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دکتـر   آقـای با اجازه همه دوستان بـه خصـوص   ، با سالم و عصر به خیر
 226فـراز   هشـت تـا   ایم آمدههم  کنیم. گرد غاز ميآملکي نشست دیگری را 

 نتـا حـد امکـا    بتـوانیم  سال اخیر را در حد توان و بضـاعت مـرور کنـیم و   
 انباشت کنیم. را از تجارب پیشاني  کندوهای پسِ

 های دوران نو کريستال

ایـن  . را تا حد امکان مـرور کـردیم   91بعد از خرداد  های دورانِ کریستال
هایي  گونه اول کریستال؛بندی بود طبقه ها به سه گونه و سه طر  قابل کریستال

هایي  د. کریستالمدت هم نداشتن که در یک لحظه شکل بستند و عمر طوالني
هـم نسـبتا    و عمر آنهـا  بسته شدند 91که بعد از دوره کوتاهي بعد از خرداد 

محدود بود، و نهایتا کریستال نوع سوم که در روند بسته شد، یک دهه طـول  
 منعقد بشود و باحوصله بود. ،کشید تا این کریستال در نقطه اعالم موجودیت

کریسـتال دوم،   .بـود  99و  91 سـه مـاه بعـد از وقـایع    ـ کریستال اول، دو
ای بـه   کریستال سوم تشکیل و متبلـور بشـود و شـکل شـبکه    اما تا سال،  یک

 .رویـت کنـد  آن را تا جامعه ایران بتواند  سال طول کشید 28، خودش بگیرد
خرداد و تبعیـد   26در کریستال نوع اول موتلفه را دیدیم که بالفاصله بعد از 

ی را ترور کرد. چهار نفر علي منصور به عمل زد و حسن دست آقای خمیني
و شهید   و اعدامرفتند بسیار سریع به دادگاه مشهور به قتله منصور بودند، که 

منزلگاهشان که جریان موتلفه بود  یاد مرحوم بخارایي زندهشدند. سرآمد آنها 
بـود   دو مورد را در ذهن داریم، یکي حزب ملـل  ،وع دومکریستال ن]از[ بود.
بـه آسـتانه عمـل     99هـم سـال    آنهاکه  مرور کردیم و یکي هم جاماقبال که 
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 دست به عمل نزدند و بسیار سریع دستگیر شدند.  اما رفتند
 اآنهـا ر  هـایي کـه سـعي کـردیم     اما نوع سوم یا گونـه سـوم از کریسـتال   

های فدایي خلق بود و  یکي سازمان چریک؛ دو سازمان بودندکنیم، شناسایي 
هـر  ها با بقیه این بود که  این ی ممیزه حقیقتیکي هم سازمان مجاهدین. در 

یک رونـد پرمـرارت و پرحوصـله را طـي     خصوص سازمان مجاهدین،  دو به
تي چپ های فدایي در این دوران، گوی سبقت را از احزاب سن چریک .کردند

که مشخصا حزب تـوده بـود، گرفتنـد و مجاهـدین هـم گـوی سـبقت را از        
. گرفتنـد  آزادیملي و مذهبي م ل جبهـه ملـي و نهضـت     نیروهای کالسیکِ

را بـه جریـان    االنهای فدایي خلق را در حـد امکـان مـرور کـردیم،      چریک
 .دهیم اختصاص مي نوتاسیس مجاهدین

 نقبي به دوران

، نقبـي بـه دوران   بـرویم  لوگاه و محل اصلي بحثکه سرا  گ قبل از این 
هـای مشـترک پیـدا     نظر ما نیروهای متعدد رهیافت نظوردوران مدر زنیم.  مي

هـا و رویکردهـا را مـرور     کردند، اما رویکردهای مختلفـي داشـتند. رهیافـت   
 برویم.  جریان موردنظرمان کنیم تا سرِ مي

  هاي مشترک يافت ره

اعم از نیروهای سـنتيِ حـوزه کـه     ، همه ـ ردیمهمچنان که قبال مشاهده ک
پیوند  آنبا و  وزه بودندو حکه جزسیاسي شده بودند، نیروهای سنتيِ اجتماعي 

نیروهایي مابین نیروهای سنتي ، بودند آمدهاز دل بازار بیرون و  تاریخي داشتند
فایل جای داد، ن طبقه و در آرا  شود حزب ملل و نیروهای مدرن که نوعا مي

] عضـو  که جوانـان   نیروهای روشنفکری با گرایش انقالبي م ل جریان جاما
های سابق بودند کـه بـه    مردم ایراني ]حزب[ خداپرست وهای[  سوسیالیست

التهاب عمل رسیده بودند و جاما را تشـکیل دادنـد و بیـاییم جلـوتر جریـان      
هم مذهبي، هم ملي و هم انقالبـي نسـل نـو     سازمان مجاهدین که نمایندگانِ
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دی منزل گزیدند، بعد از آزابودند که از دانشگاه در آمدند، مدتي را در نهضت 
و نهایتا جریان  به رغم جواني بزرگي کردند و خودشان نهضت مستقل شدند

، هـای نظـری   فداییان که آنها هم جریان نویي بودند که با حزب تـوده ممیـزه  
از  ر ایــن دورانـ دنشــو و نمــا کردندــ و منشــي داشــتند اخالقــي و، عملــي
آمده از  بیرون های چپِ شده درون حوزه روحانیت تا جریان های سیاسي جریان

 مشـترک بـود و   هاشان ، رهیافتدانشگاه و مرحله بعد از حزب توده در ایران
 ی از منظر همـه  .های درشت تحلیل استراتژیک رسیده بودند به استخوان همه
 ی ا یک دوره تاریخي پایان پیـدا کـرده بـود، بـه ایـن مفهـوم کـه دوره       ه این
شـود گفـت در ایـران     مـي (، ]پایان یافته بود[. نه دموکراتیکن دموکراتیک شبه
و عنصر  ها دورهشود بین  مي .وقت دوران دموکراتیک وجود نداشته است هی 

 ،ن بـود غـازی آبرقرار کرد. دوران مشروطه هـم کـه     هایي دموکراتیک مشابهت
که مصدق با خـودش   به رغم این هم دوران نهضت ملي .دموکراتیک بود شبه

مترقي و آزادمنشانه آورده بود ولـي م ـل دوران مشـروطه،    ی ها منش و سنن
. خیلـي مهـم   ]وجود داشت[ نیروهای سیاه و شبح نیروهای برانداز ایران شبح

از یک نظام اسـت،  براندیي نیرو؛ یک وقت ایران هستند است، نیروها براندازِ
در ، هست، ولي نیروهایي که در دوران مشـروطه  چنین چیزی همه جای دنیا

 دموکراسـي و مقابـلِ   مقابـلِ ، بعدی بودند های دورهدوران نهضت ملي و در 
شـود گفـت    مـي  .بود «ایران»قصدشان براندازی  و های مردمي ایستادند آرمان
 هـا  دورهباز شده اسـت، آن   که در ایران فضا یک مقدار هایي در دوره همیشه
چه  ،کننده نیروهای عملها[  ]در آننیست که  هایي دوره هستند.  دموکراتیک شبه

 چه ایدئولوژیک و چه اسـتراتژیک از شـرِ  ، چه سیاسي، فکری، چه اجتماعي
همیشه این شبح وجود داشته است، شبحي که  .نیروی سیاه در امان مانده باشند

با  رگباردر  و چه باشو غریبه کوچک، چه در فیلم هایش آقای بیضایي در فیلم
 درکرد،  که معلمي را تعقیب مي بودشبحي  رگباردر  است.ها نشان داده  تم یل
همیشه در ایران در . کرد هم گرازی بود که سحرگاهان به مزارع حمله مي باشو
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و بـرای  کننـد   ایـن نیروهـا عمـل مـي    رود که باز شود،  فضا ميهایي که  دوره
کنند.  ميرواني ایجاد ـ  مزاحمت روحي ،وهای خواهان دموکراسي و عدالتنیر

کرد،  ساواک عمل مي که بود ها دورهیکي از این  93-91که  شود گفت ميپس 
ها عمل  تهران، ورامین و شهرستان در خرداد 26 در کرد، ارتش پلیس عمل مي

هـا در امـان    های فکری هم از دست ایـن  . نیروها حتي در پاتوقو...  کرد مي
شـرایط  ه است، شرایط دموکراتیک بود  93-91 در گفت شود نبودند. لذا نمي

دموکراتیک را در خـودش جـا    ي از ]شرایط[های هلوجه و دموکراتیک بود شبه
 کرده است. و حمل مي داده مي

 پايان يک دوره تاريخي

تـا چریـک    شده سیاسي از طلبه سنتي سابق تازهـ   همه 91بعد از سرکوب 
از  ـو برادران مرحوم احمدزادهـ  امیرپرویز پویان، اشرف ]مانند[ حمیددایي ف

 و به این نتیجه رسیدند که دوران پایـان یافـت  ، آن سر طیف تا این سر طیف
 .خرداد دوران نویي است 26فردای 

  انسداد ويژه

در  .ه برقـرار اسـت  ویـژ  انسدادهمه این است که  رهیافت مشترک دیگرِ 
ای هـم   جـدی  شود کرد، کـار شـبه   ای نمي ویژه هی  کار جدی انسدادشرایط 

 همـه اسـت؛   علني بسته شده های تنفس و مجاری کارِ شود کرد، همه راه نمي
 معتقد بودند. ]به این[

  ادبيات نظام 

ای  وجه بعدی این بود که همه معتقد بودنـد ایـن نظـام بـا ادبیـات ویـژه      
 ،د و نیروها مجبور هستند با همان ادبیات صحبت کنند. نظـامي کن صحبت مي

 .کند دیگری را تکلم نمي ادبیاتِ ،و جز ادبیات زورد فهم جز زبان زور نمي
  پيشينه نظام

ها[ آوردنـد و   را که ]نظامي پهلوی اول]است[. طور هم همین نظام  یشینه 
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ـ و شـد   ، منسوبجوانبخت بود هم که مَلِکپهلوی دوم  د.بردن ا مشـارکت  ب
و  ای خانـه  صـندوق  مانـدهِ  پـس  مانـدهِ  های عقـب  مریکا و انگلستان و جریانآ

ایـن   ، او را هـم بردنـد و آوردنـد.   به کودتـا زد  دست ارتجاعي و سیاه ایران
 دوراني رسیدند. ی ویژه ها رفت و همه به یک کار پس پیشاني، پیشینه

 کارويژه دوراني 

شیوه و مـنش  ، منتهي هرکس با روش ؛دآنتاگونیسم بو ،دوراني ی کارویژه
سـتِ  از نیروهای منتهي علیه را فاکت چندکنید،  یاگر ادبیات را مرور .خود
ند، ]وجـود  که منظور نظـر مـا هسـت    طیف تا نیروهای منتهي علیه چپِ طیف
آقـای انـواری از    شـود گفـت کـه    هسـت، مـي   از آقای انـواری  فاکتي. دارد[

ایشـان در خـاطراتش   د. از بانیان روحاني موتلفه بو ووتلفه روحانیون مدار م
در نهایت تصمیم بـه تاسـیس    که کند عنوان ميو کند  را ترسیم مي 91بعد از 

شد و ما نیز  دیگر منطق سرش نمي(، رژیمن زیرا دشمن، گرفتیم سازمان نظامي
یتـا  تلقـي و نها ، کردیم. ایـن رهیافـت   ها صحبت مي باید از لوله اسلحه با آن

سیاسـي شـده، از بافـت سـنتي      93-91ای است که در  کارویژه دوراني طلبه
 شود گفت در مدار تشکیالتي موتلفه قرار دارد.  حوزه در آمده است و مي

 بنیانگذار حـزب ملـل   ،مشابه همین گزینه را آقای سید محمدکاظم بحنوردی
خـرداد همـه مجـاری بسـته شـد، هـی         26کند که بعـد از   اکید ميهم ت دارد. او

ای غیـر از   ما گزینـه  لذا ی تنفسي باز نماند، نظام هم یک نظام وابسته بود وامجر
کند که ما در مقام اندیشه محکـوم   خودش عنوان مي ولي گزینه مسلحانه نداشتیم.

ل ایـن بـود کـه    شدیم و هنوز به مرحله عمل نرسیده بودیم. ولي تحلیلش از عم
داد ویژه برقرار است، نظام ادبیات خاص دارد، نسدوره تاریخي تمام شده است، ا

 رسیم. پیشینه خاص دارد، پس ما به یک کارویژه دوراني مي
ها کـه بـه    فدایي فرمانده عملیاتي گروه جنگلِ یي ]فراهاني[علي اکبر صفا

 ،کند را این طور تحلیل مي 91دوران بعد از ، کرده بود پاسگاه سیاهکل حمله
ما تردیدی نداریم مقابله سیاسي با دستگاهي که اساسا متکي بـه دیکتـاتوری   
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 میسر نخواهد بود. آمیر جز از راه قهر ،نظامي است
 در هـا  تجربـه فـدایي   کـه  ساله بندی سه جمعی  جزوهدر هم  حمید اشرف

کند  قبل از درگیری و کشته شدن حمید اشرف است، تصریح مي 69-69سال 
طور ساده ایجـاد برخوردهـای مسـلحانه و ضـربه زدن بـه       که هدف گروه به

دشمن برای در هم شکستن خفقان در محیط سیاسي ایران و نشان دادن تنها 
 .]است[ به خلق میهنمان ،راه مبارزه که مبارزه مسلحانه بود

کند با وضعیتي که رژیم فراهم  اش تصریح مي هم در دفاعیه مهدی رضایي 
آورده بود و موج ترور و خفقاني که ایجاد کرده بود و هرگونه خواست عادالنه 

داد،  کارگران و دهقانان را بامسلسل و گلوله پاسخ مي و خواست و روشنفکرانه
 یم. مسلحانه علیه پلیس و غارتگران نداشت عرضچاره ای جز ت

طورمستقیم مبارزه  به وقت که هی  هم خمیني آقای تیپي م لآخر االمر هم 
گروهي را تجهیز نکرد و تا انقالب هم تا حد امکان  و مسلحانه را تایید نکرد

ای پـیش ببـرد تـا از طریـق      با انباشـت تـوده  ]بیشتر[ کرد شرایط را  سعي مي
کنـد کـه    عنوان مـي  دکتر بهشتي .وان شدعن قبال مسلحانه، نقل قولي دارد که

آقای خمیني با استفاده صحیح از سال  در مبارزه با رژیم موافقت داشـتند و  
هـای   که بخشي از وجوهات را به خریـد اسـلحه بـرای گـروه     پذیرفته بودند

 .اختصاص بدهند کننده مسلح عمل
در همه ادبیـاتي   ت.ان گفاش را از دور لذا هرکس با ادبیات خودش تلقي

هـای مـدرن، و از چـپ     هـای سـنتي تـا مـذهبي     که مرور کردیم، از مـذهبي 
به رغـم   ...،و تا آقای انواری خمیني آقایکننده تا یکي م ل  عمل ستمارکسی

 ]کـه[ هـا رسـیده بودند   به این گـزاره  هایشان و سبقه ها همه اختالفات و پیشنه
کـه  خاصـي دارد   مویژه برقرار است، نظام تکلـ  انسدادره پایان یافته، یک دو

ای دارد که آن پیشـینه هـم    باید م ل خودش باهاش صحبت کرد، پیشینه ویژه
بیـنم کـه     مـي و  جدا نشد او هم از 66که در  کما اینن جدا شدني نیست او از

 ( و دربگیردگزینه دیگری را به کار  توانست نمي ،جدا نشد او هم از 68دهه 
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و  ها مشـترک  رسیدند. ادراکات و رهیافت نهایت همه به یک کارویژه دوراني
 . بود رویکردها مختلف

 رويکردهاي مختلف

 ؛بندی کرد ها صف در این گزینه را هم شود رویکردها مي
زنی  مهره تندعملی تقابلی، تک

 بردند ور منصور به کا قتلهای که  تقابلي بود، گزینه رویکرد اول تندعمليِ
خرداد که سرکوب شده  26عرق تظاهرات  هنوز یعنيند. بسیار تند عمل کرد
علي منصور  عمل کردند و حسن 99 ها در بهمن اینکه  ه بودبود، خشک نشد

. تـرور کردنـد   در بهارسـتان  ،کاپیتاالسیون را بسته بود بارِ را که قرارداد خفت
 رویکـرد، رویکـردِ   و شـد خیلي سریع بسـته   این یک گزینه بود که کریستال

 بود.  يالعمل بسیار سریع حسيِ
 عملی اقتباسیآستان

آستانه  و ستانه عمل رفتندآ به که رویکرد حزب مللي بود ،رویکرد بعدی
 وفضا، فضای امریکای التین بـود، فضـا، فضـای کـوه      .عملشان اقتباسي بود

 م ل زب مللمدل ح .ساله داشتند26هم معدل سني تقریبا  ها این و جنگل بود
، معلـم  2انی در تیم ملوان، آقای بهمن صالح؛ ایران بود 68تیم ملوان دهه  مدل
بودند، سالها در بندر انزلـي معلـم ورزش و مربـي     2926متولد سال ي ورزش

از  98. ایشـان از دهـه   بودنـد  انزلـي  هـای  ([ آموزشـگاه بخـ منت]نتیم کلوني 
 ی کیفيها مختلف بندر انزلي که چهار دبیرستان شاخص داشت، بچه مدارس

                                                                                                         
آموخته تربی  بدنی، فوتبالی   و مربی فوتبال. او وه دبیرر ورزش   (، دانش1119ا، )نی . بهمن صالح 1

ی اقدام به تاسیس باشرگاه  دوستان انزل به همراه تنی چند از ورزش 19های انزلی بود در سال  دبیرستان
نیا در سال  گری صالح نیروی دریایی انزلی ورد وه بعدها به ملوان بندرانزلی تلییر نام داد. این تیم با مربی

به جام تخ  جمشید راه یاف  و سه بار برنده این جام شد و از آن پس تا ونون در لیگ برتر فوتبال  91
مربی  مدتی مربی تیم ملی فوتبال جوانان ایران و مدتی ومک 96 ایران باقی مانده اس . صالح نیا در دهه

 چنان از مربیان تیم ملوان بندر انزلی اس . تیم ملی بود و هم اونون هم
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یـک تـیم خیلـي     ]تشـکیل شـد[.   تیم ملوان ،98آخر دهه  آوردند ورا بیرون 
. بود سانت 268 و قامتي معدل قد و سال 18قد و قامت با معدل سني  خوش

 تخـت جمشـید  جام در لیگ ، پوشیدند. یک تیم بدون امکان پیراهن سفید مي
کاپیتان تیم بود، بقیه فاصـله سـني   دفاع وسط و ا نی . آقای بهمن صالحآمد باال
 داشتند. حزب ملل همـین مـدل بـود، آقـای بجنـوردی      اواز  ای لهسا 26-28

هـای   از دبیرستان . اوساله بود 19-16 و در عراق داشت ای تجارب مبارزاتي
نفر  9-9با و  آموز عضوگیری کرد دانش 288حدود  یینهای پا تهران و محله

حزب ملـل را   ...ی و ا گنجه ،هزاد رده خودش م ل سرحدی سطح و هم که هم
خودشـان هـم در    ،المللـي بودنـد   تحت تاثیر فضای بین ها آن درست کردند.
 .د زدندآبابه کوه دار و دندتاثیر فضای التین بو گویند که تحت خاطراتشان مي

سـتانه عمـل   آها هـم در   آن .یکي دو اسلحه قدیمي کمری هم بیشتر نداشتند
 کردید.  قبال مشاهده دستگیر شدند که بعضي از تصویرهایشان را

 سمبلیک  ـ  احساس عمل تحلیلی

کـه ]از اعضـای[    اميسـ و دکتـر   جاما بود. دکتر پیمان سطح سوم، سطح
 91قبل از  .بودندسابق  و جوانان مردم ایران جوانان خداپرستان سوسیالیست

 يِحزب و دیگر ]نیروی[ تکلیف کردند شان تعین نوعي با بستر کالسیک قبلي به
ن و جریان و مردم ایران نبودند، خودشان یک سازما سوسیالیست خداپرستان

ها هـم   آن ،عمل برسند ی ستانهآکه به  رفتند کوچک درست کردند و به انزلي
 ضربه خوردند و دستگیر شدند. 

 مرزي برون کسب آمادگيِ

آمـادگي   بـه  هـا هـم   خارج از کشور بود که آن آزادیوجه بعدی نهضت 
 نشسـت پـاریس   در رواني و امنیتي برای مقابله با رژیم شاه رسیدند. ،روحي

 ،گیرند خودشان را تجهیز اطالعاتي تصمیم مي ـ همرحوم شریعتي هم بود کهـ 
در آن موقـع هـم    .رونـد  نفری به مصر مـي  5-6ها  . از آنکنند نظاميو  امنیتي
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موضع داشـت و پشـت جبهـه اصـلي      رژیم شاه علیه مصر، جمال عبدالناصر
 ،1دکتـر یـزدی   ،2هزاد آقـای قطـب  ، د. در آن دوره امنیتي مصـر ها بو فلسطیني

انداز که دوره ببیند و  با این چشم 9يطوس یسیدکتر رضا ر و 9مهندس توسلي
منتهي  برگشت، نایرا به مهندس توسليفقط ولي  .دوره دیدند بیایند، ایران به

هـم   طوسـي  سیـی دکتـر ر  .مسلحانه نرفـت  ی ایشان هم که برگشت در گزینه
پیوست. جریـان نهضـت آزادی    مجاهدین برگشت که به به ایران کوتاه مدت

بـه   وتحلیـل اسـت کـه بـه آمـادگي       خارج از کشور هم در این سـطح قابـل  

                                                                                                         
آموخته زبان انگلی ری. او در دوران دانشرجویی خرود در     (. دانش1111-1191ه. )زاد . صادق قطب 1

آزادی دستگیر شد، سپس برای ادامه تحصیل به آمریکا  هایش در نهض  ایران چندبار به دلیل فعالی 
او همکاری خود را برا امرام موسری     1112های خود را علیه رژیم شاه ادامه داد. از سال  رف  و فعالی 

در پراریس مشراور و متررجم     صدر در لبنان و پاریس آغاز ورد. او در دوران اقام  آی  اهلل خمینری 
داعتماد او بود و پس از انقالک مدیری  رادیو و تلوزیون را بر عهده گرف . او همچنین در سرال  مور

های خود برونار شده  در زالی وه از همه سم  1191مدتی وزیر امور خارجه ایران بود. در سال  1198
اف تلوزیونی در اهلل خمینی دستگیر شد و پس از چند اعتر بود، به اتهام توطله برای وودتا و ترور آی 

 شهریورماه همان سال اعدام شد.
آموخته داروسازی. او در زمان دانشجویی در تهران از اعضا و فعاون  (. دانش1116. ابراهیم یزدی. ) 2

همزمران برا    1116برای ادامه تحصیل بره آمریکرا رفر  و در سرال      1118جبهه ملی دوم بود. در سال 
ن اسالمی دانشجویان آمریکا پرداخ  و م رلولی  انتشرار   آزادی به تاسیس انجم عضوی  در نهض 

آزادی در خارج از وشور را بر عهده گرف . او مدتی به لبنان رف  و  ، ارگان نهض «راه مجاهد»مجله 
مقردمات انتقرال    1199های م لحانه تاسریس وررد. همچنرین در سرال      پایگاهی برای آموزش جنگ

اریس فراهم ورد و از مشاوران ارشد او شد. سپس به عضوی  شورای انقالک در را به پ اهلل خمینی آی 
آمد و پس از انقالک وزارت امور خارجه دول  موقر  را برر عهرده گرفر  و در دور اول مجلرس      

های خود برونار  شورای اسالمی به نمایندگی انتخاک شد. پس از اتمام دوران نمایندگی از همه سم 
نون او چندین بار مورد اتهام و محاومه و بازداش  قرار گرف . یزدی پس از فوت شد. از این پس تا و
 ، از سوی اعضا به دبیرولی نهض  آزادی من وک شد.مهندس بازرگان

عضو  1116آموخته مهندسی ترافیک در آلمان و آمریکا. او از سال  (، دانش1119. محمد توسلی،) 1
هایش در این گروه بارها دسرتگیر و   اس  و پیش و پس از انقالک به دلیل فعالی  آزادی بوده نهض 

 زندانی شده اس . توسلی در دوران دول  موق  شهردار تهران بود.
 . رآا رئیس طوسی، دانش آموخته زقوق بین الملل و استاد دانشگاه تهران.  1
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  .ضرورت  تجهیز رسیدند اما بیرون از ایران
 ياريخي، پدرتـ  تاييد تحليلي

  هکننـد  کننـده، بـا نیروهـای جـوان عمـل      بین ایـن نیروهـای جـوان عمـل    
تحلیـل   یرند دو سـطح قابـل  گ يمیافته که مجاهدین و فداییان را در بر سازمان
 بـود کـه   و دکتـر سـحابي   ، آقـای طالقـاني  یک سطح مهندس بازرگان؛ است

کردند. مهندس بازرگان  تاریخي و پدری ميـ  تایید تحلیليرا جریان مجاهدین 
به عهده  رارهبری دوران بعد  ما دیگرو  به سر آمده ما دورانمان تصریح کرد

این اسـت کـه بـرای     ما خواهند آمد و رسالت جدید ی هرهبران جبه ،نداریم
ـ   26عمال بعد از  .تولد موجود جدید رحمي بشویم  ای کـه  ا آسـتانه خـرداد ت

آزادی  م لـث بنیانگـذران نهضـت    جنبش مسلحانه پدیدار شد، خط برخـورد 
، تـر  جـدی ، تـر  کیفـي  آقـای طالقـاني   .و پـدری بـود   تـاریخي ـ  تایید تحلیلـي 
بـا قضـیه   تـر    و تهدیدکننـده  بود تر دست به جیبو  تر تشرزن تر، ایدئولوژیک

عمل رسیدند رفتند  ی ستانهآهمان موقع که به  مجاهدین م ال برخورد کردند.
آقای طالقاني هم .کردند مطر  که در ]اطالع از[ سیرشان بود، با آقای طالقاني
مسـجد هـدایتي کـه مـن نمـاز       تستشان کرد؛ گفت در ورودی  تشر زد و هم

 ،خوانم عکس شاه است، شما اگر آن عکس شاه را زمین زدید و شکستید مي
ها هـم رفتنـد    این بچهاسلحه هم به دست بگیرید.  رید کهاین صالحیت را دا

زد و زمـین   بـه عکـس را بلنـد کـرد و    رفـت   2، مرحوم صـادق بین دو نماز
بعد  .هم جسارت خودش را نشان داد و هم جسارت جریان نوپا را؛ شکست

هم  ؛ای بود یژهپدری و آقای طالقاني هم مجوز عمل داد. پدری آقای طالقاني
زد و هـم لبخنـد    زد، هم تشر مـي  جیب بود، هم دست به پشت مي بهدست 
 ت.بخش پدرانه با جریان نو داش انرژی

                                                                                                         
یه  و وادر مروزی سازمان مجاهدین (. مهندس مکانیک. از اعضای اول1121-1191. ناصر صادق. ) 1

 خلق. 
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  هاي شرعي بالمناسبه پرانتز آنتاگونيسم با حمايت

پرانتزی  ،بود آقای خمیني جریان نبود، فردِ]در واقع[ جریان دیگر هم که 
همـین کـه   ]م ال[ سبه. المناهای شرعي ب آنتاگونیسم با حمایتپرانتز  ؛باز کرد

تواند  که بخشي از وجوهات مي هبودی مجوز، ظاهرا گفته است آقای بهشتي
کننده اختصاص پیدا کند. این هم نـوعي   به خرید اسلحه برای نیروهای عمل

 .از مواجهه بود
 عمل فدايي

دو  در گذر کنـیم و از موسـپیدان و پیـران   سطح اول که  چهاراز جوانان 
رسـیم.   مـي  مجاهـد به عمل فـدایي و مسـیر    ،م که بگذریمشسطح پنجم و ش

شـخص  د؛ توضـیح داده شـ   قـبال بـود، تـا حـدودی     هعمل فدایي چ]اینکه[ 
بـود. وقتـي    58دهه  عمل فدایي در جهانِ فکری و تئوریک ی ا مهرهگوار هچ

ا اسـتراتژی صـدور انقـالب را داشـت و     گـوار  هچـ ، ز شـد انقالب کوبا پیرو
ی یـو کرد مـا بـه بول   به این مفهوم که تحلیل مي ،اش هم مشي فدایي بود مشي
هم مانند کوبا بـه   و بولیویشویم  ای پیروز مي رویم، یا در یک بسی  توده مي

ـ  پیدا مي ضدامپریالیستي و خلقي دست ـبا ادبیات آن روزـیک حاکمیتِ  دکن
در  .شـود  خونمان ریختـه مـي   و شویم مدت کشته مي که ما هم در کوتاه یا این

این عمل یک عمل فدایي اسـت، بـه    ،صورتي که گزینه دوم تحقق پیدا بکند
ها هم به مدار مبارزه مسلحانه  دهد که آن ها جسارت مي این مفهوم که به توده

خودش هم انصافا با همـه وجـود و بـا     بود که اگوار چه ی بپیوندند. این ایده
 در اوج دوران رونـق و  ،سـالگي 93رفـت و در   آنهمه قـد و قامـت پشـت    

تئوری فدایي در ایران به  .مسیر را انتخاب کرد آن داشت، سمپات دوراني که
 یایران ما به ازا برای آن دررسید که  و به برادران احمدزاده امیر پرویز پویان
 عملي پیدا کنند. 

 مسير مجاهدين

مجاهـدین را  عمـل  اما یک مسیر هم مسیر عمـل مجاهـدین بـود. مسـیر     
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 او .اشـت عمل فدایي مرزبندی دبا د نژا د تئوریزه کرد. حنیفنژا مرحوم حنیف
نقد هم ایـن بـود کـه در ایـران      ؛نقد جدی داشت به تئوری امیر پرویز پویان

ها جسارتشان بیش از روشنفکران بوده است، ما نیازی نداریم که فـدایي   توده
انـد وخـون    ها آمـده  خرداد توده26ها صاحب جسارت بشوند.  بشویم تا توده

در تبریـز   کـه  مشـروطه  ]مـردم در دوره[  انـد،  مشروطه خون داده ، دراند داده
که مشـروطه بـاقي   آنجو و گندم خوردند برای  و علفند، محاصره شده بود

 نهضت ملي شـدن نفـت   مصدق و علیه علیهکه قوام تقریبا  تیر 98در  ،بماند
یـا مـرگ یـا    »با خون خودشان  هادیوارو روی مردم خون دادند کودتا کرد، 

ه شدند، مـردم  خرداد هم مردم کشت 26نوشتند، « زنده باد مصدق»و  «مصدق
د نـژا  کـه حنیـف   روشنفکر روی زمین نریخت. ایـن  خون قرمز و شهید شدند

هـا در ایـران همیشـه آمـاده      معتقد بود که نیازی به عمل فدایي نیست، تـوده 
شـویم   ما بگوییم ما فدایي مي کهاین. روشنفکران کم داشتند و اند، رهبران بوده

مـردم جسـارت    نـهع  .اهانتي اسـت بـه مـردم   ، نندتا مردم هم جسارت پیدا ک
 دارند مک فقط دانش مبارزاتي، دانش سازماندهي و دانش استراتژی و داشتند

این دانش را به آنها بدهد مـردم هـم بـه کمـپ مبـارزه پیونـد       پیشتاز، اگر  و
مد، یک آاند. لذا این دو مشي  که همیشه پیوند خورده کما این ،خواهند خورد
 .*بازتر خواهیم کرد آن را یک مشي مجاهد آمد که جلوتر و مشي فدایي

 یک ممیزه 

ها را دفعه قبل بررسي کردیم، این بار به جریـان نـو پـای دیگـری      فدایي
 عصر خودشان یک همفعاالن  سایر با ها اینرسیدیم که جریان مجاهدین است. 

نه  ،نبودند های جدی واجد ویژگي آنهاعصر  همکه فعاالن  نه این ،داشتند ممیزه
 .قایل بودند ها ها به طور ویژه به این گزاره به این مفهوم نیست، ولي این

 جمع بندی 

ها،  شکست ی معتقد بودند که بعد از این مجموعه؛ بندی گزاره اول جمع 
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بنـدی جـدی    ما باید مقدمتا به یک جمـع ، خرداد 26نهضت ملي و  ،مشروطه
تـا بتـوان    بشـود تر  ومي به عقبیک نگاه عم .دست بزنیم و بعد حرکت کنیم

ـ بندی قا طورجدی به جمع بهها  آنانداز پرشوری ترسیم کرد.  چشم  .ل بودنـد ئ
بنـدی نـزده بـود،     کسي دست به جمعآن زمان با توجه به این که در ایران تا 

  .جلوتر توضیح خواهیم دادکه  بندی ابداع این نسل نو بود جمع
 زمان 

درسـتي عنـوان    یعني به .ودند عنصر زمان بودل بئقا]به آن[ عنصر دیگری که 
خورده نیاز به زمان دارد تا بتواند مجددا به یـک نقطـه تعـادلي     کردند که ضربه مي

 دست به عمل جدید بزند.   بتواند جدید نقطه تعادل آناز جایگاه  برسد که
 مرحله 

مرحله این بود که ما یک ؛ مفهوم ل بودندئقا در سطح سوم به مرحله آنها
طور  همین .رو داریم مرحله جدیدی را پیش و ایم رحله را پشت سر گذاشتهم

کنند خودشـان را   ها، چه حیوان و چه نبات، سعي مي که در طبیعت غیرانسان
و  بتـوانیم مرحلـه جدیـد را درک کنـیم     ما هم د،تطبیق بدهند با مرحله جدی

 .های ورود به مرحله جدید را پیدا کنیم آمادگي
 اکتساب 

کـه مـا بـرای ورود بـه      مفهـوم عدی اکتساب بود، اکتساب به ایـن  وجه ب
کمبودهـا  تجدید،  ای داریم، باید بتوانیم در پي مرحله جدید کمبودهای جدی

 .را جبران کنیم و برای عمل در این مرحله آمادگي پیدا کنیم
 اجتماع 

هـای   در دوره انروشـنفکر  هـا  ایـن بـه نظـر    ؛وجه بعدی پیوند اجتماعي بود
 .المحاله بود ياینجا پیوند اجتماع ،نتوانسته بودند پیوند عمیق برقرار کنند مختلف
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 سازمان 

بودند. این به این  ل به منشئل به سازمان و نهایتا قائقا]اینکه[ وجه دیگر 
 جریـان و  اجریـان جامـ   ،بـرادان احمـدزاده   ،مفهوم نیست که محمد بخارایي

ـ قا ،ل نبودنـد ئبه این چیزها قا ] و...[ملل حزب ل بودنـد و بـرای خودشـان    ئ
هـا روی   ایـن   ـل کـدام م  داشتند اما هـی   ای ي و اخالق مبارزاتيمنش ي،روش
هـم تـا    شانموتلفه خیلي سریع عمل کرد، تحلیل نایستادند؛ ]م ال[ بندی جمع

اید، شما قرارداد کاپیتاالسیوني  تبعید کردهرا  مرجعيشما  ؛حد امکان ساده بود
نخست وزیرتان  پس ما هم ،اید اجاره داده مریکاآ اید، ایران را به هرا منعقد کرد

در  زنیم. یعني این سه گزاره از دل دفاعیـات مرحـوم محمـد بخـارایي     را مي
 ،بنـدی  جمعبر اندیم. بقیه هم آنقدر خو قبالکه یک مقدارش را  دادگاه درآمد

مـادگي  آحزب ملل به حـداقل   م الها نایستادند.  اکتساب و این مرحله، ،زمان
و برونـد کـوه و    ساله را جمـع کننـد  26-18جوان  تا 288که  ؛ همیناندیشید
نماز سحرگاهي و شـلیک بـا کلتـي و بسـم اهلل بـا       ،قرآني ،نرمشي ، گردشي

بـا  امریکـایي و...،   ارتشي و ،شده بود و ساواکيرژیمي که وارد فاز جدیدی 
 خواستند مبارزه کنند.  این سادگي مي

 مرام 

این ]عناصر[ ل به ئکه قابودن این جریان این ابنیانگذار ی به نظر من ممیزه
عمـر دادنـد، شـرف دادنـد، خـون      ، هفت عنصر ایستادندبودند و بر سر این 

بقیه هم دادند ند، هم داد ها ، فدایيدادند، بقیه هم نه این که بقیه ندادند .دادند
 مرحلـه، اکتسـاب،   زمـان،  بنـدی،  طورجـدی روی عناصـر جمـع    ها به اما این
 .ایستادند و مرام سازمان اجتماع،

 بندي جمع بخارپزِ

 قضــاوت و یــک ،بنــدی بــه ایــن اعتقــاد داشــتند کــه جمــع]مجاهـدین[  
ـ ؛ فرایندی داردو  زده نیست گیری شتاب نتیجه ه قـول دوسـتان یـک    باالخره ب
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 فرشـود فکـر را در مـاکرو    نمـي  .پخته بشـود  برود تا پز ذهن آرام بهفکر باید 
 روی . فکـر را بایـد بگـذاری بـر    شـود  جزغاله مي فرماکرودر گذاشت، فکر 

هـم در پـس    ها این .بیاورد شبار، آرام قل بزند، بخار کند و آن بخار فتیله سه
حاال بخارپز هـم آمـده اسـت، آن     .بندی داشتند شان یک بخارپز جمع پیشاني

، خیلي مهم اسـت  .ها بخار پز شدند خود این ،ها نبود موقع که این تکنولوژی
ویژگي انسان ایـن   ؛داشته باشي کخودت کارایي تکنولوژی ،بدون تکنولوژی

انـواع ابزارهـای    ليندارد و کاالن خیلي کارایي تکنولوژی ،نسل کنوني .است
هـا هـم    سـاله 21در جیب که از موبایل بگیر  تکنولوژیک دور و برش هست.

امـا ایـن ابـزار و ایـن      جوشـد؛  مي ها شپزخانهآ که در هایيچیزه هست تا هم
ناامید نیستیم که داشته  است، که نداشته نتا اال؟ تجهیزات چه فراوری داشته

دوران چـرا    یعنـي  دوران در آنولـي   اسـت.  ولي تا حاال که نداشـته  ،باشد
ها یک بخارپز پـس   نبود، اینکه بخارپزی  ای، تیلهف سه ور ووال پزی و خوراک

بازی به  ؛بازی کردنداین خورشت  در بخارپز با مواد و مصالحِو  ذهن داشتند
 ،یـک سـرکوب بـود    و 91 یکودتـا ،این مفهوم که در بخارپز یک کودتـا بود 

 .وردآ در مي را نظامي بود که شکلک اصالحات و 91سرکوب 
 یک نظام کمپرادورغیرمردمی،  ـ گرا یک اصالح شکل، بیک سرکو، یک کودتا

 تو در بطن و اعتقاد داشته باشي خیلي مهم است که شما واقعا به اصال 
باشــد یــا شــکلک کودکســتاني دربیــاوری، رژیــم شــاه شــکلک اصــالحات 

شود که هم بخـواهي اصـالحات بکنـي و هـم بخـواهي       مگر مي. وردآ يدرم
خرداد رقم بزني، هم اصـالحات   26و هم سرکوب کني، هم اصالحات کني 

هـم سـاواک    ؟شـود  بکشي، مگـر مـي   راپوش  کفن دهقان ورامینيِکني و هم 
نهع همچنـین چیزهـایي    ؟تجهیز کني، هم بخواهي توسعه سیاسي داشته باشي

ایـران هـم    98دهه در که  این کما هم نشده، جای دنیا هی  د، درشو نمي باهم
یـک   ، بـا آورد شکلک اصـالحات در مـي   که دممقابل مر درنشد. رژیمي بود 
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 .پز ذهن بود ها همه در آرام اینکمپرادوری؛ نظام اقتصاد سیاسي 
 ناکام ـ  های ناآماده رهبری، های نافرجام حرکت

مشروطه، نهضـت   ؛های نافرجام بود ها حرکت از این طرف در کمپ توده
داد هم اال مـا شـاياهلل   خر 26زنجیره از تنباکو تا این در  و... . خرداد 26ملي، 
  .های ناآماده و ناکام داشتیم رهبری

 دستگاه  های بی اندیشه، سازمان های بی توده

در  داشـتیم.  دسـتگاه  های بـي  سازمان و اندیشه های بي توده]در این دوره[ 
امـا منهـای اندیشـه     ،در ایران اندیشـه آمـد   18در دهه  آمد،مشروطه اندیشه 

که وارداتـي بـود و فـراوری داخلـي نداشـت و       حزب توده دستگاهِ  صاحب
و آکبند از آن طرف ]آمده بود[، اصطالحي هست  داخلي نبود سهمحصول پرو

در  حزب توده هم در حوزه اندیشـه در ایـرانِ  گویند تجارت چمداني،  که مي
حزب توده از سال  ،ای افتاد خیلي اتفاق ویژه. آورد «اندیشه چمداني» 18دهه 
، چمدان چمدان تئوری تشکیالتي، تئوری 19ت کرد تا سال شروع به فعالی 18

شناسانه، دانش تشکیالتي، راهکار تشکیالتي، راهکار صنفي و... را از  معرفت
آن طرف برداشت و به اینجا آورد. ]اما[ در پس ذهن این جریان نوپا این بود 
ا که اندیشه در ایران آمده ولي خیلي بومي نیست و سـاختمان نـدارد، و اجـز   

 بندی بود.  اند. این بخارپز جمع ای با هم پیوند نخورده  خیلي با چسب ویژه
 بندي بستر جمع

الساعه نیست. بر خالف  بندی طبیعتا خلق رسیم، جمع بندی مي به بستر جمع
روزه بگذاری و بخواهي  ایم، یک سمینار یک سال دیده 98چیزی که ما در این 

روزه یـا در   ران را در یک سمینار یکهای توسعه روستایي و شهری ای جریان
 ندیفرای، ریس ای، قاعده یبند جمعبندی کني؛ اساسا  ساعته جمع یک کارگاه سه

 داشتند.  ی بستریبند جمع یبرا ها هم ایندارد. ای  پروسه و
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 خوابگاه ، انجمن اسالمی

شـده   ، سـه فـرد شـاخص و شـناخته    شدند انیجر انگذاریکه بنی سه فرد
 ينفر چهـارم بود و  و سعید محسنن زادگا عیبود، اصغر بد دنژا فیمرحوم حن
ـ فاصله گرفت و از جر 96که سال  نیب کیعبدالرضا ن یهم بود، آقا جـدا   انی

ـ  96 از چهار نفر نیکنارش گذاشت. ا انیجر يبه نوع ،شد بـا هـم در    91ا ت
جمعه  یها صبحمرحوم حنیف در خوابگاه بودند.  یي ومبارزات دانشجو ریس

 يلـ یهـم خ  يانجمـن اسـالم   و در خوابگاه جلسات قرآن راه انداخته بوددر 
 ،تیسـجد هـدا  و م يطالقان یآقا ،يدکتر سحاب، مهندس بازرگانبا  .فعال بود

ی ]سـید  آقـا  ،یریـ جزا]سید مرتضي[  ،یمطهر یآقا، در قم با شرکت انتشار
، بستر بـود  ک]پیوندها[ ینیا .خورده بود پیوند يو بهشت يخسروشاه هادی[

 ... .بانه وبستر بود، جلسات جمعه صبح و جلسات ش کیخوابگاه 
 دانشگاه  05بهمن 

 .بـود  98هم داشتند که بهمـن   شترکم ی ربهتج کیبا هم  نفر 9 ای 9 نیا
ـ دانشـگاه  ]حرکت[  98بهمن   انیـ جر]در آن[ بـود کـه    يحرکـت حسـ   کی
ها آن  شد. این رانیدر ا يحزب يو سنت کیکالس انیابزار دست جر یيدانشجو

 را داشتند. 98بهمن  يتجربه جاماندگ
 نهضت آزادی ، ملی ی جبهه

فعــال ، داشــت گــاهیچنــد جا 91د در نــژا کــه حنیــف میقــبال مرورکــرد 
در و  بـود  يملـ  ی جبهـه  انیاول دانشـجو  ی ندهینما و يمل ی جبهه یيدانشجو

 انیدانشجو ندهیبه عنوان نما حاج حسن قاسمیه یدر منزل آقا 92کنگره سال 
و  ینهضـت آزاد  انیاول دانشجو ی ندهینما ،زمان . هم2رکت کردش يلجبهه م

                                                                                                         
. در شدی برگزاردر منزل زاج ز ن قاسمیه از بازاریان مصدق 1111در دی ماه  ملی  ی .ونگره جبهه 1

های  های مختلف شرو  داشتند. از مجموع دانشگاه نماینده از اصناف و گروه 196این ونگره بیش از 
 ها بود. نژاد یکی از آن در این ونگره زاآر بودند وه محمد زنیفنماینده دانشجویی  16تهران 
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ـ ا یهـا  دانشـگاه  ياسالم یها اول انجمن مسئولو  ندهینما  یبـرا  و بـود  رانی
 .داشت يخودش وزن مخصوص

 را تجربه کردند یمدت نهضت آزاد کوتاه ،را تجربه کردند يمل ی ها جبهه این
و جبهـه   آزادی نسبت به نهضـت  ي و خصلتيالتیتشک یجد یها یبند به جمع و
 .دندیرس يمل

 زمان زندان کوتاه، 02خرداد 

بودنـد،   ابـان یفاصـله نداشـتند، در خ   91بـا خـرداد   ، دندیرا د 91خرداد 
 کی . مرحوم حنیفدندیدکشتار را  هیبق يزندان بود ول درد آن روز نژا فیحن

 .کرد يکوتاه چندماهه را هم ط مدت زندان
 نگرهای ضمن راهتل

 بخارپزِ کی ت،داش يو ذهن ينیع نهیزم کی يعنیها بستر هم داشت،  یبند جمع
 نیتـدو  ریسـ  ،بنـدی  جمـع  ریها به س این ياز وقت .بستر داشت کي و یشانیپس پ
که به  91از  ، ]یعني[دندیعمل رس ی آستانه و کیدئولوژیا يحطرا ریو س یاستراتژ

عمل را از خودشان بـروز   نیکه اول 68تا سال بودند  دهیرس هیبندی اول جمع کی
 ؟بود هاتفاقات چ . اینهمه تلنگر بودي که اتفاقات؛ افتاد يدادند، اتفاقات

دوران سربازی 

 3 از مرو يکه م تاس نیا لشی، تحلیرود سرباز مي يکی؛ یدوران سرباز
چند وقـت  ن .کنیم را جبران مي یمها کمبود خواب و صبح 6تا  مخواب يشب م

بـه   ها نفر از آنسه  ـ چند تا از دوستان دانشجو از زندان آمده بودند، دو شیپ
، میصحبت کـرد دیگر  نفر ي با چندبودند، ول دهیرس یا یجد یها بندی جمع
القـول گفتنـد مـا     متفق با هم نبودند اما همه ؟دیکرد يمکار  انفرادی چه میگفت
.( میجبـران کـرد  خوابمـان را   یو همه کمبودهـا  میدیساعت خواب 26 یروز

 .مان بخواندرود رُ مي يکیرود بخوابد،  مي يکی
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 یهـا  از بچـه  93-91 خـودش و که شاعر اسـت   2سپانلو عليمحمد یآقا
آبـاد و   در سـلطنت  چه اش یدر دوران سرباز ،فعال چپ دانشکده حقوق بود
خـاطرات   .دوره بـود  د همنژا ماه با حنیف نُه، يچه در دوران آموزش تخصص

]آمـده[، اگـر مراجعـه کنیـد خـاطرات       66اسـفند   نِندگایدر روزنامه آ شانیا
بانـد و   یـک  مـا در  های ای دوره س از همگفت هرک يم شانیا قشنگي است.

 باند، باندِ کی ؛پوکر بود باند، باندِ کی ،پاسور بود باندِ ،باند کی ؛بود يگروه
تـاس   و بـود  اقـا  بانـدِ  ،بودنـد  هـا  لمـپن  ر هـم کـه  گیباند د کی ،تخته بود

نفر بود که در  کی . ]اما[بردند يم شگاهیآسا مشروب به يواشکی و ختندیر يم
قـدم   یـا  اش را یکـار یب یها نفر همه وقت کیآن  گفت يم .نبود یباند  یه
 يرفـت و داوطلبانـه نگهبـان    يشب راه م يدر نگهبان ایکرد،  يزد و فکر م يم
و  ، طنابموانع نیاز ا داشت ایته باشد، گرفت تا فرصت تفکر داش يرا م هیبق
 اوکند که  يم دیتاک ]سپانلو[ .نبود یباند  یدر ه و رفت يباال م ،خاردار میس

عکـس   .نمونه پادگان شده بـود  ی فهیگرفت و افسروظ مي یرا جد زیهمه چ
روزی  قرار داشت. بود مسارید در اتاق سروان پادگان که آن موقع تنژا حنیف

کند  مي دایشان بروز پ تیشوند و هو يم ریدستگد ]و دیگر اعضا[ نژا که حنیف
پـایین  اش را  بوده، عکـس  چه کسيد نژا که حنیف فهمد يپادگان م ماندهو فر
 انیها بعد از پا مدت اما آن عکسخدمت کرده بوده،  99و  91آورد. او در  مي

طـور   هـم ایـن   يکـ ی اسـت. در اتاق فرمانده پادگان بـوده   68سال خدمت تا 
 .ندیبب يکه آموزش نظام یاصال رفته بوده سرباز ،رود مي یسرباز

رسد که  مي افتیره نیبه ا و کند ارتش را لمس ميي جدا از آموزش نظام

                                                                                                         
آموختره   های ادبی اسر . او وره دانرش    (. شاعر، مترجم و نوی نده وتاک1118. محمدعلی سپانلو.) 1

بره شرهرت رسرید. او    « روهرا  پیراده »وارد دنیای ادبیات شد و با مجموعه شعر  16زقوق اس ، از دهه 
چنین آثار ادبی فارسی را ترجمه ورده و  ان ه به فارسی برگردانده اس  و همهای زیادی را از فر وتاک

ها و  بیابان»، «خانم زمان»گذار وانون نوی ندگان ایران اس .  به جهان شناسانده اس . او از اعضای بنیان
 از جمله مجموعه شعرهای اوس .« سواری در تهران قایق»، «تبعید در وطن»، «ها  خیابان
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لـت  کـه مـا دو کُ   ستین يسادگ نیبه ا و است یا یابزار سرکوب جد ارتش
ـ  این و آن را و  میبه دارآباد برو ،میه بزنبه کو ،میکن هیته ـ ا ...و میتـرور کن  نی
ي را طـ  تجهیـز مـرارت و   سیرِ کی دیاب هم . ماکند سقوط نميطور  این میرژ
کـه   به اینکه رسید به ذهن  یتلنگر .تلنگر بود کی ی. پس دوران سربازمیکن

ـ    يو عنکبـوت  ينظم ارتجاع کینظم ارتش،  نظـم   سـت، ین ياسـت، نظـم ذات
 یِجرینیو با ت یباز ارتش، ارتش مجهز است، با ترقه نیا. دوم، است يلیتحم
 یداد و بـرا  يم يطرف شد. سوم هم که آموزش نظام آن شود با نمي ي،انقالب

ـ ا .داشـت را  یرهبـر  کوچک نیمرت کی یخودش در دوران سرباز  کیـ  نی
  .تلنگر بود
ـ  .رفتنـد شـان   خدمت رفت، همـه دوران  هم محسن دیسع ذهـن در   يوقت

را  يروسـپ  ؛شـود  ش خوراک مـي یبرا یزیچهر رد،یبندی قرار بگ وران جمعک
 ]بلکه[ او را بهکند،  نمي يتلق يارزش اجتماع يموجود ب کی او را گرید ندیبب

 نـد، یبا کـالس را بب  ، التِندی. معتاد را بببرد مي خودش کیبندی استراتژ جمع
ذهن  نیا و... ندی، ساواک را ببسیپل ،ارتش ند،ی، ورزشکار را ببندیپهلوان را بب

سـاله   11-19کـه   نیـ ها هم با وجـود ا  ذهن این .دارد تعریض مدامبند  جمع
 رد،یبندی قرار بگ جمعهد در فاز ذهن بخواوقتي  .بندی بود جمع ذهن، بودند

 .زند يم يانیلغل قُل قُ
 ترور منصور 

همـه از تـرور منصـور    در آن دوره  عتـا یطب .تلنگـر بـود   کیترور منصور 
تـرور   شـکار و تـک   کردندکه با تـک  لیتحل]مجاهدین[ يخوشحال شدند، ول

 کـه  آمـد  دایـ عبـاس هو ریام ،شود؟ ترور که صورت گرفت عوض مي یزیچ
منصـور همـان    يعلـ  سال بعد از حسن 29و  بود تر از منصور تیهو يب يلیخ
با  .منصور شد يعل تر از دوران حسن يفیک يلیخ ونیتاالسیکاپو را رفت  ریمس

  .شود جا به جا نمي یزیدهد، چ يرخ نم يکند، اتفاق نمي رییتغ یزیترور چ
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 حزب ملل 

 صـادقِ  جوانِ انیک جریحزب ملل  حلیل کردند کهت. حزب ملل هم بود
 یط،شـرا اسـت.   ساده انیجریک  يول ای است دهیرس عمل به آستانه و التهاب

 عساده انیو جر دهیچیپ
 هخوا گروه نیکـ  ترور شاه 

مرحـوم   بـود.  طـور  هـم همـین   خـواه  ]بـه وسـیله[ گـروه نیـک     ترور شاه
بـا شـاه    شهیعضو گارد بود، عضو گارد هم هم 99 نیدر فرورد 2یآباد شمس

. گروه امکان را داشت که شاه را ترور کند نیارتباط داشت و محافظ بود و ا
ـ ن .بودنـد  یا يفیکخواه، گروه  نیک خـارج   از و جعفریـان  یيالشـا  ،خـواه  کی
و بـه   ]را دیـده بودنـد[   اگوار چه یجهان و فضا یکشور آمده بودند و فضااز
، تـرور شـاه را   یدآبـا  که شـمس  رفتندیها هم پذ این .دندیرس یبرانداز نهیگز
 ،به شـاه زد  ریدو ت و بودو مسلح  يهم خودش نظام یآباد شمس .کند يعمل

کـه در امـام    ،انییـ و بابا یاستوار بودند، لشکراما ]شاه[ دو فدایي داشت، دو 
بعد از انقالب بالفاصله آن گنبـد   و دبارگاه درست کردن برایشانزاده عبداهلل 

گروه  یریو دستگ یادبآ ترور شاه توسط شمس نیا .و بارگاه را خراب کردند
 6 خـواه  کیبود. ن یها تلنگر بچه نیا یبرا ،کرد يط ی که اوریو س خواه کین

 آمدند.  رونیب و شان هم خسته شدند هیخسته شد، بق يول دیسال زندان کش
 خطاهـا، کـه   ستیطور ن نیگفت ا ،کرد ای خیلي کیفي لید تحلنژا نیفح

 از و فقـط  ردیـ صـورت بگ  ينییپـا  یانحرافات و انحطاطات فقط در مـدارها 
هـا   انحراف بیرون بیاید، انسان سن و سال و شاگرد بازار کم، جرینیت ،دانشجو

و  خـواه  کیکرد که ن لیتحل. هم دچار انحراف خواهند شد يعال یدر مدارها

                                                                                                         
بود وه با اعضرای   1111(. سرباز وظیفه گارد شاهنشاهی در سال 1118-1111ی.)آباد مس. رآا ش 1

خواه ارتبا  داش  و اقدام به ترور نافرجام شاه ورد وه در زین عمل توسط دیگر محاف ان  گروه نیک
 شاه تیرباران شد و در دم جان سپرد.
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 ،گذاشته بودنـد  هیبودند، ما دهیبودند، به مبارزه رس يلاع در مدارهای یيالشا
بنـدی کمـک    بـه آن جمـع   مدام ها این .دچار انحراف شدند ياما در مدار عال

ـ ا طیشـرا  نـد، یایاز خـارج ب  کـه  سـه نفـر   . ]آیا[کرد يم ـ   رانی ه را نشناسـند، ب
را  طیکه برو شاه را ترور کن، اصال توان دارند کـه شـرا   ندیبگو یآباد شمس

 هع ن ؟جمع کنند
 اصالحات ارضی 

 و لیـ تحل ل،یـ تحل ؛خود برخورد کردند رامونیپ یها یانگار با ساده ها این
و از  بـود  یرزمهندس کشاو د خودشنژا فیحن. هیاستارت اول تایو نها لیتحل
 و بود ياصالحات ارض ریدر س و کرد يکار م یدر وزارت کشاورز 95 تا 99

خـدمتش و   ،اش رشـته  . ]به واسـطه[ رفته بوددشت قزوین  یدر موقع سرباز
. بود ياصالحات ارض و یيتوسعه روستا انیدر جر کامال ،اش يشغل ی حوزه

 قیـ عم يلـ یخ رانیـ در ا يکه اصـالحات ارضـ   آمدطور  این يلیتحل یک خط
که تارو پودش فاسد است، چطور  يتر آورد که نظام یجد لیتحل کی .ستین
 دیگـر  کیاسـتراتژ  نهیگز کیو  يالتیتشک ی نهیگز ک؟ یندکتواند اصال   يم

  .طور در ذهنش فرو رفت هم این
 فدائی تحلیلِ

بـه   يلـ یخ یيفدا لیتحل؛ داشتند یيفدا لیتحل یرو که]بود[  ینقد تایهان
همـه جـا    ، ينظام ،ها دولتکه  نیالت یکایمرآدر  آری .دورَخُ ينم نرایا دمور

 نمایو سـ  يفروشـ  الهیپي، فروش  یسر چهارراه و ساندو ،انیاشغال توسط نظام
 ،ينظام ریوز ها، نخست ينظام انتخابات صندوق یپا ،ها ياشغال نظام درهمه 

 کردنـد  يم مردم حس و پادگانجا  همه ،ي، استاندار نظاميجمهور نظام ییسر
همـه  و پاراگوئـه   کاراگوئـه یدر ن در پـرو، ، یویدر بول]...[.  در پادگان هستند

درست بود که  دهیا نیکنند. آنجا ا مي يدارند در پادگان زندگ کردند يحس م
 تـرس و زبـوني را   که جـرات بدهـد و جسـارت بدهـد و     يبکن یيعمل فدا
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 بـه او  مردم هـم  و دکر عمل ميرفت،  مي شتازیپ کی .بکشد، آنجا درست بود
 26و  ينهضـت ملـ  ، مشروطهدر د، نژا به قول حنیف رانیااما در . وستندیپ يم

در مشروطه کشته نشـد،   که هزاد يم آمده بودند، تقم به دَمردم دَ]...[ خرداد و 
 يجبهه ملـ  یهم اعضا ریت 98در  .که کشته نشد، مردم کشته شدند خاندریح

ـ   ریت گفتند و جلو «مصدق ایمرگ  ای»کشته نشدند، مردم   26 .دو گلولـه رفتن
 دیکشته نشد، مـردم شـه   ي کهروحانو روشنفکر  ب،یترت نیخرداد هم به هم

ردِ تئوری بقـای   کهانیپو یخصوص تئور به یيفدا عمل بیترت نیبه ا .شدند
 .نوپا قرار گرفت انیجر نیا یدبود، مورد نقد جحزب توده 

 بستر جمع بندي؛

 .میرس يم بندی راه بود، حاال به بستر جمع نیب یها همه تلنگرها این
مسیری  هم

ـ از  2926متولد سال  ی زاده ید،آذرنژا حنیف  يخـانواده کـامال مـذهب    کی
در رشـته   96سـال   و کـرده  يطـ  زیرا درتبر رستانیدوران دبستان و دب. است

 يلیخ. شود ارضا نمي زیدر دانشگاه تبرد اما قبول ش زیدانشگاه تبر یکشاورز
را تجربـه   طیو نـه شـرا   دهیکه نه تهران را د یزیجوان تبر کیمهم است که 

 .سـت ین یبـاز  دانیـ من م یبرا زیرسد که دانشگاه تبر مي لیتحل نیکرده، به ا
فشـار   دیبا ش رادست باشد، لیتحل نیساله صاحب ا26-26مهم است،  يلیخ
روم، تهران هم امکانات و هـم   دهم به تهران مي کنکور مي گریمن سال د .داد

از همان  ،آید . تهران هم که ميدیآ يم تهران به لیتحل نیارتباطات هست. با ا
یِ کند به کـارگر  ، شروع ميرود مي کرج یکشاورز ی دانشکده به روز اول که

آمـد   مـي  ندعکرد یروشنفکر یِ، کارگردننکرد ی. روشنفکرروشنفکری کردن
و بـه آنجـا ]ندانشـکده کشـاورزی([      دیخر يانتشار کتاب م]سهامي[ شرکت 

 در همـه  يبـ یج 2معزی . قرآن]بودند[ خوان قرآن و خوان ها کتاب بچه برد. مي
                                                                                                         

 صورت گرفته اس .  16ی دزفولی از قرآن وه در دهه محمد واظم معز ی . ترجمه ولمه به ولمه 1
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 ياسـالم  یهـا  همه انجمنبه کرج پخش شد و بعد  یدانشکده کشاورز جای
، يساله سازمانده23-18 ی بچه کد آمد. یژان آمد. قرآن موقوفي حنیف تهران
 یا دانشکده. در کرج پخش کرد یکشاورز ی قرآن را در دانشکده، متن و فکر
 کرد.  يرا ط رها بود، این سی دست چپکه 

ر یس بود و 2923متولد ، نینش تهرانيِ مذهب متشرعِخانواده از  نزادگا عیبد
 ي ]...[.میدانشگاه تهران، رشته ش يو بعد ورود به دانشکده فن لیتحص

ي ]آمـد[. سـحر و مـاه    خـانواده مـذهب   و زنجـان  ازهم کـه   محسن دیسع
و  طانیشـ  چشـمِ ، بـا  شـور  و شـر ، شـاداب  .گفت يسه وعده اذان م رمضان
 . وستیدانشگاه تهران پ ياو هم به دانشکده فن ،شادان صورتِ

 یستی ز هم

 یمهـم اسـت، در حـوزه هـا     يلیخ .کردند يندگسال با هم ز 9-6ها  این
 درست کـرد فیلم اولي که  یيایمیک یم ال آقا .میرا دار نیهم ما ا رانیا گرید

در سینمای سه آس  ها، آکل و گوزن و داش صریبا ق خیلي جالب نبود اما بعدا
 ی،محله ر یها از بچه تاچه بود؟ چهار  ها این فیلمپشت جبهه . رو کردایران 

 و 2يقـ ینعمـت حق یي و بعد هم ایمیک ،منفردزاده ،انیبیقر ر بودند؛رداکوچه د
 ک. یـ چهـارنفره شـدند   میتـ  کی ها پیوند خورد. به آن يبعد هم بهروز وثوق

 گریبـاز  -بود يقینعمت حق یيایمیک یها لمیهمه ف بردار لمیف– ابتبردار ث لمیف
ـ بیها فرامرز قر نبود و بعد در گوز يبهروز وثوق شهیاول مردش، هم  شـد.  انی
ـ  است. زادهمنفرد اریاسفند هایش هم فیلم  سازنده آهنگ  -3در  کـه  میتـ  کی

. کردنـد  سخیررا ت رانیا ینمایس نشستند، آمدند ميبا هم  یکنار جو يسالگ6
سال بـا   28 ؛آبشارزن ر،پو هوشنگ ملکو  اسپوکر ،يذوق يمصطف بال،یدر وال
مهـم   يلـ یزد، خ يجاخـال  دیگری و دوبله داد یکيسال  28 .کردند یهم باز

                                                                                                         
بردار مطرح سینما و تلویزیون. او با وارگردانانی چون م عود  (، فیلم1119-1198، ). نعم  زقیقی 1

 ورد. ، ناصر تفوایی و بهروز افخمی و دیگران وار میویمیایی
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راسـت و بغـل    ی ، گوشـه يلیاسـماع  برزیو فر یجبار يعل لدر فوتبا .است
، دفـاع  نیو پـرو  يانیآشـت  ینسل بعـد  د.کردن یراست، هفت سال با هم باز

ـ را پ گریبک راست، چشم بسـته همـد   راست و هاف بعـد از   .کردنـد  مـي  دای
دفـاع   نچهیهافبک راست و زر نامجومطلق يمل میاستقالل و ت میت در انقالب

 .کردند مي دایگر را پیراست، چشم بسته همد
 منظری  هم

هـا   طور نبـود کـه ایـن    نیا .مهم است يلیمهم است، با هم بودن خ يلیخ
 ،با هـم بـودن   يسالگ26-23از  .و به هم برسند ندیایب یریمس کیهرکدام از 

 تمهم اسـ  يلیخ ی؛منظر ، هميستیز وهم یریمس با هم بودن، با هم بودن، هم
باشـد،   نیزمـ  زیر يکیطور نبود که  نیادیدند.  شرایط را مي بالکن کیاز  که
بالکن، از بالکن خوابگاه دانشگاه  کیاز  .کف باشد هم يکیبرج و  یرو يکی

 یها قم، از بالکن انجمن هیتهران، از بالکن شرکت انتشار، از بالکن حوزه علم
 میـ رژ و خـرداد  26الکن و از بـ ی نهضت آزاد ملي و جبهه از بالکن ،ياسالم

 دیدند.را  طیشرا ،درنده شاه
 متقابل  اعتمادِ 

که  یزیچ ]داشتند.[ و اعتماد متقابل]بودند[  ریمس هم ،منظر هم ت،سیز هم
اعتمـاد اسـت    ي،اجتماع هیسرما ندیگو يامروز م اتیاالن وجود ندارد. در ادب

بـاز و   در و خانـه  يکی بیگفتند ج يم 68 ی تا دهه ؟اعتماد دارد يبه ک يکاما 
ها کـه   دهیپد نیکدام از ا  یاالن ه... .، و هیبسپر به همسا ندار و زن و بچه خانه

بـه   و انـد  شـده  دهیـ چیپ یبه قـدر  و نسل جدید نسل ما ی همه .وجود ندارد
ـ آ نمـي بـه وجـود    یاصال اعتماد که کنند همه چندگانه برخورد مي یقدر . دی

 يمیقـد  یهـا  انیآید. جر به وجود نمي هم ینهاد ،آید به وجود نمي یاعتماد
ـ  یهـا  انیـ جر ي، چه بعضصنفي یها انیچه جرـ   رانیا  انیـ چـه جر  ي وحزب

ـ ام ـ ]اعتماد متقابل داشـتند[.  ها یيفدا ـ پرو ری ـ پو زی  و بـرادران احمـدزاده   انی
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را با هم  93-91 را با هم تجربه کردند، قیو کانون نشر حقابودند مدرسه  هم
شـدند و هـم   منـزل   خانه و هـم  هم ،هم با هم 91از  بودند ودر جنبش چپ 

و بـرات سـفید   اعتمـاد متقابـل    نیا .شدند یاستراتژ بالکن و هم هم ،منظر هم
  .آورد يم

تـا   58 خواهنـد  يکه همـه مـ   است امروز سِیپرسپول م ل يمیتیک وقت 
و  گـارد  میم ل ت تیميوقتي هم  يکی ست،ین یو اعتماد رندیبگ سفته و چک

آماتور هنوز آنها  يول افتد يراه م یا حرفه گیلاست که  همای پرویز دهداری
ـ     يلی. خدهند يدست مد، کنن قرارداد امضا نميو هستند   میمهـم اسـت، لـذا ت

، یکـي  را مش کنـد  شیوم يکي و یستاره و سوپرمن، چهرهشودع  ، تیم ميهما
 ریـ چند تا بچه مدرسـه هـدف ز   د نیست.ابرو بردار ریز یکيد و بگذار گونه

 هما.  میشوند ت يم اخالقي ریِهداد زینظر پرو
 تغییر  مدارِ باوری؛ انسانِ هم

 ی،منظـر  هـم  ي،سـت یز هـم  .بود رانیدر ا یا تجربه چنین ت،مهم اس يلیخ
مـا آدم   ایـن بـاور کـه[   ی؛ ]بـاور  ، اعتماد متقابل و آخر سر هم، همیتراز هم
ـ تعر ي مـ یم یآقـا طـور کـه    . همانمیا آمده ایدن نیکه به ا میهست  کردنـد،  فی

 يطالقان یو آقا يدکتر سحاب ،مهندس بازرگان شیپ گرید فرن 3د با نژا حنیف
مـا   ،هسـتیم  گفتنـد مـا آدم  ، تلویحـا  گـر ید فـر ن 3د بـا  نـژا  حنیف ند[.رو ]مي
سر آمده  يجبهه مل کی. دوران کالسمیتنفس کن يجبهه مل کادرتوانیم در  نمي

ـ دار تیظرف م،یهست يمصدق م،یهست يمذهب ،هستیم است، ما آدم  یبـرا  و می
کـه   یگرید یها اضافه مولفهبه فشار  نیخواهیم. با ا مي هگا منزل کیخودمان 
 یو آقـا  يدکتـر سـحاب   ،مهنـدس بازرگـان  ـ  انگذاریآن سه بن شان بود،در ذهن
 .دادند لیرا تشک ینهضت آزاد ـ يطالقان
 يفرهنـگ پهلـوان   در. مهم است يلیخ «یمآدمما » حس کند يکیکه  نیا 

د، کـر  مـي  دایپ یا که قد و قواره يکس که طور بود این رانیا 18دهه  و گذشته
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زد و دو تـا فـن و    يمـ  يکرد، سه تـا چـرخ خوشـ    مي دایپ یا عضله برجسته
 يکشـت ی آمـد ادعـا   يمـ ، اما نه از سر غرور. حق بودمُ کرد، اجرا مي یشگرد
اگـر   رفت،یپـذ  يخـورد مـ   يمـ اگر هستم.  يگفت من آماده کشت يم و کرد مي
؛ ودبـ  گفرهنـ  نیا. نشست ينم اروی نهیس یرو خواند و کُری نميبرد هم  يم

ـ یب نـه غـرور و نـه خـودکم    ها هم با این فرهنگ]به میدان آمدند[  این مـا  »يع ن
نـه   کـه در آن فایـل بـرویم،    نـي جز ژنیـ و ب میهسـت  سـت ینه مارکس ،«میآدم

يِ منقطـع از  خن  ی و نه بچه هستیم که در آن فایل برویم يجبهه مل کیکالس
خودشـان   یها دانشگاه یها رد اولکه شاگ ضمن ایننخرخوان دانشگاه  جهانِ
ـ ا که مـا آمـده  ها بود  آن باور نیا .میهست (بودند در حـد امکانمـان، جهـان     می

 . میبده رییرا تغ رامونمانیپ
اهـل   ي وباش ستیاهل ز عمهم بود يلیمهم بود، خ يلیمهم بود، خ يلیخ
مـا   ی روقت خانهه اوکند که  مي فیتعر  محسن دیخواهر سعي؛ باشي زندگ

 در رهیتگدسـ  یکـرد و رو  مـي  دایپ یياز جا ي، گلمیما خانه نبود، اگر آمد يم
اشـت،  د موتـور  م،یآمده بود ما نبود دیدفعه شب ع کیگفت  يم .گذاشت يم

بـود، زمسـتان، اسـفند آمـده بـود باغچـه را        دهیرفته بود دو جعبه بنفشه خر
 نیا. گذاشته بود الی در هم بنفشه کیدرست کرده بود و بنفشه کاشته بود و 

 چـه کسـي   ؟اند داشته ينظام يها زندگ گفته این چه کسياست،  يزندگ اهل
 ،بودند ياهل زندگ عطور نبود این ؟بودند بندی لول و شش و ترقه ریگفته اهل ت

 درافتادند.  ،شاه بود میدوران که رژ اتیبا مانع ح ،بودند يچون اهل زندگ
. باور بودنـد  و اعتماد متقابل، هم یمنظر ، هميستیز ، همیریسم جدا از همپس 

مـا   ،]...[ سـت یموجود ن ضعاز پروردگار که اهل حفظ و تاسيبه  انسان که این به
دادن هـم   رییـ و جهـان تغ  میبـده  رییخواهیم به سهم خودمان جهان را تغ هم مي

ـ ا يالزاما سرنگون د در خـدمت  نـژا  . حنیـف سـت ین تیـ حاکم آنو  تیـ حاکم نی
مهم است، اهـل   يلیخ. کند يجک تراکتور اختراع م نیاش در دشت قزو یسرباز
 دند.بو یطور این ها این، است رامونیپ رییاست، اهل تغ يزندگ
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  بندي ابزار جمع

 .خواهـد  مي یبندی بستر جمع؛ عنوان شد که بندی رسیم به ابزار جمع مي 
کردند  يسعها  این ؛خواهد مي یو ابزار یریخواهد، س مي يخیتار  انیپرن کی
 تحصیل کنند. ابزار را نیا

کندوهای حافظه 

 کـرد  يذهن را مهندسشود  مي ،ستین حرر و ببَ يب ریکو کیباالخره ذهن 
تجربه  91-93 ها اینحافظه  یکندو. درداد لیدرون حافظه تشک یيکندوها و

 بود. میکه گفت یيزهایحزب ملل و چ
 پروسه اصطکاک

قـبال  بـود.  مهـم   يلیخ نیکردند، ا يوسه اصطحکاک را طپر]مجاهدین[ 
و  و... فروشي ي، بامیهفروشایلوب ،يدست آچار به رفت بازار، يساله م29-29بچه 
 هم که دسـت ساله 16-16 با االن .انداخت يساله پوست م29-29بچه  دستِ

نـه   ،ينـه خشـ   ،یارینـه شـ   ؛ساله اسـت  6-3دختر  کیم ل دست  ي،ده يم
شـان   ، همـه 98دهـه   یهـا  انیجر نیا يولي... . نه زخم ي،ارچنه ق ،ای یزبر

م ل محمد  يکیهم  دنژا حنیف ،بافته بودند داتافته ج، ها فقط این مییگو ينم)
اهل  واهل اصطکاک ( اش معصوم بود هم چهره یيبود، محمد بخارا یيبخارا

 .لمس بودند
 تجربه لمسی

، جبهه ياسالم یها داشتند، تجربه انجمن يتجربه لمس کیان هم خودش 
 تجربـه، تجربـه تکرارشـدهِ    وقـت هسـت کـه    کی ی و... .نهضت آزاد ،يمل
دسـت  ، تجهیزِ شنوم يمن از شما م ،دیتجربه دار کیشما  یعني است گرانید

 کـاراتر  يلـ یخ که آن يکن يموقع هست که خودت تجربه م کیشوم.  دوم مي
 .داشتند يها تجربه لمس است. این واسطه هاز تجربه ب
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 ذهن مهندسی

اگـر   است. چپ ستانسان، م ل د و مغز ذهن. هم داشتند يذهن مهندس
توانـد   تنبـل اسـت، حـداک ر مـي     شـه یهم ی،ریدست چپ انسان را به کار نگ

ـ اگر به کارش درب يول ردیچنگال دست بگ کزور ی و به يلیتحم ی ]...[. اوری
ـ  یپا با توانند يقط مفکه ها هستند  يبعض  کسـال ی يراستشان توا بزنند، مرب

 .شـوند  يکه دوپا م رندیگ يبه کار م قدر چپ را آن یکند و پا يکار م باهاشان
 کیـ چـپ داشـت،    یپا کی ،گفتند پا مي ها سه ستیاز فوتبال يسابقا به بعض

در  مـ ال  .کـرد  سر داشت که با سر هم م ل پا کار مي کیراست داشت،  یپا
ـ  يدر جام جهـان  شیچند سال پکه  يجالل طالب رانیا  ،شـد  يملـ  میتـ  يمرب
زند، راست  چپ مي، پا است سه يگفتند جالل طالب ها مي يمیقد .بود طور نیا

 چـه یماه کی ]م ل[ مغز هم .طور است نیذهن هم هم .زند زند، سر هم مي مي
، چـروکش کنـد، داالن   را پـر کنـد   لیجهت بدهد، فابه آن است، اگر انسان 

نه  ،ستحلوا رها،یگ يبه قول کشت ،نهراگ ولي آید بزند، پاگرد بزند، باهاش مي
ها باالخره خودشان هم مهنـدس   ایني، چیزی ندارد. نه چروک و دارد یاریش

 ند.داشت يذهن مهندس بودند و هم
 تلقی فاز صفری، ایمان به کاربری

هم  صفریو فاز  يتلق کیها  نهم داشتند، و جدا از همه ای یمبشر مانیا
 دیاب يکن يطراح يخواه يگویند پروژه را م توسعه مي اتیاالن در ادب .داشتند

 يبخـواه  . وقتـي ، فـاز مطالعـه اسـت   صفرفاز  بگذاری. صفرفاز  کی یشبرا
، مقاومـت مصـالح   ور استط هچ نیمقاومت زم ]باید بداني[ ،یرا بساز یيجا
شـاخص دارد کـه    کیـ هـزار و   ...و سـت یست، خاک پوک است، پوک نچی
فاز صفر  کیخودشان  یبرا همها  . اینمیکن  يامکان سنج به اصطال  میبتوان

 بودند.  دهکر هیمطالعات تعب



 05-05مبارزات دهه فراز   205

  قلوي محصول باروري ذهن شش

که  ها بچه ن. ایبودي در حدآن زمان ابزار نسبتا کامل هم شان بندی ابزار جمع
 ]آزادی[،نهضته]ملي[، جبه مي[،]اسالانجمن ریسال داشتند و س11 يمعدل سن
تا  99از اتفاقات  ،اند درس گرفته یاز سربازاند،  کرده يبا هم ط ... راخوابگاه و

خان  ا]کوچکرزیو م مصدق، اند کرده نقدرا  یيفدا یتئور، اند درس گرفته 68
ـ بـاالخره خودشـان هـم     نکـه یند به اا دهیرس ...،اند و کرده نقدرا [ جنگلي  کی
وقت هست  کی، دیزا يموش م لیوقت هست که ف کی .بارور شدند یا دوره

قلو سالم  6-5 کیوزن،  لویک 68 نحیف با مادرِ  کیانسان،  کیکه نه باالخره 
باالخره فرزند  يول ،باشند لویک 6/2قلو هر کدام  6-5ممکن است آن . دیزا يم

بنـدی   جمـع ، هـا  ایـن  بندی جمع است. دهوسط سقط نش نیا یزیچ و هستند
کرد و  يرا ط ينیجن ریس، کرد يرا ط یریبود که س ای بندی جمع .نبود ينیسزار

کـه صـحبتش را    یریس نیاز او یک شش قلو متولد شد.  آمد رباالخره به با
 آمد. بیرون قلو  شش کیوجوه و از آن ابزار  نیاز ا ،میکرد

 ها آمادگی توده صالح نه عدم ی ذیهای پیشین محصول فقدان رهبر شکست

، خـرداد  26از مشروطه تـا   ،نیشیپ یها بندی علل شکست جنبش جمعاز 
 يطورنسـب  مـردم بـه   نیشـ یپ یدر فرازهـا  که نیا ک؛ یدندیمحور رس ششبه 

 یرهبـر  اسـت.  بـوده  یمشکل رهبر یو محور ژهی، مشکل ودان داشته يآمادگ
اسـتفاده کنـد و    طیها و شـرا  يادگجانبه وجود نداشته که از آم همه صال ِ یذ

  .بندی بود محور اول جمع نیا .را به فرجام برساند انیجر
 پیچیدگی شرایط، سادگی رهبران 

دم بـه دم   رانیـ در ا يمبارزات طیبود که شرا نیبندی ا دوم جمع محورِ
از  و شـد  دهیـ چیپ يلـ یخ ياز مشروطه تا نهضـت ملـ   ؛شده است دهیچیپ

 طیشـرا  يدگیچیمتناسب با پ .شد دهیچیپ يلیخرداد خ 26تا  ينهضت مل
نشدند.  دهیچیکنندگان پ تیمستقر، رهبران و هدا میرژ ران،یاعم از جهان، ا
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و  شـاه  يدگیـ چی، پروزولـت  یمک يدگیچیپ ،بندی جمع نیاز منظر ا يعنی
 یيها انیمجموعه جر يدگیچیو پ کایوزارت خارجه امر يدگیچی، پاشرف

دکتـر  . بـود  مصـدق  يدگیـ چیاز پ شـتر یدادنـد، ب  لیکه ستادکودتا را تشک
 يداشت ول يدگیچیدر مقطع دولت پ]نفت[ و  کردن يمصدق در مقطع مل

  پیچیـدگي نداشت، چـون   يالتیو تشک ياسیس يدگیچیبه بعد پ ریت98از 
قانون  نیا .، مغلوب شدبوداش از جریان کودتا کمتر  سیاسي و تشکیالتي

ها  انیمردم به جر .دهندنمره اخالق ب ندیآ ينم که مبارزه است، در مبارزه
هـا نمـره اخـالق     انیـ دهند، درست است خدا هم بـه جر  ينمره اخالق م

تـر   دهیـ چیچون پ و تر بود دهیچیپ یفکر انیدر تقابل، آن جر يول ؛دهد يم
را  لیـ تحل نیهـم همـ   93-91بود، حرکت را با شکست مواجه کـرد. در  

ـ ا تیـ و مجموعـه حاکم  یداشتند کـه کنـد    یروهـا یاز ن تـر  دهیـ چیپ رانی
 . **ندبود 93-91کننده  عمل

 ای نبودن رهبران  حرفه، فقدان سازماندهی

رهبـران   نکـه یچهـارم ا ي ]بـود و[  فقـدان سـازمانده   بندی[ ]جمع نیسوم
نقل شد که م ال حزب  یمسعود حجاز یقبال از خاطرات آقا .نبودند یا حرفه

ـ یگفتند. حزب ا مي دولت مصدق يِنیرا کار گز رانیا هـا اسـتاد دانشـگاه     يران
به حزب اختصاص  را که داشتند يهر وقت و داشتند ی ]هم[بودند، سمت ادار

ـ توان يباشد. شما نم بیتعق دانِیتواند مرد م مرد هزار زن، نمي .دادند يم بـا   دی
. يرا آب بـده  يگلـ  کیـ  یپـا  يتوان يم ،يبا  را آب بده کیپاش  آب کی

ها این اصل را به درستي درآوردنـد کـه    ت، آنمهم اس يلیخ تخصیصبحث 
 نبودند. یا حرفه رانِرهب]رهبران قبلي[ 

 مکتبی نبودن مبارزه استراتژی و مشی، ءخال

بایـد   ــ  ی سـازماني ها نه در سطح توده اندر سطح رهبرـ  یا حرفه یرهبر
بحث  نیا فُرم بگذارد. پِلَت یپامشي و ، یاستراتژ یپااش را  تخصیص اصلي
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 يو مشـ  یخـال اسـتراتژ   و نبودنـد  یا گذشته حرفـه  را درآوردند که رهبرانِ
 یو به اعتبار نبوده یدستگاه فکر کیبه  يمبارزه هم متکاست. وجود داشته 

 . مکتب راهنما نبودند کیصاحب 
بودنـد، اعتقـاد بـه     يمصـدق  نکهیضمن ا .دندیسبندی ر جمع شش نیبه ا

 ناانگـذار ی، بـه بن بودنـد   رفتـه یرا پذ ينـ یخم یآقا يداشتند، نقش دوران رزایم
شان هم نسـبت   بندی جمع خوب يگذاشتند، ول يم ژهیاحترام و ینهضت آزاد
 . بود یا یبندی جد جمع ،داشتند حترامکه بهشان اعتقاد و ا يبه همه کسان

 ه نوينوجهي مبارز هشت

بـه   بنـدی  جمع يوجه ششاز آن ها  آن
ــ ــت کی ــ هش ــارزات يوجه ــ يمب . دندیرس

 دیــرهبــران با نیدر مرحلــه نــوکــه[  ]ایــن
داشته  یاستراتژ باید مبارزه .باشند یا حرفه
ترور  کیبا  ؛درازمدت است. ]مبارزه[ باشد
 .شـود  يجا بـه جـا نمـ    یزیمهره چ کیو 

 [. ]مبـارزه بایـد  باشـد  یا تـوده  دیمبارزه با
]مبارزه بایـد[   .باشد یصاحب دستگاه فکر

 نیـ شـان هـم در ا   يمش .باشد افتهی مانساز
ـ مبارزه با ا نیا .بود زیقهرآم يدوران مش  نی

ـ با يالتیها در شکل تشـک  شاخصه نیها و با ا يژگیو و بـا   باشـد  خودکفـا  دی
  .باشد يمیت یبند شبکه

 زمان و مرحله

بنـدی زمـان، حسـاب،     به جمـع  لئقا و بندی بود جمع شانیها زهیممکه  میگفت
 گریزی بـه بقیـه   م،یبندی عبور کرد جمعاز  ، سازمان و نهاد بودند.مرحلهاجتماع، 
 .به زمان ومرحله اعتقاد داشتندآنها  .بودند به آن لئقابزنیم که آنها  یيپارامترها

 هشت وجهی مبارزه نوین: 

 ایمبارزه حرفه.1

 استراتژیک.2

 دراز مدت.3

 مردمی.4

 مکتبی.5

 سازمان یافته.6

 قهرآمیز.7

 تیمی -خودکفا.8
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 قاعده و طبیعت
از  یـي بود که مـا هـم جز  معتقد  و تر بود يفیکاز دیگران  دنژا خود حنیف

انسـان و   یجـانوران منهـا   رینباتـات و سـا   کـه  یقواعـد  و از میهست يهست
ـ پما هـم بایـد    ،کنند مي یرویپ آن ها از طور انسان همین ـ . در امیکنـ  یروی  نی

 نضـ   دیها با دهیپد نکهیا ؛دارد ينیقوان عتیوجود دارد و طب یقواعد عتیطب
ممکـن اسـت    .خورد يدوران نم نیرد اکال به د دهیپد ،پخته بشوند و رندیبگ
 یعآور يباال م یا و يکن يرودل م یا باالخره يول ،یرا به زور بخور يکال بیس
 نـد یفرا اهـل حوصله دارد،  عتی. طب[ردیبگ]و قوام  نض  ]پدیده باید[ که نیا

اعتقاد داشت که  ژاد[ هم   ن ]حنیف کند، يماه صبر م 3که مادر  یطور همان. است
 کیبه  اجیشود، احت لیتشک انوسیدر کف اق کمتر خا يسانت کید اگر بخواه

 .میر حوصله باشپُ دیرحوصله است، ما هم باپُ عتیطب ؛سال زمان دارد ونیلیم
 2وارهآمـال   امیجنبش کردستان و ق 96سال  ؟افتاد يچه اتفاق 95-96سال 
که کـوه و جنگـل    یمرز ی هها فعال و مسلح شدند و آنجا در حوز بود. چپ

و  در سـازمان افتـاد   نییاز پا يالتهاب عملزدند. یک را پس  یژاندارمر بود،
اعزام  رویکردستان نبه فشار بود که سازمان  د به شدت تحتنژا حنیف باال آمد.

 بـه را  ]التهـاب عمـل[   مـوج  کی هم اهکلی. سستادیا یطور جد به ، امابکند
ـ الجزا تـر  ، قبـل بـود  تنـام یو هم از کشور ارجخ . خوب دروردآ نیمجاهد ، ری

اهلل[  ]لطـف  یآقـا  63آورد. سال  يها با خودش موج م همه این ...و  گوارا چه
تحول  ریس یها حثبرای ب میدعوت کرد به اینجا ]نحسینیه ارشاد([را  ي میم

                                                                                                         
از زرزک دمروورات    1112(. شاعر و مبارز وررد. او در سرال   1112-1119.ازمد آواره شلماشی. ) 1

وردستان جدا شده و به همراه چند تن دیگر شاخه انقالبری زرزک دمروورات وردسرتان را برا مشری       
رسرانند. در   ونند و چند عملیاتی در وردستان ایران و وردستان عراق به انجام می م لحانه تاسیس می

رزمرانش را   شروند و مالازمرد و برخری از هرم     هر سردش  اعزام میتیمی از ساواک به ش 1119سال 
جرا دسرتگیر و    رونرد و در آن  ونند. دیگر افراد گروه نیز به عراق می دستگیر و محاومه و تیرباران می

 شوند. تیرباران می
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حـرف را از   نیا من که زد یا يفیک يلیحرف خ، 2یيو تصور جنبش دانشجو
را  نیسال مجاهد 28 ،د در فاز قهرآمیزنژا گفت که حنیف شانیا ،دمینشن هیبق

ـ اگـر ا  بود. يحرف مهم يلیخ . اینبدون اسلحه نگه داشت اهـل   انیـ جر نی
 یيماجراجو لول ببندد و شش خواست يم و و تخته بود ریبود، اهل ت کیمکان

 95از کردستان  .وجود داشت یيماجراجو یبرا یباز نیکند که االماشااهلل زم
ـ ..و  93تا اتوبوس تهـران   . آقـای  مهـم بـود   يلـ یخ نـد یحوصـله و فرا  ي. ول
 ژاد ن ی حنیفرا برا طر  ترور شاهیک بار عنوان کردند که  1محمدی]گرگاني[
  ؟خواهد افتاد يچه اتفاق میشاه را بزناگر ما آوردند، گفت 

 بندی مرحله

 گفتند کـه مرحلـه اولِ   .دندیرس یبند به مرحله ند وقاعده گرفت عتیاز طب
 نیـ مرحلـه سـوم ا   .دوم عمل است حلهمر .است يکسب آمادگ ،ما یِاستراتژ
 زوریما کاتال هم این است که مرحله چهارم .میبخور وندیها پ که با تودهاست 
سـتند  خوا يبرسـند، نمـ   تیـ خواسـتند بـه حاکم   ينمـ  ت؛مهم اس نیا م،یهست
برسـند کـه    نیـ خواستند به ا ي. منندیبنش شیرا سرنگون کنند و جا تیحاکم

کـه   فتـد یراه ب یا درازمـدت تـوده   انهمبارزه مسلح کیباشد و  یا مبارزه توده
  .باشد آناز  یيجزهم ها  این

 کسب صالحیت

، ر بزنـد ساله س11َجوان  کیجمله از  نیا .است تیکسب صالح یوجه بعد
ـ دار را تیصالح کسبِ تِیاما صالح م،یندار تیما صالح، است  يفیک يلیخ  ؛می
ـ یب و نه خودکم ]دارد[ روراست که نه غ يانسان نیا .مهم است يلیخ نـه   ي دارد،ن

  .مهم است يلیبشود، خ یخواهد حاکم زور خورد و نه مي يم یتو سر

                                                                                                         
در ز رینیه  « سیر تحول و تطور جنبش دانشرجویی در ایرران  »مبازثی با عنوان  سل له 1198.در سال  1
 شاد و توسط هدی صابر برگزار شده اس  وه در هر جل ه یک مهمانان زضور داشته اس .ار

 در همین فراز مطرح شده اس .  96گرگانی در نش    این مطلب در سخنرانی محمد محمدی 2.
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 جانبه صالحیت همه

 ؛میکنـ  کسـب  تیصالح میتوان يم يول م،یندار تیما االن صالح دیگو يم
 ]است[نیهمه جانبه ا تیصالح .دندیرس جانبه همه تیگزاره به صالح نیبا ا

را  و اخـالق  يکـ یزیف، کیمتـدولوژ ، کیتو هم وجه پرا کیکه هم وجه تئور
 رسیم. جانبه مي جلوتر به کادر همه داشته باشد.

 پیوند اجتماعی

چند واژه  يماعاجت وندیدر پ . ادبیاتشاندندیرس ياجتماع وندیبه پ]این جوانان[ 
 هیکننده خودشان و بق عمل یرویگفتند. ن مي کیرا قشر  هکنند عمل یروین ت؛داش
 ؛کننـده باشـند   ها عمل طور نبود که فقط این دوران این در این ها بودند. کننده عمل
 بودند. هم ها یيفدا ،جاما به آستانه عمل رفت عمل کردند، حزب ملل و موتلفه

قشر دو

نسل  يو مذهب يمل نیمبارز . بههم وجود دارد یيشر دوق دندیرس نیبه ا
کردند.  را قشر دو حساب مي ینهضت آزاد انیم ال بان .گفتند قشر دو مي ،قبل

، ي، اخالقـ وزانتـي  و بودنـد  یبودند که صـاحب تجربـه جـد    يقشردو کسان
ـ ن دیـ در مرحلـه جد  يمنتهـ  ی ]داشـتند[، ا ی، تجربه جـد ي، منشيروش  یروی
وجـود دارد کـه مـا     یـي قشر دو که دندیرس نینبودند. به ا کننده و فعال عمل
 . میبخور وندیپ آن با دیو با میریبگ دهیناد آن را دینبا

 های سراسری  سازمان

وجـود   یسراسـر  یها سازمان رانیدر ا به یک سَرپُل دیگری هم رسیدند.
بــا  دیــمــا با ند.ســته  یســازمان سراســر ارتــش و معلمــان، کــارگران ؛دارد

 . میبخور وندیپ يو مردم یسراسر یاه سازمان
 اعتمادآفرینی 

ـ بود که مـا با  نیا یوجه بعد  و...، . حـزب تـوده  میبکنـ  ينیاعتمـادآفر  دی
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 بـود  يانیـ جر 98-91سـال   ند. م الاعتمادها را سلب کرده بود ياندازه کاف به
ـ دور و  یي کـه ها فیط و بود يالتیتشک پیت که یک 2خُنجي یآقا ]از[ رش ب

منحل  دیگفتند همه احزاب با ها مي این .معروف شدند« خنجيباند »به ، بودند
 التیاما خودشان تشـک  ردیجبهه دوم شکل بگ، شده شوند و از احزاب منحل

خودشـان   امـا  منحـل شـوند   [ ]تشکیالت دیگـر  گفتند همه مي . ]یعني[بودند
را هـا   ذهـن  يتـوده بـه انـدازه کـاف     حـزب بانـد خنجـي و    .بودند التیتشک

 ياجتماع وندیدر پ دیبودند که ما با دهیرس نیبه ا در نتیجهکرده بودند.  زخمي
 . میکن نیرو جذب تایو نها میباش نیاعتمادآفر

                                                                                                         
به ززک آموخته زقوق از فران ه.او وه مدتی در جوانی  (. دانش1161-1196. )محمد علی خنجی  1

وشان ایران بود. او وه از مقاله  ملی نف ،  از فعاون ززک ززم  توده گرایش داش  در جریان نهض 
ی ملی دوم فعال شد و بارها  نوی ان پروار این دوران بود، پس از وودتا در ززک سوسیالی   و جبهه

 دستگیر شد. 
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 جذب

کـه   يفـ یجـوان ک  ک، یاست یيرضا یمرحوم مهد از دینیب يکه م يعکس
صحنه،  نیا .دبو دیعب يلیساله در آن دوران خ 23جوان  کیاز  اتیدفاع نیا

ـ بغل دسـتش هـم وک   و ستاو دادگاه ی صحنه  ک. یـ اش اسـت  یریتسـخ  لی
 ها ذهن همه را به خودش مشغول کرد. مدت و و پرشراره بود يدادگاه طوفان
  .جنبش مسلحانه بودي علن های دادگاه نیاولاز  ]این دادگاه[

ـ تپل کساوا و سن کم به بازجو نیبا هم یيرضا یمهد قـرار بـود در    ؛زد کی
آن جملـه   بـا  را بـدل زد و  يو کشـت  آمـد دادگاه اظهار ندامت بکند اما در دادگاه 

مبـارزه هسـت و تـا     ،تا ظلـم هسـت   ،مبارزه هست ،تا انسان هست»معروف که 
کـامال   یيخانواده رضا 66سال  .برپا کرد یشور و شرر« میما هست ،مبارزه هست

اعتماد بالفاصله   بشدن و جذ یا تودهسیر  ستي ممکن اعنی .شده بودند یا توده
خـانواده   و یيرضا یباالخره همه مهد ينشده باشد، ول ریگ همه 69و  61و  68تا 

را همـه  فـي و...  واق  فیمرحـوم شـر   ،هیصمد ،فیمرحوم حن ،را شناختند یيرضا
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 آرام شکل گرفت.   آرامدهه  کیشدن در  یا تودهسیر شناختند. 
 تشکيالت

اصل تشکیالتی 

 ؛هـم بـود   نجایا و وسط بود يالتیتشک اصلي کی ایدن یآن موقع همه جا
وجود دارد  يتیمرکز یدر رهبر.]به این معني که[ کیدموکرات سانترالیسم اصل

 بـه از بـاال   و بعـد  آید به باال مي نیی، نظرات از پاردیگ يرا م نییکه نظرات پا
ـ اخت تیکه آن مرکز ضمن این رود. پس مي نییاپ و  هـا  تیدارد، مسـئول  ياراتی

 .گرفتند شیرا در پ رویه نیا ؛ ]مجاهدین[هم دارد یيها یيپاسخگو
زیست تشکیالتی  

ـ یگز منزل ،آن دوره يالتیتشک زیست  يو زنـدگ  يمـ یو خانـه ت  يمـ یت ين
 ی بود.روز شبانه
بندی تشکیالتی  شبکه

بـاال بـا    ازکه  ي ]بود[میت یيخودکفا ]مبتني بر[ هم يالتیتشک یبند شبکه
 .هم مرتبط بودند

انداز تشکیالتی  چشم

 68دوره  ایـن  درشان این بود که[  ]ایدهم ال ، هم داشتند يالتیانداز تشک چشم
 جانبه ساختند.   کادر همه 25 و بسازند کادر 68نتوانستند که  میتا کادر بساز

عنصر تشکیالتی 

آن  اتیـ جانبـه بـا ادب   کادر همه. جانبه بود کادر همه ،هم يالتیعنصر تشک
توانسـت   يداشـت، مـ   تفهـیم داشت، تـوان   تئوریکبود که توان  یروز کادر
 6 یموتـور، هـم روز   شد، هم يدوچرخه سوار م دیهم با و بکند يسازمانده

اصطالحا د و... . کر پخش مي هیبلد بود، هم اعالم پیهم تا د،یدو يم لومتریک
تواند  نمي يکس دیگراالن  .بود ياسیهم عنصر س و يند هم عنصر نظامگفت مي
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ـ یاما در آن دوره کـه جهـان هنـوز خ    ،دطور باش این نشـده بـود،    دهیـ چیپ يل
 ندتوانسـت  و بودطور[  ]ایند نژا خود حنیف. ها توانستند شاخص بشوند يبعض
 کنند.  تیترب یيکادرها چنین از  ]نفر[ 25

  مرام

ـ ا يمفقوده اصـل  ی حلقه که االمر هم بحث منشآخر هـر   اسـت. دوره  نی
کس هـم جـز خـود      یکند. ه يآزمون و خطا را طاینجا آمده که سیر  يانسان

 يهمـه بـه نـوع    .سـت ین، درزش نـرود  یمو الکه آکبند  و خدا شسته و رفته
 طاق نصـرتِ  ریاست که از ز نیمشکالت خاص خودشان را دارند. اما مهم ا

آن را خراب  سر ملت یسر خودت نه رو ینه روی و شو رددرست  ،قاخال
 .کردند تیرا رعا]مورد[  نیها حداقل ا این نکني،

توده زیر ضربـطبقه ممتاز

تکه  کی ،دارند يدو تکه اصل رانیبود که احزاب در ا نید انژا حنیف لیتحل
. م الش هم هستند ضرب رِیز توده تکه هم کو ی نینش تیمرکز طبقه ممتاز و

و  يآلمـان شـرق   بـه  حزب تـوده  رهبران ،به بعد 91 سال از ؛حزب توده بود
 26-26 یامکانـات و بـا روز   نیو بـا بهتـر  رفتند  یو بعد هم شورو شیاتر

 مگر، يکن دهیچیخودت را پ مدام که ستین یهنر ]...[. ساعت کار در کتابخانه
  ؟ستیشرف ن؟ ستیمهر ن ؟ستیل نانسان د ؟است دهیا وانسان فقط مغز 

 ای  ذهن زخمی توده

 رانیـ در ا يالتیتشـک  ی حزب توده به انگاره فتندگ ،کردند يقشنگ لیتحل
 يکه توده صـادق  افسرانتوده سازمان از  ،زد. رهبران فرار کردند یضربه جد

 68-58و رفتنـد   راعـدام یهـم ز  نفـر  98-98 ،شـدند  ریدسـتگ  تا 588 بودند،
 اعدام رفتند.  یپا]نفر[هم تا 
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 جلب اعتماد اجتماعی 

 عتمـاد بخواهـد ا  رانی. اگر در امیبرعکس کندر ایران را  نیا دیگفتند ما با
ـ ا دیـ شـود، مـا با   ذبج يالتیتشک ـ    نی ذهـن   نیـ و ا میهـرم را بـرعکس کن
 . میکن يو جلب اعتماد اجتماع میببخش امیرا الت یا توده خوردهِ دست

 پرداز  رهبری هزینه

 یها بر خالف همه تجربهکه به وجود آمد  يالتیتشک رانیدر ا اول بار لذا
را  ياصـل  نـه یکـه هز  ]رسیدند[ تجربه ي بود. ] به این[اکنون یا و تجربه رانیا

 چه.  يعنیگفت  میجلوتر خواه ،مهم بود يلیخ يلیخ نیرهبران بپردازند. ا
 عمل

، کیـ حوزه تئور؛در سه سطح دست به عمـل زدنـد   هم عمل ی در حوزه
 .کالیزیحوزه عمل ف ي والتیزه تشکحو

حوزه تئوریک 

ـ ادب یي دردسـتاوردها  68تا  99-99از  کیتئور ی در حوزه  يمبـارزات  اتی
 یفـرد  اتیکدام ادب  ی. هگوییم مي اجتماعا الزم اتیادب این را االنداشتند که 

دیگری ، «ست؟یمبارزه چ»]به نام[ بود  یا جزوه کیآمد.  يار جمعکبا  و نبود
 نیکرد. ا مي میترس اانداز پرشور جهان مبارزه ر چشم که« انداز پرشورچشم »

بعـد از   شـد.  يداده م ،کردند مي ذبکه تازه ج يبه کسو  دو جزوه به نوآموز
 اتیـ چهار کتـاب بـود کـه ادب   ؛ وقت مصروف کتب اربعه شد نیشتریها ب این
 «بشر ، راهایراه انب»کتاب  يکی ؛بود نیمجاهد کیدئولوژیا اتیادب و يالتیتشک

، «تکامـل »کتـاب  . مهندس بارزگان بود «شده يراه ط»تر  بود که مرحله متکامل
حـوزه   در. بـود « شـناخت »و کتـاب   دکه چاا نش «عنصری سهجهان »کتاب 
مطالعـات  » ،یيدر حـوزه اقتصـاد روسـتا   . بود «به زبان ساده اقتصاد»، اقتصاد
بود به اضافه  اتیادب نیاآن را جمع کرد.  فام بود که مرحوم مشکین «یيروستا
 البالغهنه   ریتفاس، سوره فتح ،توبه ، سورهسوره محمد ریکه تفس یيها جزوه
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کـه تحصـیل    بـود  يعینو و بد اتیروز ادب آن طحدر س تایادب ... بود. اینو 
 ****شد

  / اطالعاتیحوزه تشکیالتی

 ،دشـده بـو   نیتـدو  یبود که اسـتراتژ  96-96بعد از  يالتیدر حوزه تشک
  .گذشته برقرار شد یها با بازار و نسل یا یارتباطات جد

کـه   شـد  لیتشـک  يگروه اطالعات ؛بیترت نیهم به هم يوجه اطالعات در
 یا دهیـ چیکـار پ  يلیآن زمان خ .بود آن سرگروه 2هزاد یعسگر محمود مرحوم

با کد سازمان و اسم مسـتعار و بـا    را يساواک 2688 يدر دوره کوتاه که بود
 یها میس ياختراع کردند که ب يمیس يب رادیو بعد .کردند یيشناسا ياسم واقع

 اریاختدر  93-68را سال  میس يب نیا نیگرفت. مجاهد يو ساواک را م سیپل
در حـوزه   یا ژهیـ گذاشـتند. اتفاقـات و   ،ها که وارد عمـل شـده بودنـد    فدایي

 اد.ارتباطات و اطالعات افت
 حوزه عمل 

سـال  مـاه  مهر ساله را در1688 یها جشنخواستند  مي در حوزه عمل هم
سـوم بـرق    کیحدود  کهدکل برق در کن وجود داشت  کی .به هم بزند 68

بـرق   تـا خواسـتند دکـل را منفجـر کننـد      ميشد،  يم نیتام هیتهران از آن ناح
، شهرام یریگ بعد گروگان .ها دچار اخالل شود از تهران برود و جشن يبخش

. بـود  69و 62،61سال  هم در چند تا ترور. پسر اشرف بود وخواهرزاده شاه 
بود.  پور یزند نیجانش، یترور طاهر و ارتش يرییس دادرس، رپو یترور زند

                                                                                                         
از اعضای سازمان مجاهدین خلق. آموخته بازرگانی و  (. دانش1121-1191زاده. ) . محمود ع کری1

بره مروزیر     19به سازمان پیوس  و در بخش مطالعات اقتصادی فعرال شرد، در سرال     19او در سال 
به همراه موسی خیابانی دستگیر و بره   1196یاف  و م لول ومیته اطالعات شد. او در سال  سازمان راه

 روزی  سازمان تیرباران شد. به همراه دیگر اعضای م 1191خرداد  1اعدام محکوم شدو در 
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 بـود.  رانیـ در ا کایآمر یها یرمستشارس، 2یسو پرا هاوکینزترور  62در سال 
داده شـد   حیتوضـ  قـبال بود، که  «هفته نیا»انفجار دفتر مجله  ؛چند انفجار بود

بـود   رانـا یا یساز يانفجار دفتر کارخانه کاش. ردرا منفجر ک آن یيرضا یمهد
بـه   ،عمـل نکـرد  خیلي  جریان بود، ها اتیمجموعه عمل نیبود. ا يلیکه اسرائ
  خواهیم رسید. 68ضربه 

ي خوانتریتوانیم ت و حوزه عمل فقط مي يالتیحوزه تشکی، در حوزه تئور
 . میستیبا ستالینوع کر نیا یکه رو ستیزمان ن ایناز  شیب زیرا میکن

 05ضربه 

 کـه  یریتصودر  .مرحله دوم کی و مرحله اول داشت کی 68سال ضربه
هـم مرحـوم    ]او[ کنـار  درو  صـادق فرد قلم به دست مرحوم ناصر  ،دینیب يم
 ها هستند.  و خانواده گرید یها هم کادرها یسر ت است. پشتدوس هنیم يعل

ــر  یبــــرا ناصــ
صــادق از اول ســال 

 تو مراقبتعقیب  68
ناصـر  . گذاشته بودند

ــوار   ــادق موتورس ص
بـود و   یماهر اریبس

 بشیـــمتاســـفانه تعق
از طریق او و  کردند
. شد یيها شناسا خانه

]ایـــن مـــاجرا[ در  
 ي میم آقایخاطرات 

                                                                                                         
سرم تشاران آمریکا در ایران بودند وه به ترتیب  و سرهنگ لویس ال هاووینز . ژنرال هارولد پرایس 1

 توسط تیمی از سازمان مجاهدین خلق ترور شدند. 1192و  1191در سال 
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نفر  298-298در مرحله اول  .داده شده است حیتوض زیرهست و  2دوم جلد
 ،دنـژا  مرحـوم حنیـف   ،مهـر بـود   لیـ شوند. در مرحله دوم که اوا يم ریدستگ
شـود   يمـ  .شوند يم ریدستگ هاکادر هیو بق يگرگان یمحمد یآقا ،زادگان بدیع

و ضـربه   وریشـهر  ،ضربه اولـ   و در دو مرحله ياصل یگفت که همه کادرها
 68ند و  ضربه شو يم ریدستگـ  اول ضربه روز بعد از 98-98 یعنيمهر  ،دوم

 . ***آید وارد مي

 رهبري

 .بحـث اسـت   انیپا نیا
بکار خرا 6» ،مینیب يرا م تریت

ـ ا ،«امروز اعـدام شـدند    نی
ــردا ــه ف خــرداد  9 یروزنام

 .است
قبول کل مسئولیت 

هـا رهبـران    شـده  اعدام 
ــد  ــراز اول بودن ــوم ؛ ت مرح

ــحن ــژا فی ــام مشــکیند، ن ، ف
زاده و  یعسگر ،زادگان بدیع

از اتهامـات   نفـر  5»؛ اسـت  یين بـاال آتر از  مهم ينییپا تیتر. دو محسن دیسع
، آن افتـاد  نجـا یاتفـاق ا  «.دنـد ینفر به حبس ابد محکـوم گرد  3 و تبرئه شدند

هـا   حزب توده را از ذهـن  ذهني سابقه تاکه قرار بود انجام بدهند  يحیتصح
کـل اتفاقـات رابـه عهـده      تیجا اتفاق افتاد. سه نفر مسـئول  نیهم ،پاک کنند

خودش را  ينبود، ول شهرام گیری گروگان ر پروسهداصال د نژا گرفتند. حنیف

                                                                                                         
 ، جلد دوم، انتشارات صمدیه اهلل میثمی ، خاطرات لطف«ها وه رفتند آن.» 1
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  .کرد يعنوان نفر اول معرفبه 
 ،نیـی مهـر آ  . اسـم سـابق  سال پیش چاا شـد  9-9 2نییمهرآ آقایخاطرات 

هـم ریـیس    بعـد  بـود و  نیمدت او کیاست که بعد از انقالب هم  یبادآداوود
 نیآن موقع مسـئول ورزش مجاهـد   یآباد داوود ای نآییمهر شد. يرزم ونیفدراس

ـ ن شهرام یریگ و در گروگان ]داشت[ قواره و شقه و کار بود يرزم د.بو اول  یروی
 هر دیگو يکند م يد در اتاق با او برخورد منژا لحظه حنیف کیدر  بود.کننده  عمل
ـ به عهـده نگ  شهرام را واقعه يعنی آنبگو جز  ،ویيبگ يخواست يچ خـودش  و ری

شـهرام را بـه    ،شـوند  يم ریها دستگ بچه نیکه ا نیبعد از ا يحت .ردیگ يبه عهده م
گفته مـن   يقدر قاطع م آن دنژا . حنیفبرند يرا هم م فیحنبرند،  مي خانه امن کی

شـباهت   نییاش بـا مهـرآ   فقط قد و قوارهـ   رمیخواستم تو را بگ يکه مهمان بودم 
 .ردیخواست من را بگ يبود که م نیهم، دیگو يند و مک يشهرام هم باور مـ  داشته
 .رندیگ يمبر عهده را  مسئولیتهمه 

 ها تودهـنجات کادرها

ـ از ز ، کادرهای دو و سه و توده سازماني،نفر 188خیلي مهم است که   ری
 نفر اعدام شوند. 6-5 و ب خارج بشوندضر

                                                                                                         
به سازمان مجاهدین خلق پیوس . از آنجا  1118(. او در سال 1119. )داوودآبادی . محمد مهرآیین 1

وه در نوجوانی آموختن واراته و جودو را شروع ورده بود، وار آموزش دفاع شخصی بره اعضرا را   
دستگیرشرد.   1196پهلوی شرو  ورد و در سال  گیری شهرام در گروگان 1196در سال آغاز ورد. 

د در هنگام دستگیری معترض ساواک شد وه چرا به دلیل تشابه نام محمد مهرآیین را نژا محمد زنیف
از سرازمان فاصرله    91از آربه جای او دستگیر ورده اند. همین امر سبب تبرئه مهرآیین شد. او پس  به

گرف  و به موتلفه نزدیک شد. پس از انقالک در دادستانی م لولی  بازجویی برخی مجاهدین را بر 
ریس فدراسیون جودو شد و همزمان به عنروان مردیر خردمات عمرومی      1199عهده گرف . در سال 

بردنی بنیراد    س ومیتره تربیر   اونون ری ورد. او هم مجلس و بعدها پشتیبانی لج تیک سپاه فعالی  می
 جانبازان اس .
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 وداع پهلوانی

ساله رقم زده  68-58عمل حزب توده را که رهبران  يعشد مرگ پهلوان نیا
 رانیبود که در ا ياتفاق مهم نیساله پاک کردند.ا91-99بودند، رهبران نسل نو 

ـ ها همـه   این ،کرد کیدئولوژیکرد، اشتباه ا کیاشتباهات استراتژ رویافتاد. ن ه ب
 مهم بود.  يلیخ نیا ،نشد ياخالق ی کننده رفوزه عمل یروین نیا ، اماکنار

کسـاني  موقع  آن عمیدار ياخالق یها مدرسه مشحون از رفوزه کیما االن 
همه کـت و  . دندیتراش يسرشان را م ،شدند يرفوزه م سال در مدرسه 9-9 که
بـه  اتـاق را   کی و اصال تر بودند ها گنده بچه هیسانت از بق 98و ت بودندفکل

ـ  ،نـه  کـه  مدرسـه  کی دیاالن با .دادند ياختصاص مآنها  دانشـگاه را بـه    کی
مهـم بـود    يلـ یخ نیاختصاص داد. ا رانیدر ا ياسیکار س يِاخالق یها رفوزه

 ها را هم پاک کرد. رفوزه ردِ  ،یه شدساله رفوزه که ن16-16 يمعدل سن کی
هـا روی   د[. اینجـا همـه هزینـه   مسئولیت ]اتفاق افتاقبول کل ي با مرگ پهلوان

  مهم بود. يلیخ افتاد. نفر 6 دوش
که  این .ردیگ يرا به عهده نم زیچ  یکس ه  یه ي،االن فقط فرافکنه؟ االن چ

 همه ،مرام دارد یاخالق دارد، ادعا یدارد، ادعا کیدئولوژیا یادعا يانسان کی
 ،انیـ جر نیـ شـد. ا ي بـرمال  نیا آخر . سر بزنگاهودش يبزنگاه روشن م کیدر
کدامشان   ی. هستدیبا رانیدر ا يمبارزه اخالق یتواند در پا است که مي يانیجر

 ات،یلیت کل عملئوکل سال ، مس تیلئوهم دست به سال  نبرده بودند اما مس
 يمهندس توسل یبود؟ آقا هچ قها را به عهده گرفتند. اتفا لیت کل بچهئوو مس

بعـد از   کـه طور بـود   این 98-68دهه رانِیمعموال در ا دیگو يدر خاطراتش م
حکم همه  و شدند يم فعخون متن آناز  هی، بقبود شده ختهیاعدام چون خون ر

بـه  نفـر هـم    6این شدند،  اماعد 68 نیفرورد 98در نفر اول  9 آمد. مي نییپا
و  ستیدو انیجر کیاز  . یعنياعدام شدند بعدش روز 96و  99فاصله حدود 

 نفر ماندند.  238ونفر اعدام شدند  3ه، نفر چند
 يوقت ک. یداشت تیاهم يلیخ ،پدرانه رفتار کردن نیسپرکردن، ا نهیس نیا
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ـ  کردنش  یکند، پدر  يم یسالش است، پدر 68 يکس  يلـ یخ يخوب است ول
پـدر   رفـتم  63. من سـال  عمرش است ی مرحله نیآخر ست،ین يشگفت زیچ
گفت ساواک شب اعدام به من گفت که برو  يم دم،ید زیا در تبرر دنژا فیحن

از اعدامش  ،را قبول ندارم ریکه من مس دیکن، اگر فقط بگو با پسرت صحبت
نگفتم و  من رفتم گفت يم آقا عبداهلل ،فیپدر مرحوم حن .میکن يم يپوش چشم

به من گفت که پـدر   روی.اعدام ن ریزتا  ایب کم کوتاه کیگفتم  اما آنها گفتند
 ،زنده باشم هم و من ياگر شما زنده باش يکن يفکر م چند سالت است؟ شما

پدرش گفت که  جمله گفته بود کیبعد  ؟مینیب يرا م گریهمد دیگر چند بار
پدر طول آرمان ما از طول عمر » تنگفتم، گف بعد از آن جمله چیزی گریمن د
وجب از طول  مین چه کسيمهم است، االن طول آرمان  يلیخ «عاست شتریما ب

جسم مقدس و قدر عمر  نیا م ل االن رانیوقت در ا  یه ؟است شتریعمرش ب
نفر آمدند و پهلوانانه مسئولیت به عهده  9-6 ،افتاد یا ژهیاتفاق و است. نبوده

  .مهم است يلیخ نیهم رفتند، ا انانهگرفتند و پهلو
 ،ریت یپا .دهد يد افسر توپخانه بود، افسر توپخانه فرمان آتش را منژا حنیف

تـش  آد به شما فرمـان  نژا من محمد حنیف» :فرمان آتش را خودش داد. گفت
پیکار و  است، نه از نوع حزب توده، نه از نوع يپهلوان يالتیکار تشک «.دهم مي

در  ؛اسـت  يپهلوان يالتیکار تشک. نقالبز ابعد ا یها انیجر يبعض نه از نوع
 ثبت یزیچه چ دیانسان مگر با، مرگ هم پهلوانانه. پهلوانانه یيبازجو زندان و

ـ بگـذارد بـاقي  تواند جا پا از خـودش   قدر مي هانسان مگر چ کی ؟کند  ک؟ ی
 کـونتر نترزکـه  معـروف بود،  يلـ یخبـود کـه    98دهـه   در يآلمـان  ستیفوتبال
 يلیخ دیگر باید کسيبود،  96ش فششماره ک .بود يشاخصخیلي  ستیفوتبال

 یتوانـد رد پـا   مـي  يچه کسباشد.  96که شماره کفشش باالتر از  غول باشد
 زیپا سا نیتوانند. ا يها م این از نوع ؟بگذارد يباق نیزم یرو 96از  شیب يکفش

 .مهم است يلیندارد، خ
ـ ، شدنظیف  رانیدر ا نجایدر ا ی، رهبرمیکن يبحث را جمع م حمـام   کی
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ـ ا .چرک رفت و دیکش سهیک قدیفه و و فیسابق رفت، دو دست ل نهیخز  نی
اله سـ  96-68 رهبـر  کـه  بود ینامرد يلیخ. مهم بود، چرک حزب توده رفت

 16 هم بعد بدهي، غیرا دم ت افسریسازمان  خواهِ و نسل آرمان يفرار کن عیسر
بعد  ،یشور بشوخارج از ک ونیسیاپوز یوشور تیبا حما ي ونیسال آنجا بش

و دو ]درجه هم[  یآمد وزن باالدو  برگردی به ایران. هم باز سر و مر و گنده
کـه   کمـا ایـن   ،خـورد  يم يکس کاربه  ایع نه آن وزن سر خود را پیچیده کرده

 نیا ي باالخرهول .که نخورد کما این ،خورد يم يکس کارر به آن سنه  و نخورد
ـ از فرزندان هم نسل ما حن يلیخ . اسمخوردکار  به یکد نژا حنیف  ،شـد  فی

چرا  يول ؟نشد یاحسان طبر و ینورایما ک یها مهم است، چرا اسم بچه يلیخ
چند  کیکه آخرش  همینع جان مبارزه این است يعنیشد؟ جان مبارزه  فیحن

 .زائد است هیشود وگرنه بق تهخیر رونیقطره عصاره اخالق ب
اشتباه  يکیکند،  يم کیدئولوژیاشتباه ا يکیکند،  يم کیاشتباه استراتژ يکی  
نه  . خدا در فاز اشتباه نیست،از خدا حق اشتباه دارند ریکند، همه غ مي يکیتاکت
 ؛راه نـدارد است، لذا اشتباه در او  انسجام مطلق . خدادکه حق نداشته باش نیا
خطـا سـر    میستیهم ن يانسجام نسب ]حتي[،میستیکه انسجام مطلق نما  ي ازول
 رییتغ نجایکه ا دهدن رییاست که خطا جوهر انسان را تغ نیمهم ا يزند، ول مي
بودنشان است،  دست اسلحه بهنه به  تشانیاست، اهم نیها هم این تیاهم. نداد
 کیـ ت کـه  اس نیا تیاهم ست،یطور ن اصال این .شان است يانقالب اتینه ادب
 يکنـ  جوهرپاک  یها هست که با ه اخط يبعض دادند.انجام  رانیدر ا حیتصح
عمل خودشان که  نیبا اي آوردند؛ سرخ کن جوهرپاکیک آنها  يشود ول ينم

 يمسئولیت کل توده سازمان و اتیمسئولیت کل عمل الت،یمسئولیت کل تشک
وج و عـ و ماختـراع کردنـد کـه خـط کـ        يکن جوهرپاک ،را به عهده گرفتند

ها نه  بود وگرنه این نیا هیقض تیاهم .پاک شد رانیحزب توده در ا بیبدترک
 یيمحمد بخارازندگي اگر  دیشا .السالم بودند و نه تافته جدا بافته بودند هیعل

 و یا دیگران.  شد يتر م پاک تر و یفکر ها از این ،کرد يم دایهم ادامه پ



 
 
 

 خپرسش و پاس

 

  گفتید تفاوت مجاهدین و فدائیان روی نقدی بود که به تحلیل فدائیان از

تاریخ داشتند. بیژن جزني کتاب درباره تاریخ ایران نوشته بود، فدائیان چه پاسخي 

 به این نقد دادند؟

نوشـته شـده    98کتابِ بیژن جزني قبل از آغاز جنبش مسلحانه و در دهه 
به این ]نقد[ پاسخ داده باشند یا نه، چـون ایـن    ها دانم که فدایي بود. من نمي

کـرده، درون خـود مجاهـدین     مي 68تا  96نژاد در سال  هایي که حنیف بحث
دانم دو جریان مخفي که هر دو مسلح بودند و یکـي بـه    بوده است. بعید مي

 ی مستقیمي  عمل و دیگری به آستانه عمل رسیده بود، باهم دیالوگ و محاوره
 داشته باشند.

 
 

 های مبارزین قبلي را پیچیدگي مبارزه و سادگي رهبران  یکي از ویژگي
اش  عنوان کردید و م الي هم روی مصدق زدید و گفتید مصدق به دلیل سادگي

جلو پیچیدگي جریان کودتا مغلوب شد. اگر مغلوب شدن مالک است، امام حسین 

 هم مغلوب شده است. 

تیـر اتفاقـاتي در   98ام. ببینیـد، بعـد از    فتهطور گفته باشم اشتباه گ اگر این
اید یک طرف چهارتا گربـه   افتاد، م ل این است که شما اینجا نشسته ایران مي

کوچک بازی کنند، چند نفـر هـم برونـد و بیاینـد، آن      باشند، چند نفرهم گل
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طرف هم یک دخمه مواد مخدر باشد؛ باالخره شما هرچقدر هم سرت پایین 
تا مـرداد   2992تیر  98بینید و باید واکنشي نشان بدهید. از  يها را م باشد این

افتاد. یک کانون افسران بازنشسته بود  ها داشت در ایران مي خیلي اتفاق 2991
تـرور شـد، در تیـر و     2کردنـد. افشـارطوس   جا کار تشکیالتي مي که اصال آن

در  مرداد تحرکات نظامي در تهران صورت گرفت، تیپ زرهي به تهران آمد،
روز آخر در تهران تیپ زرهي و تانک و... وجـود داشـته اسـت. در     21-28

گویند که شما آمادگي تشکیالتي برای برخـورد بـا    حقیقت این را سادگي مي
اتفاقات پیرامون خود را پیدا نکنید و ساده بگذرید. م ال فرض کنیـد مصـدق   

ش بـود، داد.  یکي از مناصب اصلي را به ]محمود متین[ دفتری داد کـه فـامیل  
این سادگي است که روزولت بیاید، اشرف کـار تشـکیالتي کنـد، شـاه کـار      

و در اصـفهان و تهـران کـار    « روزنامه آتـش »در  1تشکیالتي کند، میراشرافي
شـد کـه رهبـری بـا      همه اتفاقات آیا نباید باعث مي تشکیالتي کند ]و...[، این

ان، کانون افسران بازنشسته و ها برخوردی کند؟ لذا آمریکا، سیا، دربار ایر این
وجـود آورد. مصـدق آدم    ای را بـه  های انگلـیس، مجموعـه پیچیـده    همکاری

وزیری را در بزنگاه گرفت، نفـت را در بزنگـاه    ای نبود، باالخره نخست ساده
ملي کرد، انگلیس را در بزنگاه بیرون راند، یک فرصـت در خـارج از کشـور    
                                                                                                         

ارتش و از مدافعان دول  ملی مصدق بود. او  (، فرماندار ن امی1291-1112. محمود افشارطوس، ) 1
او از محل  1112ماه   بهش  وزیری مصدق به ریاس  شهربانی منصوک شد. در اردی در دوره نخ  

های  گیری شود. پی شده او در شمال تهران پیدا می تکه شود و چندروز بعد ج د تکه وار خود ربوده می
ملی بودند، به من رور   دهد وه گروهی از اف ران بازنش ته ارتش وه از مخالفان دول  قضایی نشان می

 فلج وردن دول  مصدق به این عمل مبادرت ورده بودند. 

« قائله آذربایجان»دوران  دار. او در (، ن امی، سیاستمدار و وارخانه1298-1199. مهدی میراشرفی، ) 2
نهاد و به مقابله با ززک توده و ززک دموورات آذربایجران پرداخر . روزنامره     روزنامه آتش را بنیان

ملی بود اما  راستی و نزدیک به مجمع م لمانان مجاهد بود، در ابتدای انتشار مدافع جبهه آتش وه دس 
جا وه در وودتا نقش فعالی ایفا ورد. میراشرفی تدریج بنای مخالف  با دول  مصدق را گذاش  تا آن به

وه اولین فردی بود وه از رادیو خبر سقو  دول  مصدق را اعالم ورد، پس از وودتا به اصفهان رف  
 به زکم دادگاه انقالک اعدام شد. 99و وارخانه ری ندگی تاج را تاسیس ورد. او در سال 
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تـوانیم بگـوییم کـه آدم     ، نمـي ردن را نشـاند کـ  ملـي  ی پیدا کرد و ایده ـ الههـ 
ماه اهمال و عدم پیچیدگي، هم کار دست خودش 29ای بوده ولي در آن  ساده

داد و هم کار دست یک ملتي داد. شما حساب بکنید اگر تجربـه مصـدق در   
گرفت[، پارلمان برای  کرد و تفکیک قوا در ایران ]شکل مي ایران ادامه پیدا مي

، تـا قبـل از   26و... 29و  29م ـل مجلـس    وقي وزیـن ـ  خودش یک نهاد حق
ای بود، شاه هم بـرای خـودش    ـ بود ، دولت یک دولت با دید توسعه انحالل

شد، م ل همـه کشـورهای اسـکاندیناوی، مـ ال      یک شاه مشروطه سلطنتي مي
کـرد جانشـینش از    شـد و آدم فکـر مـي    دفعه ظاهر مـي   سالي یک 2هیروهیتو

مانـد]...[. در   ن که اگر این تجربه در ایران پایدار مـي خودش بزرگتر است، ای
اهلل شروع کنیم. این که ]مصدق[ از ایـن   خواهیم از ب بسم ایران هرکار را مي
 منظر ساده بود. 

یا فرض کنید، میرزا نسبت به جریان نوتاسیس شوروی که برخورد بسیار 
ي ندید، ابتدا فقط ای با جنگل کردند، ساده بود. میرزا تحرکات را خیل پیچیده

 ها را کنار گذاشت.  های اخالقي کند و بعد آخر سر آن خواست توصیه مي
بـه   93-91هم به همین ترتیـب، مجموعـه رهبـران ایـران در      93-91در 

ملـي و نهضـت آزادی و خلیـل ملکـي      صحنه آمدند، از آقای خمیني تا جبهه
تر  ی و علي امیني پیچیدهو...، همه آمدند. کم نبودند اما باالخره آمریکا و کند

ها را که کنار هم بگذاری، از درونش یـک   ها عمل کردند. لذا این از همه این
شـونده   آید که شرایط جهاني و پیراموني ایران مـدام پیچیـده   قاعده بیرون مي

ای داشته باشند اما دُوزِ پیچیـدگي و   است، رهبران هم ممکن است پیچیدگي
 ها کمتر است. آنشان نسبت به  مراتب پیچیدگي

                                                                                                         
ور پیشین ژاپن. او تا پیش از شک   ژاپن در جنرگ  (، امپراط1862-1898نوما هیروهیتو، ) شی .می 1

شد و دارای تقدس و قدرت ب یاری بود اما پرس از شک ر  طری     نامیده می« پ رآسمان»جهانی دوم 
نطقی رادیویی خود را از مقام پ ر آسمان خلع ورد و قدرت را به دولر  سرپرد و تبردیل بره مقرامی      

 تشریفاتی در امپراطوری ژاپن شد. 
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 بندی رسیده بود که مبارزه  با وجود این که گفتید سازمان به این جمع
شود و در حقیقت  ها مي تر از آن دوباره ساواک پیچیده 68پیچیده شده است اما سال 

 کنند. آیا راهي برای گریز از این ضربه نداشتند؟ ای نمي بندی استفاده از آن جمع

وجـود آمـد برخـي اشـتباهات قبـل از       ن که بهدرست است که این جریا
خودش را تکرار نکرد اما خودش هم اشتباهات خاص خودش را داشت کـه  

بندی خواهیم گفت، در واقع این سوال زودرس است.  شاياهلل بعدا در جمع ان
بـود و   96ها از ساواک و توان امنیتي و نظـامي پلـیس، شـناخت     شناخت آن

ي تـو بـه حرکـت جـوهری اعتقـاد داری و      خوردنـد. وقتـ   68ضربه را سال 
گویي جوهر و عرض دائما در حال طیران و تحول است، ساواکي و رژیم  مي

طور نیست که دینامیسم و حرکت فقط در نیروهای  شاه هم انسان هستند. این
گـذار و اهـل    هـا هـم وقـت    ها هـم دینامیسـم داشـتند، آن    اجتماعي باشد، آن

زاده داشـتند و   کـار اطالعـاتي عسـکری    تخصیص بودند. آن شـناختي کـه از  
 68تـا   96بـود. از   96نفـری کـه کردنـد و...، در سـال      2688هـای   شناسایي

ها در بعد از انقالب آن را نشان داد،  اتفاقات دیگری افتاد که محاکمه ساواکي
ها اسرائیل آموزش دیـده بودنـد. در    ها به ایران آمده بودند، این م ال اسرائیلي
هـا رقـم    ه چهارم که نگاه کنید، جلوی ردیف بودجه همه دستگاهبودجه برنام

بار جلوی سازمان اطالعات و امنیت کشور یا ساواک خـالي   هست، برای اول
اسـرائیل، تزریـق؛ امکانـات،     ی و گِلوبال است. اظهار مالي، گلوبـال؛ تجربـه  

وانیـد بـا   ت تر شد. شما نمـي  ها، امن؛ و... او پیچیده ساز؛ خانه کیفي؛ اوین، تازه
شناخت سه سال قبل با امروز برخورد کنید، لذا این جریان خودش حرکـت  
جوهری را نقض کرد. خودش مرتکب خظایي در مرحلـه عـالي شـد. شـما     

شـوید کـه پیرامــون را    خـاطرات آقـای می مـي را کـه بخوانیــد، متوجـه مـي      
سـاده  دیدند، از فرودین تا شهریور کامال در تور]ساواک[ بودند اما خیلي  نمي

کننـد. مـا نبایـد فقـط      های پیچیده هم ساده برخورد مي برخورد کردند. انسان
هـا هـم از    هـا پیچیـده نبودنـد، ایـن     ماقبل خودمان را نقد کنیم و بگـوییم آن 
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پیرامون خودشان کمتر پیچیدگي داشتند. پیچیدگي ساواک و مجموعه امنیـت  
نید یک پژوهش بکنیـد و  توا ها بود. نتیجه این که شما نمي کشور بیشتر از این

که در ایدئولوژی  آن پژوهش را برای همه مراحل سرمایه قرار بدهید. کما این
توانید یک کـار ایـدئولوژیک بکنیـد و بگوییـد کـار       همین خطا رخ داد. نمي

شده تلقي  شود؛ چون تمام ایدئولوژیک تمام شد، پژوهش و فراوری تمام نمي
شـده   های تشکیالتي تمـام  ون شناسایياز آن بیرون آمد و چ 69شد، ]ضربه[ 

از آن بیرون آمد. لذا یک نیرو در عین همه آگاهي هـا و   68تلقي شد، ضربه 
ناپذیری به کل  تواند اشتباهاتي کند که ضربات جبران نقطه تکاملي خودش مي

خیلي بیشتر زد. درست اسـت   69زد و  68که  جنبش و جامعه بزند، کما این
عمر ما شش ماه است، ولي ]تو[ واقعا سرمایه هستيع گوید  آید و مي کسي مي

قدر جامعه ایران بچرخد تا یکي دوتا کیفي از آن بیرون بیایـد. کیفـي هـم     چه
 18فقط آن نیست که کار سیاسي بکند، م ال شریف واقفـي معـدل دیـپلمش    

های  های ویژه همه شاگرد اول بود و شاگرد اول دانشگاه شریف بود. این تیپ
کردند. لذا فـردی   ودشان بودند و آخر ترم رو  ناپلئون را شاد نميدانشگاه خ

قدر ساده برخورد کند، او محصول یک  شود، نباید این که سرمایه اجتماعي مي
شـود بـه چـرخ و فلـک بگـویي مـن        دور چرخ و فلک تـاریخ اسـت. نمـي   

ه شوم و دنبال کـار خـودم بـروم؛ بـاالخر     خواهم از باال، بپرم پایین یا پیاده مي
 تویي که این در را زدی، باید فکر این چیزها هم باشيع

 
 
 

 ها را به  به نظر من مجاهدین ادبیاتي را انتخاب کرده بودند که الزاما آن

جا که به آن  جز برخي، بقیه اهل کار تئوریک نبودند، تا آن عمل برساند و  به
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شان بوده، درست نخوانده  دوره کدام شریعتي را که هم ها رسیدند، م ال هی  ضربه
 بودند.

به بعد شریعتي شـد.   68راجع به شریعتي صحبت خواهیم کرد، شریعتي، 
را « انبیـا، راه بشـر    راه»نبود. شما کتاب  68تراوشاتش م ل بعد از  68قبل از 

هایش نقل قول از امام جماعـت مسـجد جوزسـتان     نویس بخوانید یکي از پي
بوده است که آن موقع آخوند  ها خوییني جماعتش آقای موسوی است که امام

رفتنـد. آن دوران م ـل االن    ها پای درس او هم مـي  کیفي و جدیدی بود، این
نبود که شما کلیک کنید و انبوه و دریایي از اطالعات جلوی چشمتان بیایـد.  

یک و یک تفسیر قرآن بـود و یـک المیـزان و...، مجموعـه ادبیـات ایـدئولوژ      
نهایـت   شد ولي االن بي فکری آن دوران در یک ردیف قفسه کتابخانه جا مي

انـد؛   اند استفاده کنند، استفاده کرده توانسته ها از هرچه مي است. به نظر من آن
تفسیرهای قدیمي، پای درس این و آن و... . کادرهایشـان هـم بعضـي تیـپ     

خواندن بودنـد. آن موقـع   پراتیک بودند و خیلي فکری نبودند، ولي بقیه اهل 
مـ ال در دانشـکده اقتصـاد کـه آقـای        هـا ـ   در ایران فقط در بعضي دانشـکده 

دامن دفتر مطالعات اقتصـادی ایـران را در آن درسـت کـرده بودــ تـازه        پاک
که داماد مهندس سحابي هسـتند،   برداری شروع شده بود. آقای شامخي فیش

نژاد سال دوم، سـوم   رج سال اول بوده، حنیفوقتي در دانشکده کشاورزی ک
هـا فـیش    داد بعد از مطالعه از آن ها مي گویند کتاب که به بچه بوده است، مي

هـا را   گرفت و خودش هم خیلي فیش داشت، یک قوطي داشت و فـیش  مي
خـوان   گذاشت. معلوم بوده که روش دارد و خـوب  پاکت درون آن ميـ  پاکت

کردند، تا حد امکان خـوب   ال حافظ برخورد نمياست. با کتاب فکری م ل ف
قدر بوده اسـت، هـرکس یـک ظرفیتـي دارد. در      خواندند اما ظرفیتشان همان

مورد اخالق هم فرض کنید صمدیه لباف نسـل دو بـوده اسـت، صـمدیه در     
زنـد   کشد، تیرهوایي مي منگل که بهرام آرام رویش اسلحه مي همین کوچه آب

منش است. در بزنگاه، آدم اخالقي عمل کند خیلـي  که رفیقش فرار کند، این 
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مهم است اعتقادش را در بزنگاه ]نشان بدهد[. در توالت یک مسجد محاصره 
زنـد. خیلـي    زند ولي به پای وظیفه مي کشد و کادر را مي شود، اسلحه مي مي

گویـد ایـن ]سـرباز[وظیفه فرزنـد      مهم است، این آدم اخالقي بوده است. مي
اش نابودی ماست و  کادر، در کادر رژیم شاه است که وظیفهمردم است ولي 

وجود آمد، بایـد خیلـي    به 69که چه شد  کنیم. درمورد این ما با او برخورد مي
توانـد   ریز نگاه کرد، بخشي فطرتي است، بخشي مَنِشي است، بخشي هم مـي 

ه طور نیست که همه فاقد اخالق بود های قبلي باشد. این ناشي از همان آموزه
هـا اشـکاالت خودشـان را داشـتند،      ها قدیس بوده باشند. اولـي  باشند و اولي

ها هم وجوه م بت و منفي خودشان را داشتند. منتهـا مهـم اسـت کـه      آخری
اش باشد. نسـل بعـدی اسـم     کند، خودِ قبلي انسان در دوراني که اسم پیدا مي

 ن پـل سـارتر  ها آمد، جهان شلو  شـد، ژا  هایشان به روزنامه پیدا کرد، عکس
اعالمیه داد و ازشان حمایت کرد و... اسم دَر کردند. این خیلي مهم است که 

دَرکردن بتواني حد خودت را بشناسي، این اتفـاق در نسـلِ دو    در دوران اسم
سـاله هردفعـه   11-19نیفتاد. االن وضع بـدتر اسـت، یـک فعـال مطبوعـاتي      

شود و یک وزني پیدا کرده که دیگر نه  مي خورد و قلمش تمجید عکسش مي
توانند تکانش بدهنـد.   تواند خودش را تکان بدهد و نه دیگران مي خودش مي
آید. ]کسي که[ رشد بادکنکي کنـد، در مـدار    ها فاجعه بیرون مي از این نمونه
دفعـه   ها را نگردد، پاگردها را نچرخد، خاک کار نخورد و یـک  خودش داالن

 که افتاده است.   افتد، کما این ها مي خیلي اتفاقروی سکو برود، 
 

 
 

 ها روی ارزشي بود که برای نقش  گفتید تفاوت اساسي مجاهدین و فدایي

شوند به نوک پیکان تکامل و  مردم قائل بودند، اما در ادامه مجاهدین تبدیل مي
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است  کند. برای من سوال رجوی، حتي شریعتي را پادوی انقالب هم حساب نمي
 که چرا این تئوری در سازمان نهادینه نشد؟

آید، این گپ در سـازمان هـم    همیشه بین نسل اول و دوم گپي پیش مي 
گوید ما صالحیت نداریم، اما  پیش آمد. ولي در جریان بنیانگذار، کسي که مي

صالحیت کسبِ صالحت داریم، کسي که معتقد است کـه از تجـارب نسـل    
اده کنیم، کسي که از تهران برود قم حـوزه را ببینـد   گذشته خودمان باید استف

و با مراجع و با روحـانیون جـوان    ـ هی  روشنفکری این کار را نکرده استـ 
تـوانیم   گفتگو کند، کسي که بگوید  ما از عالمه طباطبایي و مطهری هـم مـي  

کنـد. نسـل اول    بیاموزیم، طبیعتا خودش را نوکِ پیکان تکامـل حسـاب نمـي   
هـا   ود ولي ضمن کار، نسل دومِ رهبری این سیر را طي کرد. بعضيطور ب این
کنیـد ایـن    ای که شما عنـوان مـي   گویند این سیر طبیعي است اما در دوره مي

ای  هـا یـک هیمنـه    ها افتاد، دیگر از نسـل اول کسـي نبـود. بـاالخره آن     اتفاق
توانسـتند جلـوی    داشتند، نقش تصـحیحي و تشـرزني داشـتند و شـاید مـي     

تـراز بودنـد،    سن و هـم  ها را بگیرند. ولي در دوره بعد دیگر همه هم افانحر
چهره شده بودند و در سطح جهاني معروف شده بودند و از زیر اعدام بیرون 

ها را با نسل اول  شد آن آمده بودند، یک چیز دیگری شده بودند و خیلي نمي
 مقایسه کرد. 

 
 

 
 هایشان را چطور تامین  بود و هزینه پایگاه اقتصادی سازمان مجاهدین چه

هایش را از کجا تامین کنیم، آن  گویند هزینه کردند؟ االن همه برای هر کاری مي مي
 طور بوده است؟  موقع چه

ها زماني بود که همه دانشجو بودند. آن موقـع   گیری این دوران اول شکل
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ت، یـک  تر از االن بود و امکـان کـار وجـود نداشـ     ها خیلي سنگین هم درس
ها هم خوابگـاه بودنـد. امـا در دوره     هزینه حداقلي داشتند و شهرستاني کمک

وزارت کشاورزی بود، بهمن بازرگاني  95تا  99نژاد  بعد شاغل شدند. حنیف
کردند، سـعید محسـن در وزارت    و چند نفر دیگر تراکتورسازی تبریز کار مي

کده شـیمي بـود و... .   زادگان استادیار دانش کشور مسئول تاسیسات بود، بدیع
ها نسبت به آن موقع پُر درآمد بودند و درآمدهایشان را به خانه تیمـي   بعضي

ها درآمدی نبود که یـک جریـان بتوانـد بـا آن بچرخـد،       آوردند. منتها این مي
که آن زمـان مبـارزه در ایـران پشـت جبهـه       مسائل دیگری هم بود. یکي این

بود که پشـت جبهـه مبـارزه بـود. از     داشت، یک بازارِ هم ملي و هم مذهبي 
ها، هرچه  تنباکو و مشروطه و مصدق و بعد آقای خمیني تا رسید به این بچه

آمد،  دیگر صدای کسي در نمي 91تر شد. چرا؟ چون بعد از  جلوتر آمد کیفي
ملي هم که اساسا تعطیـل   آزاد شدند، جبهه 95ها زندان بودند و  آزادی نهضت

کس  سیاسي جوهرداری بود، تبعید شده بود و هی  شد، خمیني هم که آخوند
پای مبارزه نبود. فضای دانشگاه و فعالیت دانشجویي هم عمومـا چـپ بـود،    

خیلـي نقشـي    98ها از سابق باقي مانـده بودنـد امـا در دهـه      انجمن اسالمي
هـا   هـا عمـل کردنـد، مـذهبي     که فدایي 93نداشتند و هژموني چپ بود. سال 

جا این بحث بوده که قرار نیست دیگر  د. آن موقع همهبین شدن خیلي خودکم
هایِ ملي است.  ها چیزی دربیاید و اگر هرچه دربیاید از مارکسیست از مذهبي

هـم جنـبش    95فضای جهان هم که چپ مارکسیستي بـود، در ایـرانِ سـال    
هـا   کردستان هم تاندانس چپ داشت و فضا، فضای چپ بـود. در خـاطرات  

های موتلفه گفته بودند کـه مـا آرزو بـه دلمـان مانـد در       شود که بچه نقل مي
های مـذهبي،   زندان باز بشود و یک بچه مذهبي داخل بیاید. یعني کل جریان

گوینـد، وقتـي    هم مي مهندس سحابيد. دنبین بو ها خودکم مقابل مارکسیست
شـد و همـه    مجاهدین بروز و ظهور پیدا کردند بارقه حیـات و امیـدی پیـدا   

مقایسه با درآمد تک و توک  ها شروع شد. کمک بازار و روحانیت قابل کمک
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ها نبود. لذا همه امکانات ملي پشت سـر یـک جریـان آمـد. فـدائیان       آن بچه
های مردمـي   ها که کسي کمک وقت امکانات مجاهدین را نداشتند، به آن هی 
از بـازار هـم عضـو     مبارزه در ایران عمل کرد و حتي ی کرد. پشت جبهه نمي

هـا پیوسـتند و یـک     گرفتند، چند عضو کارگر گرفتند، برخي روحانیون به آن
هـا   ها سـرریز شـد و بـا ایـن امکانـات آن      جریان متنوعي شد. امکانات به آن

توانستند خارج از کشور شاخه بزنند، خرید تسلیحاتي کنند و خودشان را به 
 واند این کارها را بکند.ت فلسطین برسانند. جریان جیب خالي که نمي

 69آن دوران است. سـال   ی وجه دوم که آن هم مهم است، زیست ساده 
ریال بوده اسـت. همـان موقـع     16لباف  جیره سه وعده غذای روزانه صمدیه

شـد و   خانه یک تومان مـي  چلوکباب پرسي سه تومان بود یا صبحانه در قهوه
ک دیزی با نوشابه بخـوری،  خواستي ی ریال بود. یعني شما اگر مي 19دیزی 

توانسـت   شد. یک مهنـدس دانشـگاه شـریف کـه آن موقـع مـي       ریال مي 16
هشت هزارتومانِ سال  هزارتوماني داشته باشند ـ  6-6امکانات جدی و حقوق

پول یک پیکان بود، م ل این است که شما االن حقوقي داشته باشي که با  95
ست ساده خیلي مهم بود. بعـد از  ]...[. زی ـ هر ماهش بتواني یک پراید بخری

یکي از ترورها که ظاهرا خود صمدیه هم در آن عملیات بوده با دوسـتش از  
خرند. این مدل زیسـتي   ریال توت مي 6کنند و  فرط خوشحالي، ولخرجي مي

هـا،   بود که انسان، حداقل مصرف را داشت. ایـن مـدل زیسـت و آن کمـک    
ها م ل یک شـرکت   روی ماشین ها مي برد. االن در دانشکده جریان را پیش مي

انسان خوبي است و خـواهرزاده   رضایي ـ  خصوصي است. یک بار آقای حاج
گفـت   آیـد، مـي   که کارشناس ]فوتبال[ است ]و به تلویزیون[ مي ـ طِیِب است

آید و بازیکن با بنز؛ اصـال از   ها، مربي با رنو مي روی پای تمرین تیم شما مي
ها[ تمرین بدهـد؟   تواند به این ]بازیکن است. کي مياول کار این مربي پیاده 

ساله با پرادو به دانشگاه آمده بود، من به ذهنم 18پریروز من دیدم یک جوان 
آید؟ برفرض که یک لیسانس اقتصاد  آمد این با پرادو برای چه به دانشگاه مي
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کنـي؟ االن دیگـر زیسـت دانشـجویي      روی با آن چه کار مـي  بگیری، بعد مي
 ـ بینـي  فقـط چیـزی کـه مـي     ندارد. متوسط هزینه روزانه یک دانشجوـ وجود

شـاا دانشـکده    خـورد، وسـط روز کـافي    ]خیلي زیاد است[. ناهار پیتزا مـي 
رود جلـو دانشـگاه کتـاب ارزان بخـرد،      خواهد بخرد، نمي رود، کتاب مي مي
]هزار[  988-988خرد. باالخره معلوم است که ماهي  رود کتاب لوکس مي مي
ها دیگر وجود نـدارد، آن دوران گذشـت.    اش هست. این زیست مان هزینهتو

سرریز امکانات ملي بود و این مدل زیست هم بـود، ایـن اسـت کـه امکـان      
 آمد.  وجود مي به

 
 

 
 را مطر   2آقای رحماني بح ي با عنوان تیپ کامیاب و خوشنام

دانید یا  را تیپ کامیاب مي 69ال اند...، بنیانگذاران و شهدای سازمان قبل از س کرده

 تیپ خوشنام؟  

دانـم کـه منظـورش از کامیـاب و      های آقای رحماني را نمي من دقیقا تعریف
شود که هرکس در این دنیا آمـده تـا کـاری را     خوشنام چه هست ولي تصور مي

ها هم آمده بودند یک نقش ماندگاری را از خودشان به جـا   انجام دهد و این بچه
کـنم. مـ ال مرحـوم بـاکری در دادگـاه گفتـه بـود         طور درک مي ، من اینبگذارند

ماه است. منوچهری بـازجوی سـاواک، آنجـا بـوده قبـل از       متوسط عمر ما شش
گوید که ایـن بـاکری حـرف عجیبـي زد،      های زندان مي دادگاهِ بعدی به بقیه بچه

کنـد؟   ب مـي اند؟ چرا یک دانشگاهي زندگي شش ماهه را انتخا ها دیوانه مگر این
برایش خیلي عجیب و مهم بوده اسـت، درسـت اسـت کـه جـالد بودنـد ولـي        

                                                                                                         
در نشرریه اینترنتری    1199فرروردین   29به قلم تقی رزمانی در « تیپ خوشنام، تیپ وامیاک». مقاله  1

 منتشر شده اس .    www.roozonline.comوین به آدرس  روزآن
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ها یک کاتالیزور مانـدگار   گذاشتند. این ها هم اثر مي اند که روی آن فطرتي داشته ته
شود که هی  اثر شیمیایي از آن  هستند. کاتالیزورِ شیمیایي فرار است و سرپلي مي

هـا آمدنـد و مانـدگار     نه طعمـي ]...[ امـا ایـن   ماند، نه رنگي، نه عطری،  باقي نمي
هـا   کـنم ایـن   شدند. حداقل در حوزه روش و منش ماندگار شدند. من تصور مي

آمده بودند که این کار را بکنند، مصدق آمده بود که یک حـس ملـي بـه جامعـه     
ایران بدمد و... . ]نوع[ کار خیلي دست ما نیست، یک وجـه دسـت خداسـت و    

ي هستند که داوطلب شـده بودنـد شـش مـاه زنـدگي کننـد.       یک وجه هم اینهای
هـا نیسـت.    ]چنین کسي[ طبیعي است که دنبال قدرت و تشـکیل و ایـن حـرف   

تـابي هسـتم    گفت، من خیلي مشعشع نیستم و یک کرم شـب  مي صمد ]بهرنگي[
هـم در   تابم، افتاد در روستاهای اطراف تبریز و اسمش برای پیرامون خودم و مي

هـا   های آن باقي ماند. به نظر من این ادبیات کودکان و آموزش روستایي و تکنیک
کنـد و چهـار مرحلـه را     هم چنین حرفي داشتند. وقتي کسي استراتژی تعیین مي

گذارد، مرحله اول آمادگي ما، مرحله دوم عمل ما، مرحله سـوم پیونـد مـا بـا      مي
جا دیگر خیلـي   ای است، یعني ما این همردم و مرحله چهارم مبارزه درازمدت تود

آیـد و تئـوری عمـل فـدایي      طور، وقتـي مـي   هم همین ای نیستیم. احمدزاده کاره
سالي که زندگي کردیم بس است، بگـذار   19گوید  آورد، یعني مي گوارا را مي چه

باشـد و   ای بزنیم تا آن جرقه بتواند در ذهن چهار نفر ترکشي داشته ما یک جرقه
آن را به خودش مشغول کند و شرایط طور به طور شـود. نوعـا آن نسـل، نسـلِ     

 نقش ماندگار بود.
 
 

 که معتقد بود طول آرمانش بلندتر از طول عمرش هست،  نژاد حنیف

ها آرمان را  چه توجیه و آموزشي برای کادرهای بعد از خودش داشته است تا آن

بینیم این آرمان ادامه نیافت و از سازمان یک عده پنجاه  که مي بدهند؟ در حاليادامه 



 05-05مبارزات دهه فراز   285

طور اجازه داد خود به استقبال  بیرون آمدند؟ او چه و چهاری و یک عده رجوی
که نه تنها به مردم آموزش ایدئولوژیک و تشکیالتي نداده  شهادت برود، در حالي

 بهره بودند. هرا از این موارد بيبود، کادرهای نسل دوم هم ظا

نژاد، از طرف آقای  نفر باهم نبوده است، قبل از دادگاه حنیف 6دادگاه این 
رود که  پیام مي نژاد از بیرون برای حنیف و سحابي طالقاني و صدرسیدجوادی
اتي ایران است و ها هم باشد، سرمایه جنبش مبارز حنیف حتي اگر پشت میله

دفاع ایدئولوژیک نکند تا زنده بماند. یک نظرسنجي هم داخـل خـود زنـدان    
نژاد دفاع ایدئولوژیک کند و پای اعدام برود یا بمانـد.   شده بود که آیا حنیف

جواب نظرسنجي این بوده است که دفاع ایدئولوژیک نکند و بماند. خـودش  
رسد کـه   افتد، به این نتیجه مي ن ميهم بعد از اتفاقاتي که بیرون و درون زندا

فرهنگ ما جا افتاده است و بهتراست بمـانیم تـا بـرویم، خـودش هـم ایـن       
هـای   گیرد. شـب  های آخر این تصمیم را مي عقالنیت را داشته است اما شب

که قبل از ما چهار نفر اعدام شدند و بعد از مـن   گوید با توجه به این آخر مي
شـوند، ایـن ]موضـوع[ ذهـنِ      های دیگر اعـدام مـي   هم اگر اعدام نشوم، بچه

گویند این کـه خـودش    کند و مي ها را زخمي مي جنبش و ذهن خانواده بچه
های ما طعمه شدند. با ایـن   ها را جذب کرد، ماند و بچه راه را باز کرد و بچه

تحلیل رفت و دفاع ایدئولوژیک کرد و دفاعش هم کیفي بوده است. حتي بـا  
آورد و بـه   شـود و کفشـش را هـم در مـي     دادگاه درگیر ميدادستان و ریس 

کنـد. ایـن هسـت کـه بـه ایـن رسـیده بـود کـه دفـاع            عکس شاه پرتاب مي
و مجموعه  ها ایدئولوژیک و تاریخي کند، برای این که آن ذهنیت در خانواده

 وجود نیاید. به
 

 رار شود؟ نطفه دانش مبارزاتي که ق پس مرکزیت دموکراتیک چه مي
 بود به مردم بدهند کور شد. ضمن این که نسل دوم هم به انحراف رسیدند. 
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کننـد. ســیر   شـوند و ]از ایــن تصـمیم[ دفـاع مـي     بعـد همـه مجـاب مـي    
شود  دموکراتیک در شرایط زندان خیلي سخت است ولي نظرسنجي انجام مي

بـه  کنند. بعد از دو سه بار تغییر تصمیم آخـر سـر    و روی پیام بیرون فکر مي
 رسند. این مي
]دانش مبارزاتي[ هم کور نشد، شما همین االن کـه بـه تبریـز     ی آن نطفه 
که دوست روشنفکر داشته باشـد،   نژاد[ بیشتر از این بینید حنیف روید، ]مي  مي

داشته است. با همین روش و منش آموزش را ای و...  دوست بازاری و زیرپله
الهـوتي آمدنـد کنـار مجاهـدین؟      ای و داد. فرض کنید چرا هاشمي و خامنه

خیلي مهم است که آخوند پشت سر یک جریـان روشـنفکری جدیـد بیایـد.     
نـژاد   ها تاثیرات را در جامعه گذاشته بودند، در بازار تاثیر گذاشت. حنیـف  آن

گفت، اوایل دهه چهل، وقتي یک جوان  در مسجد بازار تهران تفسیر قرآن مي
آید پای تفسـیر یـک بچـه بنشـیند یـا       نميوقت  ساله بود. بازاری هی 19-11

پذیرد. در فرهنگ بازار خیلي مهم بوده است که بیایند پـای درس   آخوند نمي
هایش را داده  یک بچه بشینند. این هست که کارهایش را کرده بود و آموزش

بود و تاثیرهایش را گذاشته بود. باالخره خود مرگ هم یک آمـوزش اسـت.   
رهبران حزب توده را پـاک کردنـد. آمـوزش کـه      عرض کردم که باالخره رد

شود رفت، خوش  طور مي همیشه کالس و تخته و پاورپوینت نبوده است. این
شـود   شود آمد، سبک مي شود رفت، سبک مي شود زندگي کرد، خوش مي مي

 ها همه آموزش است. شود پای جمع ایستاد و...، این رفت، مي
دارد ولي بـاالخره در جامعـه    های نسل دوم[ هم تحلیل دیگری ]انحراف

هـا داده شـد.    که امکان دستاورد و پیوند نبـود، ایـن آمـوزش    ایران در دوراني
گفتنـد ایـن در    نژاد تکـان خـورد. مـي    خیلي مهم است، تبریز از اعدام حنیف

خوانـده اسـت، در جلسـات     زني بوده، نوحه مـي  دار دسته سینه نوجواني میان
ساله چهره بـوده اسـت.   26-25و آقای کندواني یک  قرآن حاج یوسف شعار

حـاج   سالش بوده، یک بار در جلسه حاج یوسف شعارــ  26گفت  پدرش مي
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شده و مورد احتـرام   یوسف آخوند نبود، قدیمي بود و خیلي در تبریز شناخته
گوید حاج یوسـف از ایـن تفسـیر تـو شمشـیر بیـرون        شود و مي بودـ پا مي

بریز بعد از اعدام او تکان خورد. یک نوع آموزش هم این است. در آید. ت نمي
سـاله را  19-16طور نبوده کـه یـک    وقت این شناختندش، هی  تهران همه مي

های گذشته بـا نسـل خودتـان را     جنبش ایران بپذیرد. االن شما برخورد نسل
 هـایي م ـل آقـای    ها، تیـپ  نگاه کنید، ولي او یک ویژگي داشته که همه قبلي

اش را کرده بـود   و... وجودش را پذیرفته بودند. به نظرم کار آموزشي طالقاني
 و آن نوع رفتن، خودش یک کار آموزشي بود. 


