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چکیدهمقاله

 اله طالقانی: های آیت ویژگی

 شناخت. بود. تحجر مذهبی را میاو یک فقیه نواندیش و بریده از حوزه  -1
 مخاطب او دانشگاهیان و اقشار متوسط شهری بود. -2
 پای در سنت و رو به مدرنیته داشت. -3
 داشت. 42و سرکوب  32ی ملموسی از کودتای  تجربه -4
ینی ی کتاب مرحـوم نـا    به عدالت اجتماعی ـ اقتصادی و دموکراسی شورایی ـ پارلمانی، معتقد بود. در مقدمه   -5

 «باید توحید متافیزیکی را به تولید فیزیکی تبدیل کنیم.»نوشت که: 

 اله طالقانی چه کرد؟ و چه نکرد؟ آیت

و زنـدانی شـدن    1342اله طالقانی بر خالف اکثریت روحانیون، طرفدار جنبش ملی بود. پس از سرکوب خرداد  آیت
اله طالقانی این  به جنبش چریکی رو آوردند و آیت اله طالقانی شاگردان فعال و شورآفرین آیت ،سرای نهضت آزادی

 های چریکی به رهبران جنبش فلسطین معرفی نمود. رویکرد را تأیید و آنها را برای تمرین
مهندس بازرگان هم در دادگاه به جوانان رهنمود این کار را داده بود. جنبش چریکی، بطور عام، بدون توجـه بـه   

شرایط انقالب »ی گسترده روحانیون و با برداشتی غلط از شرایط جامعه که  و شبکه های علمیه قدرت نهفته در حوزه
روشن شود، با ایثار و عشق، دسـت بـه سـال     « موتور بزرگ»را روشن کنیم تا « موتور کوچک»و باید « فراهم است

بهت دسـتگاه سـرکوب   ها هزار زندانی و سمپات، هم ا دهشهید برجسته و  341، این جنبش با 1351تا  1349برد. از 
 شاه را در هم شکست و هم جامعه را به شدت رادیکال کرد.

آنچه جنبش چریکی در درون خود، با توجیه شرایط، انجام داد نه توجیه مکتبـی داشـت و نـه اسـتدلل علمـی.      
روشن شد که دیگـر خبـری نـه از حضـور     « موتور بزرگ»ماه  13، شتاب گرفت و در 1356، پس از جامعه تحولت

ی نآفرین یـا کودتـاگرا   اث این جنبش حماسهگذاران عاقل آنها زنده بودند. ورّ جنبش چریکی در خیابان بود و نه بنیان
طلبـانی بودنـد کـه هرچـه زودتـر       بودند که برادرانشان را کشتند و جامعه را بـه شـدت قطبـی کردنـد و یـا قـدرت      

 منیتی کردند و شرایط کنونی، نتیجه آن رفتار شد.خواستند به قدرت سیاسی برسند. فضای جامعه را نظامی ـ ا می
فهمیـد. او   و ضرورت تحجرزدایی از اسالم تـاریخی را مـی   کرد. لمس میاله طالقانی، سنگینی بحارالنوار را  آیت

بخشی و تحجرزدایـی رهنمـون شـود. انقـالب بـه تـأخیر        آگاهی بهدکتر شریعتی،  همچونتوانست شاگردانش را  می
ن بود به قول دکتر شریعتی دو تا سه نسل طول بکشد ولی به جای حکومـت فقـه و فقهـا، حکومـت     افتاد و ممک می
سـال را در زنـدان و    هفـت اله طالقـانی   داری و کمونیسم. آیت داشتیم و الگوی جدیدی در مقابل سرمایه را می ممرد

داد و از جنـگ چریکـی    مـی  تبعید گذراند که اگر کار فرهنگی را همچنـان در مسـجد هـدایت ادامـه     تحت کنترل و
 کرد، نتیجه چیز دیگری بود. حمایت نمی
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 اله طالقانی های آیت ویژگی

در مـتن   1351تـا   1311های استثنایی تاریخ معاصر ایران است. به مدت چهـل سـال از    اله طالقانی از شخصیت آیت
 های او عبارتند از: داد. ویژگی ماری ایران قرارحضداست و مبارزات ضداستبدادی، ضداستعماری، ضداستثماری

کرده در مراکز دینی ایران و نجف است که از وجوهات مذهبی امـرار معـا     پدر ایشان یک روحانی تحصیل -1
انجیـل   -1آید. دو دستآورد داشت:  سال که از نجف به تهران می 14پس از »اند که:  کرده است. در مورد او گفته نمی
پدر ایشان در محفلی علمی و همراه با پدر مهنـدس بازرگـان، عباسـقلی، بـا رهبـران       1«سازی ساعت» -2و « برناباد»

 2اند. ادیان دیگر )مسیحی، کلیمی، بهایی...( بحث و گفتگو داشته
و  1331هـای   در کراچـی و در سـال  « شـعوب المسـلمین  »در کنگـره   1331با جهان اسالم آشنا بود. در سال  -2
ریاست نمایندگی ایـران را داشـته اسـت. و در سـال      1341در سال و رکت داشته ش« مؤتمر اسالمی قدس»در  1341
 است. کردهاله بروجردی بوده و با شیخ شلتوت مالقات  نماینده آیت« دارالتقریب قاهره»در  1331
 آورد. از او نقـل  البالغـه رومـی   نهج و های علمیه و طی مراحل رشد آن، بریده و به قرآن های حوزه از آموز  -3

باید در مرحلـه اول، مسـلمانان،   »و یا  3«شما را به خدا بیابید قرآن را از دست عمال اموات بیرون بیاورید.»است که: 
تفسیر او به شکلی بوده است که امام خمینی هم آن را برای طالب تبلیـ    4«خود به ...... هدایت قرآن، هدایت شوند.

گوینـد، محفلشـان را درک    در مسجد هدایت هستند تفسـیر قـرآن مـی    به تهران بروید، آقای طالقانی»کرده است:  می
 5«کنید

بین و متفکری آزاده و مستقل  اله طالقانی است و خود انسانی نکته که از نزدیکان و همراهان آیتمهندس سحابی 
عـه تـاریخ و   در تفسـیر  از قـرآن بـه مطال   »گویـد:   مـی دهد؛ او  اله طالقانی به ما می بندی جامعی از آیت است، جمع

های علـوم فیزیکـی و طبیعـی     به کتاب»و « های اسالمی، پرداخت شناسی و به ویژه تاریخ استعمار در سرزمین جامعه
 کند: بندی می های او را در مورد فقه سنتی، فرهنگ و اقتصاد چنین جمع مهندس سحابی، ویژگی 6«روی آورد.

 الف ـ فقه سنتی

 ت.النظر بود و وسعت مشرب داش وسیع -1
نسبت به شکل احکام نظراً حرف داشت. در احکام یک وجه محتوایی داریم که عبارتست از: تسـلیم بـه امـر     -2

شود. ایـن شـکل و صـورت بـا      پروردگار و تقوی و اخالص و یک نقش و صورت شعاری که مناسک نامیده می
 همراهی عقل )زمان و مکان( باید تحول یابد.

توجه به وسعت و تنوع امور امروزی در جوامع بشری، امکان ندارد که یک فرد گفت: با  در مورد اعلمیت می -3
 نسبت به مجموع امور و شئون جامعه اعلم باشد.

                                                      

 .564، ص 1311و آبراهیمیان، ایران بین دو انقالب،  41طالقانی و دگرگونی تاریخ، ص . 1

 .46طالقانی و دگرگونی تاریخ، ص . 2

 .116ای در کویر ص  و مناره 321پیک آفتاب ص . 3

 .113-112پیک آفتاب صص . 4

 .54، طالقانی و دگرگونی تاریخ ص 1311، شهریور 22سیدمحمدصادق قاضی طباطبایی، شاهد یاران، شماره . 5

 .1361هاجر، پا یز مهندس سحابی، نشریه پیام . 6
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 ب ـ فرهنگ

 پسند است... به فرهنگ توحیدی اتکا و ایمان داشت. فرهنگ مذهبی غیر از فرهنگ عوامانه یا عوام
یافت و با مراکز و اقطاب اسارت و جهالـت   ی ـ سیاسی می طی منطقی با نظام اجتماعبرفرهنگ توحیدی طالقانی 

ناپـذیر داشـت. مبـارزه بـا      ای آشـتی  مار مردم، در هـر لبـاس، رابطـه   حبشر سر جنگ و نزاع و با مراکز است اءِبنو ا
دانسـت نـه یـک مبـارزه و رقابـت بـرای        شرعی میطواغیت و مستبدین سیاسی ـ اقتصادی ـ فرهنگی را تکلیف   

 . قدرت دنیایی..
ارباب مذهبی از کتاب خدا فقط به احکام آن تکیه دارند و احکام و اجرای آن را هم یک امـر منتـزع از واقعیـت    

شناسند.... فقها از نظر منابع شرعی احکام، فقط به آیات احکام آن نظـر دارنـد...    رفتار اجتماعی و سیاسی فرد می
کننـد کـه    دلخو  داشتن پیروان خود، به ایشان تلقین مـی گفت که ارباب مذاهب برای  ایشان با الهام از قرآن می

 کنیم بر حقید و مابقی خالیق و بندگان خدا باطلند. ما ترسیم می کهفقط شما به این سلسله از مناسک 

 ج ـ اقتصاد

کند. آنچه عقل و تجربـه انسـانیت    اسالم شکل معین و قاطع اقتصادی برای تمام اعصار و تمام جوامع عرضه نمی
گذارد... بر محتوای تال  و سعی آدمیان در سازندگی و تولید و عـدالت در توزیـع    رسد بر آن صحه می می بدان

نظر داشت... مالکیت شخصی محترم است اما مقدس نیسـت. یعنـی اصـول و مـوازین دیگـر اسـالمی در برابـر        
تقالل، امنیـت مـردم   د. مالکیت محترم اسـت تـا آنجـا کـه مـوازین عـدالت، اسـ       نشو مالکیت شخصی قربانی نمی

 1زحمتکش و مولد خدشه نیابد.
 یک فقیه نواندیش و ضدتحجر بود. -4
شـناخت و   را بـه خـوبی مـی    1342نهضت ملی، دکتر مصدق و عملکرد اکثر روحانیون در کودتا و سرکوب  -5

 تحلیل عمیق داشت.
 :از دیدگاه مهندس سحابی اله طالقانی اخالقیات ویژه آیت -6

د. بدون وابستگی به مقام، اسم، شهرت و مال و... به ایـن جهـت مطلـوب و مطبـوع صـاحبان      بو« حُرّ»ـ  الف
 2قدرت سیاسی و روحانی نبود.

 3ـ دارای وسعت مشرب و شر  صدر بود. ب
 را همیشه مدنظر داشت. 4ـ دفاع از مظلوم و ضعیف ج
 گرا نبود. ـ مستقل از مد زمانه و جو و فضای عمومی بود و عوام د

 ی وابسـته بـه نظـام شاهنشـاهی     اله طالقانی به یک فرد دستگیرشـده  انقالب یک نفر از آقایان در دفتر آیتبعد از 
)ابوالحسن و محمدرضا طالقانی، پیام هـاجر   5.اله طالقانی از او خواست که دیگر به دفتر نیاید سیلی زده بود. آیت

 (212، شماره 11شهریور  16
 ها سخن رفته است. بیش، از این ویژگیو در این نوشته، بنا به ضرورت، کم

                                                      

 .161، شماره 1361مهندس سحابی، پیام هاجر، شهریور . 1

 .213، شماره 12شهریور  15مهندس سحابی، پیام هاجر، . 2

 . ها، دگراندیشان، بها یان و... او با مارکسیستبرخورد . 3

مـورد تهـاجم    ی رضاشـاه  ا  در انقالب تخریب شده بود. و دفاع از یک زن کـه در دوره  فرو  ارمنی که مغازه داشتن دغدغه معیشت یک مشروب. 4
 . پلیس قرار گرفته بود و...

 .212، شماره 11شهریور  16. ابوالحسن و محمدرضا طالقانی، پیام هاجر 5
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 طالقانی و تحجر مذهبی

ی آزادی، فرهنگی، اقتصادی جامعه، واقف بـود. او   تحجر مذهبی و نقش بازدارندگی آن در توسعه به اله طالقانی آیت
 کند: ی علمیه قم را چنین توصیف می گذار حوزه بنیانهای  محدودیت

عبدالکریم نزدیک بودم و بـه افکـار بـزرگ ایـن مـرد آشـنایی       اله حاج  ها با مرحوم آیت من خود سال
خواست سخنی بر خالف میل این  دیدم چگونه اطرافیان او را مختنق کرده بودند. وقتی می داشتم و می

 1کرد... ها بگوید با حال اضطراب به اطراف خود نگاه می طفیلی
 گوید: در جای دیگر می

ای جـرتت   شـد کمتـر مـدرس و طلبـه     کفرآمیز شمرده مـی  کننده و چون درس فلسفه و تفسیر منحرف
داشت که وارد این درس و بحث شود. ما به طور خصوصی در جلسات درس و تفسیر مرحـوم شـیخ   

ای )که هر دو از روشـنفکران و احیاءکننـدگان    محمدتقی اشراقی و حکمت و فلسفه میرزا خلیل کمره
 2کردیم. حوزه بودند( شرکت می

 وید:گ در جای دیگر می
هـا و دور از چشـم مـأمورین اسـتبداد      هنگامی که به تهران آمدم... مجالس بحث و تفسـیری در خانـه  

نظر شدم و به تبع آنها، بعضی از معممین شغلی، که  های مسلمانان کوتاه تأسیس شد. مواجه با مخالفت
 3باشند، بنای مخالفت و بدرفتاری گذاردند. الناس می مأموم عوام
 گوید: یدر جای دیگر م

 4خبری از اوضاع دنیا گناه است. اگر برای شما داشتن رادیو گناه است، برای من یک روز بی
 گوید: و باز در جای دیگر می

اگر ما دین را درست عمل کنیم و آن را بازیچـه و راه کسـب درآمـد نـدانیم از ایـن بـدبختی نجـات        
 5خواهیم یافت.

 گوید: و باز در جای دیگر می
ای... شـکل دینـدارها هـم تغییـر      افتد به دست دیندارهای حرفه اد شد، سرمایه دینی میوقتی حرفه زی

تر است، هر کـه فـرع را بهتـر بلـد      تر باشد، دکانش گرم ا  جالب کند. هر کسی که شکلش و قیافه می
م داننـد... مـا هـ    شوند. اما از اصول خبر ندارند، مبانی را نمـی  الناس بیشتر دور  جمع می باشد، عوام

آلت دست عوام هستیم. چون زندگیمان به دست مردم است. اگر با ساز مردم همساز نشویم که مریـد  
شود، باید مطابق میل مردم حرف زد،... همین قدر که آمـد، قـدری تعریـف کنـیم، شـاید از       جمع نمی

ت جمع کرد ـ  ها ثرو ها ثروتی که از راه حرام یا حالل یا هرچه بشود میلیون گوشه ثروتش... از میلیون
گویند آقـا   شود قیافه و چهره دین، دین وسیله زندگی... بدون مسئولیت. تا هم حرف بزنی، می این می

 6مجتهد است...
 گوید: ی کتاب تنبیه المه و تنزیه المله می در مقدمه

از  شود تنها ها از آن بحث می نظر اساسی اسالم از چشم خودی و بیگانه مستور ماند. و آنچه در کتاب
توان یافـت...   نظر کالمی و کشاکش مذهبی است، ولی از جنبه عملی، نظر و نقشه روشنی درست نمی

                                                      

 .51نقل از طالقانی و دگرگونی تاریخ ص  131ص  1در مجله آیین اسالم. فریادی در سکوت ج  1325. مقاله سال 1

 .51، نقل از طالقانی و دگرگونی... ص 1312چاپ  121ص  1. طالقانی در سکوت ج 2

 .326ص  1313ندیاری، قم، صحیفه خرد . نقل از نامه طالقانی به سیدمحمدصادق قاضی طباطبایی )چاپ نشده( پیک آفتاب، محمد اسف3

 .341نقل از پیک آفتاب ص  334ص  1. طالقانی فریادی در سکوت جلد 4

 .1341مهر  6مسجد هدایت  115-114. اسناد ساواک ص 5
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نامه یا به عبارت دیگر مشروطیت پیش آمد. در اینجا بود که )به اصـطال    سخن از تنظیم قانون و نظام
ت... آنهـایی کـه   تراشی از طریق دین برخاسـ  مولف بزرگوار( شعبه استبداد دینی به کارشکنی و اشکال

خواهند؟ نه امروز جواب روشـن دارنـد و    اند، چه چیز می امروز ـ مانند آغاز مشروطیت ـ به آن بدبین  
پندارنـد و هـر    هر قدیمی را دیـن مـی   ،ف تشخیص و جمود به تقلیدضعنه آن روز داشتند. از جهت 

د و میدان را برای هوسـبازان و  نماین دینی و فساد را اثبات و امضا می جدیدی را مخالف با آن... هر بی
 1ارند.ذگ بندگان شهوت و مال بازمی

اله طالقانی در دوران طـولنی رفاقـت و همکـاری     القاعده شناخت عمیقی از آیت بازرگان که علیمهدی مهندس 
 گوید: داشته است می
ه چندان تحویل اله خمینی فرستادیم ک که در زندان بودیم، یکی دو پیام برای آیت 42خرداد  15بعد از 

وزیری من آگاهی پیدا کـرد، اههـار ناخشـنودی نمـوده گفـت فالنـی        نگرفتند. وقتی از فرمان نخست
بـین نبـود و    تواند با اینها کار کند... با آنکه به ریاست شورای انقالب انتخـاب شـد، ولـی خـو      نمی

 حضور و همکاری و قبول مسوولیت چندان نکرد.
و تأسیس جمهوری اسالمی، طالقانی به طور مستقیم و مؤثر نه حضور  منظور آنکه در پیروزی انقالب

 داشت و نه اطالع و نه دخالت و از جهاتی موافقت.
... نهضت طالقانی از اول ورود  به تهران یک نوع فرار و اعراض یا به اصطال ، حرکت انقالبی بود 

اسـی شـدن و ملـی شـدن یـک      های روحانیت... حرکت انقالبی دیگر طالقـانی سی  علیه حوزه و سنت
وارد حزب و مبارزه و انضباط حزبی شدن، در جمع غیرروحانی بود، بدون توقع ریاست و و روحانی 

حق وتو یا ولیت و با رها کردن تعصب صنفی... وقتی وارد نهضت مقاومت و نهضـت آزادی شـد و   
های میراثخـوار   یت بهبهانبه جرگه ملیّون طرفدار مصدق پیوست، بیشتر روی آشنایی به سوابق ناشایس

مشروطیت و روحانیت بود تا آشنایی با مصـدق و مطالعـات سیاسـی ـ اجتمـاعی... در مقدمـه کتـاب        
کرد که استبداد دو نوع است: سـلطنتی و دینـی و نـوع دوم     نا ینی روی این گفته نا ینی خیلی تکیه می

ای از  ات و افکار طالقانی کمتـرین نشـانه  آن بیشتر از اولی ضرر دارد. نه در کتاب نا ینی و نه در معتقد
گفت وهیفه یک فقیه یا مفتی و مرجع تقلید استخراج احکـام   شود... می ولیت )مطلقه( فقیه دیده نمی

 2و فروع و جوابگویی به مسا ل مستحدثه است.
 گوید: بازرگان در مناسبت دیگر می مهدی و باز مهندس

بایست از آن طرز فکر، از آن سنت، از آن پوست بیایـد   و می ...طالقانی در یک چنین دورانی آمده بود
بیرون،... اول دفعه در خود  انقالب کرد و بعد احساس خطر کرد و اصرار بر ایـن داشـت کـه رفـع     

 3خطر از دیگران کند... طالقانی با سنت و وصیت پدر  ببرید،...
 گوید: مهندس عبدالعلی بازرگان در مورد آقای طالقانی می

ایان اولین سالی که مشغول به کار و موفق به کسب درآمدی شدم، برای تقدیم خمس و سهم امام در پ
با ایشان مالقات کردم... پرسیدند سهم امام چیست؟ و برای چه مصـرفی اسـت؟ ...گفـتم لبـد بـرای      

مصـرفی  ها را به چه  ت!... پرسیدند... اگر امروز امامی وجود داشت این پولممصارف مبرم مورد نیاز ا
رساند؟ گفتم قاعدتاً به مصارف مهم اجتماعی و سیاسی که به عهده امام و رهبر است... گفتنـد: تـو    می

                                                      

 .1311تشار چاپ نهم . تنبیه المه و تنزیه المله شرکت سهامی ان1

 .214، شماره 12مهر  15. مهندس بازرگان، پیام هاجر، 2

نقـل از طالقـانی    1361چاپ  193، یادنامه ابوذر زمان ص 59شهریور  22اله طالقانی  . سخنرانی مهندس بازرگان در سمینار اولین سالگرد رحلت آیت3
 .51و دگرگونی... ص 
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گذارند بکنیم. شما که جوانید  اند و کاری نمی که میدانی چه معطلی؟ دست و بال ما را شکسته و بسته
بیشتری به کمک دارند، برو، برو  و در جریان کارها هستید و ارتباط دارید، بهتر باید بدانید کجاها نیاز

خودت محل خرجش را پیدا کن!... بعد از این هر وقت برای ایـن قبیـل امـور احتیـاج داشـتی بیـا از       
خودم بگیر!... پس از انقالب از دوستان دیگری نیز شـنیدم کـه همـین تجربـه را بـا مرحـوم طالقـانی        

طالقان را « فشندک». از راه دور روستای ..اند گرفته مستمری می ،اند و به جای پرداخت سهم امام داشته
تـر و متحـدتر هسـتند. مسـجد زنـده و       به ما نشان دادند و گفتند: مردم آن از روستاهای دیگر متشکل

جوانان پرشور و حالی دارد و آثار حیات معنوی در آنجا بیشتر است... بـرای اینکـه از قـدیم تعـدادی     
اند و مسلمانان برای جوابگویی بـه شـبهات آنهـا مجبـور بـه       شتهخانواده بهایی در این روستا اقامت دا

اند بعد توضیح دادند که چگونه مخالف و دشمن تحـرک و   نظرخواهی از علما و اتحاد و انسجام شده
 1خوار بودم. کند... شاهد برخورد شدید ایشان با یک نزول سازندگی ایجاد می

 ید:گو مرحوم علی حجتی کرمانی در بیان خاطراتش می
رغم جو آن روز حـوزه، بـه طـور     با دوست عزیز و همفکرم جناب آقای سیدهادی خسروشاهی، علی

وآمد داشـتیم. بعـد از    اله طالقانی رفت مخفیانه و بدون آنکه دوستان حوزویمان اطالع پیدا کنند با آیت
ز جـو حـاکم بـر    تـر شـد... ا   اله بروجردی روابطمان... صمیمانه و گسترده اله کاشانی و آیت فوت آیت

خریدنـد و آهسـته    حوزه به هیچ وجه راضی نبودیم... آقای سیدهادی خسروشاهی... یک روزنامه مـی 
گذاشتند تا کسی متوجه نشود... مجبور بودیم با مسجد هدایت... مخفیانه تماس داشته  زیر عبایشان می

زرگان ارتباط داریم، ممکن بود فهمیدند که با آقای طالقانی و آقای مهندس با باشیم. اگر بزرگان قم می
 2تر شود. زندگی کردن در حوزه برای ما مشکل

 گوید: و باز مهندس مهدی بازرگان می
خواندم و سروکارم بـا فقـه و اصـول بـود، خیلـی       گفت: وقتی در قم درس می روزی ایشان به من می

ه تهران آمدم، دیـدم دو راه  طور که باید خبری نیست. هنگامی که ب افسرده بودم که چرا از قرآن، آن دل
دارم: یکی به دست گرفتن محراب و منبر و داشتن رسوم و روابـط معمـولی آخونـدی، و دیگـری از     

ها و اشکالتی کـه   ها و تهمت ها و مخالفت رغم بدنامی قرآن به مردم گفتن و تفسیر کردن. ایشان، علی
سـیر ، بیشـتر جوانـان دانشـجو و     ممکن بود پیش بیاید، این کـار را کـرد. و شـنوندگان مجلـس تف    

 3دانشگاهی بودند.
 کند: اله منتظری چنین حکایت می مرحوم آیت

خواندنـد و... روزی شخصـی بـه ایشـان      ... هنگامی که مرحوم طالقانی در مسـجد هـدایت نمـاز مـی    
ام خدمت شما مسلمان شوم، ایشان پرسیده بود مگر تو چه دینـی داری؟ جـواب    گوید: آقا من آمده می
خود آمدی مسلمان شوی برو همـان بهـایی بـا ...     اله طالقانی گفته بود: بی ام. آیت اده بود: من بهایید

خواهی مسلمانیت مثل ما باشد، بهایی باشی بهتر است. بـرای اینکـه حـداقل آبـروی اسـالم را       اگر می
 4خواهی مسلمان واقعی شوی بسیار خوب. بری، ولی اگر می نمی

 کند: نی هم داستانی از آقای طالقانی میآقای محمد محمدی گرگا
... در مسجد هدایت نشسته بودیم. یک آقای بازاری هم در مسجد بـود، مرحـوم طالقـانی بـه ایشـان      

                                                      

 .214شماره  1312هر م 15. عبدالعلی بازرگان ـ پیام هاجر ـ 1

 .212، شماره 11شهریور  16. علی حجتی کرمانی ـ پیام هاجر ـ 2

 .321نقل از پیک آفتاب ص  241-239. مسا ل و مشکالت نخستین سال انقالب از زبان ر یس دولت موقت صص 3

 .212ـ شماره  11شهریور  16اله منتظری ـ پیام هاجر ـ  . آیت4
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کنی؟ پاسخ  کنم. ایشان پرسیدند: برای چه کسی عزاداری می کنی؟ گفت: آقا عزاداری می گفت: چه می
خوب زندگی کرد و بعد شهید شـد. تـو بایـد بـرای      داد: برای امام حسین)ع(... آقا گفت: امام حسین

1خودت عزاداری کنی.
 

 کند: پس از آزادی که انقالب در شرف وقوع است، تصریح می
هر مکتبی و مذهبی که بشر را در محدوده خود  نگه دارد و آزادی فکر و اندیشـه را از او بگیـرد    ...

ب انسانیت و بشریت است که به همـه  و محدود  کند، این مکتب، ضدبشر است. آن مکتبی که مکت
 2در فکر کردن خارج از محدوده مذهب و کتب آزادی بدهد.

 7531طالقانی و نگاهش به انقالب 

 های قران در صحنه، نگاه خود را به نقش روحانیت بیان کرد: در مصاحبه
ـ   از اول انقالب هم مراجع دینی و حضرت آیت ت اصـیل  اله خمینی و مخلص بارها گفتیم کـه روحانی

احراز پست را ندارد و به نظر من هم صالحش نیست که داشته باشد، روحانیت اصیل کـه در مکتـب   
قرآن چشم گشوده و به آیات وحی آشناست، فوق پست و مقام است. و بایـد نـاهر جریانـات باشـد،     

 3کننده باشد. هدایت
ا ملتی هستیم وابسته به هم گناهکـار و  م»در مراسم تحلیف و اعالم وفاداری شهربانی به جمهوری اسالمی گفت: 

 4«گناه بی
توانیم دربارة خودمان قضاوت کنیم. آیندگان  ما در دل تاریخ هستیم، نمی»ی قرآن در صحنه گفت:  و باز در برنامه

 گوید: های او می خانم اعظم طالقانی از نگرانی 5«دربارة ما قضاوت خواهند کرد.
ناگهان بلند شدی، قدم زدی،... تعجب کـردم، کـدام کلمـه، کـدام جملـه       دادی... البالغه به من درس می نهج

گوینـد: هرچـه    علی)ع( تو را ناگهان تکان داد و از جا بلند کرد. سوال کردم چی شد؟ گفتی این... به من می
هـا هـم اطالعـات زیـادی      کنند ولی من از یک چیز نگرانم، ایـن جـوان   تو بگی، ولی هر کاری بخواهند می

 6شه! ای زده بشه تا بیست سال دیگر هم خامو  نمی هم امکانات و اسلحه، اگر جرقه دارند و
 گوید: کند و می دار می مهندس میثمی از او نقلی معنی

در مدرسه رفاه نزد ایشان رفته بودیم. آقای شیبانی هم بود. پرسیدم رابطه شما با امـام چگونـه اسـت؟    
راً نظرات ایشان درست آمد. فعـالً اخـتالف بـر سـر ایـن      هایی داشتیم ولی من دیدم اکث گفت اختالف

ها حساسیت زیـادی دارنـد و مـن آن حساسـیت را نـدارم. اینهـا هـم         است که ایشان روی مارکسیت
 1اند. مارکسیسم یک نظریه است. ...ذاتی انسان نیست و اصالت ندارد. انسان

وزیری دولت  طالقانی در مورد قبول پست نخستاله  بازرگان را در مورد مواضع آیت مهدی قبالً هم نظر مهندس
 موقت و حضور ایشان در شورای انقالب آورم.

 کند: اله طالقانی را خیلی خوب بیان می و نقش آیت 1351مهندس سحابی آغاز تمهیدات انقالب 
 انقالب اسالمی از دو موضع آغاز شد:

                                                      

 .212شماره  1311شهریور  16ر ـ . محمد محمدی گرگانی ـ پیام هاج1

 .1351، از آزادی تا شهادت 1351آذر  21. شب اربعین مسجد هدایت، 2

 .42ص  نقل از طالقانی و دگرگونی تاریخ 469. با قرآن در صحنه جلسه چهارم، از آزادی تا شهادت ص 3

 .21/1/1351. کیهان 4

 .11. نقل از طالقانی و دگرگونی تاریخ ص 5

 .236شماره  1311هاجر، شهریور . اعظم طالقانی، پیام 6

 .236شماره  1311. مهندس میثمی، پیام هاجر، شهریور 1
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تکوین یافـت و بعـد از کودتـای     21 ریشه اول در میان روشنفکران مذهبی بود که به تدریج از دهه -
آغاز شد، که در دوران نهضت ملی خود را شناختند. در تحولت خـود مـدارجی را طـی کـرد،      1332
الـه طالقـانی    های مختلف فرهنگی ـ سیاسی ـ نظامی از درون آن بیرون آمد. در این حرکت آیت   شاخه

 نقش اول را داشت:
 1311جلسات تفسیر قرآن از  -
 که کشف جدیدی بود. 1334مرحوم نا ینی در « تنبیه المه»شر  کتاب ترجمه و  -
 حمایت از جنبش چریکی -

شـروع شـد منشـاء آن روحانیـت و شـخص       42و  1341ریشه دوم منشاء انقالب اسالمی از سـال   -
گرفـت. مرحـوم    مرحوم امام خمینی بود که عمدتاً نیروهای مـذهبی بـازار و غیرروشـنفکر را دربرمـی    

هـا   هایی که داشت، صاحب نقش فعالی نبود، حتی با آن تفاوت در این حرکت به رغم نزدیکی طالقانی
 1و تعارضاتی هم داشت.

 طالقانی و درک او از جنبش ملی

پس از آزادی از زندان، پرتوی از قرآن را به مرقد دکتر مصـدق اهـدا کـرد و نوشـت:      1346اله طالقانی در سال  آیت
 2«ر شرق و اسالم و موجب سربلندی ایرانیان شرافتمند...ناپذیر مفخّ   پاک و شکستثواب قرا ت آن به رو»...

 پس از انقالب در تحلیل خود از علت شکست جنبش ملی گفت:
ای در کـار اسـت    کنم و توطئـه  : روزی شنیدم مرحوم کاشانی از زاهدی حمایت می32...قبل از کودتا 

الـه دارنـد زیـر پایـت پوسـت خربـزه        فـتم: حضـرت آیـت   به تنهایی به منزلش رفتم... خربزه آورد. گ
هـا و   گذارند... گفت خاطرتان جمع باشـد... انسـان چقـدر بایـد تجربـه کنـد. بـه جـای خـودبینی          می

مصدق سر تا پا توحید  ها خدابین باشیم. خود را در این راه فرامو  کنیم و آینده را بنگریم. بینی گروه
دیـن اسـت. بسـیار     گفتند مصدق بـی  داشت... . به فدا یان اسالم میبود... شاهد بودیم که چقدر ایمان 

اهلل کاشـانی رفتنـد و    سعی کردم بین مصدق و فدا یان اسالم الفت ایجاد کـنم، نگذاشـتند. سـرای آیـت    
هـا کـه از    ، مصدق چه کـاره اسـت؟ دور آن پیرمـرد شکاشـانی  را جاسـوس     گفتند نهضت مال توست

خواهم همیشـه   دق گفت: من نه مدعی حکومت اسالمی هستم، نه میشناختیم، گرفتند. مص نزدیک می
 3«وزیر شما باشم. بگذارید مسأله نفت را حل کنم. پناه بر خدا از غرور نخست

 کند: اله طالقانی نقل می مهندس مهدی بازرگان از آیت
ش افـراد  توانم بشناسم، چون دشمنان شناسم ولی از راه دشمنانش وی را می من مصدق را درست نمی»

 4«شود. جا ثابت می نادرستی هستند، لذا حقانیت مصدق از همین
دار بـه حصـر مـدرس     بر مزار مصدق، نقدی کوتاه ولی بسـیار معنـی   1351اسفند  14طالقانی در همان سخنرانی 

 گوید: زند و می می
ه از هـایی کـ   ...چه خاطراتی من از مرحوم مدرس به یادم هست که بـا پـدرم روابطـی داشـت و نامـه     

فرستاد، به وسیله کاغذ سیگار کـه آن وقـت معمـول بـود، از وضـع خـود         تبعیدگاه )رضاخانی( می
فرستاد کـه مـن در    هایش و راه و روشش را به بعضی علما و مراجع دینی می کرد و درددل شکایت می

                                                      

 .213، شماره 1312شهریور  15. مهندس سحابی، پیام هاجر، 1

 .635، ص 1319. سیدمحمدحسین میرابوالقاسمی، طالقانی و دگرگونی تاریخ، قلم، 2

 .51گرگونی تاریخ ص بر فرار مصدق نقل از طالقانی و د 51اسفند  14. سخنرانی 3

 .236، شماره 1311. مهندس بازرگان، پیام هاجر، شهریور 4
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 1دهم. میرم، ولی راه را ادامه می تبعیدگاه هستم و می
طلبـی آقـای طالقـانی     کند که استعمارگران چگونه از موضع ملی و اسـتقالل  حسینی از پدر  نقل می مرحوم شاه

 مطلع شده بودند.
یک شب مرحوم طالقانی به پدرم گفت که کنسول انگلستان، به نام پرات بایکی از افراد ما را خواسـته  

و گرنـه   کنیم، های زیادی به شما می آموز با ما همکاری کند، ما هم کمک و گفته است اگر مجله دانش
 2مشکالتی برای مجلة شما پیش خواهد آمد که نتوانید آن را منتشر کنید.

 کند: حسینی عصبانیت شاه را از مرحوم طالقانی منعکس می و باز مرحوم شاه
کرد، روزی محمدرضاشاه بـه مـن گفـت: همـانطور کـه       ...سیدغالمرضا سعیدی: اسداله علم اههار می

را فراهم کرد، این سیدمحمود طالقانی هـم موجـب نـاراحتی    سیدحسن مدرس موجب ناراحتی پدرم 
دانم نسبت به او چه باید بکنم؟... بعد از انقـالب بـا لحنـی مسـوولنه گفـت:       کند و نمی مرا فراهم می

حسینی! این حکومت مال مردم است، موروثی نیست، حواست جمع باشد. ...توجه داشته با  مـا   شاه
رویم، دنیا که نداریم، آخرت را هم از دسـت نـدهیم، حواسـمان     اه میها داریم ر اآلن روی خون خیلی

 3باید جمع باشد... به اندازه زندگیت بردار، نه بیشتر.

 7531و  7531حمایت از جنبش چریکی دهه 

الـه طالقـانی بـه همـراه مهنـدس بازرگـان و دکتـر         با روی کار آمدن دکتر امینی، و باز شدن نسبی فضای سیاسی، آیـت 
، نهضت آزادی را تشکیل دادند تا در جبهه ملی دوم، نهـاد مسـتقل خـود را داشـته باشـند و فعالیـت       1341در  حسابی،

اله بروجردی که در عین نفوذ در دربار، با فعالیت سیاسی روحانیون  کنند. بعد از فوت آیت ،آمیز سیاسی قانونی مسالمت
لـه خمینـی، علنـاً و رسـماً، وارد فعالیـت سیاسـی علیـه        ا حمایت کرده بـود، آیـت   1332مخالف بود و حتی از کودتای 

الـه   اله خمینی، پیامد این مبارزه بـود. گرچـه آیـت    دیکتاتوری ـ صهیونیسم ـ امپریالیسم، شد. بازداشت و بعداً تبعید آیت  
یـر بـود.   گ ای آن چشـم  دادند ولی تأثیرگذاری ملی و منطقـه  های علمیه را تشکیل می خمینی و شاگردانشان، اقلیت حوزه

که عمدتاً متوجه روحانیت و مردم عادی بود، دامن روشنفکران سیاسی را هم گرفـت   1342خرداد  15سرکوب خونین 
 در زندان بودند. 1346و رهبران نهضت آزادی و جبهه ملی هم به زندان افتادند. رهبران نهضت آزادی تا 

بـا همراهانشـان بـه ایـن      ،ایـد ولوییک واه نـژاد، یـک آرمـانخ    نسل جوان نهضت آزادی، به رهبری محمد حنیف
ی کودتـای   بندی رسیدند که فعالیت سیاسی دیگر مقدور نیست و فضای سیاسی بسته شده و با توجه به تجربـه  جمع
باید به جنگ چریکی روی آورد و مستقیماً با دیکتاتوری و امپریالیسم درگیـر شـد. چیـزی    ، 1342و سرکوب  1332

مریکای لتین، اروپا و آسیای دور هم شروع شده بود و در کوبا به نتیجـه رسـیده بـود و    که در خیلی از کشورهای ا
 آن را تئوریزه کرده بود و به آن کاربردی جهانی داده بود.ی فرانسوی  برهدریی 

 7531های بعد از سرکوب  استراتژی

چند اسـتراتژی توسـط فعـالن    های سیاسی قانونی،  فعالیت بست بنو عمالً  1342خرداد  15پس از سرکوب خونین 
اله خمینی و  به رهبری آیتسیاسی سنتی )جبهه ملی، نهضت آزادی و حزب توده( و روحانیت معترض سیاسی شده 

 دکتر علی شریعتی در پیش گرفته شد که عبارتند از:
آزادی، خـود،   صبر و انتظار: رهبران نهضت آزادی و جبهه ملی به زندان افتادند و دادگاه علنی رهبران نهضت -1

ی عطفی در مبارزات نسل جوان شد. مخصوصاً دفاعیات شادروان مهندس بازرگان کـه ضـمن هشـدار بـه      یک نقطه

                                                      

 .52نقل از طالقانی و دگرگونی ص  1351اسفند  14. سخنرانی بر سر مزار مصدق 1

 .54حسینی، پیک آفتاب ص  . مرحوم حسین شاه2

 .213، شماره 1311شهریور  23حسینی، پیام هاجر،  . حسین شاه3



12 

ی مسـلحانه را   هیأت حاکمه که آیندگان با زبان دیگری با شما سخن خواهند گفت، به جوانان رهنمود اقـدام مبـارزه  
که خود نمادی از بـه رسـمیت نشـناختن حاکمیـت و دادگـاه       اله طالقانی گرچه در آن دادگاه سخن نگفت دارد. آیت

نـژاد را تأییـد و تصـویب کـرد      ، استراتژی جنگ مسلحانه محمد حنیـف 1346بود ولی بعداً، پس از آزادی در  نظامی
 (.1391اله میثمی، خاطرات، جلد سوم،  )لطف
ر فرهنگی و تبلیغـاتی علنـی را توصـیه    اله خمینی به شاگردان و پیروان خود، کا کار فرهنگی و تبلیغاتی: آیت -2

و روحانیون طرفدار ایشان در منابر و مراسم مذهبی به افشـای   کرد، چیزی که تا سرنگونی حکومت شاه ادامه داشت
 شدند. پرداختند و زندان و تبعید را هم پذیرا می رییم شاه می

تـر و   قـرار داده بـود ولـی اسـتراتژی او عمیـق      بخشی: دکتر شریعتی، گرچه کار فرهنگی را در دستور کار خـود  آگاهی -3
هـای غیررسـمی    های علمیه و شبکه ی حوزه بود. او قدرت نهفته و پتانسیل بالقوه روحانیون، نگرتر از کار فرهنگی محض یرف

فـروریختن  »کـرد. هـدف خـود را     روحانیت سراسر ایران را شناخته بود و انقالب را در ایـن مرحلـه خطرنـاک ارزیـابی مـی     
بینـی   کرد. او، انگار وضع کنونی ما را پـیش  بینی می دید و کار دو تا سه نسل را برای این هدف پیش می« وارهای بتونی تحجردی

 کرده بود.

 جنبش چریکی شهری

های جنبش چریکی شهری، اعتقاد داشتند که شرایط انقالب فراهم است دسـتگاه سـرکوب مـانع اعتـراض      تئوریسین
جنـگ چریکـی هـم اسـتراتژی هـم      »و رویکرد؛  1«رد تئوری بقا»داران جنبش چریکی با  یههاست، پس، ما، طال توده

شـکنیم،   دستگاه سرکوب را مـی « ابهت»شویم،  گر وارد مبارزه می با نظام سرکوب« موتور کوچک»به عنوان  2«تاکتیک
الب کوبـا و تحلیـل ریی   شود. ایـن تئـوری از انقـ    کنند و انقالب می حرکت میهای مردم،  ، توده«موتور بزرگ»بعد 
ـ   1349مـاه   ی فرانسوی در خیلی از کشورهای امریکای لتین، افریقا و آسیا، تقلید شده بود. این جنبش از بهمن دبره
نفـر شـهید    341ـ شهادت حمید اشرف ـ که جنبش چریکی خامو  شد، جمعاً    1355ی سیاهکل ـ تا تابستان   واقعه

های شهدا و مرتبطین به زندان افتادند. ایثار، شـهادت، جسـارت و    وشنفکر، خانوادهها هزار نفر دانشجو، ر داد ولی ده
 ها، دو نتیجه داشت: سماجت چریک

 دستگاه سرکوب« ابهت»اول ـ شکستن 
 آینده کردن نظام شاهنشاهی ی متوسط شهری و بی یکالیزه کردن جامعهداردوم ـ 

 خطای تئوری جنبش چریکی

ی انقالب کوبا، عمومیت داد، نادرست بود. بعداً خود او منتقد جنگ چریکـی شـد و    وانهاول ـ آنچه ریی دبره با پشت 
های جنبش چریکی و انتقادهایی را مطـر  کـرد. میشـل بـن سـا ق       بست و بن« عنصر نامطلوب»کتابی نوشت به نام 

هـای   یچکـدام از جنـبش  انـد. ه  هایی نوشت که به فارسی هم ترجمه شـده  منتقد دیگر انقالب کوبا بود که بعداً کتاب
، سـال  میلیـون آواره  1هزار کشته و  221جنگ چریکی و  سال 51، بعد از «فارک»بعد از کوبا، موفق نشدند. چریکی 
 مصالحه کرد. کلمبیا با دولت 2116

شـد و قـدرت سـرکوب شـاه بـا       می« امنیتی ـ نظامی »دوم ـ با شروع جنگ چریکی، طبیعی بود که فضای جامعه  
آمد. به همین دلیـل بـود    ای اطالعاتی ـ امنیتی متحدانش ـ امریکا، اسرا یل، انگلیس و... ـ به میدان می   ه کمک دستگاه

هـای شـکنجه،    های چریکـی، سـفیر امریکـا در تهـران شـد. سیسـتم       و متخصص جنگ« سیا»ر یس قبلی « هلمز»که 
تقریباً تمامی  1355توانست تا تابستان بازجویی، تبلیغات روانی و... از این کشورها به کمک ساواک آمدند و ساواک 

 گیر کند. های چریکی ـ و مهمترین آنها مجاهدین خلق و فدا یان خلق ـ را خنثی و زمین گروه
                                                      

 ویانشهید امیرپرویز پ 1.

 شهید مسعود احمدزاده 2.
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کننده مبارزه مسلحانه، نسل بعدی، آن تجربه را نخواهد داشت کـه بتوانـد    مسلم بود که با نابودی نسل شروعسوم ـ  
سلمانان که با بینش نوگرای اسالمی و در فقدان یک اید ولویی منسـجم جـامع ایـن    کار را ادامه دهد. مخصوصاً برای م
های علمیه و روحانیون مبارز هم انتظار کمک اید ولوییک نداشـتند و در ضـمن در    کار را شروع کرده بودند و از حوزه

 بسیار بزرگی بود.ی مارکسیستی ـ مخصوصاً نوع ما و یستی آن ـ بودند، این کار ریسک  معرض تهاجم اندیشه
دبره بود و حتی با رهنمودهای لنین در  ، فقط بر پایه تئوری رییآغازگران جنبش چریکیچهارم ـ دانش تئوریک  

 32تا  1321های  ی سال های معدودی توسط حزب توده در فاصله مورد جنگ چریکی مغایرت و تضاد داشت. کتاب
شـنا نبودنـد. در مـورد سـازمان مجاهـدین خلـق، نـوگرایی        ترجمه شده بود و حتی با ادبیـات کالسـیک مـارکس، آ   

تـا   44ی عمیق تئوریک ـ تاریخی، نداشت. چند کـار معـدود در فاصـله      گذاران، بدیع بود ولی پایه اید ولوییک بنیان
سـازی تهدیـدهای    و خنثـی « حفاهـت اطالعـات  »شـد بـه    کار بعد از آن مربوط می ی تدوین شده بود و عمده 1351
 امنیتی.
ی سـاواک بـه    و حملـه  42-41هـا   م ـ رهبران جنبش چریکی، تحلیلی درست از جنبش روحانیـت در سـال   پنج
هـا و   ی حـوزه  اله خمینی ـ به عنوان یک مرجع تقلیـد ـ نداشـتند. از پتانسـیل خفتـه        های علمیه و مواضع آیت حوزه
ال بالفعل شدن آنها، بسیار قـوی بـود،   ی روحانیون در سراسر کشور که گرچه بالقوه بودند ولی احتم های بالقوه شبکه

ولـی چـه   ی چریکی فضای سیاسی جامعه را رادیکال خواهد کرد،  دانستید که مبارزه حتماً می درکی درست نداشتند.
و پتانسـیل   غافـل بودنـد. رهبـران مجاهـدین خلـق از تفکـر سـنتی       جریانی از این رادیکالیسم استفاده خواهد نمود، 

عمیـق نداشـتند. مخصوصـاً کـه دکتـر       ی، درکـ 1342ی پـس از   تفکر بخش مبارز فعال شده ها و حتی حوزه ی بالقوه
بخشـی طـالب و    شریعتی، مخالف جنگ چریکی بود و نقد تیز خود را متوجه تحجر مذهبی کرده بود و طر  آگاهی

 مذهب نوگرا، هنوز معرفی نشده بود، کاراکتر شریعتی هم در آغاز راه بود. دانشجویان را داشت.

 اله طالقانی نقد آیت

و حمایت ایشان از جنبش چریکی اسـت. ایـن نقـد متوجـه      1342اله طالقانی، در پس از سرکوب  در اینجا، نقد آیت
شـود. گرچـه در    آقایان مهندس بازرگان، دکتر پیمان، شهید دکتر سامی و... هم در جنبش روشـنفکری اسـالمی، مـی   

 اله طالقانی است. اینجا، متمرکز روی آیت
البالغه  بخشی خود را به کمک قرآن و نهج اله طالقانی از حوزه بریده و به شهر پناه آورده بود و آگاهی فتیم که آیتگ

شـناخت و در   متوجه بخشی از اقشار متوسط شهری ـ دانشگاهی، تکنوکرات، بازاری و... کرده بود. تفکر حـوزه را مـی   
را در میدان عمل لمس کرده بـود. از مصـدق و جنـبش     32تا  1321مورد آن موضع داشت. دوران رضاشاه و تحولت 

را در عمل دیده بود. سـرانجام فعالیـت نـواب     1342ملی حمایت جدی کرده بود. نهضت مقاومت ملی و بعد سرکوب 
او شاهد بود و گرچه با تفکر او مخالف بود ـ مخصوصاً در مـورد مصـدق ـ      با صفوی و مخالفت روحانیون و حوزه را

 مواضع ضد هلم خود، از مظلومیت او جدی دفاع کرده بود، حتی با ریسک زیاد. به لحاظ
نژاد ارا ه شده را نه تنها تصویب کرده کـه از آن   استراتژی جنگ چریکی که توسط حنیفاهلل طالقانی،  آیتمعهذا، 
ران سـازمان مجاهـدین   گـذا  بنیان دهد. کند و به آنها مشورت می کند. آنها را به جنبش فلسطین معرفی می حمایت می

خلق از شاگردان و ارادتمند آقای طالقانی بودند و افکار ایشان را قبول داشتند و ایشان نفوذ عمیقی روی آنها داشت، 
پی گرفتـه بـود و بـا سـرکوب      1311توانست مسیر دیگری برای آنها طراحی و تبلی  کند. چیزی که خود از  پس می
هزینه. دلیـل ایـن    بخشی، هم مقدور بود و هم کم ی فرهنگی و آگاهی ی مبارزهکه مبارزه سیاسی مسدود شد ول 1342

هـم جنـبش چریکـی باعـث      51بخشـی کنـد و در    توانست علناً کار آگاهی 1351تا  1343است که دکتر شریعتی از 
... کـار  ی ارشاد شد. استاد محمدتقی شریعتی، آقایان مطهری، بهشتی، باهنر و حسینیه شدن حساسیت ساواک و بسته

بـه دلیـل   های عمر خـود را   اله طالقانی هفت سال از بهترین سال های دولتی. آیت کردند و حتی با دستگاه فرهنگی می
در تبعید، زندان و کنترل ساواک گذراند، بهترین شاگردانش شهید شدند، فضـای  حمایت و ارتباط با مجاهدین خلق، 
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 ه آمادگی فکری ـ فرهنگی ـ سیاسی ـ اقتصادی و... وجـود نداشـت.     جامعه رادیکال شد و انقالب جلو افتاد درحالیک
، «مـذهب جـایگزین  »، «تحجـر »، «استحمار»اهلل طالقانی شاگردانش را تشویق به کار تحقیقاتی گروهی درباره  اگر آیت

شـد. هـم    مانـده از شـریعتی، خلـق مـی     بخشی دیگری، همچون منـابع بـاقی   کرد، منابع عظیم آگاهی مذهب رایج می
 ای تئوریک برای تحولت بعدی، پیدا می کرد، افسوس. شد و هم جامعه یک پشتوانه روحانیت از آن متأثر می

، تئـوری  1341کـرد در نیمـه دوم دهـه     های حکومت را درخواست می اله خمینی ابتدا، اصال  و تغییر رو  آیت
کـه جنـبش    1351و اوایـل سـال    1356ال ولیت فقیه را تدوین نمود که فقها باید به حکومت برسند و از اواخر سـ 
 قرار گرفت.حمایت مردمی رشد کرد، سرنگونی نظامی سلطنتی را مطر  کرد که طبیعتاً مورد 

ی فعـال سیاسـی،    در واقع موتور بزرگ روشن شد و طی سیزده ماه حکومـت را سـاقط کـرد ولـی کلیـه جامعـه      
توانسـت، شـاگردان و    الـه طالقـانی مـی    دچار شدیم. آیـت تجربه بود و ما به این سرنوشت  تجربه و در مواردی بی کم

ارادتمندانش را به کار فرهنگی و تحقیق و پژوهش در مورد مسا ل فراوان جامعه رهنمون شود و از جنـگ چریکـی   
، 56تـا   43های  بود. دکتر شریعتی، طی سال افتاد ولی چیزی متفاوت با وضع کنونی، می پرهیز دهد. انقالب عقب می

توانسـتند   کاردار ایشـان هـم مـی    اله طالقانی و شاگردان پرشور و پشت کتاب از خود به یادگار گذاشت. آیتجلد  31
کارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تـدوین   ها، راه حل راه اسالم نوگرا، نفی تحجر،ها جلد کتاب تحقیقی در مورد  ده

کری دینـی را فربـه کننـد و نزدیکـی حـوزه و      کنند و در مقابل فرهنگ و ذخا ر حوزوی؛ فرهنـگ و ذخـا ر روشـنف   
 روشنفکران مذهبی را ممکن سازند.

کـه   به دلیل کمّیت حامیان خـود،  اله خمینی دو نفر بودند. یکی آیت، 1342بعد از کار فرهنگی  استراتژی ی برنده
که در ه رفتن، ی رُکود و به حاشی پس از یک دورهرهبری جامعه و حکومت را به دست گرفت و دیگر دکتر شریعتی 

  .است ی جامعه ی نوگرای مذهبی نسبتاً تأثیرگذار و امید آینده حال حاضر تنها اندیشه
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شـود کـه چـرا سرنوشـت، ایـن انقـالب        این سوال، امروز و پس از چهل سال که از انقالب ایران گذشته، مطر  می
د که هر روز، مردم فداکار و ایثارگر ایران، با یک بحران جدیـد روبـرو بـوده و    مردمی و فراگیر به شکل کنونی درآم

روی آرامش و توسعه را ندیده است. انقالبات در قرن بیستم ـ و حتـی قبـل از آنهـا انقـالب فرانسـه ـ یـک دوران          
انـد.   قرار گرفته اند ولی پس از مدتی به یک آرامش نسبی و در مسیر پیشرفت و توسعه ریختگی داشته آشوب و درهم

انـد، ولـی انقـالب     از آن جمله 1919، نیکاراگو ه 1915ویتنام،  1949چین،  1949هند،  1941روسیه،  1911انقالب 
 آرامش نیافته و در روند توسعه قرار نگرفته است! ایران استثناست.

. مسا لی چون دموکراسـی،  اند اند، تاکنون حل نشده در انقالب ایران، مسا ل اصلی ملت که ضرورت انقالب بوده
روابط خارجی، عدالت اجتماعی، پیشرفت و توسعه، پلورالیسم و رابطه ملت ـ دولت، لینحل هستند و همین مسا ل  

انـد ولـی    حل این مسا ل در قانون اساسی جمهـوری اسـالمی آمـده    ی تشنج کنونی اجتماعی هستند. اگرچه راه زمینه
اند. قانون روی کاغذ، بـا قبـول قـانون در عمـل، دو      اعی، در عمل، واقع نشدهمورد قبول تمامی اقشار و طبقات اجتم

روحانیـت رهبـری   »کنند کـه علمـی نیسـتند. ماننـد؛      سازی تزهایی مطر  می ها با ساده موضوع متفاوت است. بعضی
سـلمانان ایجـاد   است که با کشتن مسلمانان اختالف در جبهه م« تقی شهرام عامل این گرفتاری»یا « انقالب را دزیدند

ی ترور ـ اعدام، بهترین فرزندان ایـن مـرز و بـوم شـد. ایـن        کرد یا رجوی و فرقه او موجب جنگ داخلی و مسابقه
تری برد و آن این است که چه عواملی باعث شـدند کـه تقـی شـهرام بتوانـد در       ی عمیق ها را باید به مرحله قضاوت

ترور کند و یارجوی با سـبک مغـزی دسـت بـه اسـلحه ببـرد و در       سازمان مجاهدین خلق کودتا کند و برادرانش را 
ی مزدور و فاسد شود و یا از همه مهمتر، روحانیت به سادگی بتواند، رهبری و حکومت را  نهایت تبدیل به یک فرقه

 قانون اساسی را دور بزند و قوانین فقهی را مستقر سازد؟! تصاحب کند.
ت، مستقل از شرایط اجتماعی جامعه نیست. روحانیت از آسـمان نیامـده   انقالب ایران و به قدرت رسیدن روحانی
کنند، روحانیت انقالب را دزدیـده اسـت؟ روحانیـت در مـتن      ای ادعا می تا انقالب را تصاحب کند. آیا، چنانکه عده

دارنـد و  ی تـاریخی   های علمیه، حدود هزار سال در جامعه ما، سابقه جامعه ریشه داشته و مذهب روحانیت و حوزه
 عامل پیروزی آن در تصاحب انقالب بوده است.و حامیان آن، همین سابقه، 

دانست تـا   دید و دو تا سه نسل وقت را لزم می فراهم نمیمطلوب، دکتر شریعتی، شرایط جامعه را برای انقالب 
جـر فروریزنـد و بعـد    بخشی را استراتژی خود قرار داد کـه بایـد دیوارهـای تح    شرایط انقالب فراهم شود. او آگاهی
، فراهم شود. شریعتی تازه کار  را شروع کرده بود و «عرفان ـ عدالت ـ آزادی   »شرایط برای یک انقالب با رویکرد 

 راهی طولنی در پیش داشت که اجل مهلتش نداد. آیا شرایط برای یک انقالب با تراز مبانی مذهبی آماده بود؟
دید. با نثار جان پیشتازان، موتور کوچـک، را روشـن کردنـد و     اهم میجنبش چریکی ایران، شرایط انقالب را فر

نفـر از نیروهـای جنـبش     341کـه حـدود    51تـا   49دیدند. از  روشن شدن موتور بزرگ، جنبش مردم، را نزدیک می
هزار نفر با زندان و شکنجه و در رابطـه بـا جنـبش چریکـی، سـمپات جنـبش        دهچریکی شهید شدند و حدود چند

در قم تا بهمن  56ماه  ماه از دی 13ودند و شدند، به سرعت جامعه را رادیکال کردند. بطوری که در حدود چریکی ب
 در سراسر ایران، موتور بزرگ، روشن شد و انقالب تحقق یافت. 51

یـا  ماهه، رهبران جنبش چریکی یا اعدام شده و یا در زندان بودند و یا مستقل از جامعه،  13در آن دوران انقالبی 



16 

ی حاضـر در جامعـه بـرای رهبـری انقـالب،       ماهه، عمدتاً شـبکه  13جزء موتور بزرگ بودند و نه رهبر آن و در آن 
شش دهه قبـل از انقـالب، سـه عامـل     استعمار و استبداد در شناختی، و عملکرد  روحانیت بود. در یک مطالعه جامعه
 ، شدند:1351باعث رهبری روحانیت در انقالب 

و تـوهین و   1321تـا   1311الخصوص ضـدروحانی ـ رضاشـاه، از     المی ـ علی عملکرد ضداس -1
علیـرغم تـوافقی    ی ایران، کـرد.  تحقیری که روحانیون را به تبعیت از آتاتورک و سکولر کردن جامعه

ی علمیه قم )ابوالحسن موسوی اصفهانی، محمدحسین غروی نا ینی و عبـدالکریم   که با بزرگان حوزه
حفـ  و  »ی رسـمی خـود از    ورد لغو طـر  جمهوریـت کـرده بـود و در اعالمیـه     حا ری یزدی( در م

 1سخن گفته بود.« احترام مقام روحانیت»و « محافظت و صیانت ابهت اسالم»، «حراست عظمت اسالم
ی سیاسی را شکسـت   مرداد که طر  مصدق برای فعال کردن روحانیون در عرصه 21کودتای  -2

انیون در سازوکار دموکراتیک در مجلس شـورای ملـی، فراکسـیون    داد. مصدق، اصرار داشت که روح
مخصوص خود را تشکیل دهند و در چارچوب قواعد دمکراتیک که هدف او ملـی کـردن سیاسـت و    

، این روند را متوقـف کـرد و محمدرضاشـاه هـم     1332ملی کردن حکومت بود، فعال شوند. کودتای 
هـای   از دوران رضاشاه را، ادامه داد و چندبار به حوزه و تهدید روحانیون، هرچند کمتر ، تطمیعتحدید

 این دو عامل سلبی بودند ولی عامل ایجابی؛ علمیه حمله کرد.
الـه بروجـردی کـه بـا      اله خمینی، به عنوان یک مرجع تقلید، و پس از فوت آیـت  رویکرد آیت -3

مخالف بود، به سیاست و اله سیستانی، در عراق کنونی(،  دخالت روحانیون در سیاست، )همچون آیت
ی فرهنگـی روحـانیون    و مبـارزه  1343تـا   41هـای   اله خمینـی در سـال   قدرت. با زندان و تبعید آیت

. شبکه وسیع روحانیون را در سیزده ماهه انقالب؛ سیاسی و فعال کـرد  1343طرفدار ایشان در پس از 
ینی، عمالً، درگیر مسـا ل سیاسـت   اله خم الذکر باعث شدند که روحانیون طرفدار آیت و سه عامل فوق

 و قدرت شوند و قدرت را تصاحب کنند.

 جنبش چریکی و رادیکالیزاسیون جامعه

و رونـق   1342آنچه جامعه را رادیکالیزه کرد و روند انقالب را جلو انداخت، جنبش چریکی بود. پـس از سـرکوب   
غال و اصـالحات ارضـی و انفکـاک دهقـانی از     گذاران خارجی به ایران و ایجـاد اشـت   نسبی اقتصادی و آمدن سرمایه

ی بهتـری از معیشـت شـدند و     زمین، جامعه و اقشار شهری گستر  یافتند و امکان مالی آنها بهتر شد و وارد مرحله
ی مـرگ   ها را ایثارگرانه در معرض مبارزه ، جان چریک«ّ تئوری بقاء رد»شرایط انقالب، فراهم نبود. جنبش چریکی با 

فعال بود،  1355ـ طول کشید و عمالً فقط تا تابستان   51تا  49سال ـ از   1شت. در این فرآیند که فقط و زندگی گذا
عمدتاً قشر متوسط شهری و روشنفکری را، رادیکالیزه کرد. وجود یک سازمان مذهبی، مجاهـدین خلـق، در جنـبش    

ای  د و حتی در میان روحـانیون عـده  چریکی، خیلی از اقشار مذهبی را فعال و یا سمپات و حامی جنبش چریکی کر
اله خمینی از جنبش چریکی، سمپات مجاهـدین خلـق شـده بودنـد. لـذا، جنـبش        از آنها، علیرغم عدم حمایت آیت

 چریکی چند تحول در جامعه ایجاد کرد که عبارتند از:
ت در ی ضـدخرابکاری ـ بـا مقاومـ     و اقتدار دستگاه امنیتی شاه ـ ساواک، کمیتـه  « ابهت»تحقیر  -1
 های تیر و یا کف خیابان. های شکنجه و قبول شهادت خود، در میدان اتاق
ها هزار دانشجو، روشنفکر، بازاری و... در حمایت از فرآینـد مبـارزه چریکـی از     دهفعال کردن  -2

 های این اقشار. های موقت و طولنی. و خانواده ها و بازداشت طریق زندان
الـه   رادیکالیزه کردن جامعه، به منظور سرنگونی شاه. حتی روحانیون مبـارز کـه طرفـدار آیـت     -3

                                                      
 .1351، بنگاه ترجمه و نشر کتاب 319و  311حسین مکی، مدرس قهرمان آزادی، جلد اول، صص  1
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کنـد و رهبـران    اله خمینی مستقیماً از جنبش چریکی حمایت نمـی  دانستند که آیت خمینی بودند و می
سازمان مجاهدین خلق نتوانسته بودند، حمایت صـریح ایشـان را جلـب کننـد، بـه مجاهـدین خلـق،        

 کردند. پاتی پیدا کرده بودند و کمک میسم
ای شود و با توجه بـه   نگران کردن هیأت حاکمه امریکا که اگر رادیکالیسم جنبش چریکی توده -4

ی اصـلی ایـن    داری بـه رهبـری امریکـا، بازنـده     جنگ سرد و همسایگی شوروی با ایران، نظام سرمایه
 ی واستراتژیک به دامن شوروی بیافتد. فرآیند خواهد بود و ایران ممکن است در این موقعیت

تر کردن فضای جامعه که با افـزایش   های شخص او دربسته تداوم استبداد شاه و تشدید دخالت -5
 درآمد نفتی، ممکن شده بود.

اعالم حزب رستاخیز، آخرین میخ بر تابوت امید به اصال  و در عین حال هشدار به تعمیق استبدادگری شـاه بـود. هرچـه    
 شد. های متنوع اقشار شهری، شدیدتر می شد، رادیکالیزاسیون جامعه در زیر پوست لیه مستبدتر میشاه 

العمل خشن هیأت حاکمه را هم به دنبال داشت، انقـالب را جلـو انـداخت. چـاپ      لذا، جنبش چریکی که عکس
ی قم بود که بارهـا توسـط دسـتگاه    ها اله خمینی در روزنامه اطالعات، چاشنی انفجار طلبه آمیز به آیت ی توهین مقاله

سرکوب رییم، تحقیر، زندانی و تبعید شده بودند. متعاقـب اعتـراض روحـانیون قـم، در شـهر تبریـز و بعـد یـزد و         
اصفهان، متن مردم جامعه دست به اعتراض زدند و سپس مـوج اعتـراض، تمـامی شـهرهای ایـران را فراگرفـت. در       

در تهـران، نقـش یـک     1351روحانی فعال بودند. در تظـاهرات عیـد فطـر    تمامی تظاهرات پیشاپیش آن یک یا چند 
تر از دیگران بود. لذا، طبیعی بود که روحانیت به رهبری انقالب برسد و بـاز طبیعـی    روحانی، هادی غفاری، برجسته

 51ب ی پس از جنـبش مشـروطه، در تصـاحب رهبـری انقـال      های اعمال شده بود که خیلی از عملکردها و سیاست
 کنیم. اثرات جنبش چریکی در انقالب ایران را در ذیل تحلیل میتوسط روحانیت، نقش داشته باشند. در اینجا 

 پیامدهای جنبش چریکی

اتفاق افتاده است به لحاظ عـاطفی و روانـی    1351ی دهه  و تا نیمه 1341نقد جنبش چریکی که در ایران اواخر دهه 
تـرین   تـرین، از خـود گذشـته    دوست ترین، مردم  خواه ایثارگرترین، عدالتترین،  کار مشکلی است. از یکطرف؛ شریف

بینید که با علم به کوتاه شدن عمـر خـود و در شـرایطی کـه هـاهراً جامعـه بـه         کرده آن دوران را می جوانان تحصیل
دهنـد و راه   بست رسیده بود، دست به اقدامی زدند که جامعه را از شر دیکتاتوری شاه و وابستگی به غرب نجات بن

توسعه و پیشرفت و انسانی شدن جامعه را باز کنند و در سر عشقی جـز نجـات و رفـاه خلـق نداشـتند و از طـرف       
شـود و مبـارزین یـا در     ی چریکی در درون جامعه نابود می ی مبارزه در عرصه 1355دیگر، همین جنبش در تابستان 

 22تـا   1356ماه  د. و عمالً در دوران نضج جنبش مردم ـ دی شون درگیری شهید و یا اعدام و یا در زندان محبوس می
در مدیریت میدانی انقالب و تحقق اهـداف آن ندارنـد بلکـه بـا جنـبش چریکـی        ای کننده ـ نقش تعیین  1351بهمن 

رود کـه اآلن شـاهد    شود و انقالب مردم با تحولت بعدی به مسیری می موجب به قدرت رسیدن روحانیت سنتی می
 رود. ی متعدد آن هستیم که خطر فروپاشی ایران و تمدن دیرپای آن هم، میها بحران

ی ایثار گذشـته، دسـت بـه اقـداماتی      های چریکی با پشتوانه دهندگان سازمان از طرف دیگر، پس از انقالب، ادامه
ترورهـای   زدند که فضای سیاسی جامعه را به سرعت امنیتی ـ نظامی کردند و اتفاقات؛ تـرکمن صـحرا، کردسـتان و    

های انقالب پـیش آمـد کـه فضـای      های دادگاه توسط سازمان مجاهدین خلق و متعاقب آن اعدام 1361بعد از خرداد 
جامعه را به شدت مسموم ساخت و در ایجاد وضع کنونی بسـیار تأثیرگـذار شـد، از پیآمـدهای غیرمسـتقیم جنـبش       

پریالیسم و اقدامات بعد از انقـالب آنهـا در   ضدام 1351و  1341چریکی است. واضح هست که جنبش چریکی دهه 
خط غرب بود. عالوه بر موارد فوق، این سوال جدی هم مطر  است که چی شد که انقالب بـه اینجـا کشـید؟ چـه     

اند؟ نسل کنونی هم از ما طلبکـار هسـتند    عواملی در کشاندن انقالب و جمهوری اسالمی به وضع کنونی نقش داشته
 گویند که چرا انقالب کردید؟ ه جامعه و انقالب را به این وضع دچار کردید؟ و حتی میکه شماها چکار کردید ک
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انداز در یـک   ی استراتژیک چشم لذا، تحلیل و نقد جنبش چریکی نه تنها ضرورت دارد بلکه واجب است. نشریه
با جمهـوری اسـالمی    ی سازمان مجاهدین خلق روند طولنی با بیش از هشتاد نفر مصاحبه کرده و درگیری مسلحانه

های متفـاوت،   به لحاظ تاریخی، اعتقادی، استراتژیک و تاکتیکی توسط افراد مختلف با دیدگاه 1361را پس از خرداد 
انداز به نقد مبارزه مسلحانه قبل از انقـالب هـم    چشم 26و  25های  مورد مداقه و مطالعه قرار داده است و در شماره

 پرداخته است.
نظـران و نسـل درگیـر بـا ایـن       لیل و نقد استراتژیک جنبش چریکی، احساس شد. امیـد کـه صـاحب   معهذا، ضرورت تح

گذرانند، به این بحث غنی بخشند. هنوز سخن ناگفتـه و احیانـاً    های آخر عمر خود را می جنبش که طبق قانون بیولوییکی سال
ـ بسیاری وجـود دارد کـه بـرای تحلیـل درسـت و      ها   ی ـ از نیت خیر یا از موضع عاطفی و احترام به پیشکسوت سانسورشده

هـای   هـای اخیـر رسـانه    توضیح دهم، اینست کـه در سـال   جا ی مهم دیگری که باید در این علمی این پدیده لزم هستند. نکته
انـدیش ایرانـی در یکصـد سـال گذشـته       طلب و بـومی  )نئولیبرال( توسط بعضی از دوستان جوان خود به جریان ملی، استقالل

کنند. حمله آنها از موضع نقد نیست بلکه به منظـور تحریـف و تخریـب بزرگـوارانی      گاهانه و در مواردی آگاهانه، حمله میناآ
 اله طالقانی و مهندس سحابی است. گذاران سازمان مجاهدین خلق، دکتر شریعتی، آیت مانند دکتر مصدق، بنیان

نافع نئولیبرالیسم جهانی است کـه بایـد نیروهـای مقـاوم ملـی و      نقد این آقایان، چه بدانند و چه ندانند، در راستای م
داری جهـانی را   خود برسند و تهـاجم سـرمایه  « ی مشروطه»ی بومی را ابتدا از سر راه بردارند و بعد به  مستقل با اندیشه

الیسـم و سـازگار بـا    ضدلیبرالیسـم و نئولیبر  ،طلبـی  خواهی، استقالل تسهیل کنند. نقد ما ماهیتاً نقدی از موضع دموکراسی
 ها وارد باشد. ساختار و ماهیت جامعه و وجوه ملی انقالب است. حتی اگر ایرادات و انتقاداتی به این پیشکسوت

جامعـه نقـش داشـتند را در اینجـا      1354عوارض جنـبش چریکـی کـه در تحـولت بعـد از      حال با این مقدمه، 
 آوریم: می

نژاد و سعید محسـن و بقیـه    کننده آینده انقالب بود. حنیف های هدایت های باصالحیت و انسان نابودی انسان اول
ها در دادگاه کوتاه نیامدند که به قول آقای مهندس میثمی بگوینـد   بودند. این نژاد و سعید محسن نشده بسادگی حنیف

مسـأله قـانون   گویند کـه شـادروان طـاهر احمـدزاده در زنـدان       قانون اساسی را قبول داریم. آقای مهندس میثمی می
اساسی مشروطه را مطر  کرده و بعد هم خود آقای میثمی چند سال پیش آن را مطر  کردند. در دادگـاه گفتنـد نـه    
قانون، نه نظام و نه شاهنشاه! هر نظامی باشد در جهان سوم استعمارزده و استبدادزده همین برخورد حـذفی و اعـدام   

هـای   رفـت. ایـن انسـان    ی وابسته، همین انتظار مـی  زده تبدادی، غربکند. از یک رییم کودتایی، اس و سرکوب را می
های زیاد باصالحیتی از روشنفکران دینـی نـوگرا    باصالحیت از بین رفتند و موقعی که موتور بزرگ روشن شد انسان

رانی مانند دکتر قوام آمده باشند، نبود. این نقد تنها متوجه رهبران سازمان نیست. بزرگوا 1332که در کوران مبارزه از 
و قبـل از آن کودتـای    42پیمان و دکتر سامی و مهندس بازرگان و آقای طالقانی هم متوجه این نقد هستند. سرکوب 

دهد که ما  بینم که به نسل جوان خط می ای می بست رساند. جمله مهندس بازرگان را جمله به اشتباه همه را به بن 32
انه خواهیم بود و شما بروید جنگ مسلحانه کنید. به قـول یـک متفکـر،    حامی و رحم نیروهای چریکی جنگ مسلح

 سنگینی بحارالنوار را تشخیص ندادند که چه ثقلی دارد و در پس از انقالب چه خواهد کرد؟
مسئله این است که ایدآلیسم حاکم بر ذهن آقایان در بستر عدم امادگی جامعه بـود. کسـانی از طرفـداران     دومین

ه کتاب نوشتند و تحلیل کردند گفتند جامعه آماده انقالب است و بایـد ابهـت دسـتگاه سـرکوب را     جنبش چریکی ک
نداشـت.   اجتماعی را بشکنیم تا ترس مردم بریزد و موتور بزرگ روشن شود. در حالیکه جامعه اصالً آمادگی انقالب

تـر از   جاد شده بود و توده مـردم راضـی  قشر روشنفکر متوسط ناراضی بود اما پول نفت افزایش یافته و رفاه و کار ای
 .1341و اوایل دهه  1331گذشته بود. و برخوردارتر از دهه 

 5ی انقـالب   نفر شهید شدند و در آستانه 341کردن جامعه بود. درست است که در جنبش چریکی  رادیکال دیگر
چنـد   51ه با رییم مطر  شد تا بهمن که با گروه فلسطین مبارزه مسلحان 41هزار زندانی بودند اما در یک روندی از 
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هزار نفر با زندان و جنبش چریکی سروکار داشتند و در ایـن رابطـه صـدمه دیـده بودنـد. قشـر متوسـط شـهری          ده
آمیز به امام خمینـی، تفکـر و عمـل مـذهب حـوزوی و کمیـت        ی توهین و مقاله 1356ماه  رادیکال شد و پس از دی

ون درون جامعه، هم رادیکالیسم را تشدید کرد و همراه با امکانات تشکیالتی و های علمیه و روحانی روحانیون حوزه
 دار با روحانیون، بسیار تأثیرگذار شدند. ی سابقه به کمک بازاریان که پس از کودتا در سازمان و رابطه

بودند، ساقی در ی زیادی از دانشجویان را بازداشت کرده  ها که عده گفت در همین سال های من می کالس یکی از هم
ی زنـدانیان باسـابقه بـه     برای جلوگیری از انتقـال تجربـه   و خود « ها بروید  گوساله»قلعه را باز کرد که  های قزل سلول

ما را مستقیم آزاد کرد. برخورد خشن حکومت حتی با مردم عادی باعث شد جامعه به شدت رادیکال شود.  دانشجویان،
های بعد، با عملکرد جنبش چریکی و  کردند. در سال رفتند و اعتراض می بیت مراجع میها به  شد و خانواده افشاگری می
های جنگ چریکی پیشرفت کـرد و   ساواک هم فروریخت. تکنیک« ابهت»های عشق و شهادت،  ها و روحیه آن مقاومت

هـم  های چریکـی   گهای ساواک هم دگرگون شد. هلمز که قبالً ر یس سازمان سیا در امریکا بود، متخصص جن تکنیک
گفتند یک روز مقاومت  بود. او را سفیر امریکا در ایران کردند که مبارزات ضدچریکی را از نزدیک هدایت کند. اوایل می

ای از  ، گـزار  کمیتـه  1915سـت. در سـال    گفتند سه ساعت مقاومت کافی چریک پس از دستگیری لزم است. بعد می
کنـد و   بینی کردند که جنگ چریکی جامعه را رادیکـال مـی   ن قضیه را تقریباً پیشها هم ای که آن منتشر شدسنای امریکا 

بینی دوم آنها اتفاق نیفتاد. بلکه مردم بـه جنـبش عمـومی     عده بیشتری به جنبش چریکی خواهند پیوست. البته این پیش
باد اسالم، مـرگ بـر    زنده گوید خواهند اعدامش کنند می نژاد نصف شب که می جامعه پیوستند. کسی مانند محمد حنیف

شـنوند و ایـن را بـرای دیگـران هـم، تعریـف        امریکا و صدها نفر در بندهای زندان این شعار متهورانه و عاشقانه را می
ها باعث تسـریع انقـالب    شکند. این ساواک را هم می« ابهت»شود.  کنند و این رفتارها باعث رادیکال شدن جامعه می می
گذاران مجاهدین، جامعه آماده چنین انقالبی نبود. با معیارهایی که قـرار   معیارهای توحیدی بنیانکه با  شود درصورتی می

بود جامعه دموکراتیک آزاد همراه با عدالت و رعایت کرامت انسانی ایجاد شود، آمادگی نبود. ولی شرایط انقالبی فراهم 
ی بود میوه را بچیند؛ یعنی روحانیت عمـدتاً غیرسیاسـی.   شد تا تنها نیروی متشکل جامعه که تا آن موقع عمدتاً غیرسیاس

های کنونی هم منبعث از زودرس بودن انقالب و عدم آگاهی ذهنـی روحـانیون و    مشکالت مدیریتی حاکمیت و بحران
مذهبیون سنتی جامعه بود. آقای خمینی هم استراتژی متفاوتی از جنگ چریکی داشت که در کسـب قـدرت بـه ایشـان     

هـای شـاه راحـت     داد روحانیت روی هر چیـزی از سیاسـت   ستراتژی کار فرهنگی و افشاگری که اجازه میکمک کرد. ا
فهمید. مثالً کسانی از دولتیان بـه منظـور    ت زبان توده را خوب مییکه روحان انگشت بگذارد و انتقاد کند. مخصوصاً این

آورده بودند و یک آتشکده را در ایران با آن روشن کرده عمده کردن ایران باستان، با هواپیما به هند رفته بودند و آتشی 
روحانیون برای  .اند ها آتش پرست بودند این تر ما مثل ربانی املشی و ربانی شیرازی و بقیه گفته بودند.روحانیت روشنفکر
هـم   1354و سـال   1341هـای اول دهـه    ی ساواک به مدرسه فیضیه در سـال  تری داشتند. حمله تحریک توده زبان قوی

روحانیت را آماده مقابله کرده بود. چریک با متن توده ارتباطی نداشت. دلیل من هم این اسـت کـه در مـواردی هنگـام     
هـا داد   دادند. موقع درگیری، ساواکی گرفتند و تحویل ساواک می ها را می ها خود مردم چریک درگیری ساواک با چریک

هـای سـیاه    ی دستگیری چریک تر نمونه گرفتند. از همه مشخص یک را میکردند و چر زدند: دزد و مردم هم قبول می می
 کل توسط روستا یان است.

گریزی را در ایران رشد داد و هیجان و خشونت را تقویـت   دیگر اینکه جنگ چریکی خردستیزی و قانون نکته مهم
مبلـ  زیـادی در آن موقـع بـود.     تومان شد کـه   111های رانندگی  کرد. کسی تعریف کرد در زمان شاه موقعی که تخلف

کرد و موقعی که پلیس راهنمایی او را دسـتگیر   تقی شهرام سوار یک ماشین گرانی شده بود و عمداً چرای قرمز را رد می
خواست ترس از پلیس را بشـکند. مهنـدس میثمـی یـک مهنـدس نفـت        کرد! می کرد فوراً صد تومان را پرداخت می می

مرداد را به هـم بزننـد. تـاثیر ایـن کـار در       21ی ارتش در  ساخت و مراسم ریه باید بمبی می باتجربه امریکا دیده بود که
ی رضاشـاه بگـذارد و چـون در     خواست بمبی در پای مجسمه جامعه چقدر بود؟ همکالسی من، آقای صفار اول که می
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آب رفت که بمـب خـود  را    آن زمان سینمای میدان انقالب کنونی، تعطیل شد بمب را به خود  چسباند و داخل راه
کشت تا به کسی آسیب نرسد. در کتاب روند جدایی در فصلی از کتاب، دیدگاه رجوی را راجع به امریکا بعد از هفـت  
سال که در زندان بود و فرصت مطالعه هم داشت و بسیار اشتباه و سطحی بود، نقد کـرده بـودیم، حتـی امریکـا را هـم      

شده بود. بعد از انقالب هم کار رجوی خردستیزی بـود:   های آن  چریکی و حاشیه شناختند. همه چیز جنگ درست نمی
شهریور اینطوری شده و شاه سرنگون شده ما هم یکـی دو تـا    11اصالت کسب قدرت و اسلحه و اصالت جنگ. چون 

شود. خردسـتیزی  ( تا حکومت جمهوری اسالمی سرنگون 61کنیم! )بعد از سال  اندازیم و انقالب می شهریور راه می 11
جنگ چریکی خود را در رجوی بعد از انقالب هم، نشان داد چون در او و دوستانش سیسـتماتیزه شـده بـود. ویژگـی     

ناپذیری بود. رجـوی، اسـلحه و خشـونت و     جنبش چریکی؛ ضددیکتاتوری، ضدامپریالیسم، خشونت، اسلحه و ساز 
 یونیسم و ارتجاع منطقه افتاد.ناپذیری آن را برگزید و به چنگ امپریالیسم و صه ساز 

های حوزه اندیشه مارکسیستی بومی، مربوط به بیژن جزنی است که در زندان نوشته. بعد از  کتاب 51بعد از سال 
گفتنـد   مـی  1351بینیم. در ستاد مجاهدین که بـودیم در سـال    یک اثر مکتوب قوی از سازمان مجاهدین نمی 51سال 

جهـان، اقتبـاس از    شـوند. تبیـین   دار می ها مسئله تدریس کند آن وقت همه مارکسیستبگذارید مسعود تبیین جهان را 
 بود.  کتاب اوپارین بود که قبالً ترجمه شده

تـر از کتـاب اوپـارین     ها کتـاب معتبرتـر و علمـی    در حالیکه دهبود ها  بینی در مقابل مارکسیست یک نوع خودکم
منتشر شده بود، فقط به منبع روسـی  دار بودن حرکت جهان،  و جهت« منشاءِ حیات»در مورد توسط دانشمندان غربی 

 شود! که ترجمه شده و در دسترس بوده، استناد می
تبدیل حامیان به دشمنان خطرناک بود. آقـای لجـوردی بـازاری و سـمپات سـازمان بـود. در دوران شـاه         بخش دیگر

عـد هـم در زنـدان تبـدیل بـه ضـدمجاهد و       هـای کمـر  بـه شـدت آسـیب دیـد. ب       شدیداً شکنجه شده بـود کـه مهـره   
 های گسترده انجام شد. کرده و ضدروشنفکر شد و آن کشتارها و دشمنی ضدتحصیل

 گوید که: می مهندس میثمی
دادنـد. رجـایی مـا را بـه      جناحی در موتلفه بودند کـه مصـدقی بودنـد و بـه مـا خانـه تیمـی مـی        

که یکی از آنهـا متعلـق بـه آقایـان اسـالمی و رضـا       تا خانه امن نشان ما داد  1-1عبدالعظیم برد و  شاه
درخشان بود که در انفجار حزب جمهوری شهید شدند. جنا  مصدقی ـ مجاهـدینی ـ نهضـت آزادی     

 در موتلفه بود. لجوردی مصدقی بود.
ا  جـای   کردند پشت سر مجاهدین نماز بخوانند. مرحوم رجایی در دیـوار خانـه   افتخار می روحانیون و حامیان،

خانه مهدی غیوران هم بود کـه رضارضـایی مـدتی آنجـا      ی مجاهدین خلق امنی ساخته بود برای پنهان کردن اسلحه
 مخفی و کامالً استتار شده بود.

کند. مهمتر، مسئله سـپاس   مهابا کیفرخواست اعدام صادر می شود و بی لجوردی بعد از انقالب دادستان تهران می
سال زندان بودند و زندان را خوب تحمل کرده بودند به یکبـاره   12سال و حتی  6-5 اتفاق افتاد. کسانی که 55سال 

هـا   شود و ما پول و شـرفمان را بـه پـای مجاهـدین ریختـیم و ایـن       ها تمام می ای به نفع مارکسیست گفتند هرمبارزه
و انـواری و عسـگراولدی    هایی مانند کروبـی  مارکسیست شدند. این تحلیلشان بود که مبارزه دیگر فایده ندارد. تیپ

گوینـد و قبـل از کودتـا در     ها، پیامد جنگ چریکی است. کسی مانند بهزاد نبوی که به او چریک پیـر مـی   بودند. این
سازمان مجاهدین خلق، در سازمان چریکی خود  دیدگاه دمکراتیک داشـت و بـا مصـطفی شـعاعیان مارکسیسـت      

هـای اوایـل    دین سابق شد که در یک مصاحبه در کیهان همـان سـال  ی واحد تشکیل داده بود؛ آنچنان ضدمجاه جبهه
صـدر   اهلل میثمـی همـان مسـعود رجـوی اسـت. بنـی       گفـت لطـف   ، از موضع دشمنی با هر مجاهدی؛ مـی 1361دهه 
خواست رجوی را شهردار تهران کند. بهزاد نبوی بعدًا مصاحبه کـرد و گفـت مـا نگذاشـتیم. شـاید اگـر رجـوی         می

شد. وقتی نیروهـای جـان بـر     شد جور دیگری می شد و وارد قدرت می با مشکالت جامعه آشنا میشد و  شهردار می
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های رادیکال هم باشـید. مخصوصـاً    العمل کف را از تأثیرگذاری دموکراتیک در جامعه محروم کنید، باید منتظر عکس
 ها از تجربه و مصالح و درایت ملی برخوردار نباشند. اگر رهبری این سازمان

دید همه برای ساختن ایران، فعال هستند و مشکالت اجرایـی   شد و می وارد میدان عمل کار اجرایی میرجوی، ر اگ
ـ  گوید بهزاد نبوی در اوایل مجلس اول  شد. کیوان صمیمی می چی هست، عوض می ل پیشنهاد داد که سازمان را بایـد هُ

هـا   شـود و ایـن   نفر را اگر اعدام کنیم همه چیز حـل مـی  دهیم که دست به اسلحه ببرند و بعد آنها را جمع کنیم و چند 
 کنند. کنند. مرحوم بهشتی جلو او ایستاد و گفت قصاص قبل از جنایت نمی هستند که در آینده برای ما مشکل ایجاد می

آینـد و   مـی  چیز  را برای اسالم گذاشته و از داخل سازمان تقـی شـهرام و بهـرام آرام در    پول و عمر و همه ،فرد
زاده و مقید بـوده بـه یکبـاره     سال مسلمان 41-31یگرانی که قید و بندی به اسالم و فرهنگ مردم، ندارند. کسی که د

 شود! ریزد و مارکسیست و هرهری مذهب می فرومی
های خانه به یک گربه غذا  بینند یکی از خانم فدایی خلق است. در خانه تیمی می های مربوط به چریکیک مورد 

گویند گربه را بکش، گربه  برند و می فهمد و خانم را به زیرزمین می گربه با خانم انس دارد. مرکزیت می دهد. این می
گویند  گویند این گوشت گربه بوده که نهار شده. به خانم می کشد. نهار آن روز آبگوشت بوده و بعد از نهار می را می

 ی تیمی( گربه در خانه ، آبگوشتYouTubeعشق باید به خلق باشد نه به گربه. )در 
گویند شخص حمیـد اشـرف    های فدایی، می های زخمی است. در مورد چریک کشتن چریک مشی  مسئله بعدی
سـال اسـت    5یک چریک پرسـید مـا    55گویند در سال  ها را در درگیری با ساواک کشته است. می سه نفر از زخمی
سوولین گفتند این سوال بـودار اسـت و در ادامـه بـه زیـر      شود؟ م کنیم چرا موتور بزرگ روشن نمی داریم مبارزه می

ی  کشد. او را کشاندند کنار شهر و کشتند. این مطلـب در نشـریه   سوال بردن جنبش چریکی و همکاری با ساواک می
 اندیشه پویا هم منتشر شده است.

شـود. مـادر در    مـی های فدایی بـوده و شـهید    اسبی معروف به شهید مادر بوده که پسر  عضو چریک خانم شام
ی کوچـک دارد محمـل خـوبی اسـت بـرای       گویند چون او پیر است و دو نوه شود و می ها عضو می سازمان چریک

شـدند بـرای گـرفتن خانـه جدیـد اقـدام        گرفته بعد که اعضا در خانه مستقر مـی  گرفتن خانه تیمی. او خانه تیمی می
شـوند مـادر    ا  هم بودند. همه کشته می شود این پیرزن و دو نوه کرده. وقتی در مهرآباد یا تهرانپارس درگیری می می

ها را  اند و خانه های زیادی را دیده گوید چون این دو بچه خانه مانند. حمید اشرف می شود و دو بچه می هم کشته می
 کشد. شناسند اگر دست ساواک بیفتند ممکن است دردسر شوند و دو بچه را می می

بهمن بازرگانی آمده که عبدمناف فلکی از شاخه تبریز فدا یان چون عاشق یک دختـر شـده در    در کتاب آقای ییماجرا
های فـدایی خلـق، رییـم     شود ولی قبل از اعدام توسط سازمان چریک های فدایی خلق به اعدام محکوم می سازمان چریک

کند که یکنفـر از اعضـای مجاهـدین را کـه      کتاب خود نقل می 191کند. و باز آقای بازرگانی در صفحه  شاه او را اعدام می
اند که آقای بازرگانی بـه کمـک آقـای طـاهر احمـدزاده،       به زعم آقایان خیانت کرده، در زندان قصر قصد کشتن او را داشته

هـای چریـک فـدایی کشـتند درحـالی کـه اگـر دو بچـه را رهـا           اسبی، را بچـه  های خانم شام شود. آن دو بچه، نوه مانع می
ساواک با آنها کاری نداشت. اصل مطلب این است که آوردن دو بچه در خانه تیمی اشـتباه بـوده. ایـن اسـتراتژی     کردند  می

شود اینطور نگاه کرد که آنها که مبارز بودند و جاسوس نبودنـد. خـب جـدا     واقفی را هم می غلط است. ترور مجید شریف
 همرزم؟ استراتژی، اصالت مرگ بود.کرد. چرا کشتار  شدند و هرکس سازمان خود  را درست می می

خواستند تحولت اقتصادی ـ اجتماعی و پرولتریزه کردن جامعه را   می ،با کشتن، انزوا و تهدید؛ مسلمانان سازمان
کشتن  ،اثبات کنند و از طرف دیگر، در فضای امنیتی که بسیار خطرناک است و مسئله لورفتن و پلیس هست. راحت

 کردند! وجیه میرزم خود را ت رفیق و هم
مورد بحث ما کشتن همرزمان به دلیل نپذیرفتن اید ولویی رهبران است. چرا این اتفاق در حسـینیه ارشـاد   

گریزی ابعاد دیگری هم داشت. حتی مبارزه با قوانین  نیفتاد؟ چرا در مبارزات روحانیت با شاه نیافتاد؟ این قانون



22 

خـانواده  »گفـت:   کنـد کـه مـی    نژاد نقل می ازرگانی از حنیفمسلم طبیعی. غذای مناسب نخوردن، آقای بهمن ب
آورند و بعد هم که محمـد   و از این نفی ازدواج را درمی«. لذت چیز خطرناکی است»یا « پیشگام استعمار است

«! خودسازی»کند، صوری بود. خودآزاری، تحت پوشش « ازدواج»نژاد مجبور شد با خانم پوران بازرگان  حنیف
 1، مریض شدن،... به چه منظور؟! آماده شدن برای مرگ؟!گرسنگی کشیدن
گرایی بعد از انقالب را توجه کنـیم. اول گفتنـد در ایـران حـزب لزم اسـت و آقـای خمینـی گفـت          نفی تشکل

هزار عضـو را   211بزرگ روحانی بایستند و روزی  5روحانیون، حزب تشکیل دهند. درک آنها از حزب این بود که 
بندی کردند که حزب کارایی نـدارد امـام    با این اتفاقات خونین، جمع 1361های خونین  عد از درگیرینام کنند. ب ثبت

ی حزب را پا ین کشیدیم. و هیچ حزب مسـتقل   گفت کار حزبی را تمام کنید. و آقای هاشمی رفسنجانی گفت: فتیله
وص غرب است. روحانیـت سـنتی کـه    گویند دموکراسی و حزب مخص را هم اجازه ندادند. هنوز فرماندهان سپاه می

دید، احساسی جذب مجاهدین شده بودنـد، بـه    می 42در مجاهدین حرف نو و عمل نو برای شرایط بعد از سرکوب 
یکباره به دشمن مجاهدین تبدیل شدند. نه تنها علیه مجاهدین بلکه علیه روشنفکر و هر تشکل و هر سازمانی. البتـه  

 ی بعد از انقالب هم باید توجه داشت.های روشنفکر به اشتباهات جریان
وگـوی تقـی    گفـت نـوار صـوتی   آورد. در  بینی مـی  مغرور کردن افراد بود. اسلحه غرور و خودبزرگ پیامد بعدی

طور بـود. مـن یـادم اسـت اریـک رولـو        شهرام و حمید اشرف این غرور نمود دارد. رجوی بعد از انقالب هم همین
ران آمده بود. آقای مهندس حمید نوحی کتاب او، فلسـطین آواره، را ترجمـه کـرده    نگار معروف لوموند به ای روزنامه

بود و با او رابطه داشت. بعد که فهمید حمید در سازمان است تمایل پیدا کرد که از مواضع سازمان هم مطلـع شـود.   
ناس خاورمیانـه و ایـران   آمد. آدم مطلعی هم بود. اصلیت تونسی داشت. کارش هر ماه یک بار به ایران می 51در سال 

آمـد بـا    کردیم. اول که می بود. آن موقع من و آقای نوحی و آقای ر یسی در بخش فرهنگی سازمان مجاهدین کار می
کرد، روز آخر قبل از رفتن  های سیاسی ایران مصاحبه و گفتگو می کرد. بعد با شخصیت ما یکی دوساعتی صحبت می
یک روز رجوی اسلحه به کمر  بسته بود. رولو به او گفت این اسلحه را باز کـن  کرد.  از ایران، باز با ما صحبت می

و شخصیت سیاسی شو شرایط ایران تغییر کرده، کار سیاسی باید کرد. اما همان استراتژی جنگ چریکی کـه رجـوی   
 2گذار جدی است.را به تقابل با انقالب کشاند، باعث بدبینی و نگاه امنیتی شد که هنوز در جمهوری اسالمی تاثیر

                                                      

ها نان و پنیر و نان و خرما بخورنـد و مـن ایـن     خوردم. بعد گفتم درست نیست که بچه غذای زندان خیلی بهتر از آنچه بود که در خارج از زندان می .1
کنم، سرهنگ دستور داد بـرای مـن    خوردم، بهانه آوردم که نفخ می ریختم. پرتقال نمی خورم و پس از چند روز، سه چهارم غذا را در سطل میغذاها را ب

 .(192 جلد سوم خاطرات مهندس میثمی، صکمپوت بیاورند، بخشی از کمپوت را خوردم، باقی آن را در توالت ریختم و سیفون را زدم. )

کنیم که صبح، ههر و شـب صـبحانه، نهـار و شـام او را      های رجوی پیشنهاد کردند که ما یک جایی برای لطفی در زندان تهیه می بچه در زندان قصر .2
داد. موسـی خیابـانی: لطفـی از تـو متنفـرم.       صفت به من در حمـام حولـه نمـی    ( مهدی خدایی321ببریم، اما نباید ارتباطی با جمع داشته باشد. )پیشین 

 .(311کارهایتان شدستآوردهای اید ولوییک قصر  را بسوزانید. )پیشین سعادتی: 
نظـری را   شود که تضادهای درون سازمان همان تضادهای درون خلق است، این تنـگ  داند به این توهم دچار می وقتی یک سازمان خود  را پیشتاز می

سازی مهارت داشـتم،   شمدار بمب  نبسته بودم... بیان اینکه من در زمینه بمب(. من خودم به خودی خود هیچ وقت مدار 16ها هم داشتند. )پیشین  فدایی
(. چرا با وجود اینکه فاز اید ولویی اعالم شده بود و من عمل مسلحانه را قبول نداشتم، به آن تن دادم؟ روزهای آخـر  161واقعاً درست نیست )پیشین 

 .(116اما تصمیم گرفتم، پس از این عمل بگویم. )پیشین اله طالقانی بگویم،  قرار بود که انشعاب کنم و به آیت
کننـد، یعنـی منتظـر     شود و آنها عمل می های خودجو  می ها و گروه گفتیم خط قهرآمیز مجاهدین وارد توده که آن ضربه اتفاق افتاد، می 1354در سال 

 .(321چنین عملیاتی بودیم. )پیشین 
گرفـت   خوردم، قضیه انشعاب هم تحت تـأثیر قـرار مـی    بوریوازی نخوردم چون اگر برچسب می خرده کاری و بیشتر هدفم این بود که برچسب محافظه

 (.155)پیشین 
خـود را بـا    بهرام آرام: رفیق سیمین به دلیل حاملگی و ترس از اینکه مبادا با موضع منفعل گرفتن... دینامیسم خود را تدریجاً از دسـت بدهـد، موافقـت   

 .(155طر  اعالم داشت. )پیشین 
دانستیم چرا فاز اید ولوییک لغـو شـد، ولـی بـه آن تـن دادیـم.        محسن مخملباف عمل مسلحانه کرده بود. بهرام پیشنهاد چند عمل انفجاری داد. ما نمی

از اَنـگ و  رویـم... فـرار    بوریوازی بچسبانند و بگویند از زیرعمـل درمـی   خواهند مارک خرده ( صمدیه گفت این کار خطرناک است. می21-26)پیشین 
 .(111و  116ایـم. )پیشـین    کنند، ما از آنها عقـب مانـده   هایی خودبخودی عمل می (. بهرام: گروه29-21برچسب بود که اشتباه و غیراصولی بود )پیشین 
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کاری مقدور نبود چطور مقدور نبود؟ بعد  گویند بجز جنگ چریکی هیچ که می گریزی است. این قانون پیامد دیگر
 42اکثر روحانیون ـ به جـز نهضـت مقاومـت ملـی ـ کودتـا را تأییـد کردنـد ولـی بعـد از سـرکوب              32از کودتای 

از روحـانیون در رابطـه بـا مجاهـدین هـم بـوده اسـت.        کردند. هرچند تعقیب بعضـی   روحانیون کار ضدرییمی می
کردند. تبعید رفتن آقای منتظری به طبس یک کار سیاسی بـود. مـردم    ی ضدرییمی می طرفداران آقای خمینی مبارزه

کشی کـرد   کرد مدرسه طالب را با پول خود لوله کرد. کمک آنها می طبس با یک روحانی آشنا شدند که با آنها کار می
ر معروف شد. دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد توانست چند سال کار کند. ادبیاتی منتشر کند و حرفی بزنـد.  و در شه

دوستان نهضت که مدرسه ساختند و انتشاراتی تأسیس کردند، هم همینطور. این قانون گریزی برای اپوزسیون از هـر  
د، از جمله فعالیت حسینیه ارشـاد را. همـه   سمی بدتر است. جنگ چریکی فعالیت دیگران را هم با مشکل روبرو کر

کنید و ما کارمان قانونی است. وقتی دست بـه   گوییم شما قانون را نقض می حرف ما با این حکومت این است که می
اسلحه برده شد قانون اساسی مشروطه که مترقی بود و به قول آقای مهندس میثمی، جرمی نکرده بود به محاق رفت. 

ا  ایـن را   کرده. آقای دکتـر جعفـری در مصـاحبه    است که شریعتی از استراتژی مجاهدین دفاع می ابهامی در جامعه
کـرد امـا دکتـر شـریعتی      از ایشان دیدم که گفتند آقای طالقانی از مجاهدین حمایـت مـی   ای نقض کرده. من مصاحبه

 مخالف بود. 
ضاوتی کرده است که با دیدگاه دموکراتیـک  دکتر شریعتی در رابطه با کودتای مارکسیستی در سازمان مجاهدین ق

هـا، اهـداف    کشـد و از آرمـان   ها را در ایران به نقد می شناسی او انطباق دارد. او عملکرد تاریخی مارکسیست و تاریخ
 آورم: کند. من این قضاوت دکتر شریعتی را در اینجا می اجتماعی و سیاسی سازمان مجاهدین دفاع می

بخـش، عـدالتخواه، علمـی،     در این شصت سال که از عمر این نهضـت آزادی از زمان لنین تا ما و، 
ایـم و پاسـخ هـر     گذرد، ما شصت سال خیانت، نامردمی و سازشکاری تجربه کرده انقالبی و غیره! می

ایـم. میـرزا کوچـک     ای بر سر یا خنجری از پشت دریافت کرده لبخند حُسن نیتی را تفی بر رو، ضربه
هـای طرارانـه و    هـای کثیـف، سـبعانه، زرنگـی     نـک مجاهـدان! و انتقـام کشـی    خان، دکتر مصدق و ای

شماری ها در دشنام و اتهام و حمله و حتی هتـک و قتـل علیـه     ها و غنیمت طلبی ترین فرصت رذیالنه
طـرف، اسـالمی کـه بـه میـدان آمـده، سـال  برداشـته و          اسالم، آن هم نه اسالم ارتجاعی، سنتی و بی

گذرانـد و جـز    داری جهـانی مـی   ا  را در پیکار با امپریالیسم و سـرمایه  اریخیترین لحظات ت هولناک
ها نه تنها  های محروم بر طبقه انگل استثمارگر شعاری ندارد، آن رهایی از استعمار و جز شوراندن توده

کنند، بلکه به نام وارث مهاجران و مجاهدان نخسـتین اسـالم    از اسارت و جراحت ما سوء استفاده می
اصر، از غیبت عزیزترین شهیدان، برای پر کردن رندانه و غاصبانه خالء وجود و حضور آنان بهره و مع

به جای تجلیل از اسالم و از میراث شهدای اسالم، به تحریف، توهین و تحقیر آنان و راه آنـان همـت   
 1کنند! گمارند و تمامی اتهامات دشمن را علیه آنان تثبیت می می

آمـده   4مجموعه آثار شماره « بازگشت به کدام خویش»تژی جنگ چریکی اولین قضاوت او در در رابطه با استرا
های ناهنجار موجود در بطن جامعه و زمـان بـه    وارد کردن واقعیت»است. در این قضاوت دکتر رسالت روشنفکر را 

 کند: داند و لذا سه اصل را بیان می می« احساس و آگاهی توده

                                                                                                                                                                     

هـای   ی شتوسـط چریـک  های نظامی عقب نیفتند... شرکت یک رفیق دختر در طر  اعدام فـاتح یـزد   بهرام آرام: تمایل داشتیم که رفیق دختر... از جریان
( بهرام آرام: سیمین آمادگی بـدنی نداشـت... بـرای    111فدا ی خلق  این تمایل را در من و احتمالً خود رفیق شسیمین صالحی  زیاد نموده بود. )پیشین 

داشـتم، نابینـا    (. اگر عینک مـی 151 کشیدم )پیشین گیرد، عمالً گاه بیش از حد معمول از او کار می اینکه نشان دهم که با او برخورد عاطفی صورت نمی
(. 154کند، ارتقاء پیدا کند و یک آموز  بـرای او باشـد. )پیشـین     (. یکی از اهداف هر عملیات این بود که آن فردی که عمل می146شدم )پیشین  نمی

رجـوی از اول توسـط   »گویـد کـه:    مـی مهنـدس میثمـی    (.212درگیری با دشمن خارجی باید متناسب با تضادهای درونی و تـوان مـا باشـد. )پیشـین     
 «گذاران به داشتن غرور متهم بود. بنیان

 .212و  211، صص 1آثار شماره  مجموعه .1
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توانند رهبری نهضت اصیل اجتماعی را در مرحلـه طبقـاتی آن    نفکر نمیهای روش کرده تحصیل -1
ها تجسـم   اند که اراده توده در آن ادامه دهند و به نیابت از خود مردم عمل کنند، بلکه این قهرمانان امّی

-یافته است و رو  و بینش و حرکت و استحکام فطری و ارادی خود را مستقیماً از متن اجتمـاع مـی  

 یشه در اعماق صمیمی و زاینده توده دارند.  گیرند و ر

اند و خود صاحب شخصیت انسانی و تشـخص طبقـاتی و اجتمـاعی     تا مردم به آگاهی نرسیده -2
های مذهبی و علمی خود که جنبـه فتـوایی و    اند و از مرحله تقلید و تبعیت از شخصیت روشنی نشده

رید و مراد و عامی و عالم و مأموم و امام اسـت( بـه   مقتدایی دارند )و رابطه میان آنها با مردم، رابطه م
اند کـه تـابع اراده و خـط مشـی      اند که در آن رهبران مرحله ای از رشد اجتماعی و سیاسی ارتقا نیافته

 اند. آگاهانه آنان

و بالخره با علم به اینکه، این، نه وجود استثمار طبقاتی، فقر و بـی عـدالتی و انحطـاط، بلکـه      -3
ها است کـه   های موجود و آگاهی درست وجدان اجتماعی و طبقاتی نسبت به آن ن واقعیتاحساس ای

 آورد و ... حرکت درست و آگاهانه انقالبی را پدید می

 کند: و بعد دکتر قضاوت خود را از مشروطه، پیش و پس از آن چنین بیان می
ردم آگاهی اجتماعی و بینایی علت ناکامی انقالب مشروطه ما جز این نبود که رهبران بی آنکه به م

سیاسی داده باشند، به هدایت خلق و راه حل نهایی پرداختند و یکبار دیگر همچـون پـیش و پـس از    
ای که به آگـاهی نرسـیده و فرهنـگ انقالبـی نـدارد جـز        آن، دیدیم که ثمره تحمیل انقالب بر جامعه

 مجموعه ای از شعارهای مترقی اما ناکام، نخواهد بود.
در نگـاهی سـریع   « تولد دوباره اسالم»در گفتار « ها دری »های قبل از شهادتش، دکتر شریعتی تحت عنوان  در ماه

 کند: بر فراز یک قرن، کار خود را چنین قضاوت می
کنند و  تر از آنچه دیگران تلقی می ای بسیار فقیرتر و کوچک های اخیر، من در محدوده در این سال

ای تنها و ضـعیف، کـاری را در هـرف بسـیار محـدود زمـانی و در        ویندهتصور، به عنوان معلمی یا گ
 شرایط بسیار محدودتر و دشوارتر اجتماعی، آغاز کردم.

کنـد.   ، ارزیابی مـی «توانست بهترین هم باشد می»و « در همان حال که بدترین بود»دکتر، شرایط زمان کار خود را 
جامعـه را بـا   « روشنفکر مسئول»و از سوی دیگر نسل جوان و به صحنه آمدن روحانیت و توده مذهبی از یک طرف 
داند ولی افسوس خـود را پنهـان    مثبت می« ایثار و انفاق جان»دو بعد پر شکوه تکیه فکری بر اسالم و سخاوتمندانه 

 گوید: کند و می نمی
 ، و اما افسوس! اما افسوس که در این هر دو راه شبه صحنه آمدن روحانیـت و روشـنفکر مسـئول   

چه نیروهایی به مهلکه افتادند و چه امکاناتی از دست رفت. اگر در آن سو، به جای مشتی نیرومنـد و  
کوبنده بر روی خصم، مشتی نیرومند و کوبنده بر این دیوارهای سترگ قرون وسـطایی کـه گرداگـرد    

ها  گاه ها و تکیه گاهآمد و راه را برای تابش نور به خلوت عقل و دین و اندیشه ما کشیده بودند، فرود می
گاه مذهب ما، آن روز هزاران  شد، آن مان باز می های دینی ها و احساس ها و اندیشه ها و حوزه و حجره

 .1آموزگار شهادت در میان توده داشت نه دو شهید
هـایش در جیـب    که دسـت  و در این سو، به جای آنکه نهضتی تنها بر روی سر  راه برود، در حالی

کرد کـه ایـن مـرد بـر روی دو پاهـایش راه بـرود و بـا         در هوا و معلق و رها، کاری می است و پاهایش
هایش کار کند و با سر  بیاندیشد. روشنگران به عمل پرداختند و کارگران ما محـروم و غـافلگیر    دست

ای تخدیر شده و فریفته دور از صحنه و محروم از این پیامبران بزرگ عصر خویش، پیامبرانی کـه از انبیـ  
                                                      

   اهلل غفاری است. اهلل سعیدی و آیت . منظور آیت1
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 اسرا یل برترند. بنی
یک قطـب  »کند که دو قطب روحانی و روشنفکر  شریعتی کار  را با این امید آغاز می 1342های پس از  در سال

کـدام نتوانسـتند و    ولی بـه قـول او هـیچ   « یک پنجه در هم فشرده گردند»و دو دستی که رویاروی هم بودند « شوند
کردنـد آن هـم کسـانی کـه      او، کـاری اینچنـین مـی   « ر بجای تنها گذاشتناگ»برخی نخواستند و اکثریت ندانستند که 

« اکنون هزارها، صدها هزار چرای راه فـرا راه ایـن مـردم بـود.    »، «اکثریتشان هم در ایمان و هم در ایثار از من برترند»
ـ  می« ترین اخالص عالی»انقالبیون جنبش چریکی را « انفاق جان»دکتر شریعتی ضمن اینکه  ی دریـ  خـود را   داند ول

 گوید که: عریان می
اما دری ! اما دری  که مردمی که به روشنایی بیشتر نیاز داشـتند، از روشـنایی محـروم شـدند و بـه      
جای آن شهیدانی یافتند، شهیدانی که در تاریخ، فرهنگ و ایمان ما هم کم نیستند و بلکه بسـیارند و از  

بود که این خلق را در پیرامون آرامگاه هر شـهیدی کـه   هر امت و ملت دیگری بیشتر؛ اما این ناآگاهی 
پرسـتان   در هر گوشه و هر نقطه و هر کوه و دره و صحرا و روستای این سرزمین افتاد، به صورت بت

خواهنـد، نـذر و نیازهـا و     کنند و آنچـه از آنـان مـی    های مجهولی طواف می جاهلی که بر پیرامون بت
نه است، رها کرد. به هر حال،در آن حال که ایـن اندیشـه بـیش از    های زنانه و کودکانه جاهال خواسته

تـرین لحظـات تجلـی     همیشه نیازمند نور روشنفکران و عشق توده بود و این نور و این عشق در عالی
نصیب، به هر حال بگذریم؛ کـار مـن نیـز     خویش بود، اما نگاه ما از هر دو بی نصیب ماند، یا لاقل کم

 ها ناگفته. ناتمام ماند و حرف
ای شـد کـه بـه     که باید به بازجو دروی بگویی و این شیوه گویی و نفاق است دروغاشکال دیگر جنگ چریکی، 

توانی دروی بگویی و در واقع نفاق داشته باشی. مثالً در ستاد مجاهدین در میدان ولیعصر کـه مـا بـودیم،     همه هم می
کرد. بعد از رفـتن مـادر    های آنچنانی از شهید می سعود تعریفامد با رجوی حرف بزند. م مادر یک شهید سازمان می

گفت چرا مرا از دستش خالص نکردید؟ وقت من را بیهوده تلف کرد! راجـع بـه آقـای طالقـانی کـه در فضـای        می
کردند. یک روحیـه نفـاق داشـتند. حتمـاً      گفتند در جلسه خصوصی جور دیگری صحبت می عمومی پدر طالقانی می

ای بودند. ولی اعضای سازمان بعـد از آنهـا در تـداوم خـود،      های مخلص و وارسته محسن هم انسانحنیف و سعید 
ام. یک کلمه دروی به بـازجو نگفتـه. گفتـه مـن دارم بـا       چنین شدند. مصاحبه دکتر شریعتی با بازجوهایش را خوانده

حضرت هم همین را  کنم و اعلی   میکنم. گفته من دارم یک اسالم مترقی مطر اسالم متحجر و مارکسیسم مبارزه می
 گویند و ما اختالفی نداریم. با این شیوه توانست ساواک را قانع کند و چندین سال کار فرهنگی کند. می

ـ کرد سخنم در مورد دروغگویی و نفاق است. اگر با مارکسیسم مبارزه )نقد( مـی  هـا   د کـه سـازمان را مارکسیسـت   ن
انـد و   هـا رقیـب   گفـت مارکسیسـت   زدند. اولً شریعتی می کت و انقالب و مردم، نمیای به ممل بردند. و چنین لطمه نمی

گفت  اند. در برخورد با مراجع، همیشه می دشمن نیستند و باید نقد شوند. هیچ وقت هم نگفت مسلمانان متحجر دشمن
است کـه شـریعتی گفـت     ها و دانشجوهاست. درست گفت امید من به طلبه  زنم. می فرزندی هستم که با پدرم حرف می

خواهم اسالم بدون آخوند بیاورم اما منظور  این بود که ما مکلّاها هم حق داریـم اجتهـاد کنـیم، اجتهـاد اسـالم و       می
 تشیع در اختیار محض روحانیون نیست. حرف اصلی او این بود.

کـنم:   یسی نقـل قـول مـی   از آنها بود. از آقای ر  و تقلید چشم و گوش بستهسازمان پیامد بعدی تقدس رهبران 
زده اسـت. انقـدر    کرده و نوک کفشش را به دیوار می کش استفاده نمی کرده از پاشنه سعید محسن کفشش را که پا می

هـا اینجـوری یـاد گرفتـه      بود. همه بچـه  بولوار کشاورز تا حدی سوراخ شده 444زده بود که آجر دیوار خانه شماره 
 بودند که کفش بپوشند!

شده بـود. حمـام در طبقـه مـا بـود. یکبـار شـاهد بـودم کـه رجـوی            رجوی مقدسب در ستاد که بودیم، بعد از انقال
خواست حمام برود. دو نفر قبل از او رفتند حسابی حمام را شستند و تمیز کردند و کیسـه کشـیدند، تـا رجـوی حمـام       می
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ه آقـای خمینـی یـک شخصـیت کاریزماتیـک      کردند. تحلیل مرکزیت و مسعود این بود کـ  کار را نمی برود. برای موسی این
 1است و ما باید یک شخصیت کاریزماتیک در مقابل او درست کنیم. او جا انداخته بود که باید کاریزماتیک و مقدس شود.

 کند رجوی هم باید بکند. کاری که آقای خمینی می همان نقل است که گفته بودابراهیم ذاکری  از
 کـه  بردند. رجوی جایی گفته بود مـا بایـد کـاری کنـیم     ن جمله را بکار میگفت همه آ اگر رجوی یک جمله می

 بردند. هایشان این عبارت را بکار می ها در تحلیل منظور  منتقدان سازمان بود، بال بیاورند. اکثر بچه ،ها این
 مبارزه به لحاظ مادی، عاطفی، خانوادگی، سیاسی و فرهنگی است. های مورد آخر هم افزایش هزینه

 سخن آخر

های چریکی قبل از انقالب با جمهوری اسالمی، جنگ هشـت   انقالب ایران، اتفاقات پس از انقالب، درگیری سازمان
، آنقدر پیچیده و وابسته به هزاران عامـل هسـتند   1311، جنبش سبز 16ساله، وقایع بعد از جنگ، جنبش دوم خرداد 

، 1361انداز ایران در مورد وقـایع بعـد از خـرداد     ی چشم نشریهطلبد. با کار سترگ  که روشن شدن هر کدام، کار می
و وقـایع بعـدی سـازمان     1351تا  1349گزاران سازمان، جنگ چریکی از  هنوز مسا ل زیادی است که در مورد بنیان

مجاهدین خلق در پیوستن بـه صـدام، انقـالب ایـد ولوییک، رقـص رهـایی، همکـاری بـا اعضـای راسـت حـزب            
اندرکاران باید  ی دوستان و دست ها و طر  براندازی جمهوری اسالمی، همه ریکا و اسرا یل و عربخواه ام جمهوری

ی مسـا ل   کاری التزامی، فقط افراد مرکزیـت از همـه   های چریکی و در شرایط امنیتی و مخفی نظر بدهند. در سازمان
ده و اآلن ضروری است که هر کـس در  ی فعالیت خود از امور مربوطه مطلع بو مطلع بودند و هر کس فقط در حیطه

هرجا بوده، مشاهدات خود را بیان کند تا نسل آینده قادر شود که تحلیلی جامع از جنبش چریکی و پیامدهای آن، به 
عین، سانسور بعضی از موارد، کمکی نه تنها به تحلیل درست جنـبش چریکـی    دست آورد. کتمان، آبروداری، غمض

 دارد. ی مملکت را باید بسازند، در ابهام و کمبود اطالعات نگه می که آینده را نانکند بلکه جامعه و جوا نمی
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