روحانیون از رقیبان مسلح، با تحرک و بی

که در شکنجه و اعدام )تر اسداهلل الجوردی  افراد بیرحمی مانند شیخ صادق خلخالی و کمی دیر. رأس هرم قدرت برخوردار بودند

اهلل واقع شدند و در  ، و کسان دیگر بسته به شرایط و الزامات حفظ قدرت، مورد اعتماد آیت(و کشتار زندانیان نقش اساسی داشت

 . های کلیدی اجرائی و سیاسی عملیاتی قرار گرفتند پست

زیستند اما از  ها می در شهر. شناختند جات و محافل و افراد متعصب مذهبی، حکومت روحانیون را عین حقیقت و عدالت می دسته

ه بهانه برانگیخته شدن آور آنان ب تاخت و تازهای رعب. آوردند فرهنگ و ادبیات سنتی بسیار خشن به منتقدان و مخالفان یورش می

اینان در بدنه قدرت در همه جا از خود . شد خود جوش عرق و ایمان اسالمی از سوی مراکز قدرت آشکار و نهان حمایت می

اینان یا خود در نهادهای سپاه و . گری و لمپنیزم بود داری و اوباشی رفتار و کردار و گفتار آنان چماق. تر بودند روحانیون تند

در مبارزه با آزادی و دموکراسی . و مشابه چنین نهادهائی بودند و یا به طور مستقیم مورد حمایت و پشتیبانی آن قرار داشتند ها کمیته

در پشت شعارهای مبارزه با سلطه ابرقدرت . زدند سوزی و قتل دست می ای مانند تخریب و آتش و سرکوب مخالفان به هر وسیله

خواهان و مدافعان  آزادی. کردند را نسبت به زندگی عرفی و غیر سنتی مردم توجیه میشرق و غرب، دشمنی و تحقیر خود 

گان و منتقدان و  تر و مراکز تجمع نویسنده به مراکز انتشاراتی و نشریات و دفا. دادند دموکراسی و حقوق بشر را مورد حمله قرار می

حجابی  پرچمدار مبارزه با به اصطالح بی. زدند شان را آتش میهای دگراندی فروشی کتاب. بردند نیروهای مستقل سیاسی حمله می

های دولتی و وابسته به  در هر جا عامل فشار و اخراج زنان و مردان دگراندیش از نهادهای قضائی، آموزش و پرورش، سازمان. بودند

 . بودند... ها و دولت و در دانشگاه
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سپس به طور نهادینه شده هر زمان الزم بود به صحنه . کردند ی را رعایت نمیآنان در اوائل غیر قابل کنترل بودند و هیچ مصلحت 

آمیز دگراندیشان با روحانیون نقش پیاده نظام را داشتند که راه و روش  اینان در صفحه شطرنج نبرد رقابت. شدند روانه می

 . کردند آمیز خشونت و فشار و سرکوب را برای رهبران هموار می موفقیت

 

جاهدین خلق از آغاز به طور تاکتیکی سیاست مدارا و نزدیکی با دولت موقت در پیش گرفته بود و از ایجاد تحریک و سازمان م

چنان با اندیشه تقدس سالح و  این سازمان هم. کرد، اما بتدریج استراتژی تقابل و تعرض خود را علنی ساخت حساسیت پرهیز می

. کردند آنان خود را برای نبرد نهائی مسلحانه با حاکمان آماده می. نگریست ود میکسب قدرت از لوله تفنگ، به آینده نزدیک خ

آشکارا طفره ( اکثریتخلق  فدائیان به جز حزب توده و سازمان)های خود  های انقالبی از تحویل سالح مجاهدین و دیگر سازمان

های  اما برای متعصبین و اهرم. یافتن به قدرت بود دستدغدغه آنان نه دموکراسی بلکه استفاده از فرصت برای تدارک و . رفتند می

های پیگیر سیاسی و تبلیغات فزاینده برای  ها باشد؟ مسلح بودن با افشاگری تر از این توانست قوی فشار روحانیون چه بهانه و دلیلی می

داد تا به طور فزاینده  دست افراطیون می های سیاسی تبلیغی تند و تیز مجاهدین، مدارک کافی به بسیج اجتماعی نیرو و سایر فعالیت

های برانداز مخصوصاً مجاهدین خلق، مشوش و  سازمان»مقاصد خطرناک « اهلل خمینی و روحانیون دیگر را نسبت به ذهن آیت

 . هراسان سازند

در این . ن یورش آوردندهای سرکوب رسمی و غیررسمی با حداکثر قوا بر آنا سر انجام با ورود مجاهدین خلق به فاز نظامی، ارگان

ی ها درگیریهر دو طرف وارد چرخه شوم . دارد ها برمی کرد که کدام طرف گام نخست را در خشونت مرحله دیگر تفاوتی نمی

ی خونین بر ها درگیریهر چه که بود از این زمان به بعد این دو دسته متضاد از بنیادگرایان افراطی، بر بستر . سابقه شدند خونین و بی

در این میان گرایشات اعتدالی و به . و تا توانستند فضای سیاسی کشور را به غایت تیره و تار ساختند. تأثیر مضاعف گذاشتند هم

. داستان شدند ها آشکار و نهان هم اهلل خمینی به شدت مرعوب و اکثر آنان یا خط افراطی ها از پیروان آیت تر طور کلی معتدل

خواه و یا به ناگزیر در رفتار و کردار رهبران طراز اول و اکثریت قریب به  یانه و کاربرد قهر عریان به دلجو سان گرایشات انتقام بدین

جانبه نیروهای برانداز و زیر پا گذاشتن گسترده آزادی و حقوق مسلم  از این پس سرکوب همه. تر مسلط شد های پائین اتفاق رده

طرفداران . و سرانجام اعمال فشار و آشوب از پائین به نتیجه مطلوب رسید. شد دموکراتیک مردم به سیاست رسمی حاکمان تبدیل

. و عامالن انحصار طلب به مقصود خود رسیدند اما هزینه بسیار سنگین و دراز مدتی را بر کشور و حتا به رهبران خود تحمیل کردند

 . ی مجاهدین نابود شدندبسیاری از روحانیون و مقامات طراز اول حاکمیت در انفجار بمب و ترورها

  

ها، هیچ نیرو و عاملی قادر نبود از طریق  اهلل خمینی پی نبردند که در آن سال گی کاریزمائی آیت نیروهای برانداز هرگز به این وِیژه

 تعرض مسلحانه و عملیات نظامی. قهر و درگیری، هژمونی و قدرت روحانیون را تضعیف کند و خود را بر آنان تحمیل نماید

آنان را ضعیف هم نکرد؛ بلکه مستقیماً به تثبیت و تحکیم غیر . ها، روحانیون را از قدرت ساقط نکرد مجاهدین، بر خالف انتظار آن
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و ترورهای گسترده، به طور  ها درگیریمجاهدین خلق ایران با قیام و شورش مسلحانه خود و با ادامه . عادی آنان یاری رساند

آور  ریزی و ایجاد فضائی به غایت هراسناک و وحشت را با خون و خونفقیه  والیت یت و تحکیم حکومتمستقیم روند ناهموار تثب

 . جمعی زندانیان سیاسی آغشته کردند ها و کشتارهای دست ها، اعدام ها، شکنجه قانونی با بی

چون  اهلل خمینی، هم رنگ پیروان آیترحمانه آغاز و ادامه یافت، تمامی قوای اهریمنی درون طیف رنگا در جنگ شبه داخلی که بی

داری چنین افرادی اجتناب پذیر بود اگر  دانمی!. های سرکوب قرار گرفتند تگاهخوار سر برآورده و در رأس دس اژدهاهای آدم

فضای به غایت خشونت و ترور و وحشت، که مجاهدین خلق با . افتادند های فشار نمی مجاهدین به دام تحریکات مداوم اهرم

ترین تمایالت در صفوف مختلف پیروان  دگاه چریکی خود در ایجاد آن سهیم شدند بهترین موقعیت را برای چیره شدن تندرودی

ها در مقام نجات و پاسداری از امنیت نظام تازه تأسیس  با استفاده از این شرایط بود که تندرو. اهلل و شخص خود او فراهم کرد آیت

این . ها هزار نفر بدون هیچ باز خواستی چنگ انداختند تا چند سال بر جان و مال و زندگی صد جمهوری اسالمی قرار گرفتند و

را بدون غیرخودی  آورد تا صداهای وضعیت با ادامه لجوجانه جنگ با عراق، بهترین شرایط را برای نیروهای حکومتی فراهم 

 . کمترین دغدغه سرکوب کنند

درجه به نفع روحاینون  ۰۵۰تخابات ریاست جمهوری و مجلس اول گذشت شرایط به میزان کمی بیشتر از یک سال که از اولین ان

ای چیزی جز نفی و طرد حقوق مسلم مردم در برگزاری  جانبه واسطه چنین چرخش همه علت مستقیم و بی. انحصارطلب برگشت

 . وده استانتخابات آزاد و دموکراتیک متعارف و حاکم شدن شرایط ترور و وحشت و زورگوئی نب

ها و گرایشات اعتدالی از صفوف مدافعان جمهوری اسالمی از  نتیجه ناگزیر و بالفصل چنین روندی حذف بخش بزرگی از لیبرال

ترین مواضع اسالم  به جای اینان مواضع دشمنان آزادی و حقوق دموکراتیک مردم، به عنوان سرسخت. حکومت و پیرامون آن بود

ترین و  ترین، خشن بدین سان از گرایشات متناقض موجود در میان رهبران انقالب، سخت. ط شدناب محمدی، بر حاکمیت مسل

 . ها حدود دو دهه بر کشور چیره شد ترین گرایش انحصاری

های حاکمیت و زمینه ساز تقویت قوای نظامی و حضور بعدی  ای آسمانی برای تحکیم پایه اگر جنگ برای روحانیون حاکم مائده

شدن »انحصاری « ای زمینی بود تا بستر بار، مائده ی خشونتها درگیریها و  رای جمهوری اسالمی شد، وجود بحرانای ب منطقه

نهادهای حکومتی امنیتی و اطالعاتی خود را . حاکمیت هموار شود آنان با سماجت جنگ با عراق را به مدت هشت سال ادامه دادند

. اهلل خمینی را بر طرف کردند لی منتظری، موانع انحصار قدرت جانشینان آیتاهلل حسینع مستحکم کردند و با کنار زدن آیت

حتا راه . طلبانی چون نهضت آزادی و روحانیون معتدل را در وضعیت دشواری قرار دادند جو و اصالح نیروهای مسالمت

 . کشیدن را برای آنان سخت کردند نفس

بندی خاصی از پیروان  های ناشی از جنگ و کشتار داخلی بود که گروه خشونت بر بستر شرایط ادامه جنگ با عراق و به ویژه از دل

بس با عراق و کشتار سیستماتیک  ها پس از آتش آن. اهلل خمینی به سوی تثبیت انحصاری همه قدرت در دست خود پیش رفتند آیت
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 »مطلقه« را رسماً به والیتفقیه  والیت سی، حکومت، به بهانه بازنگری و تدوین متمم قانون اسا۰۴۱۷زندانیان سیاسی در تابستان سال 

گرفت، از نظر حقوقی نیز رسمیت دادند  ها انجام می بدین سان آنچه که در زندگی واقعی جامعه علیه حقوق و آزادی. تبدیل کردند

ایران بود بیش از پیش  های دموکراتیک مردم که به هر حال نتیجه بالفصل انقالب عظیم ملت و از نظر قانونی نیز حقوق و آزادی

 . محدود و محصور کردند

علی منتظری  اهلل حسین ها آیت به طوری که بعد. در متمم قانون اساسی به نحو باورنکردنی بر حقوق و اختیارات ولی فقیه افزوده شد

به  ۰۴۸۵اندوم دی ماه قیه را با آن هدفی که در رفرف »مطلقه« بود والیت »فقیه والیت حکومت« که خود یکی از واضعان نظریه

 . دانست می »نظارتی« در امور مدیریت کالن کشور را صرفاًفقیه  والیت وی نقش. تصویب رسید به کلی متفاوت دانست

ها و حتا  مذهبی -رژیمی که در آن نیروهای لیبرال مذهبی و ملی. اجتناب ناپذیر بودفقیه  والیت خالصه اینکه استقرار رژیم

توانستند حضور داشته باشند و یا بر آن تأثیر جدی بگذارند و یا الاقل در صحنه سیاسی کشور به طور قانونی  مجاهدین خلق هم می

اهلل خمینی و بسیاری از روحانیون حاکم  والیت فقیه، در کنه فکری آیت »مطلقه« گرچه اصل حکومت. فعال و تأثیر گذار باشند

آنان حتا امیدی . عالم واقعیت بتوانند آن را بر کشوری مانند ایران مستقر کنند کردند در گاه تصور نمی وجود داشت اما آنان هیچ

ترین  کرد افراطی و تعرضی نیروهای انقالبی، شرایط را برای چیره شدن افراطی عمل. نداشتندفقیه  والیت برای استقرار عملی

 . از بطن شرایط حکومت اعدام و وحشت سر برآوردحکومت مطلقه ولی فقیه عمالً . گرایشات موجود در رهبری انقالب فراهم کرد

 اهلل خمینی بودند، از ایجاد فضای سنگین سرکوب و شکنجه و اعدام روحانیونی که در فکر تصاحب قدرت پس از مرگ آیت

   تنها با ادامههائی به اختیار انحصاری خود در آوردند،  هائی که قدرت را با چنین شیوه آن. برداری را به عمل آوردند بهرهحداکثر 

گزین رژیم شاه، تبدیل به دیکتاتوری و حکومتی  چنین بود که نظام سیاسی جای. ها قادر بودند آن را حفظ کنند همان شیوه

 . تر از هر زمان در تاریخ معاصر کشورمان گردید تر و خشن استبدادی مذهبی به مراتب سیاه
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 سیاست ردست هچ بود؟
ها، برای همه روشن شده  بسیاری از جوانب اصلی و مهم صحنه سیاسی کشور در آن سال. من گذشتبیش از سی سال از انقالب به

ها باز  همان سال   اما اگر به فرض به. های امروزمان هیچ هنر نیست ها از منظر تجربه و دیدگاه صحبت کردن از مسائل آن سال. است

های  یم؟ هر پاسخی که به این سوآل داده شود، یقیناً هیچ تغییری در واقعیتبینانه بشناس توان درست و واقع گردیم، چه سیاستی را می

ها سهیم بودیم، مفید  هائی که خود در طراحی و اجرای آن ها و نقد مواضع و سیاست اما برای شناخت مسؤولیت. گذشته نخواهد داد

کرد خود و همه بازیگران عمده صحنه سیاسی  عملبه ویژه برای تصحیح و تدقیق نگاه و قضاوتمان نسبت به مواضع و . خواهد بود

های  ها و درس جدا از این، فعاالن و مبارزان نسل حاضر در میهنمان به تجربه. ها بیش از پیش ضروری است کشور در آن سال

   که از چنان حاوی تناقضاتی است حاکمیت جمهوری اسالمی هم. تاریخی این انقالب به ویژه روندهای بعدی آن احتیاج دارند

لذا برای تالش امروز مردم ایران در راه احقاق حقوق شهروندی و حق حاکمیت ملی خود، مراجعه . همان آغاز با خود داشته است

خودداری . تکرار اشتباهات تلخ نسل پیشین بخشودنی نیست. ای خواهد داشت های بس آموزنده به تجربه نسل پیشین، نکات و درس

 . های اولیه انقالب نیز چیزی جز گریز از نقد و انتقاد نخواهد بود ت تک تک نیروهای درگیر در سالاز بازنگری عمیق مسؤولی

  

ها و یا  دفاع از دولت موقت و دولت. به باور من استراتژی درست عبارت از دفاع از استقرار جمهوری دموکراسی پارلمانی بود

ترین سیاست  ترین و متناسب د به عنوان یک مشی سیاسی دراز مدت، درستکردن جریاناتی که خط لیبرالی دولت موقت را دنبال می

های مبارزاتی  برد این سیاست، اشکال و شیوه الزمه پیش. ها و مجموعه شرایط و تناسب قوا خوانائی داشت که با ضرورت. بود

سه حذف و طرد روحانیون از حاکمیت این سیاست لزوماً با پرهیز از خشونت و تسلیم نشدن به وسو. آمیز بود تدریجی و مسالمت

. با این حال کار بست این استراتژی با توجه به وجود موانع بسیار، شانس زیادی برای موفقیت نداشت. آیددرتوانست به اجراء  می

قدرت  ترین آلترناتیو پیروزی جناح روحانیون، محتمل. روحانیون رهبر و نیروی هژمون در جنبش و حاکمیت پس از انقالب بودند

مساعد، مجبور به در پیش گرفتن  مدافعان جمهوری پارلمانی با توجه به توازن قوای نا. نبود »مطلقه« اما آلترناتیوی انحصاری و. بود

سیاستی که هدف عاجل آن کند کردن و ترمز زدن بر سلطه انحصاری . سیاست مقاومت در برابر جناح روحانیون حاکم بودند

 . ها و اشکال فعالیت اصالحی و قانونی بود شیوهروحانیون در حاکمیت با 

احتیاج ها نیز  های مردم کمتر سنتی و حتا غیرسنتی توده. های میلیونی ملت ایران غالب بود در آن زمان گفتمان سیاسی مذهبی بر توده

گرابانه  ن و از ترفندهای واپسبایست عهد شکنی روحانیو آنان می. کرد و رفتارهای کهنه آخوندی داشتند به تجربه و آزمون از عمل

همان سال اول پیروزی انقالب درس و    در واقع آنان در. آوردند و گرایشات کهنه سنتی مذهبی روحانیون شناخت به دست می



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

442 

نشان داد  ها یاتعهمان طور که واق   اما. تجربه اندوخته و حتا آن را در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس اول به کار گرفتند

توانستند  هائی که محصول مستقیم انقالب بود می گرفتن از حقوق و آزادی ثریت مردم ایران تنها از طریق انتخابات آزاد و بهرهاک

های خونین حرف اول را  جوئی و عملیات مسلحانه و تقابل جنگدر آنان در شرایطی که . اراده و خواست خود را بیان کنند

  .تر بود که قدرت بر ئی شدندنیرو آن  بلکه مرعوب ،ندآمد زدند، به میدان و صحنه نمی می

ها  ماندن لیبرال سیاست و تاکتیک درست نه تالش برای کنار زدن روحانیون، بلکه گرفتن زهر و تندی آن از طریق تالش برای باقی

در انقالب، کمک به قانونیت کننده  ها، تالش برای قانونی شدن همه نیروهای دگراندیش شرکت در حاکمیت، در پارلمان و در نهاد

ها و سندیکاهای کارگری و دیگر امکانات  و رعایت قانون و مقررات و تقویت نهادهای مدنی و شوراهای مردمی و اتحادیه

 . های حاکم شدن مدیریت کهنه فردی و غیره بود ها و شیوه گی برنامه مقاومت مدنی و قانونی در برابر بی

برای . ا حاکمیت، که توسط نیروهای انقالبی برانداز دنبال شد از پیش محکوم به شکست بوداستراتژی کسب قدرت و تقابل ب

های سیاسی، گفتمان انقالبی و رادیکالسم  تسلط ایدئولوژی بر گروه. مجاهدین خلق و دیگر جریانات مشابه شانسی وجود نداشت

 . ونی مانع اصلی بودو فقر تجربه مبارزه تدریجی و قان... سیاسی و شرایط جنگ و خشونت و

شاه کلید آن عدم تمکین به خشونت و پرهیز مستمر . ها، شانس جلوگیری از حاکم شدن استبداد فقیه کم نبود اما علیرغم این ناتوانی

آمیز مدنی از موضع دفاع از دموکراسی پارلمانی  توآم با مقاومت مسالمت نشینی عقبسو و  از به وجود آمدن فضای تندروی از یک

اجتناب ناپذیر بود، در مقابل برای خنثی کردن رشد گرایشات بنیادگرائی افراطی فقیه  والیت اگر استقرار نظام. سوی دیگر بود از

 . تر حاکمیت، به معنای واقعی کلمه شانس وجود داشت اهلل و کمک به رشد عقالنیت و قانونیت در میان طیف منعطف پیروان آیت

ها و  ها شهرت یافتند، علیرغم تنگنا مذهبی -و مجموعه جریاناتی که به ملی »جبهه ملی« ، »یراننهضت آزادی ا« تجربه موجودیت

هرچند که به دلیل شرایط حکومت وحشت، . فشارهای شدیدی که عمدتاً محصول شرایط خشونت شبه جنگی بود، قابل تأمل است

خواهان، سیاست مقاومت  همان آغاز از سوی همه آزادی   ازها در یک دوره چند ساله به شدت تنگ شد، اما اگر  دامنه فعالیت آن

توانستند به موجودیت و حضور  شد، حتا مجاهدین خلق نیز می اهلل خمینی و پیروان او در پیش گرفته می آمیز در مقابل آیت مسالمت

در این صورت میدان . ایفاء کنند توانستند بر حیات واقعی سیاسی کشور نقش بارزی قانونی خود در کشور ادامه دهند و یقیناً می

گرایانه در درون این سازمان هم تنگ شده و احتمال تبدیل شدن این سازمان به یک فرقه تمام  برای رشد گرایشات و تعصبات فرقه

 . رسید عیار و خود ویژه به حد اقل می

نشاند، اما قادر نبود  خواه را به عقب می آزادیآمیز، به هر حال نیروهای  در یک پروسه واقعی مقاومت مسالمتفقیه  والیت حاکمیت

ها از نهادهای حاکمیت و متالشی  با حذف لیبرال. همه آنان را از حاکمیت و به طریق اولی از صحنه سیاسی کشور به حاشیه براند

ها  ی اسالمی بر آنای که حاکمان جمهور شدن کلیه نیروهای دگراندیش، طبقه متوسط غیر سنتی و کمتر سنتی با فشار همه جانبه
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خواه و نیروهای مذهبی با گرایشات لیبرالی در نهادهای حاکمیت،  با وجود نیروهای آزادی. دفاع ماندند ساختند، کامالً بی وارد می

 . های مشروع خود داشتند تر خواسته اقشار غیر سنتی جامعه امکان بیشتری برای دفاع از خود و طرح آزادانه

اهلل بر همه  اندازی طرفداران افراطی آیت و کم اثر نیروهای آزادی خواه در نهادهای حکومتی، چنگبا حضور هر چند ضعیف 

ای از  های فزاینده آمیز با حاکمیت، بخش با پرهیز مستمر از ستیز و کشمکش قهر. شد شئون سازمان سیاسی قدرت، بسیار دشوار می

اندازی هیوالهای  شدند از چنگ کردند و دست کم قادر می و و نما پیدا میاهلل نیز امکان نش تر صفوف پیروان آیت نیروهای منعطف

نباید فراموش کرد که وجود دولت موقت لیبرال و . وحشت و کشتار بر نهادهای انتظامی و امنیتی و سیاسی، جلوگیری کنند

یز میان این دو جریان سیاسی در آم گی مناسبات مسالمت گر استعداد و آماده صدر نشان گرا، و ریاست جمهوری آقای بنی ملی

 . حاکمیت و در جامعه بود

 

انتقادی و حتا احزابی مانند حزب توده با اینکه هرگز مورد اعتماد حاکمان قرار نداشتند، بر  -های عمل اصالحی ها و شیوه سیاست

های  دلسوزانه و سازنده به هر حال زمینهانتقادهای . تأثیر نبودند اهلل خمینی بی تر پیروان متنوع آیت تر و مالیم گرایشات منعطف

توانست گرایشات سیاسی اعتدالی و عقالئی را بتدریج تقویت کند و به  کرد و می های خشونت طلبانه را تضعیف می تندروی

ت و یافت تا حدی به اعتدال و قانونی در چنین روندی کشور امکان آن را می. گسترش نظرات و تمایالت سیاسی در جامعه بینجامد

 . تحمل و مدارای سیاسی دست یابد

گر این حقیقت است که در صفوف  ترین مقامات انقالب و حاکمیت جمهوری اسالمی بیان اهلل منتظری در یکی از باال وجود آیت

اهلل خمینی، تمایالت انسانی و آزادی خواهانه هر چند ضعیف و بطئی و در پوشش ضخیم  پیروان روحانی و غیر روحانی آیت

نهایت بر کل   تر تقویت شده و در  توانست در شرایط آرام این گرایشات می. تمان اسالمی و انقالبی، به طور واقعی وجود داشتگف

 . حاکمیت سیطره یابد

 

اهلل منتظری  آیتنمایندگان  ها، علیرغم تسلط شرایط خشونت و عصبیت در گرماگرم ادامه جنگ و حمام خون و شکنجه در زندان

ها رفتند و توانستند برای مدتی هیوالهای اجرائی سبعیت و جنایت را از مسند امور زندان اوین و  اهلل خمینی، به زندان نایب آیت

پناه ایستاد و پست و مقام خود را از  اهلل منتظری، در مقابل کشتار زندانیان بی چند سال بعد آیت. برخی جاهای دیگر کنار گذارند

تر درون  های معتدل توان تعبیر کرد؟ وجود چنین مردی و احتماالً بسیاری از روحانیون و شخصیت ه میاین پدیده را به چ. دست داد

کردند صدای اعتراض و ناراحتی خود را در میان هیاهوی بگیر و بکش، بلند  ها، جرأت نمی حاکمیت که در شرایط تسلط اژدها

. اکم، مصلحت را در سکوت و روی برگرداندن از آن فجایع دیدندهمان زمان بخش بزرگ نیروهای ح   در. کنند بسیار گویا است

ها و آرزوهای اسالمی و انسانی خود را در  هائی علیه مجاهدین و نیروهای برانداز باور داشتند و هنوز امید یا به حقانیت چنان شیوه

اما مگر آنان سنگ بودند و در همه شرایط . دیدند او میفقیه  والیت چون و چرا از همه مواضع آیت اهلل خمینی و نظام دفاع بی
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همان مواضع، شناخت و امیدهای خود بدون هیچ گونه تغییر و دگرگونی، ثابت و الیتغیر باقی    توانستند بر سیاسی و اجتماعی می

ن داد، بسیاری از آنان به های بعدی نشا همان طور که واقعیت   یقیناً همیشه بخشی از آنان قادر نبودند زمانه را دریابند، اما. بمانند؟

 . تبدیل شدند که به اشکال و درجات مختلف به انتقاد از آن برخاستندفقیه  والیت منتقدان رنگارنگ حاکمیت استبدادی

های درون نظام حاکم، مبین این حقیقت است که تسلط آن همه  اهلل منتظری و برخی دیگر از روحانیون و شخصیت وجود آیت

ها  همان زمان نیروهائی بودند که با خشونت   درست در. فضای سیاسی و فرهنگی کشور تقدیر این انقالب نبودخشونت و سبعیت بر 

توانند و نه  ها در درون هر نظام ایدئولوژیک که باشند، نه می اما این نیرو. موافق هم نبودند( اگر مخالف نبوده باشند)ها  و قصابی

متناسب با  های نا حد و حصر و یا سرکوب های بی خشونت. د را در هر مورد بلند کنندامکان آن را دارند که صدای اعتراض خو

انتقادات درونی معموالً از . پرورد عمل و اقدام مخالفان و معترضان، زمینه مناسب بروز اعتراض در صفوف نیروهای حکومتی را می

ظام اسالمی برای دفاع از اصول و عقاید مشترک، با دعوت به المللی اسالم و ن سر دلسوزی و لطمه دیدن چهره و پرستیژ ملی و بین

 . یافتند دلیل و غیره امکان بروز می پرهیز از تندروی و رفتارهای بی
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 !ربداشت متفاوت از سیاست سازمان دو
به همین . بودبا این همه الزم است تأکید کنم که سیاست حزب توده و سازمان اکثریت، سیاستی متناقض غیر شفاف و تفسیرپذیر 

 . های متفاوتی در صفوف نیروهای سازمان به وجود آورد همان زمان برداشت   دلیل در

گیری خود را طی  گرفتن کشمکش مجاهدین و حکومت روند شکل زمان با شدت سیاست حمایتی سازمان اکثریت تقریباً هم

های تبلیغاتی و انتشاراتی و اظهار نظر برخی از  جموعه فعالیتهای بعد، م در پی قیام مجاهدین و ادامه ماجراهای خونین ماه. کرد می

در . های متفاوتی روبرو کرد گیری ها و نتیجه ها و اعضاء و هواداران سازمان را با برداشت اعضای رهبری سازمان، بسیاری از کادر

زمان که تحت تأثیر جو روز و های مطبوعاتی منتشره سا عین حال باید توجه داشت که تصمیمات رهبری سازمان با فعالیت

اما نباید فراموش . تصمیمات اجرائی رهبری سازمان مشخص و روشن بود. موضوعات حساسیت برانگیز قرار داشتند، عیناً یکی نبود

 ها، تصمیمات اجرائی رهبری غالباً به صورت شفائی به شبکه نیمه مخفی آن سال -های نیمه علنی کرد که در شرایط متزلزل فعالیت

در صفحات پیشین من از تجربه مستقیم خود در برخورد با دو برداشت در درون تشکیالت مازندران نوشتم . شد تشکیالتی منتقل می

های مختلف درون تشکیالت شفاهاً به من منتقل  سیاسی کمیته مرکزی سازمان در رابطه با برداشتهیئت  و توضیح دادم که تصمیم

 . آنان نیز به همین شکل عمل کردند. اجرائی کمیته ایالتی مازندران منتقل کردم هیئت و من هم آن را شفاهاً با

انبوهی از هواداران سازمان در همه جا پراکنده . تر از صفوف تشکیالتی سازمان بود پایه اجتماعی سازمان اکثریت، بسیار گسترده

آنان خطوط و مواضع سازمان را بر مبنای شناخت و . دبودند که روابط ضعیفی داشتند و یا هیچ گونه ارتباط تشکیالتی نداشتن

های  توانست در میان این بخش از پایه طبیعی است که مواضع ناروشن یا دو پهلوی سازمان می. کردند های خود دنبال می برداشت

به طور رسمی جبهه  این وضعیت بیشتر در رابطه با سیاست سازمان که. بخواه ایجاد کند های دل غیر تشکیالتی سازمان برداشت

اما سیاست . تر بود گرفت، جدی انقالب و ضد انقالب را طوری ترسیم کرده بود که سازمان رسماً در کنار حاکمیت قرار می

باید در . شد هیچ نشانی نیز از واکنش مساعد حاکمیت مشاهده نمی. گیری خود قرار داشت سازمان در عمل هنوز در مراحل شکل

همان پیروزی انقالب سیاست و استراتژی حمایتی    در قیاس با حزب توده که از ۱۰ژی سیاسی سازمان در سال نظر داشت که استرات

همان    در فقطآن رفت، این دو برداشتی که شرح . ای خود بود را در پیش گرفته بود، هنوز در حال طی شدن پروسه سیاسی و برنامه

   .که پیشتر شرح دادم وجود آمده بود ی مجاهدین بهها درگیریهای اول و در اوج  ماه

 .ای سیاسی جدی و رسمی با حاکمیت برقرار کند گاه موفق نشد رابطه دانم، سازمان اکثریت هیچ که من میآنجا  تا
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 در عین حال رفته. های تشکیالتی و انتشاراتی خود به طور مستمر با فشار تدریجی و محدودیت فزاینده روبرو بود سازمان در فعالیت

رفته بر حمایت تبلیغاتی خود افزود و در نشریه کار ارگان مرکزی سازمان، به نفع رژیم علیه مجاهدین و دیگر نیروهای مخالف 

 . رژیم، مطالب تندی درج کرد

و  اما بر عکس به دلیل وجود شرایط فشار. کرد  ، سازمان بر حق قانونی فعالیت علنی خود تأکید می۱۰و  ۱۰های  در تمام طول سال

تر  از نظر انتشاراتی نیز سازمان محدود و محدود. برد های بیشتر پیش می های عملی خود را در اختفاء و احتیاط ها، فعالیت محدودیت

ها بیشتر  شد بالفاصله فشار هر جا که انتقاد صریحی از سوی سازمان مطرح می. کرد ها روز به روز شدت پیدا می حساسیت. شد

تعطیلی نشریه . کردند افراطیون حاکم دیگر هیچ انتقادی را تحمل نمی. تر شد رنگ نتقادهای سازمان بمرور کمچنین بود که ا. شد می

دلیل وی، گواه این حقیقت است که  ای توضیحات و بازداشت بی کار و فراخواندن رضا غبرائی مدیر مسؤول آن برای پاره

 . شد حمل نمیترین حرکت سیاسی و انتقادی سازمان توسط حاکمیت ت کوچک

. سابقه چریکی سازمان هم مزید بر علت بود. های پر از سوء ظن نیروهای حاکم قرار داشت طی آن دو سال، سازمان در زیر نگاه

ها با سوء ظن و بدگمانی تمام سازمان را زیر نظر  آن. گرائی سازمان همیشه بدبین بودند حاکمان نسبت به مواضع اصالحی و قانون

به . های سیاسی خود باشد تا حاکمیت را نسبت به خود جری نسازد یگیر موضعن مجبور بود چهار چشمی مواظب سازما. داشتند

در آن دو سال، حفظ تعادل . در موارد متعددی به مجیز گوئی متوسل شد. همین دلیل در بیان نظرات و انتقادات مصلحت پیشه کرد

سازمان زیر فشار سهمگین این . مستقل سازمان، به غایت دشوار شده بود میان حمایت از جمهوری اسالمی و حفظ موضع و سیمای

 . تناقضات، از لحاظ حیثیتی لطمات سنگینی متحمل گردید
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 !؟...موضوع اتهام خیانت و
های  نقشه -تاکتیک. گر، از لحاظ سیاسی و عملی به کلی با یک دیگر متفاوت بودند نیروهای دو بلوک سیاسی برانداز و حمایت

یک بلوک به طور مستقیم در برابر و در موقعیت قهر و ستیز و قیام با حاکمیت بود و بلوک . دیگر نداشت نان هیچ شباهتی با یکآ

یک از این دو بلوک، از نادرستی  در آن زمان هیچ. دیگر با دید و سیاستی رفرمیستی در کنار و در موقعیت دفاع از آن قرار داشت

زدند و با حرارت و تعصب و ادبیات سیاسی  های طرف دیگر دم می ها از نادرستی سیاست آن. ودندهای خود آگاه نب استراتژی

 . کردند می  دیگر را افشاء و محکوم خاص خود، یک

جریانات مخالف حاکمیت، نفس . ، تقابل قلمی و تبلیغی میان نیروهای مخالف بتدریج به اوج خود رسید۰۴۱۰در طول سال 

آنان برای توجیه . معرفی کردند»مجرمانه « آمیز و حتا را خیانت( اکثریت)تحاد و انتقاد حزب و سازمان سیاست و استراتژی ا

گرایانه  های خود و شانه خالی کردن از بار مسؤولیت بسیار سنگینی که اقدامات آرمان ها، ضربات و تلفات و ناکامی شکست

کاری با رژیم  وده و سپس سازمان اکثریت را بتدریج متهم به خیانت و همبهنگام و تعرضی آنان در پی داشته است، ابتدا حزب ت نا

تو گوئی اگر حزب توده نبود آنان . آنان مسؤولیت سیاست غلط و مخرب خود را به گردن حزب و سازمان انداختند. کردند

 . توانستند رژیم را شکست داده قدرت سیاسی را به چنگ آورند می

انتقاد این  -گیری سوسیالیستی و سیاست اتحاد آمیز خواندن استراتژی سمت اکثریت است خیانتچه که مربوط به سازمان  آن

محور اصلی منطق این اتهام در آن . چنین نگاهی اساساً نیازی به سند و مدرک ندارد. سازمان توسط نیروهای انقالبی برانداز است

ی است که هرگز امکان اتحاد واقعی با آن را نیافته و خود به است که هر جنایت حاکمیت، به طور اتوماتیک با شراکت متحدان

ها و دیگران به استناد  آن. گویم این یک اتهام سیاسی است به همین دلیل است که می. ای فزاینده تحت فشار قرار داشتند گونه

هم بدون  کارهای خالف واقع، آن را به انواع »ایران اکثریتخلق  فدائیان سازمان« کاربست سیاست سازمان در آن فاصله زمانی،

طرح چنین اتهامات ناروائی نعل وارونه فهم نادرست شکست محتوم شورش و سیاست براندازی . ارایه سند و مدرکی متهم کردند

شناسی شکست قیام مجاهدین و دیگران و به طریق اولی  صادقانه در آسیب این یک فرافکنی نا. سو است های هم مجاهدین و سازمان

 . فرافکنی در پذیرش هرگونه مسؤولیت این شکست است یک

سازمان اکثریت از اقدامات حاکمیت در سرکوب نیروهاى انقالبى برانداز . اتهام جنائى بدون مدارک الزم هیچ مبناى حقوقى ندارد

و شاید موردى ( ۰۸ صفحه) ۰۴۴و ( ۰۷صفحه ) ۰۴۴به جز حمایت سیاسى و چند مورد معین در کردستان که در نشریه کار شماره 

 ۰۴۱۰در طول نزدیک به دو سال که از قیام سى خرداد . کارى عملى نکرده است وجه جنبه جنائى نداشت، هیچ هم دیگر که به هیچ
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کرد مسلحانه مجاهدین را به طور مشخص  مجاهدین گذشت، این سازمان در چهار چوب سیاست حمایتى خود مواضع و عمل

اتهام سیاسى مربوط به شرایطى است که سازمان . کرد ن و دیگر نیروهاى برانداز را به خیانت متهم مىمحکوم و رهبران این سازما

. آن شرایط را سازمان مجاهدین و افراطیون حاکم مشترکاً بر کشور مسلط کردند. اکثریت در برپائى آن نیز هیچ نقشى نداشته است

بارى  گیرى سازمان اکثریت در برابر حوادث و اتفاقات خشونت و مکانى موضعها برگشت تا به معناى زمانى  باید به شرایط آن سال

اى  ها، زندانیان را به طرز وحشیانه حاکمیت جمهورى اسالمى در خلوت زندان. گذشت پى برد که میان حاکمیت و مجاهدین مى

ها و بستگان زندانیان سیاسى را از سرنوشت  خانواده. گذاشت تمام حقوق اولیه انسانى زندانیان را نیز زیر پا مى. کرد شکنجه مى

این . ها ادامه یافت ها، تا سال سرگردانى و دربدرى و بد رفتارى و توهین و تحقیر خانواده. داشت خبر نگاه مى عزیزان خود بى

  .تر است هاى جسمانى به مراتب آزاردهنده شکنجه روانى از شکنجه

ها  ها ده برخی از روز. ای اعدام نشوند شتارهای سران حکومت، تقریباً روزی نبود که عدهها و ک و در اوج انفجار ۱۰در تابستان سال 

حکومت وجود شکنجه در . گرفت ها در اختفا انجام می های عمیق و گسترده درون زندان شکنجه. شدند ها نفر اعدام می و حتا صد

همه را به جاسوسی و لو دادن عوامل مشکوک و غیره فرا  رژیم در بمباران تبلیغاتی خود. کرد ها را همواره تکذیب می زندان

اهلل خمینی مبادرت به لو دادن  هائی که بر پایه اعتقادات دینی و پیروی از آیت در پی آن کم نبودند مادران و خانواده. خواند می

 . ترین اعضای خانواده خود کردند نزدیک

هر روزه در تلویزیون، زندانیان . آور بود شد، بسیار وحشیانه و رعب عه منعکس میها در جام ها و ترور ها و اعدام چه که از کشتار آن

های جمعی، مخالفان را به انواع اقدامات کرده و  حکومت با کلیه امکانات رسانه. کردند بخت را وادار به اعترافات مختلف می نگون

کشاند تا از زبان قربانیان خود مواضع و به اصطالح  لویزیون میپایان به ت بسیاری از آنان را با ستمگری بی. کرد کرده متهم می نا

 . حقانیت خود را به رخ مردم بکشد

نشینی  طرفی سیاسی در آن شرایط چیزی جز خانه بی. طرفی باشد توانست بی ها یقیناً نمی یگیر موضعترین  در آن شرایط، سنجیده

گر با عراق بشدت  جنگ ویران. سوخت های خونین می کشور در تب کشمکش .پذیر نبود طرفی امکان در صحنه بودن نیز با بی. نبود

اش موضع خود را  شده های اعالم هر نیروی سیاسی بنا به سیاست. هائی از خاک کشور در اشغال ارتش عراق بود بخش. ادامه داشت

ت و اقدامات مجاهدین خلق را قویاً اش که به تفصیل اشاره شد، عملیا سازمان در چارچوب سیاست حمایتی. کرد باید اعالن می

ها  ها و شکنجه قانونی در عین حال بی. کرد در واقع سازمان اکثریت با فرمول خاصی، از حاکمیت خط امام دفاع می. کرد محکوم می

ولی هیچ کاری و به طریق ا اما هیچ هم. داد های سیاسی، مورد انتقاد قرار می ای را هر چند با رعایت مصلحت های فله واعدام

 . حمایت سازمان، صرفاً سیاسی بود. های حاکمیت نداشت ها و ارگان کاری عملی با نهاد هم

 

شدند که فوراً  ای بر پا و دسته دسته جوانان و نو جوانان به مرگ محکوم می های چند دقیقه ی مسلحانه، دادگاهها درگیریدر کوران 

ها و  در کشمکش. کرد ب و مخالفان خود را دشمنان انقالب و مردم معرفی میحکومت خود را مدافع انقال. شد به اجرا گذاشته می
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آن دیگری . کرد کشت و مثله می توانست می تر بود تا می یکی که قوی. کردند زد و خوردهای مسلحانه، دو طرف به هم شلیک می

منتها به نام قانون و دفاع از )انونی و غیرقانونی این یکی با استفاده از همه امکانات حکومتی، ق. انداخت در پاسخ موج ترور راه می

 . شد هر عملی با واکنش متقابل انتقامی پاسخ داده می. داد های بیشتر پاسخ می با اعدام( انقالب و کشور

ورد ، رهبری سازمان نسبت به شرایط سیاسی کشور با نوعی احتیاط و بدبینی برخ۰۴۱۰همان اوائل سال    با ادامه این وضعیت، از

داد ولی از سوی دیگر عمالً نسبت به بهبود شرایط سیاسی و  بینی ادامه می از یک سو خط سیاسی حمایتی را با خوش. کرد می

در حقیقت نظر واقعی ما، یعنی آنچه که در احساس و کنه اندیشه خود داشتیم، . شد اش کاسته می بینی اندازهای آن از خوش چشم

میان اعتقادات مسلکی ما و روحانیون حاکم فاصله عمیقی . له به طور کلی جنبه ایدئولوژیکی داشتاین مسا. فاصله و بدبینی بود

اعتنائی به قوانینی که  های گسترده و کشتارهای غیر ضروری و تشدید اختناق و بی کرد آنان در بیرحمی و اعدام عمل. وجود داشت

ها و الزامات استراتژی  ولی در حوزه سیاست و ضرورت. گذاشتند بینی باقی نمی کردند در واقع جائی برای خوش خود وضع می

در این عرصه . ، ما به نزدیکی با روحانیون خط امام امید بسته بودیمداری رشد غیرسرمایه راهو اتکاء به نظریه  امپریالیستی ضدمبارزه 

 . رها نکند   کرد که جانب احتیاط را در عمل وادار میای رهبری سازمان را  نیز عناصر و عوامل منفی فراوان بودند که به طور فزاینده

  

گرانه حاکمیت، از سوی دادستانی انقالب با حساسیت  کرد سرکوب به عمل »انتقاد« کرد اما می نوشتم که سازمان اکثریت انتقاد هم 

ر بر وجوه سیاست حمایتی، تندروهای ت حتا علیرغم تأکید پررنگ. شد تر  به سرعت دایره مجاز انتقاد محدود. شد فزاینده روبرو می

بایست سیاست و استراتژی غلط خود را کنار  سازمان یا می. حاکم دیگر ظرفیت شنیدن انتقادات رقیق و آبکی را هم نداشتند

، و یا بایست از کنار پایمال شدن حق حاکمیت مردم و تشدید اختناق و استبداد و سرکوب و جنایات، با (که نگذاشت)گذاشت  می

 . گذشت پوشی می مصلحت و سکوت و چشم

یک جنگ کالسیک و بسیار سنگین هم با . ، فضای سیاسی کشور عمالً متأثر از شرایط شبه جنگ داخلی بود۰۴۱۰از خرداد سال 

قادر نبود صدای  هیچکسها ریختند، اما  با آزادی خرمشهر، مردم در سراسر کشور با خوشحالی به خیابان. عراق ادامه داشت

حکومت هر گونه نظراتی . خواهی خود را بلند کند و پیشنهاد آتش بس را به طور مشخص ارائه و مصرانه بر آن تأکید ورزد صلح

های  هر انتقاد کمی تند به سیاستبنابر این  .کرد می »صدام یزید کافر« در انتقاد به جنگ را بالفاصله متهم به کمک به دشمن و

 . شد هزینه سنگین تعرض و بازداشت و غیره روبرو می داخلی و خارجی جمهوری اسالمی با

چند ده تن از مسؤوالن طراز باالی حزب . رحمانه مجاهدین و دیگران، تلفات سنگینی داشت حاکمیت در سرکوب خونین و بی

در انفجار رجائی رئیس جمهور و باهنر نخست وزیر . جا کشته شدند ، یک۰۴۱۰جمهوری اسالمی در انفجار بمب در هفت تیرماه 

تعدادی از امامان نماز جمعه در گوشه و کنار کشور ترور . شود دادستان انقالب در انفجار دیگری کشته می. شوند دیگری کشته می

هائی که تنها در شرایط حرف و شعارهای براندازی بودند  تمامی گروه. تاوان چنین عملیاتی را فقط مجاهدین نپرداختند. شوند می

 . اعضا مجاهدین که جای خود داشت. تا از سازمان اکثریت نیز قربانی شدندح. قربانی شدند
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حق و  بی« ، دیگر به قدر کافی کار کشته شده بود که برای کشتن و نابود کردن مخالفان۰۴۱۰های پایانی سال  حکومت در ماه

هندس بازرگان اولین نخست وزیر پس آنان حتا نطق پیش از دستور م. چون سازمان اکثریت، در صورت لزوم درنگ نکند »حقوقی

محمدرضا غبرائی عضو کمیته مرکزی سازمان . کردند خاموش می »مرگ بر بازرگان« از انقالب در مجلس شورا را با فریادهای

علت احضار . ای توضیحات فرا خوانده شد اکثریت و مدیر مسؤول نشریه کار، از سوی اسداله الجوردی دادستان انقالب برای پاره

بازهم « ای به نام ، منتشر شد مقاله۰۴۱۰این نشریه که در پنج اسفند سال  ۰۸۰در شماره . ای در نشریه کار بود برائی مربوط به مقالهغ

های غالمحسین صالحی، اسداله  ها و اعضای سازمان به نام اعدام پنج تن از کادر بهدرج شده بود که در آن  »های غیر قانونی اعدام

چنان بدون مجوز  با درج این مقاله، نشریه کار که هم. یر خالدی، علی ماهباز و کریم کریمی اعتراض شده بودخرمی، هوشنگ نص

 . توسط الجوردی برای همیشه متوقف شد ،شد قانونی منتشر می

رفی مع. عدم معرفی مدیر مسؤول نشریه کار، معنایی جز تمرد آشکار و یا مخفی شدن یک عضو کمیته مرکزی سازمان نداشت

شناختی از موقعیت تشکیالتی آنان  این امر با اعضای معمولی سازمان که هیچ. نکردن غبرائی نیز معنائی جز پنهان شدن وی نداشت

همان اوقات مورد    کرد، یقیناً سازمان در اگر او خود را معرفی نمی. برای مقامات امنیتی وجود نداشت زمین تا آسمان متفاوت بود

 . مخفی شدن او از نظر هیوالهای درون حاکمیت معنائی جز اعالن جنگ با حاکمیت نداشت. گرفت یتی قرار مییورش نیروهای امن

برای گرفتن امتیاز رسمی نشریه . کرد سازمان رسماً و عمالً از قانونیت و رعایت قانون دفاع کرده و حاکمان را مدام دعوت به آن می

حاال در گیرودار این مسایل نه خود به این . ل به مقامات مربوطه معرفی شده بودکار، محمد رضا غبرائی به عنوان مدیر مسؤو

تواند یک باره از ریل بده و بستان فعالیت قانونی به شکل تحریک  صرافت افتاده بود که از خط حمایتی فاصله بگیرد و نه می

خوار ناریخ معاصر کشورمان  گر و آدم دهای شکنجهترین اژ دار پاسخ منفی به دادستان وقت که یکی از نام. ای خارج شود کننده

قیام مجاهدین  زمان با اگر سازمان قیام علیه رژیم را قبول داشت باید هم. است معنائی جز در کنار مجاهدین قرار گرفتن نداشت

ال بعد به جوخه اعدام او را بازداشت و چند س. نهایت محمدرضا غبرائی خود را به دادستانی معرفی کرد  در  !زد دست به عمل می

 .پردندس

ها، در  سازمان اکثریت، در مسیر چرخش و نزدیکی به خط امام و قبول سیاست و برنامه حزب توده، در جریان سیر واقعی رویداد

کشتی شکسته سازمان موقعی کنار کشتی شکسته حزب توده قرار گرفت که . قیاس با حزب توده، روند کامالً متوهمی را طی کرد

اهلل در اوج  ریزی کرده بود که آیت حزب توده سیاست خود را زمانی پی. حزب بر خالف ظاهر عمالً در باتالق قرار داشتاین 

. گرائی و آزادی ستیزی و مدرنیته ستیزی وی و همراهانش، یکی پس از دیگری آشکار شد واپس. محبوبیت و اتوریته قرار داشت

در اولین انتخابات ریاست جمهوری، روشن شد که . ها روشن شده بود ، دیگر خیلی چیز۰۴۱۰و اوائل سال  ۰۴۸۱اما در اواخر سال 

اهلل خمینی بود،  اکثریت مردم ایران چه قضاوتی نسبت به روحانیون وحزب جمهوری اسالمی که در آن زمان بازوی سیاسی آیت

 . ست بودموقعی سازمان اکثریت به مواضع حزب توده پیوست که خود حزب در بن ب! دارند
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هائی که سهم بیشتری در تشدید و تثبیت استبداد داشتند، به جای فهم  هر چه که بود از میان مجموعه لشگرهای شکست خورده، آن

گوشدن به اشتباهات سهمگین سیاسی و عملی رهبران خود با هزاران تن قربانی اعضای خود،  علت اصلی شکست خود و پاسخ

ثمر و در عین حال خطرناک که چیزی جز بازی با حیثیت  تن آن سیاست نادرست و به کلی بیسازمان اکثریت را به صرف داش

گزین  های استنباطی و تحلیلی خود را جای تر از آن قضاوت و بد. سیاسی تک تک اعضای آن نبود مقصر معرفی کردند

 . طرفه صادر کردند هم یک یی را آنها، احکام نها داوری و متأسفانه با این پیش! های استنادی و مستدل کردند قضاوت

اى، سازمان فدائیان اکثریت در آن شرایط حاد سیاسى و کشمکش خونین میان حکومت و  پایه هاى بى با وجود چنین قضاوت

بر حیات سیاسى کشور به جا گذاشت، اساساً از  یمخرب راتیتأث یمدت طوالن یمجاهدین که سراسر کشور را فرا گرفته بود که برا

به جز ماجراى آمل که )مجاهدین و دیگر نیروهاى سیاسى   "و اقدامات براندازانه ها ستسیا"ر چوب نقد، افشا و محکوم کردن چها

طور که توضیح  ادعاى همکارى براى سرکوب نیروهاى انقالبى ضد حکومتى، همان .تر نرفت فرا( در صفحات پیش توضیح دادم

کارى با رژیم جمهورى  توان سیاست سازمان اکثریت را سیاست هم بنا بر این نمى. دادم  سیاست رسمى و عملى سازمان نبود

در آن زمان سازمان به شدت علیه نیروهاى لیبرال مانند بنى صدر قرار . اسالمى در سرکوبى نیروهاى انقالبى مخالف معرفى کرد

ار بنى صدر را هم در راستاى تعمیق انقالب سقوط و فر. شناخت گرا مى بنى صدر را نماینده بورژوازى لیبرال و غرب. داشت

سازمان عملیات . کرد کارى رهبران مجاهدین با بنى صدر را نیز خیانت به انقالب نامیده و محکوم مى نزدیکى و هم. دانست مى

من اعضاى هاى مسلحانه دا در آن منطقه به دلیل شرایط خاص نظامى، درگیرى. کرد نیروهاى مسلح کرد را نیز به شدت محکوم مى

اعضاى سازمان در شاخه کردستان به نوعى از سوى نیروهاى مسلح کرد نیز تحت تعقیب و خطر جانى قرار . سازمان را گرفته بود

توان این  هاى مسلح دو طرفه بود، نمى ها میان شاخه کردستان سازمان با گروه ها و ضدیت در شرایط ویژه کردستان تقابل. داشتند

عالوه بر این نباید چنین موارد انحرافى را . مورد قضاوت قرار داد و فقط سازمان را مقصر و خطاکار معرفى کردموارد را یک جانبه 

کرد سازمان در کل کشور تعمیم داد و از آن نتیجه گرفت که سازمان در سرکوب نیروهاى انقالبى برانداز با رژیم  به سیاست و عمل

این که سیاست و برنامه سازمان اکثریت در آن زمان کامالً نادرست و انحرافى بود اما  با. داشته است "کارى هم"جمهورى اسالمى 

به صرف . این اتهام بیش از آن که واقعى باشد نظرى و استنباطى است. اتهام همکارى امنیتى و عملیاتى صرفاً اتهامى بیش نیست

هاى  ها و شنیده از ادعا. ها حتا به یک نمونه بر نخوردم ین سالمن خود طى تمام ا. توان دیگران را متهم کرد تحلیل و استنباط نمى

ترین  گاه اتحاد یا ائتالف و حتا کوچک میان سازمان و حاکمیت هیچ. گاه نتوانستم حتا به یک مورد واقعى برسم این و آن نیزهیچ

داران و  الیسم و بزرگ مالکان و کالن زمینبا این که سیاست سازمان در آن زمان اتحاد طلبانه علیه امپری. همکارى به وجود نیامد

  .ها نیز میان سازمان با مستبدان حاکم هیچ گونه نزدیکى سیاسى واقعى شکل نگرفت وابستگان به رژیم سابق بود، حتا در این زمینه

 

حانه حاکمیت و ی مسلها درگیریهایش در اوج  تا این زمان سازمان خود هرگز از تعقیب و فشار و یا بازداشت اعضاء و کادر

ای از اعضای خود از  طور که گفتم سازمان خود با مشکالت متعددی در حفظ و یا نجات عده همان. مجاهدین در امان نبود
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عضو کمیته مرکزی و یکی از ( منصور)، رضا غبرائی ۱۰از اواخرسال . های سهوی و اغلب عمدی دست به گریبان بود بازداشت

ای از مسایل  فدائیان و مدیر مسئول نشریه کار که به درخواست مقامات اوین برای توضیح پاره کادرهای با سابقه جنبش چریکی

، علیرضا اکبری ۱۰تر در اوایل سال  کمی دیر. مربوط به نشریه، خود را معرفی کرده بود، بدون هیچ توضیحی بازداشت گردید

که قصد ( رفیق سعید)زاده  اله ى سازمان در کردستان و ابراهیم لطفمسئول کمیته ایالت( ملقب به مینه)و محمد امین شیرخانی ( جواد)

رضى تابان عضو مشاور کمیته مرکزى سازمان، در اسفند . داشتند مخفیانه از طریق مرزهاى غرب کشور خارج شوند، دستگیر شدند

ن یاران و بسیارى دیگر بدون ای. جهانگیر بهتاجى مسئول انتشارات سازمان در سال شصت بازداشت شد. سال شصت بازداشت شد

صحرا به خصوص بعد از جتگ دوم  در منطقه ترکمن. استثناء پس از چند سال شکنجه و عذاب، یکى پس از دیگرى اعدام شدند

اى از رفقاى تشکیالت سازمان در منطقه، تحت تعقیب و تبعید بودند و در واقع از همان زمان تا  ، عده۸۵گنبد در بهمن سال 

 ۱۰در بهشهر رفیق یعقوب یزدانى و تنى چند از رفقاى ما در همان نیمه اول سال . بردند شرایط زندگى مخفى به سر مىمهاجرت در 

  .از این موارد بسیارند... شان نیز اجازه دفن اجساد در گورستان شهر داده نشد و حتا به بازماندگان. اعدام شدند
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 زندیکی سازمان هب حزب توده
در این انتخابات، عده زیادی . تر شد صدر توازن قوا در حاکمیت تا حدودی متعادل و انتخاب بنی. یاست جمهوریپس از انتخابات ر

مسعود رجوی کاندیدای مجاهدین خلق را، به بهانه اینکه سازمان مجاهدین در رفراندم قانون . ها از شرکت محروم شدند از کاندیدا

در این انتخابات حسن . شد پذیرفته هم نمیگرچه  نیز کاندیدایی معرفی نکرد ها چریکسازمان . حذف کردند ،اساسی شرکت نکرد

سازمان . صدر و مدنی شکست خورد تر نوشتم بطرز فاحشی از بنی همان طور که پیش   حبینی کاندیدای حزب جمهوری اسالمی

 . ها متمایل نبود یک از کاندیدا اکثریت به هیچ

های  شکنی های متعددی معرفی کرد اما مثل دفعات قبل با کار ی سازمان اکثریت نیز کاندیدادر انتخابات اولین مجلس شورای مل

ها و اعمال نفوذ خود،  در این انتخابات حزب جمهوری اسالمی با مانور. یک به مجلس راه نیافتند اهلل و مقامات روحانی، هیچ حزب

ها و اخبار مربوط به کشف طرح کودتای نوژه  مله به دانشگاهبا ماجرای ح. ها را به خود اختصاص دهد توانست یک سوم کرسی

برای بازگشت رژیم سابق و سپس حمله نظامی عراق به ایران که از حمایت آمریکا و غرب برخوردار بود شرایط سیاسی کشور 

چنان چهره سیاسی  ماش، ه گیری و ایجاد چرخشی مهم در مواضع سیاسی سازمان بعد از ماجرای گروگان. بیش از پیش پیچیده شد

اما بتدریج و به مرور از . برد چنان پیش می به اصطالح سیاست انتقادی را هم. کرد اعتراضی و اپوزیسیونی مستقل خود راحفظ می

این گرایش در جریان عمل و در برخورد با . تندی انتقاد کاست و بر کفه نزدیکی و همسوئی با روحانیت در سیاست سازمان افزود

 . گرفت عدد سیاسی به آهستگی شکل میحوادث مت

 گیری به وجود آورده بودند به سود تثبیت حاکمیت خود روحانیون نیز از کشمکش سیاسی سخت و طوالنی که با گروگان

شعار و . ای از چنگشان بیرون کشیدند های سیاسی نیروهای چپ را به شکل ماهرانه ترین اهرم آنان یکی از مهم. کردند برداری  بهره

تا آن زمان روحانیون در . های مشابه بود در انحصار نیروهای چپ مارکسیستی و مجاهدین و دیگر رادیکال »ضدامپریالیستی« موضع

از نظر . ای برخوردار نبودند بلکه حتا کم و بیش در مظان اتهام نیز قرار داشتند مقایسه با این طیف از انقالبیون نه تنها از چنین ویژگی

اهلل  گیری، آیت اما اکنون بر سر ماجرای گروگان. کم بخشی از روحانیون به داشتن رابطه با انگلیس متهم بودند سابقه امر دست

های ایران و روس به این سوی به نوعی  ای غرور ملی سنتی بیگانه ستیزانه مردمی که از جنگ خمینی توانسته بود به نحو ماهرانه

سمبل ایستادگی در برابر غرب و ابر قدرت آمریکا تبدیل شد که ابر قدرت شوروی را  او به. کردند، ارضا کند احساس حقارت می

 . به بازی گرفته بود
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نبود که همه نیروهای انقالبی چپ مارکسیستی و  امپریالیستی ضدای به اصطالح  با این همه، مقابله روحانیون با آمریکا صرفاً مبارزه

تر،  ای ضد آمریکائی و به طورکلی ضد غربی و در یک نگاه عام آن مبارزه و مقابلهکردند، بلکه عالوه بر  مجاهدین دنبال می

ها  آن. زدند ها و تظاهرات آتش می میتینگاهلل همواره پرچم آمریکا را در  داران آیت طرف. بنیادگرایی اسالمی ضد مدرنیته بود

ها  رهای دیگر نقاشی کردند تا هر روزه مردم از روی آنهای تهران و شه را در معابر عمده خیابان( و نیز شوروی)پرچم آمریکا 

جویی علیه آمریکا و  ها و شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی، ملت ایران را به نفرت و کینه ها با این کار آن. عبور کنند

روحانیون حاکم در حقیقت نظر از ضدیت با شوروی که بیشتر جنبه ایدئولوژیکی آن بر جسته بود،  صرف. داشتند شوروی وا می

 کوشیدند تجدد ستیزی خود را توجیه کنند تا رژیم گرایی بودند که در پوشش مبارزه ضد آمریکائی می غرب ستیزان سنت

گیری را تا اواخر  توانستند از یک سو ماجرای گروگان اهلل و پیروان او تا می به همین دلیل آیت. را بر کشور حاکم نمایندفقیه  والیت

ای ضدآمریکائی و  ها را منحرف کرده و به مبارزه مارکسیست امپریالیستی ضدکش دادند و از سوی دیگر محتوای مبارزه  ۸۱سال 

را هم، به طور انحصاری در دست خود  امپریالیستی ضدها توانستند پرچم مبارزه به اصطالح  سان آن بدین. ضد غربی تبدیل نمایند

 . بگیرند

ها و خلع ید از  های چپ مبتنی بر تقسیم زمین ها و سازمان گیر شعارهای پر نفوذ گروه متوجه اهمیت توده چنین اهلل خمینی هم آیت

های  ها و خواست او و نزدیکانش که تحت فشار. داران و تشکیل شوراهای کارگری و دهقانی و غیره شد سرمایه داران و زمین

دارانه از کارگر و  دند، برای از میدان بدرکردن رقبا، موضعی مشخص و جانبهای عالقمند و شیفته خود بو تر توده های پایین الیه

الهد تنها با اسالم اسالم گفتن و روحانیت را به عرش اعال بردن یا بر اقتصاد و بهبود زندگی مردم خط  آیت. دهقان اتخاذ کردند

او در . وه خلق را برای مدت طوالنی با خود داشته باشدهای انب توانست توده هرگز نمی... بطالن کشیدن و علیه آمریکا شعار دادن و

و یا ! زند بسته کارگر و کشاورز بوسه می او گفت که بر دستان پینه. هایش بتدریج مواضع حمایتی آشکاری اتخاذ کرد سخنرانی

اقتصادی رادیکال،  -ای اجتماعیه ها و وعده این شعار! داران بزرگ را به پای میز محاکمه بکشاند وعده داد که سرمایه داران و زمین

ها و  انقالبیون مذهبی به خصوص نیروهای جوان و رادیکال را که دل به آرزوهای بلند انقالب بسته بودند و برآوردن همه آرمان

. ختگذاشته بودند، به نحو جدی دلگرم و امیدوار سا »امام خمینی« چون چرا از رؤیاهای عدالت خواهانه خود را در گرو پیروی بی

های مختلف و خالصه در هر جایی که فعال بودند،  ها و در محالت و ارگان ها در نقاط مختلف کشور در دهات و کارخانه این نیرو

ترین اهرم بسیج و دلگرمی دهقانان  ها، مهم تا مدت( د)و ( ج)موضوع بندهای مشهور . داری زدند دست به اقدامات رادیکال دامنه

به این کارزار ( با تأخیر زیاد)سازمان ما نیز . زد با تمام تجربه و هنر تبلیغی خود به این مسایل دامن می حزب توده نیز. شده بود

های چپ در میان مردم جلوگیری  ها و گروه ترین شعارهای طبقاتی چپ اهلل خمینی توانست از دامنه نفوذ مهم سان آیت بدین. پیوست

با  »مستظعفین« ها را با طرح حمایت از ای این نوع شعار او حتا موفق شد در بٌعد گسترده. و توجه و امید آنان را به خود حفظ کند
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، موفق شد امید و اعتماد ها اهلل آیتبدین ترتیب . های تبلیغی و تهییجی روحانیون پیرو خود در انحصار خود در آورد استفاده از اهرم

 . کندهای وسیع مردم کم مایه و تهی دست را به خود حفظ  توده

و مردمی امام  امپریالیستی ضدخط « حزب، به تدریج حزب توده برای مقاصد سیاسی  اول  کیانوری دبیر  نورالدین  از این سوی 

کمیته  این موارد در پلنوم. پژوهانه و آزاد اندیشانه، اختراع کرد ، مردمی، عدالتامپریالیستی ضدانقالبی، : ی را با پنچ مؤلفه »خمینی

سیاسی به پلنوم  در گزارش . حزب تبدیل شد های ها و تاکتیک نیز به کارپایه اصلی سیاست ۱۰سال  توده در فروردین   مرکزی حزب 

اهلل خمینی در رإس  کار و غیره تقسیم بندی شدند که آیت بین، ناپیگیر، محافظه های حاکمیت اسالمی به چند دسته روشن نیز، جناح

 . بین قرار داشت گرایش روشن

ین میان باید توجه داشت که کشورهای سوسیالیستی بلوک شوروی در چهار چوب مقاصد و منافع سیاسی و استراتژیکی خود در ا

ها و  ، نشریه کار مقاالتی در معرفی کشورهای سوسیالیستی، موفقیت۸۱از اواسط . کردند همواره از انقالب ایران پشتیبانی می

ها در نشریه ارگان مرکزی سازمان  درج آن. چگونگی تهیه این مقاالت اطالع دقیقی ندارماز منابع و . ها چاپ کرد دستاوردهای آن

و دفاع از  امپریالیستی ضدبلکه بیشتر بر بستر مبارزه . نشان دهنده تسلط روحیه غیر انتقادی به بلوک شوروی در میان ما نبود

درج این مقاالت با مقاومت . به نزدیکی با حاکمیت بود موجودیت انقالب و حرکت پراگماتیستی رهبری سازمان در گذر تدریجی

قبل از این در باره کشورهای سوسیالیستی ویتنام و کوبا که نیروهای سازمان عالقمندی دیرینه و . شد و یا اعتراض کسی روبرو نمی

لیستی توسط سازمان بدون نقد معرفی اتحاد جماهیر شوروی سوسیا. چون و چرائی داشتند، مقاالتی در نشریه کار چاپ شده بود بی

به خاطر ندارم که این سیاست با . و انتقاد آشکار، در واقع اعالم موضع همبستگی با اتحاد شوروی بود که تا آن زمان سابقه نداشت

های ایدئولوژ یکی  به هرحال حمایت کشورهای سوسیالیستی جهان از انقالب ایران کشش. تصویب کمیته مرکزی اتحاذ شده باشد

ها بود که کسان دیگری با مقاصد به کلی متفاوت از  که حاال مدت)چنان در دفاع از انقالب  چرا که ما هم. کرد ما را تقویت می

بسته به گرایشات و سمپاتی و یا . دادیم سینه چاک می( های اصلی آن را در دست داشتند اندیشیدیم سکان و اهرم آنچه که ما می

از این رو حمایت بلوک شرق در ما . یا عدم حمایت کشورهای جهان برایمان معناهای متفاوتی داشتند هایمان، حمایت و پاتی آنتی

کرد و در مقابل فشار و محاصره اقتصادی و غیره کشورهای غربی به خصوص آمریکا، موجب تقابل و  گرایشات مثبت را تقویت می

 . شد ایستادگی بیشتر ما می

. های نظری برای یافتن پاسخ به انبوه مسایل و ابهامات، شدت گرفت ازمان، به مرور بحثعملی س -به موازات مسایل سیاسی

زدن به مباحث  روی در مسیر نرمش بیشتر با حکومت که نزدیکی بیشتر به حزب توده را در پی داشت، در سازمان موجب دامن پیش

ستلزم مطالعه و پذیرش مبانی نظری انترناسیو نالیسیم پذیرش این مساله م. شد داری رشد غیرسرمایه راهمفصلی در مورد نظریه 

اسناد جلسات مشاوره احزاب « ترین تضادهای حاکم بر جهان و به طور کلی پذیرش مواضع پرولتری، مساله خصلت دوران و مهم

 . ، بود»کمونیست
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برای مدتی طوالنی این . ا گذاشتبرای روشن شدن این مسایل، شعبه مرکزی آموزش سازمان یک برنامه مطالعاتی تهیه و به اجر

 هایی نبودند که به توضیح و تشریح و دفاع از ها و منابع چیزی جز همان اما کتاب. مطالعات در درون سازمان جریان داشت

وقت های رهبران  های مختلف مجله مسایل سوسیالیسم، آثار و نوشته مانند شماره. پرداختند ها می شوروی »انترناسیونالیسم پرولتری«

در این میان برخی از اعضای رهبری سازمان ! ها های حزب کمونیست شوروی و نظایر این های تئوریسین و یا قبلی حزب توده، نوشته

 . نوشتند نیز در نشریه تئوریک درون سازمانی مقاالتی در این زمینه می

های خود،  یگیر موضع، با مقاالت و گیری فکری سازمان حزب توده با وقوف از روندهای داخلی گرایشات سیاسی و سمت

های سیاسی خود را  گیری حزب ماهرانه بخش بزرگی از مسایل و سوآالت و جهت. داد وقفه نیروهای سازمان را در تنگنا قرار می بی

برخی از رهبران  و یا در میان)به بیان دیگر، حزب با ایجاد سوآل و ابهام در میان اعضاء و هواداران . کرد به درون سازمان منتقل می

ای واقعی اشاره کرد  ای به مساله در یکی از این موارد حزب توده طی مقاله. توانست به رهبری سازمان فشار وارد آورد می( سازمان

ها و مواضع سیاسی را در پیش گرفتند  همان شعارخلق  فدائیان مضمون اصلی این نوشته این بود که. انگیخت که خشم سازمان را بر

اما فدائیان هنوز حاضر نیستند با حزب توده وحدت کنند؟ نشریه کار با عصبانیت پاسخ تندی تحت . گفت ب از اول میکه حز

 »پیر و پاتال« ها را نشریه کار آن. درج کرد که در آن به رهبران حزب به شدت حمله شده بود »آرزو بر جوانان عیب نیست« عنوان

 . گور ببرندرا به ! هائی نامید که باید این آرزو

کرد، به ناگزیر موجب کم رنگ شدن مرزهای اختالف و تعارض سیاسی و فکری سازمان  لم واقع روندی که سازمان طی می در عا

توانست  این تناقض نمی. اما به دلیل بد نام بودن حزب در جامعه و در میان فدائیان، هنوز حمالت لفظی ادامه داشت. شد با حزب می

اما این روند هنوز . تر شد و چندی بعد دیگر به ته کشید رفته رفته موضع سازمان نسبت به حزب توده نرم. زیاد دوام بیاورد

طی . وارد آورد »پیش به سوی تشکیل حزب طبقه کارگر« توانست خللی در عزم سازمان در به اجرا در آوردن شعار اساسی نمی

در همین رابطه مساله دموکراسی درون سازمانی نیز یکی . شد ار چاپ میبیش از سه سال، این شعار همواره در صفحه آخر نشریه ک

در این . این خواست هم در باال و هم به ویژه در بدنه سازمان بسیار قوی بود. های مورد تأکید، نیروهای سازمان بود دیگر از خواست

های انتقادی  شده بود، یکی از شاخص رابطه عدم تشکیل کنگره سوم حزب توده که مدت بیش از سی سال به تعویق گذاشته

 .وهای سازمان علیه حزب توده بودآشکار نیر
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ئیان از توده  اه ای تلقیات فدا
. نیز سابقه و تاریخ مبارزاتی خاص خود را داشتندخلق  فدائیان .ها سابقه و تاریخ و فرهنگ درونی خاص خود را داشتند ای توده

های حیات تشکیالتی و مبارزاتی میان این دو جریان مارکسیستی بسیار جدی و  و مکانیسمهای اخالقی، فرهنگی و رفتاری  تفاوت

 : کنم ها از زاویه نگاه خودم اشاره می های فدائیان در مورد حزب و حزبی هایی از نوع نگاه و ارزیابی به گوشهاینجا  در. عمیق بودند

از نظر ما حزب توده در . با حزب توده مرزبندی محکمی داشتندهای طوالنی نیروهای سازمان به لحاظ نظری و عملی  طی سال

این واقعیت از دیدگاه ما نه تنها مربوط به سرکوب دایمی رژیم شاه بلکه از انحراف . صحنه سیاسی کشورحضور فعالی نداشت

روی منافع و مواضع  ما حزب توده را فرصت طلب، دنباله. شد مواضع ایدئولوژیکی و سیاسی اپورتونیستی این حزب ناشی می

های  های الزمه در داشتن اعتقاد به اندیشه ها و صمیمیت ها، روی گردان از انقالب و تعهدات انقالبی، فاقد آرمان شوروی

دانستیم و شنیده  ما از روابط داخلی حزب اطالع مستقیم و تجربه زنده نداشتیم اما هر آنچه که می. دانستیم لنینیستی می -مارکسیستی

های رهبری جویانه نفرت انگیز  ها و رقابت نده بودیم، آکنده از فضای مسموم بوروکراتیک، زد و بندهای گروهی، نفع پرستیو خوا

شناختیم که تمام  با این وصف ما کسانی را می. ها و سستی شخصیتی برخی از رهبران طراز اول حزب بود تر تسلیم طلبی و از همه بد

ما در زندان مشهد سه تن از افسران حزب توده به . قه و وفاداری در خدمت حزب گذاشته بودندجوانی و زندگی خود را با عال

با وجود حاکم بودن دیدگاه چپ روانه، ما . شناختیم های اسماعیل ذوالقدر، ابوتراب باقرزاده و رضا شلتوکی را از نزدیک می نام

با این حال ما حداکثر . دانستیم ی مقاومت و پایداری زندانیان سیاسی میها های مقاوم و در واقع امر سمبول آنان را در مجموع انسان

از نظر ما رهبران اصلی حزب با . کردیم ای را از رهبران قدیمی حزب جدا می حساب این دسته از کادرهای مقاوم و وفادار توده

به گمان ما این رهبران . داخلی مشغول بودند های بندی زبونی صحنه مبارزه را ترک کرده و در اتحاد شوروی به باند بازی و دسته

ها حداکثر به سخن پراکنی رادیویی و  آن. ناالیق، حزب را به زائده سیاست خارجی حزب کمونیست شوروی تبدیل کرده بودند

درون  رخنه ساواک به. های مخفی در داخل کشور گذرانده بودند دهی شبکه های ناموفق در سازمان کارهای مشابه و برخی تالش

حزب و به خدمت گرفتن افرادی مانند عباسعلی شهریاری معروف به مرد هزار چهره را ناشی از سستی و ناتوانی شخصیتی رهبران و 

 . دانستیم مسئوالن اصلی حزب می

ها به  نزدیکی قبل از این. شدیم اما حاال ما در تنگنای مبارزه سیاسی در اوضاعی به کلی غیر عادی، به مواضع چنین حزبی نزدیک می

. ها تند باشد توانست آن قدر دلیل وجود این تعداد از افسران قدیمی و مقاوم در حزب توده، برخورد سازمان به حزب به هرحال نمی

کاری  عالوه بر این کسانی هم از طیف فدائیان، از گذشته به مرور به حزب پیوستند و یا برخی از محافل هوادار سابق سازمان به هم
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از این رو منطقی نبود که ما همه حزب را فرصت طلب و ترسو و دنباله رو که تنها به نفع شخصی . ب توده مشغول شدندبا حز

 . اندیشند بدانیم می

اهلل خمینی  حزب توده که از ابتدا روی آیت. ما به نقطه نظرات ایدئولوژیکی دنباله روانه حزب از اتحاد شوروی ایراد اساسی داشتیم

ما با این مواضع و سیاست حزب . ری کرده بود، مواضعی دنباله روانه از حاکمان و رهبران روحانی در پیش گرفته بودسرمایه گذا

کاری حزب توده را نیز از اهم انحرافات آن  ما سیاسی( پیش از انقالب)در گذشته . کردیم مخالف بودیم و آن را محکوم می

از این رو مرزهای میان ما و حزب توده . شدیم »کار سیاسی« ذاشتن اسلحه، خود به اصطالحدانستیم اما بعد از انقالب ما با کنار گ می

های جاری و مبانی نظری و پیروی دنباله روانه حزب از اتحادشوروی  های رادیکالیسم انقالبی، بلکه مواضع، سیاست دیگر نه معیار

های  در میدان سیاست، ما خود درست خالف این اعتراضات و مرزبندی. باختند ها نیز نزد ما بتدریج رنگ می اما این. داد تشکیل می

های  گذاشت و از تندی قضاوت مان اثر می این وضعیت خواهی نخواهی در ذهن و روحیه. رفتیم سیاسی و نظری پیش می

پایگاه اجتماعی در این مسیر بود که بتدریج احساس کردیم که حزب توده با وجود نیروی اندک و . کاست شخصیتیمان نیز می

سیر حوادث سیاسی . بسیار محدود، از کیفیت و توانمندی سیاسی و تاکتیکی باالیی برخوردار است و در همه جا حضور فعال دارد

 . در کشور و تغییر و تحوالت اوضاع در حاکمیت همواره مورد حمایت حزب بود

کرد سیاسی حزب  ها و عمل اسی، بر حقانیت مشی و تاکتیکاز دید و مختصات فکری، روحی و سیاسی آن زمان ما، رویدادهای سی

از نظر کلی و عمومی موقعیت . این در حالی بود که ما در درون سازمان مبانی نظری مشخصی نداشتیم. گذاشت توده صحه می

ترین  چنان بزرگ به ویژه این واقعیت که سازمان فدائیان اکثریت که هم. حزب در جامعه بیش از هر زمان دیگری بهتر شده بود

این امر در صفوف نیروهای سازمان به خودی . نیروی چپ در سراسر کشور بود، مواضعی مشابه مواضع حزب توده در پیش گرفت

. شد ها همه به حساب درستی مشی و مواضع حمایتی حزب گذاشته می این. آورد خود نوعی حقانیت برای حزب توده به وجود می

با آنچه که در بعد از حداکثر دو سه سال پذیرفتیم، به نحو عجیبی متناقض و  ،اندیشیدیم وزی انقالب میآنچه که ما در فردای پیر

ما که از درک خصلت تحوالت و ضروریات . بست دیگر فرو رفتیم بستی به بن در این میان این ما بودیم که از بن. متفاوت بودند

ها  همان ضرورت   تر از درک جانبه تر و همه هر ادعائی، به قصوری عمیق سیاسی کشورمان قاصر و ناتوان بودیم با وجود داشتن

آنچه که خود من کورسو کنان در جستجویش بودم دست یابی به مشی و برنامه با ثبات و مستحکم و پشت سر . درغلطیدیم

و بیش از همه، نوع . کرد میهایم برای فهم درست مسایل کفایت ن دانش و توانائی. گذاشتن حالت عصبیت و بحران طوالنی بود

های تشکیالتی و عدم  این امر به خصوص در شرایط دوندگی. داد ام اجازه درک درست مسایل نمی نگاه و بینش فکری

 . های سیاسی مختلف، بیشتر قابل درک است ها و بررسی مستقل اندیشه گذاری برای مطالعه و تعمق در تئوری وقت

در بطن شرایطی که به تئوری مشخص و نظریه   بینی ما برای رعایت واقع  دان سیاست و کوششحرکت پراگماتیستی سازمان در می

و   گاه به ضعف گاهگرچه  .معتبر سیاسی اتکائی نداشتیم، شرایط بسیار مساعدی برای نزدیک شدن به مواضع حزب توده فراهم کرد
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ما  بینی جهان گره کار در. تر نرفتیم گاه از حد بیان زبانی پیش یچکردیم، اما ه خودمان در جلسات رهبری سازمان اعتراف می  ناتوانی

ما خودمان را . بزرگ انقالبی قایل بودیم  ما در این چهار چوب برای خودمان مسئولیت. و در اعتقادات مسلکیمان قرار داشت

دانستیم که هر طور  جب و مبرهن میدر واقع ما برخود وا. دانستیم کشان می پیشاهنگ مبارزه طبقاتی و مدافع کارگران و زحمت

سیاسی و سازمانی، باور به این   و فعالیت  ترین تالش در حقیقت موتور محرکه عمده. شده به این رسالت ایدئولوژیکیمان عمل کنیم

شد  قیمی میچنین باورهایی به طور مستقیم مانع از استنتاج صحیح و مست. طبقاتی بود -های اعتقادی تاریخی اوهام ذهنی و اسطوره

ها را  های رهبری چسبیده بودیم و حاضر نبودیم مسئولیت ها و سکان چنان به اهرم از این رو هم. آوردیم که ما گاهی حتا به زبان می

ها بود که چندی بعد کشتی خسته و وامانده  با توجه به این حقایق و شرایط و آلودگی. زمین گذاشته و به داوطلبان دیگر بسپاریم

 . باالخره به یکی از سواحل باتالقی میدان سیاست رسید و در کنار حزب توده ایران پهلو گرفت( اکثریت)سازمان 

 

 ای به طور انفرادی و  اما در عین حال عده. تحوالت سیاسی سازمان در بین نیروهای چپ و مجاهدین انعکاس منفی شدیدی داشت

ا، از مواضع چپ روانه خود فاصله گرفته خط نزدیکی به حزب توده در پیش یا به شکل محفلی، مشابه روند تغییر سیاسی سازمان م

های مختلف به غیر از سازمان ما، کسانی که به طور انفرادی یا چند نفره به طرف حزب توده رفتند کم  از صفوف سازمان. گرفتند

. رسیده بود »زمندگان برای آزادی طبقه کارگرسازمان ر« ها، تقاضایی بود که از سوی گروهی موسوم به جایی جابه در این. نبودند

از سوی شعبه تشکیالت من و یکی از رفقای شعبه روابط . یکی از مسئوالن این گروه از رفقای زندانی سابق به نام مهدی رجبی بود

واضع سازمان در آن رسید که مواضع سیاسی نظری این گروه، از منظرم  ها به در گفتگو. عمومی سازمان این رفیق را مالقات کردیم

همان ذهنیت منفی دیرینه نسبت به حزب و درعین حال ذهنیت    اما احتماالً به دلیل. تراست زمان، به مواضع حزب توده نزدیک

ها، گفتم شما  در خاتمه گفتگو. گری نیروهای سازمان، تمایل داشتند با سازمان رابطه برقرارکنند احترام به شخصیت انقالبی و فدائی

آیا بهتر نیست که خود رأساً با حزب توده تماس . اما سازمان خود در راه وحدت با حزب توده است. واهید به سازمان بپیوندیدخ می

اما دو سال . این رفقا توصیه مرا در پیش گرفتند و وارد حزب شدند. تر است بگیرید؟ و اضافه کردم که این کار به نظر من عاقالنه

 [ ۲۰. ]ا هزار پشیمانی از حزب جدا شدندها ب بعد مطلع شدم که آن

، سازمان ما به ۱۰و اوائل  ۸۱در اواخر سال . در صفحات گذشته اشاره کردم که مواضع حزب توده بر شش محور یا پایه استوار بود

مورد تمایالت  در. پیدا کرده بود  یا نزدیکی  و مبانی آن، با پنج محور دیگر انطباق داری رشد غیرسرمایه راهجز محور تئوری 

اهلل خمینی  در مورد حمایت از روحانیون و به خصوص مواضع آیت. شوروی دوستی زمینه عملی آن تا حدود زیادی هموار شده بود

معروف شده  »و مردمی امام خمینی امپریالیستی ضدخط « و به تعبیر حزب توده »خط امام« گیری به عنوان که بعد از ماجرای گروگان

اعالم کرد ( که سر و صدا و اعتراضات زیادی نیز به وجود آورد)ای در نشریه کار  طی مقاله ۸۱ا در اواخر سال بود، سازمان م

تا این زمان سازمان !. شناسد اهلل خمینی رهبری انقالب را در دست داشته و ملت نیز وی را رهبر خود می واقعیت این است که آیت

پذیرش این واقعیت آن . داد اهلل را مورد تأیید قرار می اما حاال با صراحت تمام رهبری آیت .گاه به این واقعیت اذعان نکرده بود هیچ
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این کاری بود که حزب . هم با این همه تأخیر، به طور مشخص چیزی جز رسمیت دادن به موضع حمایتی از روحانیون حاکم نبود

لیت قانونی، قانون اساسی  بری سازمان برای هموار کردن راه فعابعد از این ماجرا، چندی بعد ره. توده از آغاز در پیش گرفته بود

 . ای پذیرفت جمهوری اسالمی را که قبالً به آن رأی نداده بود با حفظ انتقادات خود طی یک اطالعیه

المی همراه با این تغییرات در مواضع سازمان، موضوع تحویل سالح یعنی پذیرش عملی فعالیت در چهارچوب قوانین جمهوری اس

سقوط دولت موقت،  لیسم، از بعد از ها و لیبرا در مورد ضدیت با لیبرال. به پایان رسید ۱۰که از قبل شروع شده بود تا اواسط سال 

ها همه یک مجموعه هماهنگ از مواضع سیاسی جدید سازمان  این. سازمان نیز بتدریج مشابه مواضع حزب توده را در پیش گرفت

گذشت اما به هرحال ظرف مدت یکی دو سال،  هنوز تا تحکیم و تثبیت این مواضع زمان بیشتری باید می گرچه .کرد را منعکس می

سازمان هم در برخورد با حاکمیت و روندهای اساسی حیات سیاسی کشور و هم در برخورد با حزب توده به مثابه یک حزب 

از نظر سیاسی و عملی   یگیر موضعاین . درجه چرخیدصد و هشتاد  اپورتونیست، رفرمیست و دنباله رو شوروی و غیره، یک

با این وجود هنوز تا طرح مساله وحدت یک مانع مهم نظری یعنی . مناسبات میان سازمان و حزب توده را به کلی دگرگون ساخت

و نیز یک ( ریدا رشد غیرسرمایه راه) »گیری سوسیالیستی سمت« و پذیرش تئوری »اسناد جلسات مشاوره احزاب کمونیست« پذیرش

اما پذیرش اسناد جلسات مشاوره احزاب کمونیست در درون سازمان به سادگی و بدون . دار دیگر باقی مانده بود مانع عملی ریشه

اما مانع عملی یعنی فاصله و . همه اعضاء و کادرهای سازمان از پایین تا باال بر این ضرورت تأکید داشتند. مطالعه گسترده ممکن نبود

این امر به هر . ای ساده و سطحی نبود که تنها در پراتیک سیاسی سائیده شود دار از حزب توده در صفوف سازمان مساله ریشه انزجار

 . رسید تازه با قبول حل مسایل تئوریک نیز همه مسایل به پایان نمی. نیاز باشد توانست از پشتوانه تئوریکی مارکسیستی بی حال نمی

از سوی رهبری سازمان چهار نفر . صورت گرفت ۸۵میان سازمان و حزب توده در اواسط سال ( یر علنیاما غ)اولین تماس رسمی 

در پی فشارهای مستمر . برای مذاکره با برخی از رهبران حزب تعیین شدند( ، مهدی فتاپور و علیرضا اکبری....امیرممبینی، حیدر)

ها و غیره،  یرامون خطرات سیاسی علیه انقالب و رفع سوء تفاهمحزب برای برقراری تماس و گفتگوی مستقیم و تبادل نظر پ

سازمان . البته در آن زمان مرکزیت از برخوردهای حزب ناخوشنود بود. مرکزیت سازمان تصمیم گرفت که این تماس برقرار شود

به این دالیل مرکزیت  از جمله. بر آن بود که حزب با فشارهای خود در صدد ایجاد انشعاب و تفرقه در صفوف سازمان است

های برخی از رفقا  ها آشنایی مستمسک این تماس. اعتمادی و سوء ظن خود را به رهبران حزب مطرح نماید خواست به نوعی بی می

قرار بود که این مالقات با علی . به رهبران از خارج کشور آمده حزب اعتمادی وجود نداشت. با رهبران حزب در زندان بود

مالقات در منزل . اما از آن سوی به همراه وی نورالدین کیانوری دبیر اول حزب نیز آمده بود. توده صورت گیرد خاوری از حزب

حیدر و علیرضا ناخوشنودی . حضور کیانوری که کیف سامسونت با خود داشت، اعتراض رفقا را برانگیخت. فتاپور صورت گرفت

ها آشنایی وجود داشت،  ها با آن برای مالقات با افسران حزب توده که در زندانخود را از بودن کیانوری در جلسه با ابراز تمایل 
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این جلسه نتیجه خاصی در نزدیکی . خاوری و کیانوری هر گونه تالش برای ایجاد شکاف در سازمان را رد کردند. نشان دادند

 . چ قرار مالقات بعدی گذاشته نشدهی. سازمان و حزب نداشت

های فردی  نظر از تماس ، صرف۱۰یا اوائل سال  ۸۱دانم تا اواخر که من میآنجا  دار به حزب توده، تا های ریشه اعتمادی به دلیل بی

رهبران حزب مساله وحدت را مطرح  ،ها اما در اولین تماس. این و آن، تماس رسمی دیگری میان سازمان و حزب توده برقرار نشد

اینکه حزب برای وحدت با سازمان، . ای وحدت با سازمان سخن به میان آوردنداز همه گونه آمادگی بر "سخاوتمندانه"کرده و 

این مسایل ! پذیرند ها مطرح کردند که بر سر نام حزب واحد نیز هر چه سازمان بگوید می آن. هیچ ادعا و پیش شرطی، قایل نیست

های داخلی بر سر قدرت در رهبری حزب  شاعتمادی شدید از روابط و کشمک رسید که حس دیرینه بی در شرایطی به گوش ما می

هایی به گوش  اما اینک در تماس مستقیم با رهبران حزب، سخن. کرد سنگینی می( به طور مشخص خودم)چنان در اذهان ما  هم

اما (. کردند چنین بود و یا الاقل با آنچه که رفقای خودمان به ما منتقل می)رسید که با صورت و سیرت این حزب منافات داشت  می

های با تجربه و  ها و تعارفات به ظاهر دموکراتیک آدم ها در حقیقت ژست این. کردند رهبران حزب با سازمان صادقانه برخورد نمی

زندگی در   رسید و هیچ کدام تجربه که سن متوسطمان به زحمت به سی سال می)ای بود که برای جلب و جذب ما  جهان دیده

کار ( اکثریت)کارانه با سرنوشت سازمان  به هر حال این برخوردهای کاسب. زدند پاشی دست می دانه ، به(خارج کشور را نداشتیم

کردیم  خواسه و از روی گیجی و با مشکل همیشگی چه کنیم چه کنیم، در سیاست عمل می ما که بعد از انقالب نا. خودش را کرد

ما در حالت سمپاتی . در مقابل چشمانمان همه چیز دگرگون شده بود، حاال (چرخیدیم و در واقع از این روی سکه به آن روی می)

داوری و  پیش. ها شده بودیم ها و چشم پوشی توجهی فزاینده ناشی از قضاوت جدیدمان از اتحاد شوروی و حزب توده، مستعد بی

حزب توده اکنون به طور عملی ژست به ظاهر دموکراتیک . ای سپرد های تازه داوری های پیشین ما، جای خود را به پیش قضاوت

 . چنان سفت و محکم مانده بودند شد که طی سالیان متمادی هم های قطوری می موجب شکسته شدن یخ

دفاع یک . شد انترناسیونالیسیم پرولتری تعبیر می »همبستگی« حزب توده به شوروی حاال دیگر به »وابستگی« روی یا موضوع دنباله

حزبی که زمانی . شد وروی و کشورهای سوسیالیستی، دفاع از میهن زحمتکشان جهان ترجمه میجانبه حزب توده از اتحاد ش

حزبی که هرگز از خود انتقاد . طوالنی نزد ما حتا کاریکاتوری از حزب کمونیست نبود، بتدریج تبدیل به حزب طبقه کارگر شد

ای تقریباً  چنین روحیهگرچه  !شد زبی کارآ و خالق تبدیل میبازی نکرده بود، حاال نزد ما داشت به ح صادقانه و به دور از سیاست

های هر  عمومیت داشت ولی در عین حال به میزان قابل توجهی به شخصیت سیاسی هر فرد و چند و چون محتوای بینش و اندیشه

و من در بیان درک . چنین بوداما احساس من در آن زمان . توانم با قطعیت بگویم دانم و نمی درست نمی. شد کداممان نیز مربوط می

ام را در نزدیک شدن بیشتر به حزب توده بیان کردم موجب حیرت برخی از رفقا  وقتی موافقت اصولی. و احساسم نیز تعلل نکردم

وجه به معنای  باید تأکید کنم که تبدیل شدن مواضع شدید انتقادی به سمپاتی و احساس وحدت با حزب توده، به هیچ. شده بود
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های عملی و کارکردی حزب  مجموعه نظریات انتقادی ما نسبت به حزب توده، به ویژه از جنبه. همه نظریات انتقادی ما نبودترک 

 . شدند از سطح به عمق منتقل می

ها  گر چه برای بخش اعظم نیروهای سازمان، پذیرش تدریجی نظریات و اهداف و مواضع عقیدتی و سیاسی حزب بر همه قضاوت

با وجود این، سازمان همیشه و بدون وقفه بر ضرورت انتقاد از خود حزب . های درست و نادرست دیرینه سایه افکنده بود و ارزیابی

را در  »ها اسناد و دیدگاه« رهبران حزب نیز برای خنثی کردن این تمایل و اصرار سازمان، کتاب. توده به طور مشخص تأکید داشت

یک سری انتقادات آبکی و تبلیغاتی طرح شده بودند که برای نیروهای سازمان چندان قانع در این کتاب . منتشر کردند ۱۰سال 

دانستند که  اکثریت اعضای سازمان عدم تشکیل کنگره سوم حزب توده طی بیش از سی سال را مساله مهمی می. کننده نبود

ها، نیروهای سازمان اساساً با روابط بوروکراتیکی  عالوه بر این. کرد ها می ای حکایت از عدم رعایت اصول دموکراسی حزبی توده

اکثریت قریب به اتفاق نیروهای سازمان . با مناسبات مرید و مرشدی رایج در حزب بیگانه بودند. حزب توده فاصله بسیارداشتند

 . ای نبودند چنان برای رسیدن به هدف، حاضر به استفاده از هر وسیله هم

ما . گری بر روح و جانمان کمان سیطره داشت ای بودیم که گرمای شهادت طلبی و فدائی شوریدهگرایان  خالصه اینکه ما آرمان

چنان  خود به شجاعت و ایستادگی و تسلیم ناپذیری در برابر ریا و تزویر هم  های فرهنگ درونی انقالبیونی بودیم که با حفظ ویژگی

در یک کالم ما در مجموع هنوز . ها مبرا مانده بودیم بازی و سیاست های ضد اخالقی سیاسی ما هنوز از آلودگی. ورزیدیم عشق می

 . های درازی برای غلطیدن به راه انحطاط و تقلب و سایر انحرافات ضد ارزشی، فاصله داشتیم سال

است و حتا ای که بیشترشان حتا قبل از تولدمان در میدان سی خورده با این همه ما در آن زمان به توانمندی حزب و رهبران سال

ها بدان معنا نبود که ما یکسره  اما این. دیدیم کردند، خود را ضعیف و در واقع مرعوب شده می رهبری حزب توده فعالیت می

شاهد گرچه  .ها شده باشیم ای شبه چیز دیگری مشابه توده فرهنگ و مناسبات متفاوتی که در میان خود داشتیم از دست داده و یک

ما در برخورد با حزب برای مدت معینی در . الت و روحیاتی در برخی از اعضای ساده دل سازمان بودیمبروز مصنوعی چنین حا

با سران حزب توده برخورد ( از نظر من)ما با روحیه خوش باورانه و آشتی جویانه . قرار گرفتیم »تقلید« موقعیت فراگیری و در واقع

کرد که از تجربه و آزمون روابط  ای درما رشد می بینی تازه های واقع ن زمینهاما درست و در بطن همین شرایط روحیما. کردیم می

دهی  ای در سازمان توانمندی رهبران توده!! کوشیدم از به اصطالح رموز من با کنجکاوی می. شد ها ناشی می ای جدیدمان با توده

 (. این زمینه بعداً توضیح بیشتری خواهم داد در. )ها را در درون سازمان خودمان به کار گیرم ها سر در آورم و آن نیرو

علی کشتگر، عضو مشاور . شد های سیاسی و فکری نزدیکی سازمان با حزب توده هموار می گام به گام زمینه ۸۱تا اواخر سال 

کمیته مرکزی و عضو ( همایون)اله معینی چاغروند  او و هیبت. کمیته مرکزی سازمان از روند فزاینده نزدیکی به حزب خوشنود نبود

، در زمینه دفاع از دموکراسی و (سیاسی و مسئول شعبه ترویج تئوریک، پژوهش و آموزش و ترجمههیئت  عضو)امیر ممبینی 

کشتگر و معینی به لحاظ نظری کم و بیش به نزدیکی با . تقویت سیاست انتقادی نسبت به روحانیون حاکم گرایش بیشتری داشتند
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با دیدی انتقادی برخورد  داری رشد غیرسرمایه راهاین رفقا از همین زاویه در مورد نظریه . دادند ان میگرایش بیشتری نش صدر بنی

در زمینه گرایش تدریجی . اما در زمینه سیاست جاری سازمان در رابطه با حاکمیت اختالفات پر رنگی وجود نداشت. کردند می

همه از مواضع اتحاد شوروی در . ی سازمان انتقاد جدی وجود نداشتایدئولوژیک سازمان نسبت به اتحاد شوروی نیز در رهبر

  . کردند حمایت از انقالب ایران استقبال می
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 سفر هب شوروی
 .در رهبری سازمان به تدریج ضرورت تبادل نظر و برقراری رابطه با حزب کمونیست اتحاد شوروی مطرح شد ۸۱در نیمه دوم 

های  پایه چنین گرایشی، در اختفا و بدون اطالع سایر اعضای کمیته مرکزی، در صدد یافتن راهسیاسی کمیته مرکزی نیز بر هیئت 

سیاسی و مسئول وقت شعبه هیئت  مجید عضو)پور  علی عبدالرحیم سیاسی امیر ممبینی و قربانهیئت  دو تن از اعضای. عملی برآمد

های انجام این مأموریت را بر  ها و زمینه یت بررسی و تدارک راهمجید مسئول. برای اعزام به اتحاد شوروی تعیین شدند( تبلیغات

بعد . های قبل از انقالب، توسط رفقای بخش خارج کشور فراهم شده بود ها از سال امکانات اصلی ارتباطی با شوروی. عهده داشت

 [ ۲۰. ]های سفر به شوروی تدارک شد همان امکانات زمینه   از انقالب نیز با استفاده از

قرار بر این شد که رفقا از طریق مرز آستارا وارد خاک شوروی شده و بعد از دیدار و گفتگو با نمایندگان حزب کمونیست 

برمال شدن آن در آن شرایط هم خطرات جانی داشت و هم . این مأموریت حساس و پرمخاطره بود. همان راه برگردند   شوروی، از

 . ها و تنظمیات آن از هر دو سوی با دقت و حساسیت صورت گرفت از این روی قرار. کرد خوراک تبلیغات علیه سازمان فراهم می

 نمایندگی سازمان طبق قرار تنظیمی هیئت  پور به عنوان ، او و مجید عبدالرحیم۱۰بنا به گفته امیرممبینی، در روزهای عید سال 

مسئولیت اصلی . پردازند زب کمونیست شوروی به گفتگو میروند و مدت یک هفته در باکو با نمایندگان ح مخفیانه به شوروی می

قرار بود پروفسور اولیانفسکی، یکی . ها را دکتر آقایف پژوهشگر شناخته شده مسایل ایران برعهده داشت سیاسی از سوی شوروی

وروی را بر عهده داشت که مسئولیت شعبه ایران کمیته مرکزی حزب کمونیست ش داری رشد غیرسرمایه راههای مشهور  از تئوریسین

در گزارشی که امیر مومبینی از سفر . نمایندگی سازمان بعد از یک هفته به ایران باز گشتهیئت  .حضور یابد اما به دالیلی نتوانست

سیاسی گذاشت، ذکر شده بود که نظر حزب کمونیست شوروی نسبت به رژیم جمهوری اسالمی به عکس هیئت  تهیه و در اختیار

دکتر آقایف به نمایندگان سازمان گفته بود که ماه عسل حزب توده و جمهوری . گوید خوب نیست زب توده میآنچه که ح

 [ ۲۴. ]ها متوجه این موضوع نیستند او تأکید کرده بود که حزبی. اسالمی به درازا نخواهد کشید

ر این مسافرت فوق سری را بعد از انجام آن به من خب. سیاسی قرار داده شدهیئت  گزارش امیر در آن زمان تنها در اختیار اعضای

به . طور بسیار خالصه و درگوشی، از امیر شنیدم و احتماالً دیگر اعضای کمیته مرکزی نیز به همین ترتیب در جریان آن قرار گرفتند

تبی امیر نیز به گزارش ک. کاری، هیچ بحثی پیرامون این سفر به طور جمعی در کمیته مرکزی صورت نگرفت دلیل رعایت مخفی

در واقع با . گی داشت ها در مورد حزب توده برای ما تازه اما مطالب مربوط به اظهارات شوروی. اعضای کمیته مرکزی داده نشد

ها با  ای اینکه توده. آنچه که نسبت به حزب توده در ذهن همه نیروهای سیاسی منتقد و مخالف حزب وجود داشت، متفاوت بود
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های خود، نقطه  ها و تاکتیک های شناخته شده، در اتخاذ سیاست های شوروی و دنباله روی های ار با کمونیستوجود تنیدگی بسی

هیئت  به هرحال، سازمان با این اقدام. داد های قبلیمان را تحت تأثیر قرار کنند به نوعی قضاوت نظرات خاص خود را نیز دنبال می

! برای یافتن جای پای مستقل در روابط بین المللی احزاب کمونیست برداشت سیاسی کمیته مرکزی، اولین گام مهم خود را
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 روابط نیرواهی انقالبی غیر حکومتی بعد از انقالب
  در این زمینه کسانی که خود طرف. پردازم به بررسی مشخص و جزء به جزء مناسبات میان نیروهای مختلف انقالبی نمیاینجا  در

ها  من از زاویه کلی و عمومی به روابط نیرو. تواند این تجربه را در اختیار عموم بگذارند تر می و دقیقتماس و گفتگو بودند بهتر 

های ناسالمی که در درون جریانات و به ویژه در  ها و شیوه خواهم به موضوع ناهنجار و ناپسند دخالت من بیشتر می. کنم اشاره می

 : شته اشاراتی بکنمهای دیگر وجود دا مناسبات بیرونی با سازمان

های عمومی مبتنی  ها و جریانات انقالبی غیر حکومتی در بعد از انقالب، به طور کلی فاقد مبانی و کارپایه ها، گروه مناسبات سازمان

که  در یک کالم این مناسبات در هر موردی. بر احترام متقابل، انجام گفتگوهای صریح و نقد و انتقاد سازنده و اثر گذار بوده است

ها برقرار نبود یا  ای میان برخی از نیرو در بیشتر موارد، تماس و رابطه. وجود داشت، غیرمنظم و اغلب غیر رسمی و یا موردی بود

ها و برقراری مناسبات منظم  های سیاسی دموکراتیک، نقش مهمی در نازل بودن کیفیت تماس فقدان حداقل تجربه فعالیت. شد نمی

. شد های مبتنی بر تفکر حذفی مربوط می و رقابتآمیز  تعصب نه و بستر عمومی این وضعیت، به سیطره عقایداما زمی. و غیره داشت

با این وضعیت هیچ کدام . های خاص خود بودند ها و جریانات مختلف انقالبی به درجات تحت سیطره ایدئولوژی تمامی نیرو

در بیشتر موارد، حتا برخورد قلمی نیز به نوعی امتیاز دادن . ای در پیش گیرند های و یا ابتکار مفید و سازند توانستند راهی و شیوه نمی

به سخن بهتر، برخی برای بعضی دیگر صالحیتی قایل نبودند تا به کار نقد و بررسی . آمد و بزرگ کردن بعضی دیگر به حساب می

 . بردند اعتنایی به طور نیمه و ناقص نام می نظور تحقیر و بیکردند و یا به م ها امتناع می حتا از نام بردن بعضی از گروه. دست بزنند

ها،  ها، کژروی رسید، برخوردهای نظری سیاسی که بتواند کمبود ها به چاپ می در نقد و انتقادات قلمی که در مطبوعات آن

اما برخوردهای مبهم . کم رنگ بودها و نقاط قوت طرف مقابل آشکار نماید، غایب و یا  ها و یا نواقص را با اتکاء به جنبه تندروی

زبان و ادبیات به کار رفته در این . های سیاسی افشاگرانه عمالً بر فضای انتقادی سازنده مسلط بود همراه با طعن و کنایه و پلمیک

! و یا برای جذبهای سیاسی یا برای طرد  گروه. در یک کالم افشاگری قاعده کار بود. مجادالت نیز خشن و غالباً غیر محترمانه بود

ها نبود بلکه به معنای به مواضع  البته این جذب، با قبول موجودیت دیگران با توجه به کلیت مواضع آن. کردند یکدیگر تالش می

واقعیت این است . کاش همه ماجرا این مسایل بود. ها بود خود کشاندن دیگران به بهای تخطئه و حتا نفی هویت و موجودیت آن

البته منظور این نیست که هر جریانی مسایل . ات فکری و سیاسی میان نیروهای سیاسی، در عمل فضائی امنیتی بودکه فضای مناسب

بدیهی است که هر گروه و جریانی مسایل داخلی خاص خود را داشت . کرد عملی و تشکیالتی خود را از دیگران نباید پنهان می
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در این . شد های امنیتی در بعد فکر و اندیشه نیز به کار گرفته می کاری که شیوه پنهاناما مساله این است . دیگران مربوط نبود  که به

 . توان گفت فرار از علنیت حاکم بود زمینه می

گرایانه و امنیتی از تشکل و تشکیالت، با مقوله آزادی اندیشه و برخورد عقاید و نظرات نیز تشکیالتی  بر پایه درک و بینش فرقه

های متفاوت و یا متضاد در رهبری خود  ها را از وجود نظرات و ارزیابی ای، اعضای تشکل کاربست چنین شیوه. شد برخورد می

این عدم اطالع رسانی به خصوص به موقع و سر ِوقت به دلیل یا به بهانه جلوگیری از تشتت و تزلزل در صفوف . کرد محروم می

های  یک از جریانات انقالبی ظرفیت و تحمل پیدایش گروه بندی که هیچ واقعیت این بود. شد تشکیالت، توسط رهبری انجام می

شد تا به  اختالف نظرات جدی در درون هر تشکلی با دقت کنترل می. فکری و به اصطالح فراکسیونی در درون خود را نداشتند

افتادن نام   یری از بر سر زبانانگیزه اصلی چیزی جز جلوگ. گوش اغیار و به خصوص رقبای سیاسی در بیرون از تشکیالت نرسد

در سازمان ما این مسایل در مواقعی که ممکن بود . صاحبان فکر و اندیشه متفاوت و یا منتقد و یا هر دلیل دیگری در رهبری، نبود

 . شد فردی در شرایطی قرار بگیرد که به چهره تبدیل گردد نمایان می

های چهره و چهره سازی یک فضای  شخصیت صاحب نظر و هم در سیاستبه طور کلی در حوزه اندیشه و نظر و هم در عرصه 

با وجود چنین تلقیات و روحیاتی که به درجات همه را احاطه کرده بود، . شد مخصوص سیاسی، تشکیالتی و امنیتی حاکم می

این . ریانات دیگر باشندها در درون ج طبیعی و بدیهی بود که همه منتظر کشف و نمود شکاف فکری و الجرم سیاسی و صاحبان آن

های مختلف،  روشن است که با حاکم بودن چنین اوضاع درونی و بیرونی بر جریانات و سازمان. پدیده البته دو روی یک سکه بود

های  جالب این است که درموارد متعددی اعضای یک تشکیالت، اختالفات فکری و تفاوت!! توانست بر قرار شود چه مناسباتی می

 . شنیدند های دیگر می های افشاگرانه گروه هبری خود را از زبان و تحلیلنظری در ر

ها  ها چیزی جز انعکاس شرایط غیر دموکراتیک حاکم در تشکل ها بنگریم، در حقیقت بسیاری از آن اگر با نگاه امروزی به انشعاب

، در وهله اول (گیری شکل گرفته و چه در حال شکلمحتوا و چه  چه به جا و چه نابه جا، چه با محتوا و چه بی)هر انشعابی . نبود

توان گفت  با قطعیت می. نبودند  چیزی جز اعالم نظر مستقل و علنی یک اندیشه یا سیاست خفته یا حبس شده در درون تشکیالت

ها ظاهراً  این کار همه. انقالبی بود -ای فراگیر در میان تمامی جریانات ایدئولوژیک که کنترل اندیشه در درون تشکیالت، قاعده

انضباطی و رفتارهای ضد تشکیالتی تلقی  عدول از این اصول نیز، بی. آمد رعایت قواعد و اصول زندگی تشکیالتی به حساب می

های مخفی  این اصول که ریشه در تفکر سیاسی عقیدتی به ویژه ریشه در فرهنگ فعالیت. بود  و محدودیت  شد که مستحق توبیخ می

 [ ۲۴. ]شد ستبداد شاهی داشت، پس از انقالب بدون بازنگری، در ابعادی گسترده توسط همه به کار گرفته میدوران سیاه ا

! شد چه رسد به مسایل پلیسی ها و روحیاتی بود که با اختالفات نظری به صورت یک مقوله امنیتی برخورد می با چنین آموخته

هر نیروی سیاسی با اتخاذ تمهیدات . شد گیرانه اعمال می دقت و مراقبت سخت روشن است که با مقوله رخنه و نفوذ پلیسی به مراتب

های سیاسی و انقالبی از  این مساله در تمامی سازمان. کرد صفوف خود جلوگیری می  سخت و دقیق از رخنه عوامل پلیس سیاسی به
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، در مورد نفوذ و رخنه عناصر پلیس مخفی به های انقالبی بدون استثناء رهبری همه گروه. حساسیت بسیار زیادی برخوردار بود

در . گشت ها به دوران رژیم شاه بر می تجربه و زمینه این حساسیت. کردند توانستند با دقت عمل می که میآنجا  درون تشکیالت تا

در سازمان . شد کاری آموزش داده می همان آغاز به فرد عالقمند فعالیت، اصول مقدماتی و رعایت قواعد پنهان   آن دوران از

مسئوالن امنیتی همه امور اطالعاتی . گرفت های اطالعاتی توسط نهاد خاصی صورت نمی دانم، آموزش که من میآنجا  ، تاها چریک

بعد از انقالب، در شرایط جدید سیاسی کشور و آزادی غیر قابل کنترلی که حاکم شده بود، . و ضد اطالعاتی را بر عهده داشتند

ها  فعالیتعلنی  نیمه د سابق موجب ترس و مراقبت شبانه روزی نبود و حتا به میزان زیادی تحت تأثیر شرایط علنی واین امر همانن

و سپس سازمان فدائیان اکثریت،  ها چریکدر سازمان . کرد چنان عمل می ها و عادات مربوطه هم اما به هر حال آموخته. قرار گرفت

به طور معمول با مسئولیت یکی از اعضای با تجربه در رهبری، . طالعاتی بدین معنا وجود نداشتتا دو سه سال بعد از انقالب، نهاد ا

این امور تنها در دایره بسیار . به بیان دیگر در کنار کمیته مرکزی، شعبه امنیت، وجود نداشت. شد این امور کنترل و رسیدگی می

ای به  شعبه ۱۰باالخره در نیمه دوم سال . شد آن به رهبری گزارش میمعدودی از رهبران رتق و فتق شده و کلیات غیر اطالعاتی 

تشکیل ( اکثریت)گزاری اعضاء سازمان و غیره در کنار کمیته مرکزی سازمان  منظور تمرکز بخشیدن امور امنیتی و ثبت و شماره

 . شد

اهلل خمینی  ربط روشن حمایت از مواضع آیت همان آغاز پیروزی انقالب به معنای واقعی کلمه خط و   تر نوشتم حزب توده از پیش

انگیخت که بر مجموعه ذهنیت منفی قبلی علیه حزب  های منفی جریانات دیگر را بر می این سیاست حزب واکنش. در پیش گرفت

ت قرار یاف ها با رژیم جمهوری اسالمی شدت می های سیاسی که مخالفت و تقابل آن حزب بتدریج در برابر تمامی گروه. افزود می

به سخن دیگر، منتقدین در رهبری حزب جرأت . اما حزب در قیاس با رقبایش با تناقضات و تشتت خاص درونی روبرو نبود. گرفت 

ها در مقابل  ایرج اسکندری دبیر اول سابق حزب که مدافع مشی سیاسی نزدیکی با لیبرال. ابراز نظر حتا در درون حزب توده نداشتند

زد و یا باید از معرکه بیرون  یا باید خروج کرده به انشعاب دست می. در تنگنای شدید حزبی قرار داشت روحانیون سنتی بود،

با چنین . در نتیجه میدان فعال مایشائی، در دست نورالدین کیانوری دبیر اول وقت حزب توده و اطرافیان وی افتاد. رفت که رفت می

گیری با همه  های سیاسی و نظری، با انرژی و تحرک چشم اش در پلمیک قلمیکشتگی  توانست با کار دستی درونی، حزب می یک

مشاجرات قلمی و . این وضعیت به مرور مناسبات حزب توده با مخالفین بیرونی خود را بیش از پیش پر تنش ساخت. درگیر شود

 . شد میگرفت، قطع ن نیش و کنایه و تحقیر و استهزاء میان حزب و دیگران که متقابالً صورت می

تر برخوردار بود، به لحاظ کمیت و کیفیت و تحرک قلمی و  با اینکه حزب توده از پایگاه اجتماعی محدود و اعضای بسیار محدود

های  های مردم، قادر نبود پایه با وجود این حزب توده به دلیل سابقه منفی در ذهن توده. مطبوعاتی شاید به تنهایی از بقیه کم نداشت

رفتن از نیروهای رقیب فکری و سیاسی  تنها راهی که برای حزب وجود داشت، به اصطالح کش. را گسترش دهد اجتماعی خود

های خودی به حساب  شناختند، جزو بلوک نیرو امپریالیست نمی -حزب توده به همه نیروهای چپ که شوروی را سوسیال. خود بود
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روشن است . کرده بود »بند« ی فدائی و سازمان اکثریت به قول معروفها چریکبر همین اساس بیش از همه به سازمان . آورد می

ی رهبری آن چشم دوخته ها درگیریهای درونی سازمان بوده و مشتاقانه به روند  که حزب توده از آغاز متوجه تناقضات و تشتت

. ، وجود داشتها چریکسازمان  ۸۵ر تر نوشتم که شایعه قوی در مورد انتشار برخی از اسناد گفتگوهای پلنوم وسیع مه پیش. بود

البته از . ظن قوی این بود که حزب توده توسط افراد نفوذی خود این اسناد را منتشر کرده است. انگشت اتهام متوجه حزب توده بود

دامی از نظر از این مسایل چنین اق صرف. داده شد( بدون ذکر نام کسی)هایی به برخی از اعضای رهبری سازمان  سوی اقلیت نسبت

با . اعتمادی اقلیت در درون رهبری سازمان شده بود همان زمان موجب تشدید بی   حداقل در ،سوی هرکس که صورت گرفته باشد

 . این همه صحت یا نادرستی این اتهامات تا کنون برای من محرز نشده است

ها و  مطالعه دقیق نوشتارهای مطبوعاتی، اعالمیه. کرد شکی نیست که حزب توده با حساسیت تمام مسایل درونی سازمان را دنبال می

یابی سیر  شدند، برای رد های اولیه بعد از پیروزی انقالب همه روزه منتشر می های مختلف سازمان که از ماه یگیر موضعها و  بیانیه

. رای من جای شک باقی استاما آیا این برای حزب توده کافی بود؟ ب. داد ذهنی رهبری سازمان مواد و مصالح کافی به دست می

هر . یک سازمان متمرکز به اصطالح سانترالیستی بود( های خاص خود البته با تفاوت)به لحاظ منطقی، سازمان همانند حزب توده 

ی ا نه کنگره. شد های تازه، به تمامی به کل سازمان منتقل می ها و یا حتا سیاست گونه تغییر مواضع رهبری و در پیش گرفتن تاکتیک

بنا بر این مواضع فکری و سیر دگرگونی اعضای رهبری به خصوص !( گیری نداشت حق تصمیم ۸۵پلنوم وسیع مهر )و نه کنفرانسی 

این امر برای همه روشن . ساز مرکزیت و کمیته مرکزی، نقش کلیدی در سمت و سوی سازمان داشتند اعضای به اصطالح سیاست

 . بود

با بر پایی جنبش و انقالب، رهبران قدیمی حزب از شوروی وغرب . التی در داخل کشور نداشتانقالب، تشکیمقطع حزب توده تا 

با انتشار  »اتحادیه دموکراتیک« و »سازمان نوید« به کشور بر گشتند و تشکیالت حزب را به یاری گروه کوچک هوادار خود به نام

حزب بتدریج داوطلبانی به دور خود جمع . از نو پی ریزی کردندشد،  به آذین منتشر می. الف. ای به همین نام که توسط م نشریه

همان آغاز فعالیت،    ها، هر عضو از ای در زندگی حزبی توده. تجربه یا کم تجربه بودند اکثریت بزرگ عضوهای تازه حزب بی. کرد

در محیط کار و زندگی خود  به مثابه جزیی از وظایف و آموزش حزبی، موظف به تهیه گزارش از حوادث و رویدادهای سیاسی

ها به  ی این نوع گزارش دهی به زود. دهی صرفاً به مسایل سیاسی و حوادث و رویدادهای سیاسی محدود نبود اما این گزارش. بود

توانستند بر  ای می رهبران حزب تنها با چنین شیوه. همه مسایل و اطالعات در مورد مجامع و جریانات و اشخاص گسترش پیدا کرد

. به راه افتاد  کشید که به طور عملی یک مسابقه اعالم نشدهآنجا  در حزب توده کار به. وادث و اتفاقات مختلف اشراف پیدا کنندح

رسید، بالفاصله به مقامات باالی حزبی گزارش  کرد هر مدرک و خبر و سندی که به نحوی به دستش می هر یک از اعضاء سعی می

به طورکلی هر حزب سیاسی که بر پایه ساختار حزبی . مربوط به مدل و زندگی حزبی سانترالیستی بود این امر قبل از هر چیزی. دهد

حزب توده نیز به لحاظ حیات حزبی . شد شد، خواهی نخواهی به چنین وضعی دچار می دهی می دموکراتیک سازمان -سانترالیسم
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های دیگر که قبل و  ها و گروه قایسه با وضعیت حزب توده، سازماندر م. اش از سالیان پیش به چنین وضعیتی دچار شده بود طوالنی

این      بنابر. ها شکل نگرفته بودند که بتوانند به سطح یک ساختار حزبی ارتقا پیدا کنند قدر بعد از انقالب به وجود آمدند، هنوز آن

 ! انی مورد سنجش قرار دادچن های آن دهی اخالقی در امر گزارش -توان با محک آزمایش سیاسی آنان را نمی

به . ها و سیستم حزبی، پیگیرانه به دنبال کسب خبر از مسایل درونی همه جریانات دیگر بود حزب توده با چنین فرهنگ و آموخته

که در روند تردید سیاسی و حرکت پراگماتیستی قرار داشت بیش از همه برای  ها چریکویژه اطالع از وضعیت درونی سازمان 

با توجه به روندی که سازمان ما بعد از اشغال سفارت آمریکا در پیش گرفت، و برخوردهای حساب شده . یت داشتحزب اهم

داد، کنجکاوی و حساسیت آدم را بر  حزب با سازمان، و حساسیتی که در مورد تغییرات تدریجی سازمان از خود نشان می

همان اوایل انقالب نیز چندان    مکانیسم عملی آن در. کار مشکلی نبود اما در واقع کسب اطالعات از درون سازمان ما. انگیزد می

کافی بود یکی ازاعضاء یا کادرهای وابسته به حزب با یکی از اعضای رهبری هر گروه و یا سازمانی روابط فامیلی یا . پیچیده نبود

جمله وجود برخی از اعضاء و یا کادرهای سابق های دیگری نیز وجود داشت از  راه. داشت ها می دوستی سیاسی قبلی و نظایر این

آنان با توجه به نوع . وابسته به جنبش چریکی فدائیان که با از سر گذراندن تغییرات فکری قبلی به مواضع حزب توده پیوستند

انع تحوالت توانستند مشکالت و مو های ذهنی که خود از سر گذرانده بودند، با دقت و ظرافت بیشتری می گاه تناقضات و گره

در . های مناسب اثرگذاری حزب بر سازمان را بهتر بنمایانند توانستند راه ها می آن. فکری نیروهای سازمان را زیر ذره بین بگذارند

رها کردن آن را از سر گذرانده است، گفتگوی    ای شدن وسپس این مورد من با یکی از این دوستان که مسیر فدائی بودن به توده

گذاشت تا کفه  تری بر تناقضات سازمان انگشت می شده آمد، حزب به طور حساب  تر می اما هر چه سازمان جلو. ام تهمفصلی داش

با کاری که حزب توده در مورد حزب دموکرات کردستان ایران انجام داد، . تر سازد ترازو را بیشتر به نفع مشی سیاسی خود سنگین

 . استداللی و استنادی به طور جدی برانگیختسوء ظن استتباطی و تحلیلی مرا تا سطح 

های دیگر  برخورد حزب توده با حزب دموکرات کردستان ایران موضوع رخنه و نفوذ ضد اخالقی کاشتن خبرچین در میان گروه

ن حزب توده از طریق دوستان و عالقمندان خود، در حزب دموکرات که در آن وقت عبدالرحما. کند را به ذهن آدم متبادر می

های حزب توده نیز  های درگیر در کردستان، تقابل های فزاینده رژیم با گروه در جریان تقابل. قاسملو در رأس آن بود، نفوذ داشت

و باالخره با تحریک و تشویق پنهان و آشکار رهبری حزب توده، در حزب دموکرات کردستان ایران انشعابی به . شدت پیدا کرد

های متمادی در زندان رژیم شاه بود و در عین حال شخصیت مورد  غنی بلوریان قرار داشت که سال در رأس انشعاب. وقوع پیوست

به هر حال این انشعاب مبین این حقیقت است که . ای بود تا دموکرات بلوریان در واقع بیشتر توده. عالقه و احترام مردم منطقه بود

ان، به کسب خبر و اعمال نفوذ و ایجاد دو دستگی و حتا انشعاب حزب توده برای درهم شکستن مقاومت حزب دموکرات کردست

 . پیش رفته بود
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های مخالف خود که یکی  شوم که مربوط به نحوه برخورد حزب توده است با برخی از سازمان نکته دیگری را متذکر میاینجا  در

در آن دوره اتهام . شود ها محسوب می بی در آن سالهای انقال های فضای حاکم بر مناسبات احزاب و سازمان ترین نمونه سالم از نا

درست به خاطر ندارم قبل یا بعد از انشعاب در حزب . تحلیلی، بدون ارایه مدارک و مستندات معتبر رایج بود -های سیاسی زنی

. اسرائیل را علم کردمیلیون دالر از آمریکا و  ۱دموکرات کردستان، کیانوری دبیر اول حزب توده، خبر مشکوکی در باره دریافت 

حزب ادعا کرد که رهبری حزب . متأسفانه این ادعا به عنوان یک خبر موثق از طریق مطبوعات سازمان اکثریت نیز منعکس شد

همان    این ادعا برای من در! دمکرات کردستان چنین مبلغ هنگفتی را برای مقابله با رژیم جمهوری اسالمی دریافت کرده است

از روی کنجکاوی منتظر مدارک و مستندات این خبر شدم اما هیچ . یک خبر مبهم و حتا باور نکردنی مطرح بود زمان، به عنوان

حفظ امنیت منبع  « موضوع با توجیه به ظاهر قانع کننده. ای به دست نیامد در پرس و جوهایی که داشتم نتیجه. وقت چیزی ارایه نشد

د، این خبر به عنوان یک خبر جعلی کیانوری معرفی شد که من از برخی از اعضای اما دو سه سال بع. مسکوت گذاشته شد»! خبر

 . رهبری سازمان شنیدم
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تحمیل انشعاب علی کشتگر و هیبت معینی رد 
 ۱۶آرذ سال  ۹۱

 .راه درازی در پیش داشت( که هرگز عملی نشد)اشاره کردم، سازمان تا پذیرش جدی وحدت با حزب توده  های پیشین در بخش

های جدی و طوالنی در  بحث. توانست به طور خود به خودی و از موضع صرف سیاسی با حزب توده به وحدت برسد سازمان نمی

نیز در راستای »به پیش « نشریه تئوریک داخلی. برنامه مطالعاتی پیرامون انترناسیونالیسم پرولتری تمام سازمان را فرا گرفت. پیش بود

کشتگر و هیبت اله . در این زمان مسؤلیت سردبیری نشریه داخلی بر عهده علیرضا اکبری بود. شد ر میگاه گاه منتش همین مباحث،

گیریی سوسیالیستی که  با دیدی انتقادی به سمت( همایون عضو کمیته مرکزی که بعداً توسط جمهوری اسالمی اعدام شد)معینی 

کمی )ها نه تنها این نظریه را قبول نداشتند بلکه حتا  آن. پیدا کردند اساس و کارپایه استراتژی حزب توده بود، بیش از پیش مساله

در حقیقت بخشی از سازمان در . ها به نقد کامل کشیدند همان چهارچوب   آن را البته در( تر و به نظرم بیشتر پس از انشعاب دیر

با توجه به این امر، مشی سیاسی مورد قبول . تندپذیرش اسناد جلسات مشاوره احزاب و توابع آن برخوردی مستقالنه و انتقادی داش

طی ( اکثریت)اما در پراتیک سیاسی خود روندی مشابه سازمان . رفقا از نظر تئوریک اتحاد کمتر و انتقاد بیشتر با حاکمیت بود

ناقض میان نظر و عمل این ت. در موضع دفاع از حاکمیت قرار گرفتند( اکثریت)تر آنان حتا بیشتر از سازمان  کمی دیر. کردند می

، خود را به شکل فاحشی ۱۴سیاسی این دوستان، پس از بازداشت رهبران حزب توده و نمایشات اقرارهای تلویزیونی در بهار سال 

ای که به همین مناسبت منتشر کردند به روشنی به حاکمیت توصیه کردند که به جای حزب توده باید به  ها طی اعالمیه آن. نشان داد

روند انتقادی آنان در . دانم زاویه انتقادی مهم و متفاوتی نداشتند که من میآنجا  آنان در مورد اتحاد شوروی تا. اعتماد کنند؟ ها آن

داری شکل گرفت و سپس پس از پاشیده شدن  مورد اتحاد شوروی، ابتدا در عرصه تئوریک با نقد و انتقاد نظریه راه رشد غیرسرمایه

 . ود اتحاد شوروی گسترش پیدا کردحزب توده بتدریج به خ

 

در حقیقت این دو رفیق . در آستانه انشعاب موضوع اصلی و مرکزی اختالفات این دوستان، مربوط به حزب توده ایران بود

وم های نیمه د درست در وسط. دلیل هم نبود البته بی. توانستند به خود به قبوالنند که سازمان هیچ و حزب توده همه چیز باشد نمی

: هایی مانند ور با نام ور و آن در این ایام این. ، روحیه عشق و عاشقی نسبت به حزب توده مثل اپیدمی در سازمان شیوع یافت۱۰سال 

برخی . کردیم که بعضی از رفقا بروی فرزندان تازه به دنیا آمده گذاشته بودند برخورد می... امید، پیوند، وحدت، پیمان و

اما به روشنی شیوع یک روحیه . ای نبودند ها به خودی خود مساله این. شد ها نیز دیده می ها و فدایی ای های میان توده ازدواج

توان فهمید که  گذشت ولی می دانم در آن طرف چه می نمی. کرد زده از سوی فدائیان به حزب توده را منعکس می سمپاتیک شتاب

 . در طول حیات درازش هرگز نصیبش نشده بود، مست و مدهوش بودند سابقه که از سر تا پای حزب توده از این پیروزی بی
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حزب و رهبری آن را ! های جاری و تمام تاریخ آنان از این مسلله بیش از همه حقانیت صد در صدی مواضع و عقاید و سیاست

ه به لحاظ اصولی رسیدم، با از وقتی که به این مسال. من خود مدافع جدی و اصولی وحدت با حزب توده بودم. گرفتند نتیجه می

اما وحدت دو تشکیالت مانند سازمان و حزب توده تنها در اصول و پذیرش طرح . صراحت و روشنی با دیگران در میان گذاشتم

. های تشکیالتی و غیره را حل و فصل نمود ای، سیاسی و روش بایست بسیاری از مسایل برنامه برای وحدت می. کلی آن عملی نبود

. ها را باید در نظر گرفت دار و دیگر سوء ظن های ریشه ها و کدورت ایت نیز امور اخالقی و فرهنگ ویژه هر تشکیالت و زمینهنه  در 

امثال من به عنوان جزیی از سازمان برای تدوین و دست یافتن به یک استراتژی کارآمد، گام به گام به مواضع حزب توده نزدیک 

درست است که . ایمان نبود ای از نوع بوروکرات، مطیع و بی ی تلف شدن ما تا سر حد یک فرد تودهها به معنا اما همه این. شدیم

در واقع . شوند»ای  توده« ها توانستند به این زودی خواستند و نه می ها نه می گمان آن بسیاری از رفقا مدافع وحدت بودند اما بی

ها  به بیان بهتر آن. گری خود مدافع وحدت با حزب بودند ید و فرهنگ فدائیاکثریت قریب به اتفاق اعضاء و کادرهای سازمان با د

های  های ناسالم مربوط به پست و مقام های رایج و رقابت های بوروکراتیک، پرونده سازی بندی هرگز مدافع اختناق تشکیالتی، دسته

ت بودند در خیال و تصور خود درست عکس این هایی که مدافع پر شور و شوق وحد حتا آن. ها نبودند تشکیالتی و نظایر این

 . اندیشیدند های سیاسی و مبارزاتی حاکم بر حزب توده می بیماری

، در »در راه وحدت« ای از فرخ نگهدار به نام  نویس جزوه ، پیش۱۰چنین تصورات و فضائی بودیم که در اوایل نیمه دوم سال  در دلِ

این مقاله با وجود فضای شوریدگی فزاینده، به راحتی و بدون بحث و . توزیع گردید میان اعضای کمیته مرکزی برای نظر خواهی

ای در نشریه کار  در این میان فرخ مقاله. توانست مورد قبول کمیته مرکزی قرارگیرد گفتگوی فراوان و حک و اصالح زیاد نمی

آمیز و رومانتیکی تشکیل  رح و تفصیلی بسیار اغراقبا ش »آغوش حزب توده« نوشت که جوهر اصلی آن را فراخوان همه فدائیان به

تر  تر و پیگیر اعتراض کشتگر و هیبت معینی از همه جدی. این امر اعتراضات و انتقاداتی در سازمان و رهبری به وجود آورد. داد می

نوشته و به کمیته مرکزی این دو رفیق بالفاصله نقد مفصلی علیه مندرجات مقاله نشریه کار که در جامعه پخش شده بود . بود

کشتگر و معینی . این مقاله به اعضای کمیته مرکزی برای مطالعه داده شد. ارائه کردند »به پیش« سازمان جهت درج در نشریه داخلی

ب توصیه غال. کرد به شدت برانگیخته شدند چنین موهن، همه گذشته سازمان را به پای حزب توده قربانی می ای این از اینکه مقاله

ام این یک پرنسیب تشکیالتی بود که  از دید و اعتقاد شخصی. چاپ شود »به پیش« رفقا از جمله من این بود که مقاله باید در

به خصوص مقاله نشریه کار در جامعه منتشر شده . شد بایست برای تمام اعضای سازمان بدون هیچ استثنائی به اجراء گذاشته می می

ای به خصوص از نوع بدخیم آنکه  گویا غده تفکر توده! ها در درون سازمان توزیع گردد ند که مقاله آنبود و رفقا تقاضا کرده بود

ناگهان رفیق اکبری . بندی نداشت، دیگر روح و عقل برخی از رفقا را تسخیر کرده بود هرگز به مفاهیم دموکراسی درون حزبی پای

این در واقع یک نوع کودتا علیه کشتگر و معینی و به طورکلی علیه . طیل کردرا تع »به پیش« نشریه! ظاهر خود سر در یک اقدام به

 . داران دموکراسی درون سازمانی بود همه دوست
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اما بافت قدرتمند حاکم در رهبری سازمان که اکنون از یک جو عاطفی حزب . من به این اقدام اکبری به شدت معترض بودم

گیری کرد بلکه حتا نشریه  چنینی نه تنها از انتشار داخلی مقاله کشتگرــ معینی جلو ضاتی ایناعتنا به اعترا برد، بی دوستی بهره می

گیری از مطالعه اعضای  مثل روز روشن بود که تعطیلی نشریه داخلی برای جلو. تئوریک سیاسی داخلی سازمان را متوقف کرد

کردم چنین  همان موقع فکر می   در. ای بود های حزب توده های اصیل شیوه این شگرد در واقع یکی از جلوه. سازمان صورت گرفت

چرا که در سازمان و به طورکلی جنبش فدائیان خلق، ! توانست بدون توصیه و راهنمائی کیانوری صورت گرفته باشد اقدامی نمی

ار مهمی مانند خیانت ها به قدری مذموم و زشت بود که کسی جرأت انجام چنین کارهای خالف و بدون دلیل عملی بسی این روش

تا آن زمان در رهبری سازمان موارد هر چند . ، نداشت(هایی ناشی از فقدان امکانات اجرایی و یا حتا بهانه)و یا تشکیل فراکسیون 

اما هیچ کدام علنی نبودند به خصوص که در حلقه بسیار تنگ خواص . معدود از کارهای مجرمانه تشکیالتی به وقوع پیوسته بود

... های کلی مانند مخالفت رفقا با کمیته مرکزی و وحدت با حزب و با بهانه تراشی »به پیش« به هر رو تعطیلی. گرفته بودندصورت 

ها و  همان روحیه اعتماد   بار دیگر. گیری و ایستادگی اصولی همراه نبود مخالفت امثال من نیز با پی. عمالً ماست مالی شد

دار از گرایشات انشعابی  های غلوآمیز و جهت وجود روحیه جدایی طلبانه و گزارش. خودش را کردگریمان کار  های فدائی اطمینان

هر چند که هنوز هیچ مدرکی برای به اجراء در آوردن . داد ها را در عمل در سوی دیگر کمیته مرکزی قرار می کشتگر و معینی، آن

در . توانست بستر تزلزل افرادی مانند من در کمیته مرکزی باشد یها م چنین تمایالتی وجود نداشت اما به هر حال شک و تردید

گری پیش  آمدم و تا درگیری و مجادله شدید و پرخاش گذشته من غالباً در برابر خطاهای از نوع تعطیلی نشریه داخلی کوتاه نمی

تر در اتخاذ مشی سیاسی حمایتی  گیری روشن بعد از جهت. ام طور دیگری شده بود اما اکنون وضعیت روحی و فکری. رفتنم می

های کمیته  هایم را در نشست کوشیدم برخورد از آن به بعد می. جمهوری اسالمی ظاهراً از بحران درونی پیش گفته رهایی یافته بودم

ه داشته مرکزی با دقت کنترل کرده و با برخی از رفقا که همیشه مورد حساسیت من بودند، برخوردهای معقوالنه و حتا جبران کنند

های  برخوردهای شدید من حاال جای خود را به احتیاط. کاری فلج کننده در من شده بود این حالت موجب نوعی محافظه. باشم

 !! محافظه کارانه و حتا ترس خفه کننده داده بود

های  و یا فکر و قدم)نداشتند دهی انشعاب  ها را به روی خود بسته دیدند، راهی جز سازمان در این میان کشتگر و معینی که همه راه

مان بدون  همه. دانم توانم داشته باشم چون واقعاً نمی من در این مورد هیچ نظری نمی!( قبلیشان را به یک برنامه انشعاب تکامل دادند؟

کری و با این چهار چوب ف. بردیم دیگر در شرایط بروز اختالفات جدی، به سر می چنان با فرهنگ عدم تحمل یک استثناء هم

ها با سلب مستقیم حقوق مسلم عضویت  در حقیقت این طرفی. رسید عملی، کاری که رفقا کردند تنها شقی بود که به نظرشان می

. چنین خشن، قصد و نظری جز تصفیه و کنار گذاشتن آنان نداشتند شان در سطل آشغال و تحقیری این رفقا به ویژه با انداختن نوشته

رفقا نیز که از جنس . گر اما این بار با خطای غیر قابل کتمان اکثریت کمیته مرکزی بر سازمان تحمیل شدبدین ترتیب انشعابی دی

بار با  های قبلی و شناخت تنگاتنگ از روش و منش بافت اصلی حاکم بر رهبری سازمان، این بقیه بودند با استفاده از تجارب انشعاب
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رفت این  ما که در شعبه مرکزی تشکیالت بودیم نیز متوجه دامنه پیش. ه دست زدنددهی کامالً محرمان دقت و هوشیاری به سازمان

ای از  ای متفاوت با خط عملی کمیته مرکزی توزیع شده است نمونه نامه بار خبر آمد که در سازمان بخش یک. دهی نشدیم سازمان

انشعاب قطعی شده بود و . روبرو شده است »التتشکیالت در تشکی« معلوم شد سازمان ما با وضعیت عجیب. آن نیز به دست آمد

حتماً با مشورت خبرگان حزب )سیاسی هیئت  بود که رفقایاینجا  در. ای برای بیان رسمی و علنی آن وجود نداشت دیگر فاصله

کیانوری، کشتگر، ای با شرکت  جلسه. پای کیانوری را به میان کشاندند و یا به توصیه او چنین کردند. به دست و پا افتادند( توده

 جواب"اند  از قدیم گفته. اما معادله جواب نداشت. تشکیل شد( دانم چه کس یا کسان دیگری نمی... )امیر ممبینی و فرخ نگهدار و

  "!های، هوی است 

 

یا مقاله و یا موردی اکنون یادم نیست که اختالف پیرامون چه فرمول . قبل از این ماجرا، رفقا در پلنوم کمیته مرکزی تنها مانده بودند

گیری کمیته مرکزی رفقا هیبت معینی به عنوان عضو  در رأی. شد متمرکز بود ولی موضوع بدون شک به حزب توده مربوط می

در واقع امیر در مورد . هاست شد که امیر ممبینی با آن تا این زمان گفته می. اصلی و علی کشتگر به عنوان عضو مشاور تنها ماندند

به همین دلیل و شاید به طور خود به خودی یک فضای پیش گیرانه . اسی سازمان نظر و موضع انتقادی روشنی داشتخط مشی سی

شایعه آن قدر گسترده بود که کنجکاوی اسفندیار کریمی . های زیادی پراکنده شد ها و حرف شایعه. علیه امیر به وجود آمد

بار به اتفاق برای روشن شدن موضوع و فهم مستقیم مساله، به طور ابتکاری  کبه همین دلیل ی. و مرا به شدت برانگیخت( فریدون)

و یا . نویسد ای نمی مقاله. راندمان ندارد! کند شایعه بود که او کار نمی. به خانه امیر رفتیم تا از نزدیک موضوع را از او جویا شویم

هیئت  ها شنیدم که وقتی در جلسه بعد. سیاسی بودهیئت  البته امیر عضو. دچار منفی بافی نسبت به سازمان و وحدت شده است

کرد برخی از رفقا به بهانه دستشوئی یا کشیدن سیگار جلسه را  سیاسی امیر پیرامون مشی سیاسی و یا مسایل وحدت صحبت می

انتقاد سازمان را که  -حادامیر، سیاست ات. ها سابقه نداشت اعتنائی تحقیر آمیز در فرهنگ فدائی چنین برخورد و بی. کردند ترک می

من درست به خاطر ندارم که امیر در مورد . شد به شکلی قبول نداشت به مرور بر بار اتحاد آن به بهای کاهش انتقاد، افزوده می

اما همواره در مورد مشی حمایتی از خط امام نه تنها نظر موافق نداشت بلکه . وحدت با حزب توده تا چه حد موضع انتقادی داشت

شان ادامه دادند و در  این دو به راه. هر چه که بود کشتگر و همایون از امیر به شدت رنجیدند. آشکارا در نقطه انتقادی قرار داشت

 . ، بیانیه انشعاب خود را منتشر کردند(روز دانشجو)آذر  ۰۱

. سی انشعاب اقلیت، انعکاس وسیعی نیافتمعینی به دلیل شرایط اختناق سیاسی در آن زمان، در قیاس با شرایط سیا -انشعاب کشتگر

ای از  های قابل مالحظه انشعاب از حمایت بخش. از پیش تضعیف کرد های اجتماعی سازمان را بی روشن بود که انشعاب پایه

. دست نبوددر باره میزان اعضایی که با انشعاب رفتند آمار دقیقی در . نیروهای سیاسی و اجتماعی هوادار سازمان برخوردار شده بود

بیشتر اعضای شعبه اقتصاد کمیته مرکزی، با انشعاب . شد که حدود ده دوازده درصد اعضای سازمان جزو انشعاب بودند گفته می

های عمیقی  ریشهخلق  فدائیان انزجار آشکار و نهان از حزب توده در صفوف. های دیگر چیزی به خاطر ندارم از بخش. رفتند
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ها و  واقعیت گذشت، کمتر از یک سال و نیم بعد از این تاریخ، اکثریت بزرگی از اعضاء و کادر به گواه آنچه که در. داشت

به کلی از راه ( همان افرادی که با شیفتگی و عالقه افراطی به حزب توده اعتماد کرده بودند   ای از از جمله عده)هواداران سازمان، 

چون کابوس و  واه تاریخ، مساله وحدت سازمان و حزب توده ایران همبه گ. وحدت و حتا نزدیکی با حزب توده تبری جستند

 . این وحدت کذائی هرگز به وقوع نپیوست. های واقعیت له شد سر انجام زیر چرخ سرابی بی

 

متمرکز اختالفات در دو حوزه . تر بود انشعاب کشتگرــ معینی، از نظر دامنه کمٌی و عمق اجتماعی آن حتا از انشعاب اقلیت هم منفی

! داری رشد غیرسرمایه راهبود و دیگری مسایل تئوریک ( های آن البته با صغری کبری)یکی مخالفت جدی با وحدت . شده بود

اختالف پیرامون این موضوع به مثابه یک آکتور مشخص سیاسی هنوز حاد نشده . مخالفت با این تئوری نقش درجه اول نداشت

با توجه به اینکه دو طرف از نظر خط مشی . شد از انشعاب اجتناب کرد ها می ین زمینه تا مدتبا وجود اختالفات اصولی در ا. بود

؛ موضوع (شد ای دیده نمی و یا حداقل تا مدتی چنین شکاف ملموس و جدا کننده)سیاسی، اختالف و شکاف قابل توجهی نداشتند 

واقعیت این بود . وحدت هنوز با موانع و مشکالت روبرو بود اما تحقق. اصلی و مستقیم همانا طرح وحدت سازمان و حزب توده بود

به هرحال . شدند دار و موانع تربیتی و شخصیتی بیشتر پدیدار می شد، اختالفات ریشه تر می که هرچه سازمان به حزب توده نزدیک

ها کمیته  با رفتن آن. عهده گیرندرفقا صبر نکردند تا زمان دیگری به مثابه یک نظر آلترناتیو در رهبری سازمان نقش مؤثری بر 

. کم و بیش ادامه یافت»در راه وحدت « ها پیرامون جزوه تر شد اما بحث و اختالف نظر  مرکزی سازمان یک دست
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 العاده کمیته مرکزی جلسه فوق
. ه اتفاق آراء محکوم کردکمیته مرکزی انشعاب را ب. العاده کمیته مرکزی برای اعالم موضع در مورد انشعاب تشکیل شد جلسه فوق

ها معلوم شد که تعدادی از رفقا عامل اصلی انشعاب را شعبه اقتصاد  در میان بحث. مساله مرکزی در این جلسه توضیح انشعاب بود

. رهبران انشعاب مشخص بودند. یکی از دوستان به نقش بهروز سلیمانی انگشت گذاشت که با مخالفت بسیاری روبرو شد. دانند می

. باید حریف را با کله زمین زد. یکی گفت باید تعرضی برخورد کرد. کشتگر و هیبت اهلل معینی در رأس انشعاب قرار داشتند علی

ها همه دلیل ضعف  بهزاد کریمی در پاسخ گفت این حرف. برجسته کردن همه نقاط ضعف انشعابیون واجد اهمیت سیاسی است

برخی از حاضرین در جلسه در صدد یافتن به اصطالح چشم . مردانه است ی و ناجوانها ضد اخالق این نوع برخورد. اخالقی ماست

در این مورد فرخ نگهدار بیش از . کردند تعدادی از دوستان، شعبه اقتصاد را به عنوان نقطه مرکزی انشعاب مطرح می. فتنه بودند

به زعم . شد های سابقه دار فرخ نیز قطع نمی شیوه. نبودنداکثریت اعضای حاضر در جلسه با این نظر موافق . ورزید دیگران اصرار می

دوست اقتصاددانی به نام هلیل رودی عضو این شعبه بود که قبل از انقالب در . شد فرخ، شعبه اقتصاد مشکوک تلقی می

شک و شبهه و همین امر مستمسکی شد که موضوع به . کرد یان و محصالن ایرانی در خارج کشور فعالیت میدانشجوکنفدراسیون 

 . گان آن در لجن مالیده شوند ظن و تردید شخصیتی هلیل رودی کشانده شود تا کل انشعاب و رهبران و سازمان دهنده

با صراحت آورده »شخص « فرخ معتقد بود که در اطالعیه کمیته مرکزی در باره انشعاب باید وابسته بودن و یا مشکوک بودن این

و من از این طرز استدالل به ... پور، بهزاد کریمی مله بهروز خلیق، امیر ممبینی، مجید عبدالرحیمچند نفر از حاضرین از ج. شود

شناختم و تنها در این  که من او را هرگز ندیده و نمی)من گفتم که تا همین یکی دو ماه پیش هلیل رودی . شدت ناراحت بودیم

ی و رفیق سازمانی بود اما حاال که با انشعاب رفته حتا اگر طراح انشعاب عضو شعبه اقتصاد کمیته مرکز( ماجرا با نام وی آشنا شدم

آخر با کدام فاکت و مدرکی چنین !! مال کنیم محتوا او را لجن ، ما چه حقی داریم که با این اتهامات بی(که نبود)هم بوده باشد 

من به طور کلی از آوردن نام هلیل رودی و ! شود؟ میاتهام سنگینی که البته قبل از هر چیز دامن خود ما را هم خواهد گرفت مطرح 

ها را از بیخ و بنیاد  صادقانه بگویم که من همواره این نوع برخورد. یا مشکوک نامیدن ضمنی کسی در اطالعیه مخالف بودم

. ضع خودم اصرار ورزیدمبه همین خاطر در مو. دانستم ها را به دور از هر گونه شرافت و مردانگی می این نوع برخورد. پسندیدم نمی

در این میان متوجه . شد گان تلقی می شد، به طور ضمنی نوعی همدلی با انشعاب کننده ای مطرح می ها که از جانب عده این مخالفت

توانست به شخصیت  روشن بود که کسی نمی. زند شدم که فرخ گویا برای خوار و خفیف کردن انشعاب دارد دست به هر کاری می
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به همین . حتا به طور سر پوشیده و دو پهلو اتهاماتی از این نوع وارد آورد( همایون)ر و به طریق اولی هیبت اهلل معینی علی کشتگ

 . باره علم شد دلیل هلیل رودی که از خارج کشور آمده بود یک

. کرد اده نیروهای سازمان اثر میتر در ذهن س زمان در مورد اعضایی که از خارج کشور آمده بودند ایجاد شبهه امنیتی راحت در آن

برخی از . گیری در مورد نظر فرخ دادم برای بستن هر گونه راه گریزی من به طور مشخص پیشنهاد رأی. ها ادامه داشت اصرار

. شناختی که داشتم باز هم پافشاری کردم من با تجربه و. گیری نیست دوستان گفتند که موضوع منتفی شده دیگر احتیاجی به رأی

گفتند چون فرخ . جمع شدم من هم مانند دیگران خاطر. حداکثر چهار یا پنج رأی بیشتر نیاورد. باالخره موضوع به رأی گذاشته شد

. مرا هم به اصرار وارد این کمیسیون کردند. کمیسیونی تشکیل شود!! برای کنترل و دقت در چرخش سر قلم!! نویسد اعالمیه را می

به امیر . من عازم سفر بودم و وقت کافی برای نشستن تا پایان کار نداشتم. خ و من و شاید فرد دیگر بودنداعضای آن امیر، بهروز، فر

چندی بعد دیدم که اطالعیه . رفتم. او مرا خاطر جمع کرد!! دانی که فرخ چه تیپی است گفتم این مساله را با دقت دنبال کن می

! دقت و کنترل در اساس چیزی نزدیک به نقطه نظر فرخ از کار در آمد گیری مشخص و آن همه مربوطه با وجود بحث و رأی

کرد و هم با سرِ قلم چنان بازی شده بود که  هم منظور خاص نویسنده را القاء می. ای نوشته شده بود اطالعیه با شگرد شناخته شده

ذکر  ،اما آنچه که در عمل انتشار پیدا کرد! ستدان( که کتباً نوشته نشده بود)شد با صراحت آن را خالف مصوبه کمیته مرکزی  نمی

با پرونده مشکوکی بود که در اطالعیه ( که من نیز به اتفاق اکثریت کمیته مرکزی با آوردن نام کسی مخالف بودم)رودی  نام هلیل

 . های دیگر به حالت القایی پخش شده بود و نوشته

های بیگانه با  بازی وجه با چنین سیاست وحدت با حزب بودم اما به هیچ تر نوشتم من در آن زمان مدافع جدی طوری که پیش همان

موضوع از نظر . توانست داشته باشد ها محصولی جز این نمی ای سازی توده تأثیر غده بدخیم پرونده. ها، توافق نداشتم فرهنگ فدائی

وال این است که چرا و به چه دلیل سر به س. نویسم برای خودم به طور جدی مطرح است من در این لحظه که این سطور را می

گیری نکردم؟ من خود با همین سوال که مسلماً سوال  شورش نزده دست به افشاگری نزدم و یا الاقل به عنوان اعتراض از کار کناره

و سراپای وجودم توانم بدهم این است که آن دیوی که به جسم و جانم وارد شده  تنها جوابی که می! خواننده نیز هست روبرو هستم

تر آن سازمان و تشکیالت پرستی  را در تسخیر خود داشت، آن اعتقاد ایدئولوژیکی که به آن عمیقاً باور پیدا کرده بودم و از همه بد

برای هر انسان ایدئولوژی زده و . چون پرده ساتری میان من و واقعیت هایل شده بودند ها تن امثال من اسیر آن بودیم؛ هم که صد

به همین دلیل من نیز در آن زمان مانند . ای است های حساس زندگی، انتظار بیهوده صبی، انتظار برخورد مستقل و آزادانه با پدیدهمتع

آنان را تخطئه ( نامیدیم که به کنایه و تحقیر پروفسورهای سازمان می)برخی دیگر، از رفتن دوستان شعبه اقتصاد با انشعابیون 

چنان نزد ما و از جمله من مذموم و بسیار  ها در درون سازمان در واکنش به نفس انشعاب بود که هم خوردالبته این بر. کردم می

شود پشت سر  سان این ماجرای زننده را که به یاد آوردن آن همیشه موجب شرمساری و خجلتم می بدین. شد ناپسند تلقی می

 . گذاشتیم
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 رد راه وحدت
با  »به پیش« ای از جمله بهروز خلیق و من و دیگران مطرح شده بود، دوباره نشریه درونی سط عدهدر رابطه با اعتراضات جدی که تو

سیاسی انتخاب هیئت  به عضویت ۱۰های کمیته مرکزی در اوایل سال  ما دو نفر در یکی از پلنوم. مسئولیت بهروز راه اندازی شد

انوش لطفی نیز به عنوان . سیاسی در آمدهیئت  ای حفظ تعادل به عضویتنیز با پیشنهاد یکی بر( بهرام)اکبر دوستدار صنایع . شدیم

رهبری . ها برای خاموش کردن دامنه اعتراضات صورت گرفته بود به ظاهر این ترمیم. سیاسی برگزیده شدهیئت  عضو مشاور

در عین . برد یاط بیشتری به کار میسازمان بعد از انشعاب در مورد ارزیابی مقام و موقعیت سازمان و مقایسه آن با حزب توده احت

با انجام برنامه مطالعاتی در مورد انترناسیونالیسم پرولتری و مناسبات احزاب برادر . تر شد حال روابط سازمان و حزب توده نزدیک

اب کمونیست اسناد جلسات مشاوره احز. نقطه نظرات سیاسی نظری سازمان، به طور کلی با نقطه نظرات حزب توده انطباق پیدا کرد

سان سازمان با حزب توده  بدین. ها نیز مورد پذیرش سازمان قرار گرفت گیری سوسیالیستی شوروی بلوک شوروی و تئوری سمت

نیز بعد از مدتی با حک و اصالحات دیگر به  »در راه وحدت« جزوه. سانی رسید سیاسی نیز به هم -در محورهای اصلی نظری

   . پ و منتشر شدتصویب کمیته مرکزی رسیده و چا

 های دیگر  های تحلیلی توسط کمیته مرکزی و یا ارگان ای در مورد تصویب مقاالت و نوشته مناسبت نباشد به نکته شاید بیاینجا  در

یکی از اشتباهات متدیک کار کمیته مرکزی و یا هر نهاد دیگری، تهیه مقاله یا نوشته تحلیلی به نام : ای بکنم ها اشاره در آن سال

تر یا اصوالً مقدور نیست و یا  های تا حدی گسترده طبیعی است که رسیدن به وحدت نظر در تحلیل. واحد یا ارگان مربوطه بود

ای که بدین ترتیب به  در عمل مقاله یا نوشته. های بسیار همراه است العاده سنگین و اتالف انرژی بدون شک با فرسایش فوق

به جای تصویب کنندگان آن  های اغلب نا ها و یا مصلحت ها و کوتاه آمدن جمع سازش حاصلرسید، در واقع چیزی جز  تصویب می

   در واقع این شیوه از. همان ارگان نظر کاملی در آن نداشتند   یک از افراد چنین مقاالتی امضای ارگانی داشتند، اما هیچگرچه  .نبود

ئولوژیکی و یا تشکیالتی، در تهیه کلیه مقاالت و مطالب و اید -گیری سازمان، برای حفظ وحدت سیاسی همان آغاز شکل

های  کرد که تنها در عرصه اقتضا می( گروهی یا حزبی)در صورتی که منطق فعالیت جمعی . شد های تحلیلی به کار گرفته می بیانیه

به تصویب . شود ری گذاشته گی های پیشنهادی به بحث و تصمیم مشخص و امور کاری معین سیاسی و اجتماعی و یا تشکیالتی طرح

تواند توسط یک یا دو نفر تهیه و با نام نویسنده آن منتشر شود، از بنیاد نادرست  تحلیلی که تنها می رساندن مثالً یک جزوه یا مقاله 

تنش و  ها برای به وحدت رسیدن و یا پاسداری از آن بود، در عین حال بیشترین ترین روش این شیوه که یکی از فرساینده. بود

ها بودند یا دست کم حاوی احکام و موارد بسیاری  هایی پر از ابهام و دو پهلوگویی چنین نوشته. آورد کشمکش را به وجود می

گوئی و مسؤولیت  با تنیدن نظرات درست و نادرست افراد، پاسخ.! شد به گمان خود یار آن میهرکس  بودند که به قول معروف
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گاه به این  هر. ای بود های کاربست چنین شیوه ترین نمونه جزوه در راه وحدت نیز یکی از برجسته. درسی پذیری نیز به حد اقل می

تأسف من به ویژه مربوط به هرز رفتن انرژی عظیم و پتانسیل فردی و . شوم کنم، به معنای واقعی کلمه متأسف می شیوه کار فکر می

   . دادیم جمعیمان است که چه آسان آن را بر باد می

نیز بدین شیوه البته با پشت سر گذاردن یک انشعاب دیگر و از دست دادن نیروهای بیشتر مورد  »در راه وحدت« به هرحال جزوه

 . با این همه، وحدت با حزب توده هنوز با مشکالت و موانع بسیار روبرو بود. پذیرش و تصویب کمیته مرکزی سازمان قرار گرفت

  



 نقی حمیدیان –اهی آرزو  سفر با بال

 
 

 

451 

 کارگر اریانطبقه  «نوین طراز» سازمان
های  ها همراه با بحث نویس این پیش. ، تدوین طرح اساسنامه و نیز طرح برنامه در دستور کار سازمان قرار گرفت۱۰در اواخر سال 

ای برای شکوفائی  طرح برنامه سازمان، برنامه. شد گسترده با حک و اصالح فراوان در سازمان و در میان اعضای رهبری، تدقیق می

اما در رهبری سازمان در تهیه آن نظرات متفاوتی وجود . بود که چیزی بیش از نسخه بدل برنامه حزب توده نبود می جمهوری اسال

سیاسی بودند طی نامه هیئت  تعداد معدودی از اعضای رهبری که در رأس آن علی توسلی و علیرضا اکبری از اعضای. داشت

[. ۲۲]زب توده، خواهان متوقف شدن نوشتن برنامه جداگانه سازمان شدند مشترکی به کمیته مرکزی سازمان ضمن قبول برنامه ح

اکثریت بزرگ . این پیشنهاد رد شد. آنان معتقد بودند با وجود برنامه حزب توده، دیگر نیازی به تدوین برنامه مستقل سازمان نیست

در بدنه سازمان . که مشابه برنامه حزب توده باشد اعضای رهبری سازمان معتقد بودند که سازمان باید برنامه خود را بنویسد هرچند

به هر حال . داد ای قوی وجود داشت که تدوین برنامه مستقل از طرف سازمان را مورد تأکید جدی قرار می نیز خواست و اراده

کیل حزب طبقه پیش به سوی تش« در این موقع باالخره سرنوشت شعار ثابت سازمان یعنی. جریان تهیه برنامه سازمان پیش رفت

نوین طبقه  سازمان پیشاهنگ طراز« سازمان نیز خود را به مانند حزب توده،. ، پس از شک و تردیدهای فراوان معلوم شد»کارگر

به همین دلیل به چیزی کمتر . قید و شرط به حزب توده قوی بود نیروی مقاومت سازمان در برابر تسلیم بی. معرفی کرد »کارگر ایران

وجه خریدار  به بیان دیگر، اینکه حزب توده همه چیز و سازمان هیچ باشد به هیچ. ارجی با حزب توده قانع نبود و همسانی  از هم

در یک کشور، در عرف و تجارب احزاب کمونیستی !( نوین آن هم از نوع طراز)وجود دو حزب سیاسی طبقه کارگر . نداشت

، کیانوری و دیگران را متوجه عمق نیروی مقاومت فدائیان با ۱۰آذر  ۰۱در  انشعاب. موسوم به احزاب برادر، سابقه نداشته است

انگارانه خود وارد  ها مجبور شدند چنین مسایلی را در محاسبات ساده آن. وجود احساسات وحدت خواهیشان تا حدودی واقف کرد

لذا با اتکاء به تجارب خود به . فدائیان دارد های بسیار عمیقی در ها هم فهمیدند که مقاومت در مقابل حزب توده، ریشه آن. کنند

، بخشی ۱۰آذر  ۰۱بعد از انشعاب گرچه  .ای به این دوگانگی تن سپردند تا در وقت مناسب این مقاومت را بشکنند طور حساب شده

با حزب توده در از نیروهای سازمان که آشکارا مخالف وحدت با حزب توده بودند، سازمان را ترک کردند، اما در واقع مخالفت 

البته این به آن معنا نبود که همه اعضاء و کادرهای سازمان . های عمیقی داشت جان و روح اکثریت بزرگ نیروهای سازمان ریشه

بخش نسبتاً کوچکی از اعضای سازمان چه در سطح رهبری و چه در میان اعضاء، حتا تا بعد از فروپاشی اتحاد . چنین وضعی داشتند

 ! ان بر موضع طرفداری متعصبانه از حزب توده باقی ماندندچن شوروی، هم
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کرد، به استناد تدوین برنامه مشابه حزب توده و تدوین طرح  نوین طبقه کارگر معرفی می اینکه سازمان اکثریت خود را سازمان طراز

اساسنامه، به قول معروف یک شبه تبدیل  روانه و یک طرح بدین ترتیب سازمان اکثریت نیز با تدوین یک برنامه دنباله. اساسنامه بود

ها، همانا پذیرفتن اسناد جلسات مشاوره احزاب کمونیستی و  ها و معیار مالک. نوین طبقه کارگر شد به سازمان پیشاهنگ طراز

لی با بدون اینکه روابط و پیوندهای عم. دموکراتیک بود -و ساختار حزبی سانترالیسم داری رشد غیرسرمایه راهپذیرش نظریه 

چنان از نفوذ گسترده اجتماعی  حزب توده با وجود نزدیکی سازمان به آن، هم. های آگاه کارگران به وجود آمده باشد بخش

توانست در میان  حزب توده هرگز نمی. های مردم گسترش یابد توانست در میان توده پایگاه اجتماعی حزب توده نمی. محروم بود

توانست نیرو جذب  ئی نیروهای چپ مارکسیستی میجا به جاحزب تنها از طریق . ایی باز کندنیروهای مذهبی طرفدار حکومت ج

لذا حزب توده تنها از . اکثریت بزرگ نیروهای چپ، در سازمان اکثریت متشکل شده بودند. ها نیز سر گردان نبودند این نیرو. کند

حزب وقتی مطمئن شد که سازمان به طور . ری نیرو بپردازدآو تری به جمع توانست در ابعاد گسترده طریق جذب کل سازمان می

 . جدی در راه وحدت قرار گرفت، دیگر از پذیرفتن داوطلبان منفرد از سازمان، خودداری کرد
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 تشکیالت کمیته مرکزی و انتخاب دبیر اول سازمان
ترین و در فاصله دو اجالس  ره، کمیته مرکزی باالدر غیاب کنگ. آمد ترین ارگان سازمان به حساب می در طرح اساسنامه، کنگره باال

کمیته مرکزی از طریق . دبیران قرار داشتهیئت  سیاسی و وظائف اجرائی نیز بر عهدههیئت  کمیته مرکزی، رهبری سیاسی بر عهده

سیاسی، هیئت  دبیران و یاهیئت  های مختلف تخصصی با مسئولیت و یا حداقل نظارت یکی از اعضای تشکیل شعب و یا کمیسیون

دبیران، دبیرخانه قرار داشت که امور ارتباطات درونی کمیته مرکزی هیئت  در جنب. توانست به وظائف خود جامه عمل بپوشاند می

خالصه کمیته مرکزی خود یک تشکیالت عریض و . داد ها و شعب و امور اداری و مراسالت بیرونی و درونی را انجام می و ارگان

نظر از  صرف. شد های سیاسی و اجرایی و دبیر اول هماهنگ و هدایت می بایست زیر نظارت ارگان امور آن می طویلی بود که همه

تر  های کوچک ها در دستگاه کمیته مرکزی به طور اصولی این بود که ارگان فقدان کنگره مؤسس در سازمان، تناسب کلی ارگان

سیاسی باید همواره از نصف تعداد اعضای کمیته مرکزی کمتر هیئت  اعضایتعداد . تر اکثریت نداشته باشند های بزرگ بر ارگان

سیاسی هیئت  شدند نیز باید از نصف کل اعضای سیاسی گزینش میهیئت  دبیران که باید از میان اعضایهیئت  تعداد اعضای. باشد

دبیران نیز هیئت  و تعداد. سه نفر به باال بودسیاسی یازده نفر بود، تعداد اعضای کمیته مرکزی بیست و هیئت  مثالً اگر. کمتر باشد

درون ! ها، به اصطالح حفظ حریم حقوق مسلم اعضاء و کاربست اصول دموکراسی فلسفه رعایت این تناسب. بیشتر از پنج نفر نبود

های ایالتی نیز  میتههمین مکانیزم در مورد ساختار ک. تر نشوند  های کوچک تر تابع ارگان های بزرگ به طوری که ارگان. حزبی بود

 . صادق بود

اما نشان به تجربه تمامی احزاب لنینیستی و یا مدعی چنین اصولی . شدند سنگ معرفی می به لحاظ نظری سانترالیسم و دموکراسی هم

تر قرار  های کوچک مانند حزب توده و حتا خود سازمان ما، این دموکراسی و حقوق اعضاء بود که همواره زیر پای ارگان

دبیر )های بسیار کوچک و حتا بدون استثناء به وجود آمدن کیش شخصیت رهبران  ریشه اصلی تسلط محافل و گروه. گرفت یم

ها همه در مورد احزابی بود که سر  این. در احزاب مدعی، چیزی جز کاربست همین به اصطالح اصول نبود( ها ها یا پدر خوانده اول

حال چه رسد به حزب . کردند رهبریشان را با رأی مخفی و ظاهراً آزاد انتخاب میهیئت  دند وکر هایشان را برگزار می موعد کنگره

سال نیز از آن گذشته  ۴۸تنها دو کنگره داشت که حدود ( در مقطع زمانی مورد بحث)اش  توده که در طول عمر دراز چهل ساله

 [ ۲۸. ]بود
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بایست با اکثریت  کمیته مرکزی می. و وظایف آن موادی تنظیم شده بوددر طرح اساسنامه سازمان برای انتخاب دبیراول و حقوق 

دبیر اول خود عضو دو ارگان سیاسی و اجرایی کمیته مرکزی و مسئول . گزید آراء خود یکی از اعضاء را به عنوان دبیراول، بر می

 . سازمان در عرصه بیرونی بود دبیر اول مسئولیت دبیرخانه را برعهده داشته و در عین حال نماینده. ها نیز بود آن

هنگامی که بحث حول این موضوع در شعبه مرکزی تشکیالت و در میان همه اعضای کمیته مرکزی جریان داشت، موضوع 

برخی از رفقا مخالف و عده . زد ها عموماً پیرامون فرخ نگهدار دور می صحبت. انتخاب دبیراول سازمان نیز به طور عملی به میان آمد

او . در واقع فرخ نگهدار نیروی محرکه و موتور سیاست نزدیکی با روحانیون سنتی حاکم و حزب توده بود. موافق بودند بیشتری

دوستان دیگری مانند علی توسلی و . البته او تنها نبود. ها بود بیش از بقیه در این چهار چوب فعال و هموارکننده راه این نزدیکی

در آن موقع من موافق دبیر اولی فرخ بودم . اما فرخ نقش اصلی را بر عهده داشت. زیادی داشتند پور نیز نقش و سهم جمشید طاهری

در عین حال فرخ در همه . و از نگاه مثبت معتقد بودم که فرخ بیش از بقیه در تدوین خط مشی سیاسی سازمان سهم داشته است

به هرحال در یکی از جلسات کمیته . ها و غیره داشت ن بیانیهسابقه کار و تجربه سیاسی بیشتر و توان نوشت. امور دستی داشت

 !(. باشد ۱۰زمان آن یادم نیست شاید اواسط سال )مرکزی، فرخ نگهدار بدون هیچ رقیبی به دبیر اولی سازمان انتخاب شد 
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 روابط رهبری سازمان و حزب
... پور و مانند فرخ نگهدار، علی توسلی و جمشید طاهری های برخی مالقات. شد  روابط سازمان و حزب توده بیش از پیش تنگاتنگ

شعبه تشکیالت پس از تصویب و ارایه طرح  ۱۰در اواسط سال . گرفت تری صورت می به طور منظم و در فواصل زمانی کوتاه

های نظارت بر  یتمسئول. به تبریز و من به مازندران منتقل شدیم( بهمن)هادی میر مؤیدی . اساسنامه موقت، تقلیل نفرات یافت

در این دوره کمیته مرکزی سازمان مثل همیشه با خود ترمیمی، . تشکیالت ترکمن صحرا و خراسان نیز به دیگران واگذار شد

در این دوره توافق شد که روابط . تعدادی دیگر از کادرهای با تجربه سازمان را به عضویت و مشاورت کمیته مرکزی برگزید

هایی که  آن)در نتیجه تمام شعب مرکزی سازمان . های هم عرض گسترس پیدا کند ده به تمامی ارگانرهبری سازمان و حزب تو

تر در رابطه  ها و واحدهای کوچک های ایالتی و نیز شهرستان و شعب کمیته( هنوز در رابطه مستقیم با شعب مشابه حزب توده نبودند

ها و  کاری مستقیم واحد عملی وحدت سازمان و حزب، مستلزم آشنایی و هم های هموار کردن زمینه. مستقیم با یکدیگر قرار گرفتند

مثالً مسئولین شعب مرکزی حزب در . در سطح رهبری، برقراری این روابط در عمل یک طرفه بود. کادرهای سازمان و حزب، بود

. کردند ها شرکت نمی جلسات آن گاه مسئولین شعب سازمان در اما هیچ. کردند جلسات شعب مشابه در رهبری سازمان شرکت می

نورالدین کیانوری به . افتاد های انجام شده، به تدریج از اهمیت می سیاسی کمیته مرکزی نیز با آخرین ترمیمهیئت  در همین مقاطع،

ی که سیاسهیئت  ، قرار شد که بخشی از۱۰در اوایل نیمه دوم سال . گرفت  مرور نقش آشکار مشورتی در رهبری سازمان بر عهده

رمؤیدی،  بخش دیگر که شامل امیر ممبینی، هادی می. ساکن تهران بودند با کیانوری و عمویی هر هفته جلسه مشترک بر گزار کنند

در . بهروز خلیق، من و انوش لطفی بود، در هفته بعد با شرکت فرخ نگهدار و علی توسلی با کیانوری و عمویی جلسه داشته باشیم

ها بحث پیرامون مسایل سیاسی  در آن نشست. بدین شکل با کیانوری و عمویی برگزار کردیم( شاید بیشتر)مجموع چهار پنج جلسه 

یکی مربوط به مساله وحدت عاجل بود که از طرف . کنم به دو مساله که بیشتر در خاطرم مانده اشاره میاینجا  در. زد کشور دور می

 . بود و دیگری مربوط به ماجرای جنگ ایران و عراق و سرنوشت آن بود ای از اعضای کمیته مرکزی سازمان پیشنهاد شده عده

شد، این بار پیشنهاد وحدت به  ها برای وحدت به سازمان فشار وارد می ای ، پس از دو سه سال که از طرف توده۱۰در نیمه دوم سال 

اما برخالف انتظار، نورالدین . یه شدسیاسی سازمان به حزب اراهیئت  دبیران وهیئت  ای از رفقای طور مشخص از طرف عده

برخی از رفقای ما از این طرف و تعدادی دیگر . کیانوری دبیر اول حزب به طور مشخص از قبول وحدت عملی با سازمان سرباز زد

خود من در آن زمان شیپور را از دهنه گشادش . کردند از جمله جوانشیر از آن طرف در مورد وحدت بیش از حد پافشاری می

یابی حزبی و جا افتادگی الزم حزبیت به  دلیلم این بود که سازمان هنوز از نظر سازمان. من با پیشنهاد رفقا موافق نبودم. نواختم می
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گی  به زعم من حزب توده با وجود ضعف عددی در مورد کادرهای ورزیده، از انسجام و سازمان یافته. زمان بیشتری نیاز دارد

سویی با حزب، سازمان فرصت داشته باشد تا به سطح کیفی  این رو بهتر آن است پس از طی یک پروسه هم از. بیشتر برخوردار بود

در حالی که . رفتگی سیستمی حزب توده بیش نبود این البته یک توهم و ارزیابی خیالی و ذهنی از میزان پیش! مشابه حزب برسد

( به جز کمیته مرکزی و تا حدودی تشکیالت تهران)سازمان نیافته  حزب توده به معنای اخص کلمه یک تشکیالت هنوز به درستی

 . بیش نبود

کادرهای قدیمی و رهبران حزب توده به . در واقع حزب در کلیت خود شبکه کاملی از سلسله مراتب مسئوالن باال به پایین بود

عمالً ( به جز موارد معدودی)از انقالب آن لحاظ دانش مارکسیستی و معلومات سیاسی و تجربه کار حزبی در قیاس با اعضای پس 

در هر صورت فاصله محسوسی میان این دو دسته قلیل و کثیر در . در وضعیت استاد دانشگاه و دانش آموز دبستانی قرار داشتند

 . حزب توده وجود داشت

 ر شد که در یک جلسه کاملسیاسی و دبیران، قراهیئت  برای پاسخ به درخواست مصرانه وحدت عاجل مورد نظر بیشتر اعضای

. سیاسی سازمان، کیانوری و عمویی نیز شرکت کرده و نظر قطعی و رسمی کمیته مرکزی حزب توده را به اطالع ما برسانندهیئت 

اگر رژیم حزب را مورد یورش قرار دهد سازمان . تر برود کیانوری معتقد بود که بگذاریم اوضاع کمی پیش. این جلسه برگزار شد

و اگر به هر دو یورش بیاورد، هر دو به طور زیر زمینی به فعالیت . ماند ماند اگر به سازمان حمله کند حزب باقی می باقی میالاقل 

این توضیحات و دالیل نه . نگری سیاسی و عملی مورد توجه و تأکید کیانوری است رسید که نوعی آینده به نظر می. دهیم ادامه می

با توجه به تجارب حزب توده از . طور مشخص پیرامون شرایط سیاسی تحقق وحدت متمرکز بوددر مورد نفس وحدت بلکه به 

 . دید انداز روشن و امیدبخشی در پهنه سیاسی کشور نمی ضربات دوره گذشته، شاید کیانوری، چشم

بختانه موضوع وحدت  مخالفت کیانوری که به قول خودش موضع رسمی کمیته مرکزی حزب را با ما در میان گذاشته بود، خوش

در واقع یکی از . از تصادف روزگار این تعویق برای سازمان به یک شانس استثنائی تبدیل شد. بالدرنگ را به بوته تعویق انداخت

طولی نکشید که رهبری حزب توده به طور دسته جمعی . های کیانوری در فاصله یکی دو ماه بعد به تحقق پیوست بینی پیش

 . بگیرد توانست تمامی رهبری سازمان را نیز در بر  گرفت، این ضربه سنگین می ر وحدت عاجل صورت میاگ. بازداشت شدند

تر سازمان به طور تجربی با تناقض  کادرهای ایالتی و پایین. اما توهم ذهنی من از توانایی تشکیالتی حزب توده چندان دوام نیاورد

دیدند که در درون حزب توده تقلید کورکورانه از رهبران و کادرهای قدیمی  ها به طور مستقیم می آن. حزب توده روبرو بودند

. اما در مقابل، سازمان در همه جا عضو و تشکیالت داشت. در عین حال حزب در همه جا عضو و یا تشکیالت نداشت. حاکم است

گاه به طور مستقیم با بدنه حزب توده  هیچعلت این بود که خود . گاه با مسایل درونی حزب به طور ملموس برخورد نداشتم من هیچ

بار در  در مازندران یک. کاری مستقیم نداشتم یک از رهبران حزب توده تماس کاری و هم و حتا به جز کیانوری و عمویی با هیچ
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ب مالقاتی اما بار دیگر با مسئول یا معاون کمیته ایالتی حز. جلسه مشترک شعبه کارگری شرکت کردم که با مشکلی روبرو نشدم

 . داشتم که مرا نسبت به اوضاع درونی حزب هوشیار ساخت

به خصوص . های قبل، از بسیاری از دوستان تشکیالتی شنیده بودم که حزب توده به لحاظ تشکیالتی وضع مناسبی ندارد طی سال

اند که به دلیل  طلبی ترسو و عافیتنیروهایی که این حزب طی چند سال پس از انقالب جذب کرده، افرادی ( بیشتر و نه همه)بیشتر 

ها با اغراق و  البته این خبر. کرد، وارد حزب شدند خط سیاسی دنباله روانه حزب توده که به ظاهر هیچ خطری آن را تهدید نمی

برای . کردند جایی نمی گفتند و یا قضاوت بی مواضع رقابت جویانه مخلوط بودند اما در واقع دوستان حرف چندان نادرستی نمی

با چرخش . تر مربوط بود ها به زمان قبل البته این مسایل و ارزیابی. کردند های واقعی با اسم و آدرس نیز اشاره می ارایه دلیل به نمونه

ها نیز دچار تغییر شد و دست کم نسبت به امور داخلی حزب بیشتر سکوت و رضا  مواضع خودمان به طرف حزب توده، این ارزیابی

 . پیرامون کادرهای قدیمی متمرکز شده بود  اما همه تعریف و تمجید. شد مشاهده می

اجرایی ایالتی سازمان به منزل مسؤل حزبی در شهر ساری هیئت  مسئول شعبه دهقانی و عضو( شاهرخ)به اتفاق اسماعیل زرگریان 

به یکی از کادرهای شعبه کارگری کمیته شهر ها  ای این جلسه به منظور تبادل نظر و نیز شنیدن برخی از انتقاداتی که توده. رفتیم

در این جلسه که در ابتدا بخشی از وقت جلسه به تبادل بحث سیاسی با تقلید از کیانوری . قائمشهر سازمان داشتند، تشکیل شده بود

امام و  پریالیستیام ضدهای خط مردمی و  های میلیمتری در مورد جناح بندی همان ارزیابی   اش با های کذائی»پرسش و پاسخ « و

بتدریج که صحبت در این زمینه پیش رفت متوجه . سپس به موارد مشخص و از جمله مورد انتقادی پرداختیم. گذشت... موانع و

بر پایه این . های سر پوشیده در مورد دوست قائمشهریمان تبدیل شده است شدم که موضوع از انتقاد گذشته و بیشتر به بدگوئی

من تا آن زمان چنین فردی را در تشکیالت ! شد ای معرفی می تجربه، تنگ نظر و حتا بدجنس و ضد توده فردی بی ها، رفیق ما گفته

من . کرد اطالعی  شاهرخ نیز از این قضیه اظهار بی. با فرد مزبور نیز هیچ آشنایی مستقیم و حضوری نداشتم. شناختم قائم شهر نمی

های آن  بر خالف گفته. دختر یا خانمی با تجربه کارِ کارگری و مردمی بود مالقات کردمبعداً با این دوست که . قول بررسی دادم

برایم روشن شد که وی بیش از حد انتظار توانا و هوشیار است و . ای، من حتا مجذوب دقت و هوشیاری و تجارب غنی او شدم توده

ای در کار  تجربه توده جا و رفتارهای تقلیدی مسئوالن بی ی بیها اش، از دخالت با توانایی و دقت و اعتماد به نفس در خور احترام

 . سازمان، ممانعت به عمل آورده بود

متوجه شدم که آن همه انتقاد و بدگویی علیه این . خواستند امکانات ارتباطی او را با هر بهایی از دستش در آورند ها می ای توده

ای بیشتر به برخوردی حذفی و تعویضی شبیه است تا یک  رد طرف تودهپی بردم که برخو. رفیق از کجا سرچشمه گرفته است

دار نسبت به حزب توده در من  آیند ریشه در این زمان دوباره احساس ناخوش. برخورد منطقی با رعایت حق اظهار نظر دوست ما

گری  دن حزب توده دچار ذهنیمتوجه شدم که در مورد حدود عقب ماندگی سازمان و میزان به اصطالح پیش رفته بو. بیدار شد
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تر و درعین حال به خود  و کارآمد تر با تجربهها  ای متوجه شدم که اعضای سازمان در بسیاری موارد به مراتب از توده. ام جدی شده

 . ای که حزب توده ادعاهای زیادی در این زمینه داشت ترند حتا در مسایل کارگری و توده متکی

 

بحث در این زمینه با کیانوری قانع کننده . ، از طرف رفقای ما سواالت و ابهامات فراوانی وجود داشتدر مورد مسایل ادامه جنگ

کیانوری قادر نبود به تناقضات . شد این بحث که اختالف نظرهایی در البالی آن وجود داشت در هر جلسه همیشه مطرح می. نبود

تر از سوی امیر  پیگیری در این بحث که بیشِ. کرد ما را قانع نمی توضیحات او. آشکار سیاست جنگی حکومت پاسخ روشنی بدهد

: او ناگهان به میان حرف امیر پرید و گفت. شد، سرانجام کار را به استیصال و عصبانیت البته پنهان کیانوری کشاند ممبینی دنبال می

رفیق کیانوری اگر حرفی : امیر نیز متقابالً گفت! سیاسی باید تصمیم بگیردهیئت  !زنید اش حرف می شما به جای تصمیم گرفتن همه

. ها بدین مرحله رسید، موضوع متوقف شد وقتی که بحث! لطفاً بدون نوبت صحبت نکنید! داری باید در نوبت خودت صحبت کنی

ام  ر مخیلههرگز د. این واکنش کیانوری خشم مبهمی در من به وجود آورد. فرخ به موقع برای تغییر فضا، بحث دیگری پیش کشید

به خصوص در . طلبی نبودم خودم نیز هرگز آدم مطیع و تسلیم. گنجید که در چنین سطحی کار به برخوردهای چکشی برسد نمی

به . دار مرا برانگیخت به همین دلیل این برخورد کیانوری، حساسیت ریشه! مورد زیر پا گذاردن حق و حقوق افراد و طبعاً خودم

اگر موضوع . کمی سکوت نیز بر قرار شد. تعدادی از رفقا به این حرکت کیانوری حساس شده بودند استنباط من در آن زمان،

های  ها یاد آور شدم، هنوز روح و روان ما حتا تا سال طور که بار همان. توانست به مجادله جدی بیانجامد شد حتا کار می عوض نمی

حرمتی و تعرض به حقوق دیگران وجود  برای ایستادن در برابر زورگویی، بیهنوز در ما نیروی قوی و انرژی زیادی . بعد فدائی بود

 . به هرحال این جلسه را هم پشت سر گذاشتیم. داشت

ای امام و انتظارات ذهنی ما از تغییرات اوضاع به سود  ماده ۵در جلسات مشترک، مسایل مهم روز مانند جنگ، تأثیرات اعالمیه 

کاری  در تمام موارد به زعم ما اصول پنهان. ز مسایل وحدت و چگونگی تحقق آن و غیره صرف شدهایمان و نی نظریات و برنامه

بتدریج بحث در مورد رعایت مسایل . شد جلسات معموالً به طور چشم بسته تشکیل می. شد برای تشکیل این جلسات، رعایت می

به )او در یکی دو جلسه آخر . داد یش از پیش حساسیت نشان میکیانوری در اواخر، خود به این مساله ب. امنیتی به درون جلسه کشید

رسید  که بالفاصله بعد از آن او و بسیاری از رهبران حزب توده دستگیر شدند، مشوش به نظر می( خصوص آخرین جلسه مشترک ما

بهتر است ! یاجی نیستکیانوری گفت احت. وقت غروب یکی از دوستان چراغ اتاق را روشن کرد. و به قول معروف تو فکر بود

های امنیتی  واقعیت این بود که دستگاه. رسید او از وضعیت امنیتی خودشان، اطالعات و اخبار خوبی ندارد به نظر می. خاموش باشد

ب سفارت اتحاد  -گ -افسر سابق کا)های امنیتی غرب به ویژه پس از فرار کوزیتچکین  رژیم جمهوری اسالمی با کمک سیستم

ای به نفوذ اتحاد شوروی و در نتیجه به حزب توده داشتند، طی چند سال چنان  به انگلستان، که حساسیت ویژه( هرانشوروی در ت

چنانی ما در مورد ورود به جلسات و غیره کمکی به مسایل  های آن بافت رهبری حزب را شناسائی و تحت کنترل داشتند که رعایت
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کیانوری و . اما کار از جای دیگر خراب بود. گرفت ها انجام می کاری یشه با رعایت پنهانالبته تشکیل جلسات ما هم. کرد امنیتی نمی

 ! گفتند که بیشتر رهبران حزب تحت تعقیب و یا مراقبت هستند عمویی می

آن . مناسبات سازمان و حزب در سطح رهبری، قطع شد. با دستگیری رهبران حزب در بهمن ماه، وضعیت جدیدی به وجود آمد

ها را تهدید  زدند که خطر بازداشت آن ها با فرار جاسوس سفارت شوروی به غرب، حدس می ای که من به یاد دارم، توده طور

سر انجام در اسفند ماه همین سال یک خانه در . به مازندران منتقل شده بودم هنوز جای ثابتی نداشتم ۱۰من که از اواسط . کند می

خواست که فوراً  پور، طی پیغامی ته از سکونت در منزل جدید نگذشته بود که مجید عبدالرحیمهنوز یک هف. شهر بابل کرایه کردم

مجید گفت که من و مهرنوش باید ظرف چند روز خودمان را برای خروج از کشور و رفتن به اتحاد . رفتم. به مالقات او بروم

با همه . ن شدن اوضاع، دو باره به کشور برخواهید گشتاو گفت این سفر شش ماهه خواهد بود و پس از روش. شوروی آماده کنیم

به اتفاق چند تن دیگر از  ۰۴۱۴تنگناهایی که به لحاظ عملی برایمان وجود داشت، یک هفته بعد، یعنی در دوم فروردین سال 

 [ ۲۱. ]اعضای کمیته مرکزی از طریق مرز آستارا به اتحاد شوروی رفتیم

انتقادات گذشته . دانستم وروی کامالً مثبت بود، به طوری که این کشور را مرفه و پیش رفته میدر این مقطع تصور و قضاوتم از ش

زاده پویان تا سه چهار سال قبل از این تاریخ نسبت به  ام در گروه عباس مفتاحی احمد انقالبی -که از اوایل شروع فعالیت سیاسی

ام نسبت به شوروی،  تغییر نظری. آمیز داده بود مثبت و حتا شوقبینی و قضاوت  شوروی داشتم اینک جای خود را به یک خوش

آیند جدیدی نسبت به حزب در من در حال  با این تفاوت که بتدریج احساس ناخوش. ام نسبت به حزب توده بود متشابه تغییر نظری

همان دو سه ساعت اول ورود به    در. جوانه زدن بود اما من هنوز معجزات و کرامات بهشت موعود زمینی جدیدم را ندیده بودم

 !! اتحاد شوروی احساس متشابه حزب توده نسبت به این کشور در من شروع به جوانه زدن کرد

 

   ۴۰۰۲پایان آپریل 
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 : نوشت پی
 

ودی کسان محد. ها از حقیقت غرق صمد بهرنگی، مطلع نبودند واقعیت این است که تقریباً همه نیروهای ضد رژیم در آن سال[ ۰] 

و بیان حقیقت مردد مانده »! مصلحت سیاسی« میان ، متأسفانه (به ویژه خود حمزه فراهتی تنها شاهد ماجرا)این امر واقف بودند  که به

های طوالنی در ادبیات سیاسی  با سکوت و طفره رفتن از این حقیقت، شایعه قتل صمد بهرنگی طی سال. و به راه مصلحت رفتند

 . داشته شدکشورمان یک حقیقت پن

ولی پس از انقالب گویا اصل این جزوه به نام احمد فرهودی چاپ . این جزوات بعداً در زندان توسط من و رحیم بازنویسی شد[ ۴] 

 . و منتشرگردید

 های عمومی ملت و کشورمان گی متأسفانه در نگاه و بینش ایدئولوژیک و طبقاتی ما جایی برای حضور و دخالت عوامل و ویژه[ ۴] 

در واقع منافع ملی . گیرد های اجتماعی گوناگون شکل می ما توجه نداشتیم که ملت از مجموعه طبقات و گروه. وجود نداشت

این . شود دار توجیه و تفسیر نمی منافع ملی فقط از دیدگاه یک طبقه خاص مثالً طبقه کارگر و یا سرمایه. هاست برآیند منافع همه آن

 -به ویژه در جهان امروز حفظ منافع مشترک جهان. المللی و جهانی نیز صادق است ه ملی در ابعاد بینامر البته عالوه بر محدود

آمیز طبقاتی  تر از مناسبات تخاصم جانبه تر و همه مراتب گسترده های اجتماعی روی زمین، که به بشری همه طبقات و گروه

بشری ما را در بر  -کم گرفتن آن، که در واقع هستی ملی و جهان ستدیده گرفتن و یا حتا د نا. وضوح تقدم دارند هاست، به  آن

 .. گیرد، فاجعه بار است می

گاه در سوگ هیچ  سال، هیچ ۴۰ناگهان تا اعماق وجودم متأثر شدم من طی این  نوشتم نیمه شبی بود، به وقتی این سطور را می[ ۲] 

 . مرا منقلب کردها به کلی  اما یادآوری این خاطره. رفیقی نگریسته بودم 

ها دارد که از  ای از روند سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور در آن روز جانبه بررسی دقیق این موضوع نیاز به تحلیل همه[ ۸] 

 . حوصله بحث کنونی خارج است

زندگی در  نامه انضباطی ی فدائی خلق، آئینها چریکبعد از شروع مبارزات چریک شهری، طولی نکشید که در سازمان [ ۱] 

، موظف به خواندن ۸۲مهرنوش یکی از رفقای چریک، در بدو ورود به سازمان در سال . اجرا گذاشته شد های تیمی تدوین و به خانه

آنان موظف . بود در خانه تیمی ها چریکبنا به گفته او، مواردی از آن مربوط به پوشش . نامه شده بود و رعایت کامل این آئین

پوشیدن تونیک و شلوار گشاد با جوراب سه ربع کلفت  زنان چریک موظف به. ای آستین دار با رنگ تیره بودنده پوشیدن لباس به

. برای استتار اسلحه اجتناب ناپذیر بود ها چریکپوشش گشاد برای همه . آنان مجاز نبودند پیراهن آستین کوتاه بپوشند. بودند
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های تیمی  طبعاً در بسیاری از خانه. های تیمی مقرراتی را در نظر گرفته بود خانه نامه جدا از این مساله برای طرز زندگی در آئین

بود، تنها برای شنیدن اخبار  که داشتن تلویزیون الزامی های تیمی در برخی از خانه. تناسب محله سکونت تلویزیون وجود نداشت به

کرد که اگر  کسی هرگز وقت آزاد پیدا نمی. وجه مرسوم نبود هیچ تماشای فیلم و موسیقی تلویزیونی به. گرفت مورد استفاده قرار می

 . خواست به این امور بپردازد می

ها، در چهارچوب کلی نگاه به آینده قرار  ، در برگیرنده همه آن نیروهای انقالبی است که در آن سال»همه « منظور من از[ ۷] 

های جمهوری  کردند و به جای آن شکلی از نظام ظام پارلمانی را نیز نفی میها با چنین نگاه کلی و عمومی، ن آن! داشتند و نه گذشته

های  ها در اندازه و شتابی کم و بیش روشن، از تفکر سنتی و آموزه هر یک از آن. خواستند خلقی غیر پارلمانی را برای کشور می

مخالفت آنان با مدرنیزاسیون شاه، . ن قرار داشتندآنان به طور کلی در چهار چوب عمومی تفکر جامعه مدر. آن، فاصله گرفته بودند

داری و استبداد  های کهن دینی نبود بلکه بیش از هر چیز از موضع مخالفت و ضدیت با نظام سرمایه ها و آموزه از سنگر دفاع از سنت

آنان . داد در کشور سوق میدرجات در مقابل تحوالت جاری  فردی شاه و فقدان شرایط آزادی سیاسی در کشور بود که آنان را به 

شان به طور  ها، نیروهایی بودند که نگاه همان سال   البته در. دارانه بودند جای مدرنیته سرمایه نهایت خواهان مدرنیته سوسیالیستی به  در 

و آرزوهای دانستند و مدرنیزاسیون را در مقابل آمال  را به ویژه از نظر فرهنگی دشمن می»مدرنیته « مشخص به عقب بود و

را با  محمدرضاشاهی، بسان پوششی بود که مخالفت بنیادی آنان »استبداد « در افتادن با. دیدند ایدئولوژیکی و سیاسی خود می

با این همه این بخش از نیروهای سیاسی نیز از دامنه تأثیرات مدرنیته و . کرد تحوالت ساختاری که در کشور جریان داشت، پنهان می

 . ر نقاط دیگر جهان وجود داشت به کلی برکنار نبودندمبارزاتی که د

 . شد طور انفرادی با اعضای دیگر مرتبط می در روابط زنجیری، واحد پایه تشکیالت، فرد بود که غالباً به [ ۵] 

محمد رحیم  -دیشعاع الدین مشی: ی مسلحانه در جنگل کشته شدند، عبارتند ازها درگیرینام سیزده تن به اضافه دو تن که در [ ۱] 

محمد علی  -صفائی فراهانیاکبر  علی -هوشنگ نیری -ناصر سیف دلیل صفائی -جلیل انفرادی -اسماعیل معینی عراقی -سماعی

 -اسکندر رحیمی مسچی -احمد فرهودی -محمد هادی فاضلی -عباس دانش بهزادی -هادی بنده خدا لنگرودی -محدث قندچی

 . حاقیپور اصیل و محمد مهدی اس غفور حسن

حسین « یکی از خوانندگان این کتاب، طی یک یاداشت اینترنتی نوشت این شعر از آقای. شناسم من سراینده این شعر را نمی[ ۰۰] 

من ضمن پوزش . و در پایان یادداشت خود مرا به راست گویی دعوت کرد  است که در مخالفت با دیکتاتوری سروده شده»مشرف 

دانم که نام سراینده آن کیست؟ با اینکه از منتقد محترم خواستم که اطالعات بیشتری  وز به یقین نمیاز شاعر محترم این شعر، هن

من فقط . برای مستند کردن نوشته خود در اختیارم قرار دهد تا در چاپ آتی ادای وظیفه کنم، متأسفانه پاسخی دریافت نکردم

که سراینده آنچه قصد و هدفی و یا موضع سیاسی داشته،  نظر از این فبرداشت خودم را از این شعر و تأثیراتش در آن زمان، صر

 !. همین. نوشتم
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نژاد، حمید اشرف، امیر پرویز پویان، رحمت پیرونظیری،  عباس مفتاحی، اسکندرصادقی: اسامی این نه تن عبارت بودند از[ ۰۰] 

 . پور، محمد صفاری آشتیانی و احمد زیبرم جواد سالحی، منوچهر بهائی

گان  یکی دیگر از شکنجه شده( وکیل)جویی در مورد دوست گرامی هوشنگ عیسی بیگلو  سه چهار سال بعد همین شکل دل[ ۰۴] 

 . های طوالنی مقاومت کرده بود، انجام گرفت ساواک که جانانه در مقابل شکنجه

ها نه نفر  تعداد این دسته از اعدامی. ن را نوشتمها، ده تن ذکر کردم اما اسامی نه ت در متن چاپی، شمار این دسته از اعدامی[ ۰۴] 

 . بودند و عالوه بر علینقی آرش، حسن سرکاری نیز از شاخه تبریز نبود

 

او با توجه به تجارب زندگی در زندان و سابقه مبارزاتی . هایی که بیژن جزنی بود، وضع نسبتاً متفاوتی وجود داشت در زندان[ ۰۲] 

. تهران، تشکیالت مخفی درون زندان را به وجود آورد  همان آغاز ورود به زندان   دهی خود، از و توانائی فکری و سازمان

  

به همین دلیل میان این دو . رشید با پدرش اختالف ایدئولوژیکی داشت. بود( امام جمعه ارومیه)رشید حسنی فرزند مالحسنی [ ۰۸] 

در جریان . مناسبات رشید با پدرش پس از انقالب تغییر نکرد. گرفت یهای زیادی از طریق نامه نگاری صورت م مجادالت و بحث

مال حسنی از دستگیری رشید . های گسترده  نیروهای دگراندیش، رشید نیز دستگیر و توسط جمهوری اسالمی اعدام شد سرکوب

منتقل کند تا شاید بتواند با تبریز  وی حتا سعی کرد تا رشید را به زندان. بسیار ناراحت بود و  تالش کرد تا او را اعدام نکنند

حسنی در . ولی علیرغم خواست او، رشید اعدام شد ،حتا قول گرفته بود که او را اعدام نکنند. نفوذ، کاری برایش انجام دهد اعمال

  .آن را انکار کرد اما بعداً در دستگیری رشید دخالت داشت، کتاب خاطراتش نوشت

دوست . شدگان نوشته بودم ، من نام اسداله الجوردی را به اشتباه جزو نادم(، استکهلم۴۰۰۲امبر انتشار سپت)در این کتاب [ ۰۱] 

ها به  همان روز   در اینجا ضمن پوزش از این اشتباه سهوی، باید بگویم که محکومیت الجوردی در. اشتباهم آگاه کرد عزیزی مرا به

 . ای که توسط رژیم با تبلیغات و سرو صدا همراه بود، نداشت اد کردن عدهآزادی وی از زندان هیچ ربطی با آز. پایان رسیده بود

فردی بنام آقای مسعود رضائی نقد مفصلی بر کتابم نوشت که در »دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران « در سایت اینترنتی[ ۰۷] 

نکته مهمی که در آن وجود داشت . وردممن به طور تصادفی به این نقد برخ. این سایت درج شد ۰۴۵۷اردیبهشت  ۰۴پنجشنبه 

در طول تاریخ و از جمله تاریخ معاصر ایران، روحانیت و به طور کلی پاسداران دین متحد »: مربوط به این جمله در کتاب بود

  کنید این عبارت بیش از حد یک طرفه و یک همان طورکه مالحظه می   (۰۷۸ص)« .اند طبیعی دستگاه استبداد حاکم بوده

دانم اما  من دالئل و توضیحات منتقد محترم را درست نمی. های اخیر است کردن مطلق کل روحانیت با سلطنت در صدهه سهکا

حاصل آن حذف این حکم نادرست از کتاب و . طرح موضوع از جانب ایشان موجب شد تا تعمق و مطالعه بیشتری انجام دهم

 . دتدقیق و تصحیح فشرده در متن است که مطالعه کردی
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وزیری  پس از انتشار کتاب، اولین انتقادی که یکی از خوانندگان گرامی با من در میان گذاشت مربوط به موضوع نخست[ ۰۵] 

اشاره بسیار مختصر و گذرای من در کتاب، در قیاس با دیگر رویدادهای مهم تاریخی پیش از سقوط رژیم شاه . شاهپور بختیار بود

 ۸۷بختیار در پذیرش پست نخست وزیری شاه، یکی از رویداهای مهم چند هفته پیش از انقالب بهمن  اقدام. از هر نظر نارسا بود

های  بندی این شخصیت سیاسی به اصول و پرنسیب گرچه اندیشه و اقدام سیاسی بختیار به شکست انجامید اما پای. است

روحانیون فقیه  والیت و استقرار نظام ۸۷ای پس از انقالب رویداده. ها نخواهد رفت دموکراتیک، در تاریخ میهنمان هیچگاه از یاد

 . اصولی و بنیادی بختیار مبنی بر جدائی دین از قدرت و حاکمیت، را به ثبوت رسانده است  بر کشور، صحت موضع

همراهی و  منظور من از حداقل آمادگی و ظرفیت ملت ایران در آستانه انقالب بدان معنا نیست که ملت خود بدون کمک،[ ۰۱] 

در . راهگشایی جدی و مسئوالنه روشنفکران و مبارزان راه آزادی و دموکراسی قادر بود راه خویش را به سوی دموکراسی پیدا کند

ها میلیون جمعیت روستایی، فقرگسترده، تناقضات  تر مانند کشور پهناور هند در میانه قرن گذشته با وجود صد مانده جوامع عقب

اش برقرار  ای یره، روشنفکران و پیشروان سیاسی جامعه توانستند نظام پارلمانی را دست کم در سطح اولیه و پایهقومی و مذهبی و غ

 . کنند

های آزادی طلبانه ملت ایران بدون ایفای نقش و مسئولیت روشنفکران و مدعیان آزادی بر پایه یک نظریه  طبیعی است که خواسته

ها و در شرایط شور و جذبه  به ویژه در آن سال(. و نخواهد بود)واقعی ملت، تحقق یافتنی نبود گوی نیازهای تاریخی و  سیاسی پاسخ

در چنین . تر بود تر و دشوار خمینی و پیروان وی در انقالب، تحقق این خواست به مراتب پیچیده اهلل  سنگین ملت نسبت به آیت

تر و درک و دانش  ها، مستلزم شرکت مسئوالنه ها از آن تودهیز آم تعصب شرایطی ایستادگی در برابر رهبران روحانی و پیروی

سخن من نیز متوجه همین تشتت و . تر به ویژه هماهنگی و یاری کلیه نیروهای مدعی آزادی خواهی جامعه بود سیاسی عمیق

هدات ملی و همگانی انقالبی بدون توجه به تع -بخش اعظم نیروهای سیاسی. هاست ها و خودمحوری تضادهای نظری و پراکندگی

و کوشش مشترک برای استقرار ساختار سیاسی قدرت و به زبان امروزی نظام سیاسی سکوالر، غیرموروثی و غیرایدئولوژیک، 

رفته و کنونی  های پیش ساختار الئیک قدرت سیاسی نیز مشابه مدل« .هرکدام تنها در فکر تحقق برنامه نوشته و نانوشته خود بودند

تحقق این خواست مستلزم درنظر گرفتن مجموعه شرایط خاص سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعه . ای غربی نیستموجود در اروپ

 . و کشور بوده و خواهد بود

تواند مستمسکی برای گریز از مسئولیت  با کمک و آراء همین ملت برقرار شد، نمیفقیه  والیت اینکه بعد از انقالب حکومت[ ۴۰] 

های اجتماعی  های رهبری جنبش گی طبیعی است که خصوصیت و ویژه. ها باشد میدان سیاست در آن سالمبارزان و مدعیان در 

ها و تمایالت اصلی روحانیون سنتی و در رأس آنان  خواست. نقشی بس جدی و تعیین کننده در تحوالت سیاسی و اجتماعی دارد

بخش اعظم ملت در تناقض جدی قرار داشت، با این وجود  خمینی، در ابعاد اجتماعی و ملی با خواست و تمایالت اهلل  آیت
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آمیز از ضعف و تشتت و تناقضات  گیری موفقیت ها و ماجراهای پیچیده و همراه با شک و ناباوری و بهره روحانیون تنها با مانور

 . به عرصه عمل درآورندتوانستند مقاصد خود را ... های خاص و ها و موقعیت نیروهای مدعی آزادی خواهی و استفاده از شانس

اهلل خمینی بودند اطاعت و  های سنتی که مقلد مذهبی آیت اما برای آن دسته از مذهبی. منظور در همه جا اکثریت ملت است[ ۴۰] 

 . تقلید از مرجع مذهبی برایشان الزامی و بدیهی بود

. شد ترین مساله محسوب می ها مهم مارکسیست مساله قدرت سیاسی و تصاحب آن از لحاظ نظری و تئوریکی نزد ما و همه[ ۴۴] 

بندی به  البته پای. بودند بند می ای به دقت پای نامیدند باید به این اصل اساسی و پایه لنینیست می -همه کسانی که خود را مارکسیست

و یا اصوالً چنین . برداشت توان گامی واقعی به سوی تحقق آن چنین اصولی به معنای آن نبود که در هر لحظه و با هر تاکتیکی می

باور نظری برای کسب رهبری یا هژمونی طبقه ! دهی شده و متضمن مقصود بودند بینی سیاسی و عملی سازمان هایی از روی واقع گام

در اما باتکاء چنین باورهای تئوریکی بود که . کارهای درست تحقق آن نبود کارگر بر جنبش و انقالب، عموماً به معنای داشتن راه

همه جریانات انقالبی و ایدئولوژیکی مختلف از . را در نظر گرفت بایست به شکلی آن هر مورد و در هر عمل و اقدام سیاسی، می

های  ها و شیوه در دوره مبارزات چریکی قبل از انقالب به دلیل اعتقاد به این اصول بود که خط مشی. این نظر مشابه یکدیگر بودند

بخش بزرگی از نیروهای سازمان، به دلیل چنین . گرفتند عملی قرار می زیر اتهام سنگین اپورتونیسم و بی مبارزاتی غیر مسلحانه

که  همه ما از این. کردند ها از پذیرش پیروزی قیام و حتا وقوع خود قیام خودداری می باورهای ایدئولوژیکی مارکسیستی تا مدت

پذیرفتیم و حتا از اعتراف به  ما رهبری هیچ نیرویی را نمی. ود، ناخوشنود بودیمجنبش و انقالب تحت رهبری روحانیون قرارگرفته ب

به نظر من ما جز به خود، به هیچ نیرویی، به . کردیم خودداری می( به استناد و اتکاء اصول نظریمان)رهبری حی و حاضر روحانیون 

تر از همه  ای که داشتیم، خود را شایسته وای هر ناتوانیما س. ای نداشتیم دلیل باور به یک رشته اصول نظری مارکسیستی، توجه

 . چرا که تحقق همه اهداف نظری و اجتماعیمان در گرو کسب قدرت سیاسی قرار داشت. دانستیم می

سابقه در کشور، خواهی نخواهی اکثریت قریب به  اما شرایط انقالب و تحوالت عظیم و بی. اندیشیدیم در آن زمان ما همه چنین می

های  های خاص خودمان صادقانه به ناتوانی و ناپختگی ما اغلب در جمع. داد تفاق ما را در تنگناهای فکری و نظری و عملی قرار میا

های انقالبی مارکسیستی،  اما متأسفانه به دلیل سنگینی تعصبات و ادعا و رسالت. کردیم سیاسی، فکری و تشکیالتیمان اذعان می

 . قمه را به اندازه دهانمان برداریمحاضر نبودیم به اصطالح ل

حتا دو سال بعد که سازمان به واقعیت . مساله کسب قدرت سیاسی نزد ما، یک مشکل عملی و اجرایی بود تا نظری و اعتقادی

یزی مساله مرکزی در این اعتراضات چ. ای در میان نیروهای خود روبرو شد اهلل خمینی اذعان کرد با اعتراضات گسترده رهبری آیت

جز زیر پا گذاردن اصل رهبری یا هژمونی طبقه کارگر نبود که سازمان در مجادالت و مشاجرات تئوریکی با همه رقبای نظری خود 

شد که همیشه بر نقش طبقه کارگر و  رفت این امر موجب نمی با اینکه سازمان به دنبال حوادث می. فشرد وقفه بر آن پای می بی

با . های زحمتکش جامعه تأکید نکند های توده در تعمیق انقالب و تحقق خواست( ی سازمان در آن زمانیعن)روان انقالبی آن  پیش
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این استدالل که . رسد های توفانی، عجیب به نظر می مسلکی در آن سال -نگاه امروزی بسیاری از ما، یادآوری این گرایشات نظری

نداشتن نقشه و راه روشن و مستقیم . ای باشد لزوماً چنین نیست قشه شسته و رفتهاندیشد لزوماً باید دارای ن هر نیرویی که به قدرت می

ما در آن زمان . وجه به معنای نداشتن تمایالت جدی و اعتقادی برای کسب قدرت سیاسی نبود برای رسیدن به مقصود به هیچ

نیروهای سازمان را همین دغدغه نظری تشکیل  ترین دغدغه اکثریت قریب به اتفاق به همین دلیل مهم. لنینیست بودیم -مارکسیست

وجود  های چپ و مارکسیستی را به باور به این مبانی نظری بود که کشمکش دایمی درون تشکیالتی و میان همه جریان. داد می

 . ای بیش نبود ها در واقع چیزی جز نزاع بر سر پشم خرس شکار نشده هرچند که این کشمکش. آورد می

ها مساله  رد که یکی از اتهامات تحقیرآمیز و دردآور اما همیشگی در میان جریانات مارکسیستی انقالبی در آن سالنباید فراموش ک

شد که تالش و یا  طرح این اتهامات از این گمان ناشی می. بود« ییبورژوا خردهبورژوایی و یا »به ویژه از جریانات « دنباله روی»

یکی از جرایم و یا در . گیرد ا هژمونی طبقه کارگر در انقالب دموکراتیک، صورت نمیتأکیدی جدی برای تأمین اصل رهبری ی

هایی که  ها و رسالت اینکه میان ادعا. های انقالبی و از جمله ما در آن زمان همین مساله بود واقع اتهامات حزب توده از سوی چپ

های فاحش برای تحقق آن، این همه فاصله وجود  و ناکارآمدی ها های انشعابی آن قایل بودند با ناتوانایی سازمان و تمامی بخش

این کتاب در . هاست ترین جریان چپ مارکسیستی کشورمان در آن سال های بزرگ از تجربه بزرگ داشت خود یکی از آموزه

 . ها را نشان دهد کرد کوشد همین تناقضات و عمل واقع می

حفظ و تقویت روحیه وحدت و همبستگی ملی در میان مبارزان مناطق قومی  های مارکسیستی در به نظر من نقش سازمان[ ۴۴] 

ها در واقع اولین نیروهای سیاسی بودند که وحدت و همبستگی ملی را با به رسمیت  مارکسیست. ایرانیان، غیر قابل انکار است

با متالشی . ، تلفیق کرده بودند«شتحق تعیین سرنو»های ساکن کشور با شعار  و تأمین حقوق اقلیت( ملی)شناختن کثرت قومی 

های مارکسیستی، گرایشات گریز از مرکز در بسیاری از مبارزان مارکسیست سابق، شکل گرفت و در خارج از کشور  شدن سازمان

مساله از  این. افراطی تقویت و یا ایجاد شدند( قوم گرایانه)« گرایانه ملی»های چپ، نهادهای  عمدتاً با مشارکت فعاالن سابق سازمان

 . تواند مورد بررسی و پژوهش جداگانه قرار گیرد این زاویه می

، به «های آرزو سفر با بال»ای به نام نگاهی به  در مقاله( ۴۰۰۱ژانویه ) ۱۲، با نام عباس هاشمیان، در مجله آرش شماره «هاشم»[ ۴۲] 

به . ام ه عنوان مسوول ستاد در این مورد معین، تعمدی داشتهانتقاد هاشم این است که در ننوشتن نام وی ب. کند این نکته اشاره می

همان است که در کتاب    تر از نظر من درست. همین دلیل این سوء تفاهم را با افزودن نام وی در متن اصلی کتاب بر طرف کردم

فدایی را در سیاسی است که همه طیف مبارزان  -به طور کلی موضوع مربوط به یک موضع ملی. چاپ شده آمده است

حتا یک هوادار ساده و یا حتا یک فرد معمولی ایرانی عموماً به . مساله اصوالً ربطی به جایگاه تشکیالتی افراد ندارد. گرفت برمی

با آوردن تنها نام مسوول، گویا دیگر مسوولین عمالً موجود ستاد در آن زمان، حساسیت . نکرده و نخواهد کرد چنین مسایلی تمکین 

این مسوولین به شمول . بودم مسوولین ستاد قاطعانه پاسخ منفی دادند  من نوشته. وضع روشن و قاطعی در این زمینه نداشتندو یا م
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. درست است که هاشم مسوول ستاد شد. ها را در متن نوشتم گزاران ستاد شورا تر نام پایه من پیش. هاشم مسوول وقت ستاد نیز هست

اری کرده و در ایجاد و برپایی شوراهای کشاورزان ذگ فرهنگی خلق ترکمن را پایه -ن سیاسیاما دیگران پیش از هاشم کانو

شده به   البته همه آنانی که در طول بازداشت هاشم امور دفاع و سنگربندی در برابر جنگ تحمیل. های زیادی برداشته بودند گام

من در این مهم به وجه عمومی آن روحیه و . زمره مسوولین بودند بس و غیره را رهبری کردند، در ها و برقراری آتش ستاد و ترکمن

  ای توانست شبهه به گمان من نوشتن نام یک نفر به عنوان مسؤول ستاد، نوعی ایجاد تمایز بود که می. موضع سیاسی توجه داشتم

و . استفاده کردم« مسوولین»کلمه  از این روی من در کتاب به طور کلی از. هرچند ناچیز در مورد بقیه مسؤولین به وجود آورد

 . وارد منتفی گردد کنم تا این برداشت نا را اضافه می« هاشم»اینک نام 

من قبالً اشاره کردم که رهبران وقت سازمان تا مدتی پس از انقالب همانند بسیاری دیگر از کادرهای سازمان، غالباً پس از [ ۴۸] 

. گرفت ها نیز دیر می شدند و به اصطالح آنتن آن ج و حتا جنگ، از وقوع آن باخبر میی مختلف از جمله بروز تشنها درگیریبروز 

 . ها شروع جنگ گنبد بود یکی از این نمونه

ها در  ها در این زمینه به گفته مجید اختالف نظر. کردند همه اعضای رهبری و تشکیالت در آن زمان یکسان برخورد نمی[ ۴۱] 

 . افزود اد تناقضات مورد اشاره میرهبری وجود داشت که به ابع

. ای وجود داشت عادالنه توجهی غیر با وجود چنین وضعیتی که برای قاسم ایجاد شده بود در رهبری سازمان نسبت به او بی[ ۴۷] 

ش های قاسم تال پذیری متأسفانه من به سهم خودم برای تغییر شرایط او و به خصوص معرفی و دفاع از شخصیت، صداقت و تحمل

 . بنا حق به عضویت کمیته مرکزی در نیامده بود ۱۰او تا اوایل سال. موثری نکردم

او در زندان با نظرات بیژن جزنی آشنا شد و . ، لیسانس فیزیک و افسر وظیفه بود۸۰رضا غبرائی هنگام بازداشت در اوایل سال [ ۴۵] 

نقش وی در . به سازمان پیوست ۸۸بعد از ضربات سال  در زندان مشهد محکومیت چهار سال خود را به پایان رساند و درست

های رضا با متقاعد کردن  تالش. برد نظرات بیژن جزنی با توجه به روش آرام، استداللی و اعتماد برانگیزش برجسته است پیش

 . گرایانی چون هادی و قاسم سیادتی به نتیجه مثبت رسید نظامی

 

چنینی  ها و همه مدارک و اسناد این به نظرمن این. و اگر باقی ماندند اکنون در کجا هستند ها چه شدند دانم این نوار من نمی[ ۴۱] 

داری شوند که عموم عالقمندان و  تعلق به جبنش دارند و باید در جای مطمئنی به عنوان بخشی از اسناد تاریخ جنبش چپ ایران نگه

های پیش و پس از انقالب، تمامی اسناد درونی  ها از فعالیت ت دههپس از گذش. گران بتوانند به آن دسترسی داشته باشند پژوهش

« هیأت اجرایی»، «هیأت دبیران»، «هیأت سیاسی»، «کمیته مرکزی»و « مرکزیت»های  مانند مذاکرات، مباحثات و تصمیمات ارگان

به شمول همه )خلق و فداییان خلق ی فدایی ها چریکگیری سازمان  های تصمیم ها و سایر ارگان ها و کنفرانس و نیز پلنوم... و

اسناد دست کم بخشی از مجموعه مبارزات سیاسی و اجتماعی   این. دیگر اسناد درونی نیستند( های از هم جدا شده ها و شاخه گروه
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هم را اند که این م های فدایی موجود در خارج از کشور بیش از همه موظف بدیهی است که سازمان. دهند ملت ایران را بازتاب می

 . آوری و طبقه بندی کرده و بدون ایجاد مشکل و مانع و سانسور در دسترس عالقمندان و پژوهشگران قرار دهند جمع

گوید که او قبل از مهدی فتاپور موضوع را با برخی از دوستان در میان گذاشته بود و به  پور می در این مورد مجید عبدالرحیم[ ۴۰] 

در . اما من این گفته مجید را نتوانستم به خاطر بیاورم شاید دیگر دوستان به یادشان باشد. قع شدهمین علت مورد اعتراض وی وا

. گوید مهدی فتاپور نیز حکایت دیگری می!. ها دخالتی نداشته است ها و شمارش آن آوری رأی گوید که او در جمع ضمن مجید می

به همین دلیل ابتدا از . گیری شود چریک رأی ۴۱د از میان تعداد حدود اصرار داشت که فقط بای( هادی)به گفته وی احمد غالمیان 

اما فتاپورکه از انتخاب هادی نگران . شد گیری شد که در آن هادی به دلیل داشتن یک رأی اضافی انتخاب می میان این تعداد رأی

این قضیه مورد . شود اما بالفاصله پشیمان می. کند مجید نیز چنین می. خواهد که رأی خود را از هادی پس بگیرد بود از مجید می

افزاید که در این زمان با  چنین می فتاپور هم. کند متهم به تبانی می( بیشتر مجید را)گیرد و این دو را  اعتراض شدید هادی قرار می

 !. ادی افزوده شد و غیرهآزاد شدن تعدادی از رفقای ستاد سازمان در اهوازکه توسط حکومت زندانی شده بودند بر آراء مخالف ه

پور، مهدی  حدود شش ماه پیش از انتشار کتاب، پیش نویس آن را برای دوستان بهزاد کریمی، فرخ نگهدار، مجید عبدالرحیم

برخی از دوستان نظرات . میل ارسال کردم-فتاپور، فردوس جمشیدی رودباری، اسفندیار کریمی و حمید حمید بیگی از طریق ئی

در . ای برای من ارسال کرد از جمله مهدی فتاپور نامه. لی خود را چه کتبی و چه شفاهی در اختیار من گذاشتنداصالحی و تکمی

اینجا بهتر است کلیشه آن بخش از نوشته خود فتاپور که تماماً به همین موضوع مربوط است و چند ماه پیش از انتشار کتاب در سال 

 : ه بود عیناً درج کنماز طریق انترنت برای من ارسال کرد ۴۰۰۲

 سالم نقی جان] 

 چند نکته که گفتی بنویسم

توانند در انتخاب  قرار شد در اولین گام تعیین کنیم که چه کسانی عضوند و می. بعد از انقالب ضرورت انتخاب رهبری مطرح شد

. که تعداد اعضا بیش از این استی سابقند و ما بر این نظر بودیم ها چریکهادی نظرش این بود که اعضا . رهبری شرکت کنند

نفر تعیین شوند تا محدوده  ۸انتخابات صورت گیرد و  ها چریکبرای تعیین کردن این محدوده و تعیین تکلیف دیگران قرار شد بین 

نفر  ۲ات در این انتخاب. نفر بودند ۴۸را بیاد ندارم ولی کمتر از  ها چریکتعداد . این انتخابات صورت گرفت. اعضا را معین کنند

 ۲اهمیت این امر در آن بود که فرخ مثل ما . بترتیب مجید، من، منصور، و بهمن رای باال داشتیم و هادی و فرخ رایشان مساوی شد

 . بحث تندی صورت گرفت. کرد ولی هادی نظرش کامال متفاوت بود نفر فکر می

تو نوشتی اتفاق افتاد و آن باین صورت بود که من به مجید در  ای که در این جلسه که تعیین یکی از این دو نفر مورد بحث بود نکته

مجید هم گفت باشد و من اسم هادی را در رای او خط زدم و . شود گوشی گفتم که اگر او به هادی رای ندهد موضوع حل می

ولی . ا در جلوی او نوشتمسازد و من مجددا هادی ر مجید بعد از چند دقیقه به من گفت این مساله می. یک نفر از هادی کم کردم
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ها علنی بود و نه ما در  ولی رای. ها خیلی در این رابطه به ما حمله کرد هادی این پچ و پچ و تغییر و مجددا برگشت را دید و بعد

 . ها بودیم و نه این کار عملی بود فضای دست بردن در رای

ها همه به فرخ رای  ر شده و چند روز زندان بودند آزاد شدند و آنها که در آنزمان در خوزستان دستگی فردای آنروز چند تن از بچه

 ( بهرام و علی چریک را من یادم است. )دادند و مساله حل شد

جمع تعیین شده بسرعت افراد عضو را تعیین کرد که عبارت بودند از همه کسانی که در رابطه مستقیم با سازمان بودند و یا قبل از 

در صد  ۸۰نفر بیش از  ۵سپس بین این افراد رای گیری اصلی صورت گرفت که . شد اند راشامل می دهدستگیری عضو سازمان بو

نفر را بخود اضافه کردند که عبارت بودند از نقی و بهزاد و  ۲نفر  ۵آرا را بخود تخصیص دادند که اسامی را نوشتی و سپس این 

این مشاورین در عمل . ی؛ بهروز سلیمانی را بعنوان مشاور برگزیدنفر هم هادی؛ کیومرث؛ بهزام؛ حشمت رییس ۸انوش و حسن و 

پور و  و هادی؛ کیومرث وبهرام و جمشید طاهری( ای شرکت کرده باشد من بیاد ندارم که حشمت در هیچ جلسه)کنار گذاشته شده 

آبان  ۰۴ث و جمشید در جلسه بهرام و کیومر. اکبر کامیابی و مصطفی مدنی در مرحله بعدی علی کشتگر و همایون مشاور شدند

 . عضو شورا شدند و بعدا دیگران مصطفی مدنی و همایون عضو شورا شدند

 بعد از انشعاب کشتگر شورای مرکزی گسترش یافت و تعداد بیشتری عضو شدند که من نام همه را بخاطر ندارم

 ].... 

انتشار کتابم در هر دیداری همین نظر را مطرح و با توضیحات  وی پس از. از فتاپور شنیدمبار  اولین ئی را برای گیری من چنین رأی

به همین دلیل من مجبور شدم دو باره از مرضیه . چه را که من از زبان خودش شنیده بودم معنا کند کرد آن مکرر کوشش می

یکی از )....( ز رفیق فاطی طی سفری که به پاریس داشتم ا( ۴۰۰۱)و در تابستان ( مهرنوش)و ناهید قاجار ( شمسی)دست شفیع  تهی

. ها عیناً گفته مرا مورد تأیید قرار دادند آن. رفته بود نیز در این باره جویا شوم« اقلیت»کادرهای چریک پیش از انقالب سازمان که با 

دبیری فرد  در همین سفر با محمد. آورند همان انتخابات مرکزیت، هیچ انتخابات دیگری به خاطر نمی   یعنی این دوستان به جز

در اینجا باید بگویم که من اصالً از وجود حیدر در جریان . که از رهبران اصلی اقلیت هنگام انشعاب بود نیز پرسش کردم( حیدر)

کاری که رفقای مسؤول  بودم تا بر خالف روش پنهان داشتم باید آدم فضولی می اگر می. خوانی اطالعی نداشتم گیری و رأی رأی

گشتم که با فرهنگ رایج در آن زمان ما ضعف بزرگی به  کردند، پی اطالعات به اصطالح غیر الزم می ال میخود با جدیت اعم

در ضمن من با حیدر به جز جلسات معدود جمع شبانه که وی نظرات مشخصی را در مقابل نظرات فرخ نگهدار . آمد حساب می

نزدیک به سه دهه بعد که در پاریس او را دیدم از زبان او شنیدم که وی اما . ای نداشتم کرد، هیچ آشنائی و رابطه جداگانه مطرح می

اما بر خالف حرف فتاپور، او به من گفت که اصالً از این ماجرا خبر نداشته و چیزی هم به خاطر . مذکور بودهیئت  نیز جزو

ای هم در این  ن گفت که هیچ توصیهچنی وی هم. در ضمن با تأکید گفت که هیچ نظری چه تأیید و چه تکذیب ندارد. آورد نمی

اش با جزئیات تشریح  اطالعی خود حرف زد نه آن صغرا و کبراهائی که مهدی در نامه حیدر فقط از بی. کند نمی( نقی)باره به من 
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و های مهدی فتاپور نه از جانب حیدر مورد تأیید قرار گرفت و نه از سوی فاطی، حماد شیبانی، مهرنوش و شمسی  حرف. کرده

 (. کریم)باالخره اصغر جیلو 

 

الزم است به این نکته نیز اشاره کنم که در جریان نوشتن کتاب، برای اطمینان خاطر خودم، موضوع را با یکی دیگر از رفقایی که 

ج آراء با خبر همان دو سه ماه بعد از انتخابات، از تغییر در نتای   وی گفت که در. گیری انتخاب شده بود در میان گذاشتم در آن رأی

اما وی تأکید کرد که میل ندارد نامش در جایی مطرح . ای باقی نگذاشت اظهارات او برای من جای هیچ شک و شبهه. بوده است

 . من هم رعایت کردم. شود

 

هدی دالیل م. پور در باره موضوع مورد بحث، با من صحبت کردند در برلین، مهدی فتاپور و مجید عبدالرحیم ۴۰۰۵در تابستان سال 

البته من پاسخی ندادم ولی . ها را به صورت مکتوب برای من ارسال کرد ای اینترنتی آن ای مطرح کرد که چند هفته بعد طی نامه تازه

 . کنم میل کرد در اینجا درج می -، برای من ئی۴۰۰۵سپتامبر  ۰۵کلیشه این نامه را که در تاریخ 

 

 نقی عزیز 

حبت داشتیم، نوشته تو در مورد اولین انتخابات کمیته مرکزی سازمان در جاهای مختلف مورد استناد همانطور که چند بار با هم ص

از آنجا که آنچه در آنجا نوشته شده صحیح . گیرد و من بیم آن دارم که در کتاب دوم وزارت اطالعت به آن استناد شود قرار می

نوشته زیر را بعنوان نظر من در حاشیه کتاب یا هر نوع دیگری صالح ای لطفا در فرصتی مناسب  نیست، در صورتی که قانع نشده

انتخاب یک )آنچه در کتاب از قول من منتشر شده بر اساس یک صحبت تلفنی ما راجع به موضوع دیگری است . دانی درج کن می

اشد و اساسا ربطی به این کردم احتمال دارد موجب این سوتفاهم شده ب که من تصور می( کمیسیون برای تعیین محدوده اعضا

 .انتخابات ندارد و از آنجا که خیلی ناقص آمده بیشتر اغتشاش آفرین و منفی است

 

 نقی عزیز

ها هیچ رایئ جابجا نشد و آنچه شما در رابطه با انتخابات اولین کمیته  در انتخابات اولین کمیته مرکزی سازمان و سایر انتخابات

 اید، بدالیل زیر صجیج نیست دهمرکزی سازمان در کتاب درج کردی

ام و  من در هیچ کجا چنیین صحبتی نکرده. اید اید از من شنیده اید که منبع شما در این رابطه من هستم و آنچه شما نوشته شما نوشته ۰

هایم به تاشکند  من تنها یک بار در یکی از مسافرت. بنابراین آنچه در اینجا آمده از پایه بر اساس یک برداشت نادرست شکل گرفته

او رهبر سازمان بود و ما درست نبود که . سیاسی گفتم کنار گذاشتن هادی از کمیته مرکزی نادرست بودهیئت  در استراحت جلسه

نفره هادی را  ۵توانستیم در اضافه کردن اعضا به جمع  ما حداقل می. به او رای ندادیم و او را از کل کمیته مرکزی کنار گذاشتیم

 . توجهی ما بدون دادن هیچ توضیح و بدون وجود دلیل مشترک کاری زشت و غیر مسئوالنه بود یم و این بیاضافه کن
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رضا )و منصور ( محمد دبیری فرد)مسئولیت برگزاری انتخابات با حیدر . من در این انتخابات و شمارش آرا هیچ نقشی نداشتم ۴

ه است و تمامی روند را بخاطر دارد و همانطور که خودتان با وی صحبت متاسفانه منصور کشته شده ولی حیدر زند. بود( غیرایی

 کند  اید همه اظهارات مرا تایید می کرده

درصد آرا را بدست  ۸۰نفر موفق شدند  ۵نفر این بود که تنها  ۵علت انتخاب اولیه . نفر انتخاب شوند ۰۸در این انتخابات قرار بود  ۴

توانست اتفاق افتد که  این تنها در شرایطی می. شده اید که بین فرخ و هادی باید یکی انتخاب می شما شرایطی را توضیح داده. آورند

شدند و اساسا این  شد یا هردو انتخاب و یا هردو حذف می اگر آرا هادی و فرخ مساوی می. نفره باشد ۵شد کمیته مرکزی  قرار می

 ۰۱و  ۰۸توانست برای نفرات  چنین حالتی فقط می. موضوع بود نتخابات بیشده در این ا حالت که باید بین این دو یکی انتخاب می

 پیش آید و نه برای نفر هشتم

ها  کاندیدا. اند ها روی یک جدول نوشته شده بود و مشخص بود به هر نفر چه کسانی رای داده در این انتخابات همه رای ۲

من خودم این جدول را نگاه کردم تا ببینم دو نفری که . بود نگاه کنند توانستند این جدول را که توسط حیدر و منصور تهیه شده می

   هادی هم همراه ما به. اند ها به من رای نداده اند و برایم تا مدتی این سوال مطرح بود که چرا آن اند چه کسانی بوده به من رای نداده

تر از آن تغییر رای وجود  بدحتا  ها امکان اشتباه و دی در این زمینههمان خانه آمد و با دقت همه آرا را نگاه کرد و با توجه به دقت ها

 نداشت

من این موضوع به . نفر نهم انوشیروان لطفی بود. نفر نهم هم نبودحتا  در این انتخابات نه تنها هادی رایش با فرخ مساوی نبود بلکه ۸

دانستم از اینکه انتخاب نشده بود خیلی  ن او را شایسه میاین دلیل یادم مانده که او دو رای کمتر از حد نصاب داشت و من چو

 هادی جزو نفرات بعدی بود . ناراحت شدم

 [ با توجه به دالیل فوق آنچه در کتاب آمده صحیح نیست و بر اساس برداشت نادرست از یک صحبت نوشته شده مهدی فتاپور

 

ها یقین نداشتم اصالً وارد کتاب  مواردی که در صحت آن. دمکر ها پیرامون چنین مسایلی، فکر  من هنگام نوشتن کتاب، بار

های حقوقی، به  در طرح مسایل، عالوه بر رعایت جنبه. نهایت دقت کوشیدم دچار هیچ لغزشی نگردم  در همه موارد با . کردم نمی

تواند مورد  ای می توسط هر خوانندهاین ادعا با خواندن کتاب . ای ویژه داشتم جویی نیز، توجه های اخالقی و انصاف و حقیقت جنبه

من به دلیل فقدان مدارک و مستندات الزم، مجبور بودم بخش اعظم کتاب را به مدد حافظه و یادآوری دوستان . قضاوت قرار گیرد

ویس با این همه پیش ن. کرد به طوری که از شفافیت کتاب به میزان زیادی کاسته شد این امر مرا بیش از پیش محدود . بنویسم

از ( در پایان کتاب چاپ شده« گفتار آخر»که تدقیق شده آن با عنوان )ای  طی نامه. کتاب را برای تعدادی از دوستان ایمیل کردم

پس از انتشار . ها و اشتباهات مربوط به وقایع و اتفاقاتی که در کتاب آمده به من یاری برسانند آنان خواستم که در تصحیح خطا

زد شد که ضمن تشکر از همه آنان، این اشتباهات را  ای موارد اشتباه به اینجانب گوش زخوانندگان، پارهکتاب از سوی برخی ا

 . تصحیح کردم
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دراولین دیدار ]در شهر برمن آلمان داشتیم  ۴۰۰۱در دیداری که در اواسط ژانویه . کننده نبود اما انتقادات مهدی فتاپور برای من قانع

دلیل این قدر  من که به کلی خسته شده بودم گفتم بی. مهدی باز هم موضوع را مطرح کرد[ ژیم سابقجمعی از زندانیان سیاسی ر

همان دو سه ماه بعد، از موضوع با    گیری انتخاب شده بود در علت این است که یکی دیگر از رفقائی که در آن رأی. مطمئن نیستم

 : ز این گفتگو مهدی نامه زیر را برایم ارسال کردبعد ا. خواهد نامش مطرح شود خبر شد اما متأسفانه نمی

 

 [ نقی. توسط مهدی فتاپور بدستم رسید ۴۰۰۱ژانویه  ۴۴نامه زیر از طریق اینترنت به تاریخ ] 

 

 نقی جان

گشتیم به مکالمه کوتاهی که با هم داشتیم فکر کردم و راستش خیلی دلم گرفت و از آنجا که من بعد از آن   در راه که بر می

 ام را برایت نگویم هایت را قبول و در نتیجه بتو خیلی ارادت دارم دلم نیامد که دل گرفتگی دعواهای بیست سال پیش برخورد

ات مرا بدلیل آنکه مهرنوش  تو در پانویس نوشته. دلم از این گرفت که احساس کردم ما در احساسمان به هم مشترک نیستیم

های بعدی هم وقتی برایت ماوقع را  ارد به طرح نادرست مطلب مهم کردی و در صحبتموضوع انتخاب یک کمیسیون را بیاد ند

دانی بر اساس ارزشهای من، ما  تشریح کرده و دالیل روشن نادرستی سناریوی آمده در کتاب را طرح کردم، با توجه به آنکه می

ام و اگر این اقدام صورت گرفته  قبیل موارد اشاره کرده هایم به این تر بوده و من درنوشته هایمان از موضوع مورد بحث بد خیلی کار

هایش طرح کنم ولی تو مرا به طرح نادرست مطلب متهم  توانستم آنرا تایید و دالیلی از قبیل آنچه تو نوشتی بعنوان پایه بود من می

 گوید دانم حال به چه دلیل حیدر که خودش اقلیتی و مخالف ما بوده باید دروغ ب کنی و من نمی می

اگر این . خواهد اسمش را بگوید از این موضوع با خبر بوده به خصوص دلیل این بار تو مرا بیشتر ناراحت کرد که فردی که نمی

توانم تصور کنم که این  البته من می. حاال چطور این فرد از موضوع خبر دارد. ام طبیعتا کسی خبر نداشته کار را من مخفیانه کرده

خواست رای  ید در رابطه با تغییر رایش در آن کمیسیون را شنیده باشد چون هادی در آن رابطه که خسرو میفرد صحبت من و مج

ها حرف زد و طبیعی است که شنونده این دو مطلب را با هم قاطی کند و اگر کسی آنزمان این مطلب را  مرا عوض کند با خیلی

ردم هست نه آن سناریویی که اصال چارچوب منطقی ندارد و اگر واقعی شنیده، این هم دلیل دیگری بر آنچه من برایت تعریف ک

 . توانست از آن باخبر باشد بود کسی نمی

 . اعتمادی تو خیلی خیلی زیاد دلگیر شدم به هر حال از این احساس مثبت خودم به تو و این بی

 قربات خسرو

 

همان انتخابات مرکزیت حضور داشت و در دور اول هم انتخاب شده    در پی ابن نامه من به سراغ یکی دیگر از رفقائی رفتم که در

حتا تناقضاتی که . من تا این زمان شکی در باره موضوعی که نوشتم نداشتم. موضوع را به طور مشخص با وی در میان گذاشتم. بود
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اریو که مثالً یک بار از رأی هادی اش به تعداد آراء و افراد و این سن های خود مهدی وجود دارد به خصوص دقت و توجه در نامه

اما پس از این گفتنگو که از طریق تلفن انجام گرفت، دیگر . ای برایم باقی نگذاشته بود کم کرد و بعد اضافه کرد و غیره شبهه

 . نویسم در اینجا بدون ذکر نام، این گفتگو را عیناً می!. ترین شکی ندارم که آنچه نوشتم واقعیت بود نه خیال کوچک

! گفتم در مورد موضوع تغییر رأی در اولین انتخابات مرکزیت چه به خاطر داری؟!! ای؟ گفت؛ آره آیا تو کتابم را خوانده: ]پرسیدم

 !![ همان زمان   در: پرسیدم کی از این موضوع با خبر شدی؟ گفت. گفت؛ آنچه که در کتاب نوشتی درست است

 

، با ۴۰۰۱تا اواسط سال . ای بکنم در نخستین انتخابات تعیین مرکزیت اشارهننده ک شرکت خوب است دراینجا به برخورد دوستان

که پنج سال از انتشار کتاب گذشت هیچ یک از اعضای رهبری سازمان که در اولین انتخابات پس از انقالب شرکت داشته و  این

که در نخستین انتخابات تعیین مرکزیت پس از  انتخاب شده بودند و یا بعداً به عضویت کمیته مرکزی درآمدند و حتا کادرهایی

اصوالً هیچ . ای یا پرسشی مطرح نکردند ام، کلمه انقالب شرکت داشتند در باره نادرستی احتمالی آنچه که من در متن کتاب نوشته

رکزیت شده به جز فرخ نگهدار که اضافه کردن یک رأی موجب انتخاب مستقیم وی به م)ها  یک از دوستان رهبری در آن سال

در این مورد خاص هیچ نظر یا پرسشی با من در ( ۴۰۰۰تابستان  -بهار)دست کم تا همین چند ماه پیش ( ۴۰۰۱بود، آن هم تا اوائل 

به جز انتقاد و اعتراض مهدی . دانم همه این دوستان کتاب را خواندند و هیچ انتقادی نکردند تا آنجا که من می. میان نگذاشتند

 . فتاپور

 

گان در میان  ام را با وضوح بیشتری با خواننده ی پایان این کشمکش پشت پرده ولی غیر ضروری الزم است موضع و انگیزهبرا

وجه قصد بدی در مورد  ، به هیچ۸۵من در این کتاب به ویژه در مورد موضوع اولین انتخابات مرکزیت سازمان در بهار سال . بگذارم

هدف من از . گیری مهدی فتاپور یا هیچ فرد دیگر نبوده و نیست از طرح برخی از حقایق نه مچ هیچ فردی نداشتم و انگیزه و هدفم

مسائل مهم دیگری وجود داشتند که من . تر از واکنش شخصی مهدی فتاپور و یا احیاناً افرد دیگری است طرح این مساله بسیار فرا

. توانست برای نسل حاضر سودمند باشد هائی بود که می ه تجربه و درسارائ: چرا که قصد من. به طور آگاهانه در کتابم وارد نکردم

رسیدم و یا به ضروری و سودمند  نهایت سعی خودم را کردم و تا هنگامی که خود به یقین نمی  به همین دلیل هنگام نوشتن کتاب 

همان طور    قصد من. ماجراهائی واقف بودم در عین حال کامالً به اهمیت فاش کردن چنین. نوشتم بردم، نمی ای پی نمی بودن مساله

هائی که مسؤول  ، متهم کردن آن(وجه یک کار انفرادی نبود ها به هیچ کاری در رأی با توجه به اینکه دست)که در کتاب نوشتم 

رارگرقته یا های سیاسی که مورد قبول ق و در عین حال قصد من ترویج روحیه آنارشیستی ضد شخصیت. هدایت انتخابات بودند نبود

این درسی است که من از . حاکم بر همه ما بود( ای فرقه)تشکیالتی  -قصد من نقد اندیشه و فرهنگ سیاسی. گیرند نبوده و نیست می

بازان راه  خوانید، بدانید که انقالبیون و حتا جان ای کسانی که این مطالب را می خواستم بگویم می. خواستم ارائه بدهم طرح ماجرا می

کنند اما هیچ کدام  هم اکنون نیز انواع مبارزان آزادی و عدالت وغیره تالش می. توانستند خطا کنند و کردند ئی و آزادی نیز میرها
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بینی بر کنترل و نظارت خود بیفزایند  خواستم بر این درک و تجربه تأکید بورزم که مردم با واقع من می. ها بری از خطا نیستند از این

ها اگر وجود خارجی  مقدس. آری به گمان من هیچ مقدسی وجود ندارد. سفید ندهند به ویژه در میدان سیاستچک  هیچکسو به 

 !!. داشته باشند شاید در میان مردگان یاشند

 

خطری . های قبل بود، در آن زمان موضوعیت نداشت هایی که مربوط به شرایط تعقیبات سخت سال گیری به گمان من سخت[ ۴۰] 

توانست در پی تعقیب رفقای مسلحی به وجود آید که توسط  ممکن بود خانه تیمی این چنینی را تهدید کند، حداکثر میکه مثالً 

به وقوع پیوست که در آن رفعت  ۸۷آخرین ضربات وارده به سازمان در بهار . گرفت بقایای فعال شبکه امنیتی ساواک صورت می

به جز بخش مربوط به ضد اطالعات و ضد جاسوسی، بخش مربوط به  ۸۷در نیمه دوم قطعاً . معماران و سلیمان پیوسته کشته شدند

گیری جنبش ملت ایران دنبال سوراخ موش  ها خود با اوج ساواکی. تعقیب مبارزان و حتا انقالبیون مسلح عمالً از کار افتاده بودند

در . در آن موقع همه ملت سیاسی شده بودند. ری نداشتندوجه جرأت و توان انجام کا به هیچ( که بودند)گشتند و اگر هم بودند  می

تضعیف جدی و . ها بحث جاری بود و تظاهرات، اعتصابات و اعتراضات خونین همه روزه جریان داشت تمام محافل و مراکز و خانه

 . شد ها مشاهده می به وضوح در زندان ۸۷نهایت از کار افتادگی ساواک از اوایل   در 

در این زمینه چه خوب است که . کرد سازمان در این منطقه به کار جداگانه نیاز دارد بوط به کردستان و نقش و عملمسایل مر[ ۴۴] 

برخی از دوستان کرد، نپرداختن به مسایل کردستان در . دست اندرکاران و مسئوالن مستقیم در آن زمان، این تجربه را تدوین نمایند

من . پرداختن به فعالیت سازمان در کردستان مسلماً از عهده من خارج است. ارزیابی کردندکتاب را کم ارج گذاشتن به این مهم 

به مدت چند ماه از طرف شعبه تشکیالت مسؤول ناظر  ۱۰من در اوائل سال . هیچ تجربه مستقیم از فعالیت شاخه کردستان ندارم

مان به دلیل مشی سیاسی حمایتی سازمان از جمهوری در آن ز. شاخه کردستان بودم و یک سفر دو روزه نیز به سنندج داشتم

شاخه کردستان سازمان در یکی دو سال اول پس . اسالمی و شرایط وِیژه این منطقه، شاخه سازمان تحرک و فعالیت چندانی نداشت

بهزاد کریمی از  .متأسفانه من اطالعات چندانی در خاطر ندارم. ترین بحش تشکیالت سازمان بود انگیز از انقالب یکی از بحث

علیرضا اکبری . ی فدایی خلق در آستانه و پس از انقالب مسؤولیت داشتها چریکمراحل نخست فعالیت شاخه کردستان سازمان 

ها توسط  ها در شاخه کردستان فعال بود که بعد هم یکی از مسؤولین اعزامی مرکزیت به کردستان بود که مدت( جواد)شاندیز 

احتماالً )یکی دو سال بعد . کرد همان دوره مسایل کردستان را از نزدیک دنبال می   فرخ نگهدار نیز در. شدجمهوری اسالمی اعدام 

در باره مسایل کردستان و فعالیت سازمان در این ( صادق -با امضاء محمد )ای مفصل  ، بهزاد و فرخ مشترکاً مقاله(۸۱در اواخر 

آقای حمزه فراهتی در کتاب . من از متن این مقاله چیزی به خاطر ندارم. شده بود منطقه نوشتند که در بولتن داخلی سازمان چاپ

اما هنوز تجربه . به تجربه مستقیم خود در شاخه کردستان سازمان پرداخت« های دیگر و سال... ها از آن سال»خاطرات خود به نام 

به )به هر حال توقع دوستان کرد و سایرین . ن نشده استدقیق و فراگیری از کل فعالیت این شاخه توسط مسؤوالن مستقیم آن تدوی

 . توقعی منطقی و به جا است( شمول اینجانب
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دهد که رهبری سازمان تا چه حد در پی  این نوع با خبر شدن از حوادث مهمی چون جنگ دوم گنبد به خوبی نشان می[ ۴۴] 

 !. حوادث، روان بوده است

فرخ نتوانست در مباحث فلسفی مطروحه در این . هبری سازمان فرخ نگهدار شرکت کرده بوددر مناظره تلویزیونی از طرف ر[ ۴۲] 

گرچه فرخ در این زمینه از توانمندی کمتری از برخی دیگر از اعضای رهبری سازمان برخوردار بود، اما . ها از عهده برآید مناظره

 . بود بار سواد و معلومات تئوریکی رهبری موجود سازمان در مجموع ضعیف

گیرانه که از سوی برخی از دوستان در اکثریت رهبری علیه اقلیت صورت  من از اقدامات و برخوردهای به اصطالح پیش[ ۴۸] 

به گفته یکی از دوستان، بعضی افراد در طیف اکثریت، به نوعی اقلیت را به سوی انشعاب و جدا . گرفت اطالع دقیقی ندارم می

 . گرفتند نهایت به فال نیک می  را در دادند و انشعاب  شدن سوق می

از . ای نداشتم در آن زمان نیز با آنان آشنایی نزدیک و یا رابطه. من در مورد اخراج این دوستان چیزی به خاطر نداشتم[ ۴۱] 

اطالعی  به ویژه از چگونگی به اجراء گذاشتن این تصمیم نیز اصالً. آورم چگونگی تصمیم اخراج آنان نیزچیزی به خاطر نمی

پیش، از طریق یکی از دوستان که از نزدیک در جریان اخراج ویدا حاجبی قرار داشت، از چگونگی ماجرا با   چند سال. نداشتم

آن تصمیم بدون حضور این دوستان و بدون رسیدگی به شکایت و اعتراض آنان و به طور یک طرفه اتخاذ و به صورت . خبر شدم

توانم تأسف عمیق خود را از  من در اینجا تنها می. تراض و بررسی مجدد، به اجراء گذاشته شدعمل قطعی و بدون رعایت حق اع

 . هایی که در آن دوره در میان ما رایج بود، ابراز کنم بکاربردن چنین شیوه

ها را با دقت  وانم آنت های مختلف، من نمی به دلیل چندین بار تغییر یا ترمیم ترکیب اعضاء و مشاوران کمیته مرکزی در زمان[ ۴۷] 

دادند معتبر و دقیق  های اصلی در رهبری داشته و این امور را سازمان می بازگویی این موارد توسط رفقایی که مسئولیت. توضیح دهم

ه به یاد آوری این مسایل با مراجع. دانم هیچ سند و نوشته معتبری در بسیاری از مسایل وجود ندارد جا که من می تا آن . خواهد بود

امیدوارم مطالعه این کتاب بتواند به روشن شدن بسیاری از . شود حافظه، آن هم با یک پرسش و پاسخ از این و آن کامل و دقیق نمی

من تا کنون کوشیدم . این کار از عهده من خارج است. قصد من البته تاریخ نگاری نیست. نکات فراموش شده یاری برساند

 . های سیاسی و عملی و به طورکلی سیر عمومی تغییرات سازمان و خودم را توضیح دهم ها و دگرگونی ترین روند مهم

 

ای  مسئول کمیته ایالتی مازندران، مدتی بعد دوستان ما در شهر ساری به مورد مشابه( اکبر)بنا به اظهار احمد پورمندی [ ۴۵] 

بنا به گفته بهمن یکی از مسئوالن وقت کمیته ایالتی . شد برخوردند که به طریق یاد شده عمل شد و خانه توسط ساکنین آن تعویض

 . ترکمن صحرا، مانند همین وضعیت در شهر گنبد نیز به وجود آمد که با تذکر و توصیه رفقای ما موضوع منتفی شد

ض و چند چهره در این رابطه الزم است به این نکته اشاره کنم که سیاست و فعالیت و روش سیاسی احزاب رفرمیست، متناق[ ۴۱] 

های  های عملی، برنامه شده و فعالیت در پشت اهداف اعالن. ها بر پایه توطئه استوار نیست به گمان من مشی سیاسی رفرمیست. نیست

های پنهانی برای حذف رقبا یا حتا حذف  آمیز، قانونی و رد هرگونه نقشه ها مسالمت همه اقدامات رفرمیست. پنهان وجود ندارد
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ها اساساً در یک فرایند اصالحی و  رفرمیست. از صحنه سیاسی کشور و نفی تصاحب ناگهانی قدرت و حکومت استنیروی حاکم 

قانونی از طریق کسب آزادانه اکثریت آراء و اراده شهروندان در انتخابات پارلمانی و سایر نهادهای انتخاباتی، سکان امور و یا اداره 

 .[ دهند می گیرند و یا از دست کشور را به دست می

پیش خود از توصیه نادرست به این رفقا ... پس از یک سال و نیم، بعد از ماجراهای تلویزیونی و از هم پاشیدن حزب توده و[ ۲۰] 

 ! شرمنده شدم

 . دانم اکنون هم چیزی بیشتر از آنچه که نوشتم نمی. من از این مسایل تا نوشتن این سطور اطالع نداشتم[ ۲۰] 

 . پور است مربوط به این سفر از امیر ممبینی و تا حدی مجید عبدالرحیممطالب [ ۲۴] 

اما باید قبول کرد آنچه . آمد گاه خالف این وضعیت به وجود نمی کنم که این مساله جنبه مطلق داشت و یا هیچ من ادعا نمی[ ۲۴] 

 . اء یک سره خالی نیستها از استثن بود که مثل همه قاعده که به اختصار اشاره کردم، یک قاعده عمومی

ها، یکی از دوستان به این نکته ا  در گفتگویی پراکنده در باره آن سال. به علت فراموشی این مساله درمتن چاپی کتاب نیست[ ۲۲] 

 . شاره کرد که وارد متن کتاب کردم

رالیسم دموکراتیک لنین که مبتکر توسط روزا لوکزامبورگ سوسیال دموکرات آلمانی نقد جامعی به تزهای سانتبار  اولین [۲۸] 

بینی جامعی از نقض دموکراسی در این نوع احزاب و تسلط کیش  او با دقت نظری خود پیش. طرح و اجرای آن بود، وارد آمد

 . ای ارایه کرده بود به طور داهیانه( یعنی درست صد سال پیش ۰۱۰۲در )همان زمان    شخصیت را در

 . ه مهاجرت به اتحاد شوروی کتابی جداگانه از همین نویسنده منتشر خواهد شددر باره مسایل مربوط ب[ ۲۱] 
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 گفتار آخر
وی البته نظرات اصالحی . را برای دوست دیرینم رحیم کریمیان فرستادم نویس مقدماتی بخش اول این کتاب، آن پس از اتمام پیش

نویس بخش دوم، آن  بعد از اتمام پیش. خوانی نداشت ن کل کتاب همام در نوشت ای داشت که متأسفانه با روال کار و برنامه گسترده

این دوستان بدواً نوشتن چنین مطالبی را ضروری . را در اختیار دو تن از دوستان دیگر قرار دادم تا از نظرات اولیه آنان مطلع شوم

ای که در  را همراه با نامه سپس آن. ر یاری رساندندآمیز خود، مرا در اصالح و تکمیل و تدقیق آن بسیا دانسته و با نظر مثبت و تشویق

امکانات محدود، کمبود . آن به انگیزه و ضرورت و اصول و کارپایه تهیه این کتاب اشاره شده، در اختیار دوستان بیشتری قرار دادم

نست کتاب را از دقت و امانت توا این کار می. وقت و انرژی مانع از این شد که قبل از چاپ در اختیار تعداد بیشتری قرار دهم

کنم با ارایه نظرات انتقادی، اصالحی و یا  با پوزش از آنان، در اینجا از همه خوانندگان گرامی تقاضا می. بیشتری برخوردار نماید

 . ها و اشتباهات احتمالی این کتاب یاری رسانند تکمیلی خود، مرا در رفع نواقص و نارسائی

ای  به همین دلیل به بسیاری از مسایل مهم اشاره. همواره کوشیدم نوشته بیش از حد طوالنی نشود در جریان نوشتن این کتاب،

در . اند ها پرداختم تابع نظر و تشخیص و گزینش شخص من بوده در واقع مواردی که به آن. ها گذشتم نکردم و یا به اختصار از آن

شود از تشخیص  های جدی دیده می اگر کاستی. ها پرداختم ه گرفته و به آنهای دوستان بهر موارد متعددی از پیشنهادات و یادآوری

 . و یا از عدم اطالع و یا حتا از فراموشی من ناشی شده است

این کاریست بسیار سنگین و گروهی و من نیز از آغاز تصمیمی برای دست زدن به آن . قصد من تاریخ نویسی نبوده و نیست

ی در خانه و در محیطی به دور از جمع و اجتماع و تشکیالت و غیره شکل هیچکسسیاسی  روشن است که خاطرات. نداشتم

زند خواهی نخواهی  اش دست می ترین روندهای زندگی فردی و اجتماعی یک فعال سیاسی که به کار بازنویسی مهم. گیرد نمی

یست، بلکه مشکالت جمع و جور کردن و موضوع اصلی، چرایی ورود به چنین مسایلی ن. شود ای می های گسترده وارد عرصه

که ممکن است موارد آنجا  من از ابتدا بنا را بر این گذاشتم که تا! گیرد هاست که گریبان آدم را می های تجربی آن سختی استنتاج

اما . روشن شود با مطالعه این کتاب شاید چنین تالشی برای خواننده. ها برخورد داشتم به رشته تحریر در آورم مهمی را که با آن

ها و  کنند و یا مسایلی که به ریشه های تحلیلی و استداللی پیدا می به خصوص مسایلی که جنبه. توانستم محصور این حدود باشم نمی

با وجود . کشد شوند، روال کار به میزان کم و بیش زیادی به جاهای دیگر می های مسایل مورد پیگیری مربوط می زمینه

 ! تری باقی بمانم های تنگ ستم بیش از این در محدودههایم، نتوان کوشش
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اصلی که من دنبال . نکته دیگری که مورد نظرم بود و کوشیدم به آن وفادار بمانم، دوری جستن از برخوردهای شخصی است

. یمان وجود نداشتگر مقداری است که به گمان من در فرهنگ انقالبی دوره فدائی های ناقابل و بی کردم، پرهیز از ورود به عرصه

من در این موارد نیز نه  قصد . های انتقادی و ناراحت کننده داشته باشد خورید که شاید جنبه هایی بر می در کلٍّ متن به مسایل و نام

تواند نقشی در معرفی یا قضاوت  ها نمی برخورد شخصی، بلکه بیان حقایق با اهمیتی است که بعد از گذشت دو سه دهه، گفتن آن

 جا به جاکردهای خودم را  داد مواضع و عمل ام اجازه می که توان انتقادیآنجا  تا. یتی بد و یا خوب امروزین کسی داشته باشدشخص

 . شاید در این زمینه جای گله چندانی باقی نماند. به نقد کشیدم

این کار طاقت فرسایی بود، به . شیدمخودم و برخی از دوستان بیرون ک  من تقریباً همه این کتاب مفصل را از حفظ و از خاطره

در همین شهر  ۱۲خصوص وقتی که تصادفاً متوجه شدم که دوستم امیر ممبینی بخشی از آرشیو نشریه کار را از ابتدا تا شماره 

ی تحمل متوجه شدم که چه فشار سنگینی را بدون داشتن چنین منبع. وقتی به آن نگاه کردم آه از نهادم برآمد. استکهلم داشته است

تنها توانستم آن را کمی . ها وجود نداشت کاری و یا دوبارهبازبینی  با این همه کار از کار گذشته و دیگر هیچ فرصتی برای. کردم

اگر فرصتی پیش آید امیدوارم بعد از چاپ کتاب با استفاده از نظرات اصالحی و انتقادی خوانندگان، مجدداً به تدقیق . تر کنم دقیق

در ضمن برایم روشن نیست که آن بخش از اسناد و مدارک سازمان که باقی مانده است، در کجا نگهداری . به پردازم و تکمیل آن

ایران خلق  فدائیان توان به آن دسترسی داشت؟ به نظر من تمامی اسناد و مدارک سیاسی و تشکیالت سازمان شود و یا چگونه می می

 . تا در دسترس کلیه عالقمندان قرار گیرد، باید در جای مناسبی حفظ شود (اکثریت)

کوشیدم بسیاری از اصطالحات و مفاهیم رایج آن دوران را عیناً بیان . شود ها منطبق می لحن نوشته در بسیاری موارد به زمان رویداد

. را نیز منعکس کنمها  نشدنی آن سال ها و روح کلی مناسبات فراموش در عین حال کوششم این بود که بتوانم فضای صمیمیت. کنم

وجه جنبه  این امر به هیچ. این از کلمات نامأنوسی مانند آقا یا خانم و غیره استفاده نکردم     بنابر . غیر از این نیز راه دیگری نداشتم

 . احترامی ندارد توجهی و یا بی بی

کوششم این بود که کتاب در . ی نیز آماده شدامکانات. به کمک یکی از دوستان برای انتشار کتاب در ایران تحقیقاتی انجام دادم

من . تر آن را آماده کنم درگفتگوهای اولیه در باره طرح کلی موضوعات کتاب، قرار بر این شد که هر چه زود. ایران چاپ شود

دگان ای است چه خوب است که در کشور و در خدمت کوشن اگر تجربه قابل مطالعه. دادم کتاب در ایران چاپ شود ترجیح می

. پس از بررسی و پرسش باین نتیجه رسیدم که بهتر است ابتدا کتاب در خارج از کشور به چاپ برسد. های دیروز و امروز باشد نسل

 . مشکلی برای چاپ و انتشار وجود ندارداینجا  در
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