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نقـد جنبش چریکی که در ایـران از اواخر دهه ی1340  تا 
نیمـه ی دهه ی1350 اتفاق افتاده اسـت به لحاظ عاطفی 
و روانـی کار مشـکلی اسـت. از یکطـرف شـریف ترین، 
از  مردم دوسـت ترین،  عدالت خواه  تریـن،  ایثارگرتریـن، 
دوران  آن  تحصیل کـرده ی  جوانـان  خـود گذشـته ترین 
را می بینیـد کـه بـا علـم بـه کوتاه شـدن عمـر خـود و در 
شـرایطی کـه ظاهـرًا جامعـه بـه بن بسـت رسـیده بـود، 
دسـت بـه اقدامـی زدند  تـا جامعـه را از شـّر دیکتاتوری 
شـاه و وابسـتگی بـه غـرب نجـات دهنـد و راه توسـعه و 
پیشـرفت و انسـانی شـدن جامعـه را بـاز کنند و در سـر، 
عشـقی جـز نجـات و رفـاه خلـق نداشـتند و از طـرف 
دیگـر، همیـن جنبـش در تابسـتان 1355 در عرصـه ی 
و  نابـود می شـود  جامعـه  درون  در  مبـارزه ی چریکـی 
مبـارز ان یـا در درگیـری شـهید و یـا اعدام و یـا در زندان 
در دوران نضـج  درنتیجـه عمـاً  محبـوس می شـوند.  
جنبـش مـردم ـ در دی مـاه 1356 تـا 22 بهمـن 1357 
ـ نقـش تعیین کننـده ای در مدیریـت میدانـی انقـاب 
و تحقـق اهـداف آن ندارنـد و بلکـه بـا جنبـش چریکـی 
موجـب بـه قدرت رسـیدن روحانیت سـنتی می شـوند و 

و تخریـب بزرگوارانـی ماننـد دکتـر مصـدق، بنیان گذاران 
آیت الـه  شـریعتی،  دکتـر  خلـق،  مجاهدیـن  سـازمان 

طالقانـی و مهنـدس سـحابی اسـت.
نقـد ایـن آقایـان، چـه بداننـد و چـه نداننـد، در راسـتای 
منافـع نئولیبرالیسـم جهانـی اسـت کـه بایـد نیروهـای 
مقاوم ملی و مسـتقل با اندیشـه ی بومی را ابتدا از سـر 
راه بردارند و بعد به »مشـروطه ی« خود برسـند و تهاجم 
سـرمایه داری جهانـی را تسـهیل کننـد. نقـد مـا ماهیتـًا 
اسـتقال طلبی  دموکراسـی خواهی،  موضـع  از  نقـدی 
ضدلیبرالیسـم و نئولیبرالیسـم و سـازگار بـا سـاختار و 

ماهیـت جامعـه و وجـوه ملـی انقـاب اسـت.
بـه لحـاظ عاطفـی، نقـد جنبـش چریکـی کار سـختی 
اسـت. آنها مشـکات و زجرها و زحمت هایی کشـیده اند 
کـه بسـیار سـنگین و پرهزینـه بوده اند. نقد مـن متوجه 
آدم هـای بـزرگ و مسـن تر آن دوران هـم هسـت؛ آقـای 
طالقانـی و مهنـدس بـازرگان و دکتـر پیمـان و دکتـر 
سـامی و بنیان گـذاران حـزب ملـل اسـامی. مهنـدس 
بـازرگان در دادگاه زمـان شـاه خطـاب بـه دادگاه نظامی، 
جملـه ای می گوینـد کـه مـا آخریـن گروهی هسـتیم که 
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نامآوردهایم.

انقـاب مـردم بـا تحوالت بعدی به مسـیری مـی رود که 
اکنـون  شـاهد بحران هـای متعـدد آن هسـتیم که خطر 

فروپاشـی ایـران و تمـدن دیرپـای آن هـم، مـی رود.
ادامه دهنـدگان  انقـاب،  از  پـس  دیگـر،  طـرف  از 
سـازمان های چریکی با پشـتوانه ی ایثار گذشـته، دست 
بـه اقداماتـی زدنـد کـه فضـای سیاسـی جامعـه را بـه 
سـرعت امنیتیـ  نظامی کردنـد و اتفاقات ترکمن صحرا، 
کردسـتان و ترورهای بعد از خرداد 1360 توسـط سازمان 
مجاهدیـن خلـق و متعاقـب آن اعدام هـای دادگاه هـای 
انقـاب پیـش آمـد کـه فضـای جامعـه را بـه شـدت 
مسـموم سـاخت و در ایجاد وضع کنونی بسیار تأثیرگذار 
شـدو اینهـا همـه از پیامدهـای جنبـش چریکی اسـت. 
ازایـن رو، تحلیـل و نقد جنبش چریکی نـه تنها ضرورت 

دارد،  کـه امری واجب اسـت. 
توسـط  )نئولیبـرال(  رسـانه های  اخیـر،  سـال های  در 
ملـی،  جریـان  بـه  خـود  جـوان  دوسـتان  از  بعضـی 
اسـتقال طلب و بومی اندیـش ایرانـی در یکصـد سـال 
گذشـته ناآگاهانـه و در مواردی آگاهانـه، حمله می کنند؛ 
حملـه ی آنهـا نـه از موضـع نقـد  کـه بـه منظـور تحریف 
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بـه زبـان قانون با شـما صحبـت می کنیم. نخسـت  من 
فکـر می کـردم مهندس به ارتش شـاه و اعضـای دادگاه 
نظامـی هشـدار می دهد تا این هشـدار را به شـاه منتقل 
کننـد و عقانیتـی در او بـه وجـود آورنـد. بعدهـًا متوجه 
شـدم مهنـدس بازرگان بـا این جمله به جوانـان رهنمود 
می دهـد کـه جنـگ چریکـی را راه بیندازیـد. کسـانی که 
جزو باتجربه ترین شـخصیت های سیاسـی دوران بودند 

از ایـن جریـان حمایـت می کنند.
 نکتـه ی بعد این اسـت که منش و ایثار و مردم دوسـتی 
افـراد و سـازمان ها از اسـتراتژی آنهـا مسـتقل اسـت . 
انسـان هایی کـه فـدارکار و ایثارگـر و آرمان خـواه هسـتند 
اسـتراتژی  ممکن اسـت  دارنـد  انسـانی  ایدآل هـای  و 
درسـتی نداشـته باشـند. بایـد عـادت کنیـم کـه ایـن دو 
مقولـه را از هـم تفکیـک کنیـم و رابطه هـای عاطفـی و 
نوسـتالژیک را مقـدم بر مصالح ملی ندانیـم، مخصوصًا 
کـه اینجانـب معتقدم که نقد گذشـته هاـ  هر گذشـته ای 

ـ بـرای آینـده ی مـا الزم و مفید اسـت. 
نکتـه ی سـوم دربـاره ی علـم مبـارزه اسـت. علـم مبارزه  
علمی جهان شـمول نیسـت،  علمی منطقه ای و کشـوری 
اسـت. بحـث مـن ایـن اسـت کـه برخـاف کسـانی کـه 
می گوینـد ایدئولـوژی سـازمان مشـکل داشـته، مـن در 
ایدئولوژی سـازمان مشـکات جدی می بینـم ولی اینکه 
خودبهخـود بـه مارکسیسـم منجر شـود، نمی بینـم. من 
در اسـتراتژی مشـکل اصلـی را می بینم. آقـای مهندس 
میثمـی بهتـر می تواننـد درمـورد ایدئولـوژی بنیان گذاران 
سـازمان صحبـت کننـد چـون ایرادهایـی بـه آن گرفتـه 
بودنـد. اعتقاد من این اسـت که اگر سـازمان اسـتراتژی 
و سـاختار دیگری می داشت مشـکات ایدئولوژیک حل 
می شـد. بـه هرحـال بنیان گـذاران  نوگرایـی اسـامی را 
قبـول داشـتند، بینش عمیق )نـه هرچند تدوین شـده( 
نسـبت به اسـام داشـتند، با اسـام سـنتی خط کشـی 
کـرده بودنـد، مارکسیسـم را دشـمن بهشـمار نمی آوردند 
در  را  اصلـی  مشـکل  مـن  می دانسـتند.  رقیـب  بلکـه 
اسـتراتژی می دانـم. بنیان گـذاران سـازمان حتمـًا بایـد 
متوجـه ایـن مسـئله می شـدند کـه روحانیـت در آینـده 
یـک رقیـب قـوی خواهـد بـود و بایـد بـه طـور جـدی با 
آن بـه گفتوگـو بپردازنـد. یعنـی در آینده، دیـدگاه مذهب 
سـنتی به سیاسـت و قدرت مانند زمان آقـای بروجردی 
نخواهـد بـود، بلکه مذهـب زمان آقای خمینی اسـت که 
بـه میدان آمـده و جلوی هیئت حاکمه ایسـتاده اسـت. 
بعـد کـه ایشـان به نجـف تبعید شـد، کتـاب والیت فقیه 
را نوشـت. ایـن کتاب تئـوری به قدرت رسـیدن فقها بود. 
بنیان گـذاران سـازمان مجاهدیـن خلـق بـه این مسـئله 
توجـه نمیکننـد. آقالطفـی در خاطرات خـود می گوید ما 
همـراه حنیف نـژاد رفتیـم قـم و بـا خیلـی از روحانیـون 

ماقـات کردیم. موقع برگشـت که سـوار اتوبوس شـدیم 
حنیف نـژاد گفـت نبایـد معطـل روحانیت شـویم و از آنها 
انتظـار داشـته باشـیم. ایـن حرف بـه لحـاظ ایدآل هایی 
کـه داشـتند درسـت اسـت ولـی بـرای تأثیرگـذاری و 
تعامـل بـا یـک چنین نیـروی قوی خفتـه در حـوزه باید 

فکـری می کردنـد.
لطـف هللا میثمـی: حنیف نـژاد گفـت فایـده نـدارد 
چـون آقـای بهشـتی گفـت بیشـتر روی کتـاب راه طـی 
شـده کار کنیـد. حنیف نـژاد نتیجه گرفت کـه این توصیه 
یعنـی خودمـان کار کنیـم. هیچ وقـت رابطه بـا روحانیت 
را قطـع نکـرد. کتـاب امام حسـین را هـم احمـد رضایـی 

نوشـت و مـورد تأییـد روحانیـون قـرار گرفت.
حسین رفیعی: به روحانیت امید داشتید؟

میثمـی: بلـه. ایـن یک بحـث مسـتقل اسـت. وقتی 
مجاهدیـن شـروع کردنـد، تمامـی روحانیـت مطـرح از 

مجاهدیـن حمایـت کردنـد. 
رفیعـی: منظور من این اسـت که سـازمان باید فکری 
بـرای مسـئله ی روحانیـت و مذهـب سـنتی و فرهنـگ 
مذهبـی سـنتی می کـرد. در ادبیـات سـازمان بـه ایـن 
مسـئله برخـورد نمی شـود. نقـدی از روحانیـت سـنتی 
ایـن مـورد نمی بینیـد. حتـی در  و مذهـب سـنتی در 
کتاب هـای غیرعلنی هم بـه این مورد برخورد نمی شـود. 
همیـن اآلن آقالطفـی می گویـد مـا بـه روحانیـت امیـد 
داشـتیم. امـا بهنظـر مـن جملـه ی حنیف نـژآد کـه از 
آقالطفـی نقل کردم گویای این اسـت که تنها کسـانی که 
آن موقـع بـه لحـاظ فکری بـه بنیان گـذاران کمـک کرده 
بودنـد، کتاب هـای مهندس بـازرگان یا تفسـیر های آقای 
طالقانـی بـوده اسـت. مجاهدین از درون زنـدان به آقای 
جعفـری تبریـزی پیغـام داده بودند کـه روی نهج الباغه 
کار کنیـد، یعنی تا آن موقع روی نهج الباغه کاری نشـده 
بـود. یا نقـل قولی کـه می گویند حنیف نژاد در جلسـه ای 
در دانشـکده کشـاورزی کـرج متنـی از توضیح المسـائل 
را خوانـد و گفـت بـا ایـن نمی شـود بـا شـاه مبـارزه کرد؛ 
ایـن را می رسـاند کـه اوالً در کارهـای روحانیـون چیـز 

مهمـی بـرای طـرح خـود نمی دیده انـد و ثانیـًا اجبـارًا 
متکـی به خودشـان شـدند. در بحث مطالعـات مذهبی 
و ایدئولوژیـک و شـناخت هـم مسـتقل بودنـد و بـرای  

نیـروی روحانیـت، فکـری نکردند. 
دکتـر شـریعتی بـرای ایـن نیرو فکر کـرده بـود. او بیش 
از نود درصد نیرویش را روی این مسـئله گذاشـت. علت 
این کـه دکتـر همیشـه می گفـت اآلن شـرایط انقابـی 
فراهـم نیسـت و تا ایـن دیوار بتونی تحجـر فرونریزد هر 
انقابـی خیانـت اسـت، ایـن مسـئله را نشـان می دهـد. 
کتاب هـای دکتـر را کـه ببینیـد تقریبـًا درصـد باالیـی از 
آن هـا آگاهی بخشـی در مـورد مذهـب سـنتی و پـاک 
کـردن تحجـر از چهـره ی اسـام اسـت. دکتر شـریعتی، 
تحجـر مذهبـی را بسـیار خطرنـاک می دیـد. بعضـی از 
اعضـای سـازمان مجاهدیـن خلـق، انتقـاد می کننـد که 
چـرا دکتـر مسـتقیمًا به شـاه انتقـاد نکـرد. درگیری های 
بـا دکتـر شـریعتی داشـتند.  ایـن زمینـه  شـدیدی در 
آقـای رهنمـا در کتـاب خود در مـورد شـریعتی، نقل قول 
می کنـد، گفت وگویـی را کـه احمـد رضایـی و دکتـر در 
حسـینیه ارشـاد دارند و احمد می گوید چرا زیر لوسـتر و 
روی مبـل درس می دهـی؟ دکتـر جواب می دهـد روزی 
کـه مـردم تو را در خانه هایشـان راه بدهند و از تو حمایت 
کننـد، خواهـی فهمید من چـه کار کردهام. یکبـار هم در 
سـال 51 خـود مـن شـاهد بـودم؛ صدیقه رضایـی که ما 
آن موقـع او را نمی شـناختیم، تـا دکتـر پشـت میکروفن 
رسـید از سـالن باالیی حسینیه ارشـاد داد کشید که االن 
وقـت ایـن حرف هـا نیسـت و وقت مبـارزه اسـت. دکتر 
سـکوت کـرد و حـرف خانـم رضایـی چنـد دقیقـه طـول 
کشـید. بعـد دکتـر صحبت را شـروع کـرد و توضیـح داد 
کـه انقـاب تـدارکات و مقدمـات دارد. دکتـر در کتـاب 
چـه بایـد کـرد، بـرای چنـد ده سـال )دو تـا سـه نسـل( 
برنامـه ی تحقیقاتـی اعـام می کنـد. نشـان می دهد که 
شـرایط انقاب بـا اهداف اسـام نجات بخـش، از دید او 
فراهـم نیسـت. بعد از زنـدانـ  در سـال های 54 تا 56ـ  
و در کتـاب گفت وگوهـای تنهایـی به جنبـش چریکی به 
تفصیـل می پـردازد. بـا طنز خـودش می گوید کجا رسـم 
اسـت جنبش با سـرش راه برود؟ جنبش روی سـرش 
راه می رفـت و بـه بنیان گـذاران جنبـش چریکـی خطاب 
می کنـد کـه پایتـان رو بـه هـوا بـود و دسـتانتان هـم در 
جیبتـان؛ پیشـتاز نبایـد خـودش را اینطـوری بـه خطـر 
بینـدازد. مـن این غفلـت را اولین اشـکال در اسـتراتژی 
سـازمان می دانـم. یعنـی همانطـور کـه مارکسیسـت ها 
توجـه جـدی بـه مذهب سـنتی نداشـتند، سـازمان هم 

نداشـت و آینـده ی آن را پیش بینـی نمی کـرد.
آقـای محمـدی گرگانـی می گوید مـا 8 هزار سـاعت کار 
اسـتراتژیک کردیـم. آخر این چه کار اسـتراتژیکی اسـت 

من مشکل اصلی را در استراتژی 
می دانم. بنیان گذاران سازمان حتمًا 
باید متوجه این مسئله می شدند که 
روحانیت در آینده یک رقیب قوی 

خواهد بود و باید به طور جدی با آن 
به گفت وگو بپردازند
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کـه در همـان شـهریور 50 سـازمان شکسـت خـورد! در 
گفته هـای تمام دوسـتان هم بود کـه 80 درصد کادرهای 
و  1350 گرفتنـد  شـهریور  در  را  سـازمان  همه جانبـه ی 
تعدادی که ماندند درگیر کار مسـلحانه شـدند و فضا هم 
امنیتـی شـد و در مـدت زمـان کوتاهی همـه ی کادرهای 
مجرب و تربیت شـده ی نیروهایشـان را از دسـت دادند؛ 

این یعنی اسـتراتژی شکسـت خـورده. 
دومیـن اشـکال در بنیان گـذاران راجـع بـه مارکسیسـم 
اسـت. مارکسیسـم در آن مقطـع بـه لحـاظ تبلیغـات 
کشـورهای  و  سیاسـی  ادبیـات  و  کتـاب  و  جهانـی 
کمونیسـتی و جنبش هـای مردمی، در اوج بـود. یکی از 
دوسـتان هـم گفـت که کتابـی از آثـار شـادروان مهندس 
بـازرگان از شـرکت سـهامی انتشـار گرفتـه بودنـد و تـا 
مدت هـا خوشـحال و سـرحال بودنـد که ما مسـلمان ها 
هـم چیزی برای گفتـن در مقابل مارکسیسـت ها داریم. 
یعنـی مارکسیسـت ها همـه چیـز داشـتند و مسـلمانان 
اینکـه  احسـاس کمبـود می کردنـد. جالـب  روشـنفکر 
اسـت سـازمان می گوید مارکسیسـم علم مبارزه اسـت. 
همین جـا مطـرح شـد کـه یکـی از کتاب های کاسـیک 
مارکسـیم، ماننـد هیجدهـم برومـر، جنـگ طبقاتـی در 
فرانسـه،و ماننـد آن را نخوانده بودند. چنـد کتاب از لنین 
در سـال های 20 تـا 30 توسـط حـزب تـوده ترجمه شـده 
بـود. آقـا لطفـی می فرماینـد ترجمه ی فارسـی یک جلد 
از کتـاب سـرمایه را از فرانسـه آوردند که کتـاب »اقتصاد 
بـه زبـان سـاده« سـازمان اسـتخراج از همـان یک جلد 
اقتصـادی مارکـس 5  اسـت درحالـی کـه کتاب هـای 
جلـد اسـت که سـه جلـد آن کاپیتـال اسـت . هیچ کدام 
از کتاب هـای اصلـی مارکـس را نخوانـده بودنـد. دو یـا 
سـه کتـاب از لنیـن، آن هـم کتاب هـای مبارزاتـی لنیـن 
کـه ترجمه شـده بـود، خوانـده بودند، حتی نقـد لنین به 
سوسیالیسـت های انقابـی و طرفـداران جنـگ چریکی 
آن موقـع در روسـیه را نخوانـده بودنـد؛ آن را غمض عین 
کـرده و یـا از آن مطلـع نبوده اند! بعد هـم چهارجلد کتاب 
را وزارت خارجـه چیـن ترجمـه کـرده بـود کـه هرکسـی 
اروپایـی  مارکسیسـم  بـا  می شـد  متوجـه  می خوانـد 
هم خوانـی نـدارد. مائـو در آن کتاب هـا، مارکسیسـم را 
چینـی کـرده بودند. کار مائو، بهعنوان یک چینی، درسـت 
بـود و بـه نتیجـه هم رسـید. پـس مارکسیسـم را عمیق 
و گسـترده مطالعـه نکـرده بودنـد. بـه چه جرأتـی گفتند 
مارکسیسـم علم مبـارزه اسـت؟ آنهم در سـطح جهان و 

در کشـورهای اسـامی؟!
فقـط یـک تجربـه ی موفـق در امریـکای التیـن بـوده و 
آن هـم کوباسـت. بقیه ی مبـارزات تا آن موقـع، هندوانه 

دربسـته و بعـد هـم که بـدون نتیجـه بودند.
میثمی: کوبا هم مارکسیستی نبود. ملی بود.

حسـین رفیعـی: بله مارکسیسـتی نبـود و کاسـترو 
امریـکا  فشـارهای  دلیـل  بـه   1960 در  را  خـودش 
مارکسیسـت اعـام کـرد، آنهـم از روی اجبار که شـوروی 
در مقابـل توطئه هـای امریـکا، از آن حمایـت کنـد و رژی 
دبـره آن را تئوریـزه کـرد بـرای کوبـا نـه بـرای کل جهـان! 
ایـن  خـأ مطالعـه ی دقیـق و گسـترده از مارکسیسـم، 
بایـد  را  مارکسیسـم  این هـا  بـود.  اشـکال  بزرگتریـن 
برمی گـردم.  شـریعتی  دکتـر  بـه  مـن  می شـناختند. 
شـریعتی دو کار کـرد: اول گفت مارکسیسـم دشـمن ما 
نیسـت و رقیب ماسـت، اما باید بی رحمانه مارکسیسـم 
را نقـد کنیـم و ایـن کار را کـرد. از آن گذشـته، پیشـتر 
مرحـوم جـال آل احمـد و خلیـل ملکـی در سـال 26 از 
حـزب تـوده جدا شـده بودند. پـس، آن موقـع تجربه ی 
ایرانـی برخـورد بـا اسـتالین را داشـتند. بمانـد کـه آندره 
ژیـد در سـال 1936 ایـن کار را کرده بـود. ژید عضو حزب 
کمونیسـت فرانسـه بود و برای آشنایی با شوروی مهمان 
اسـتالین شـد. او که طی دو یا سـه ماه سراسرشـوروی 
را گشـت، می گویـد روز تولـد اسـتالین رفتم پسـتخانه و 
تلگـراف نوشـتم کـه رفیـق اسـتالین تبریـک می گویـم. 
مأمـور پسـت بـا عصبانیت کاغـذ را پرت کـرد و گفت این 
مزخرفـات چیسـت؟ بنویـس رهبـر کارگران جهـان، پدر 
پرولتاریـا!. ژیـد می گویـد همانجـا فهمیدم که اسـتالین 
دیگـر بـرای مـن مـرده  اسـت. این هـا را آقایـان نخوانده 
یـا توجـه نکرده بودنـد. کتاب ژید توسـط آل احمد ترجمه 
شـده بـود. آقـای لطفـی و آقـای رئیسـی می گوینـد تـا 
زمـان حنیف نژاد سـازمان دموکراتیک بـود؛ یعنی حنیف 
حـرف  و نقد هـا را گـوش می کـرد. بعد از آن، نحـوه ی کار 
اینطور شـد که با شروع کار مسـلحانه، 90 درصد وقتشان 
را مسـائل امنیتـی و حفاظتـی می گرفـت. مرکزیت خدا 
و دموکراسـی فرامـوش شـد و فقـط سانترالیسـم ماند. 

خـود آقالطفـی می گوید بـا دلفانی سـال 42 زندان بودم 
و متوجه شـدم که  تمایل هم جنس بازانـه دارد. مرکزیت 
سـازمان از من مشـورت در مورد او نگرفتند که آیا صاح 
هسـت از او اسـلحه بخریـم یا نـه؟ حداقل درمـورد یک 
آدم منحـرف جنسـی، شـک و تردیـد جایز بـود. او پس 
از زنـدان 1342، بـا سـاواک همـکاری می کـرد و تلـه ای 
بـرای به دام انداختن سـازمان مجاهدیـن خلق بود. خدا 
کـردن سانترالیسـم یعنـی این! ایـن دو موضـوع، یعنی 
نقد مذهب سـنتی و شـناخت دقیق و نقد مارکسیسـم، 
بـه لحـاظ نظـری در اولویـت مبـارزان مسـلمان طرفـدار 
جنـگ چریکی آن زمان نبود، سـازمان روی مارکسیسـم 

کار نکـرد و آن را نقـد نکرد. 
اسـتاد محمدتقـی شـریعتی و دکتـر شـریعتی هزینه ی 
سـنگینی دادنـد ولـی مثـل هزینه هـای چریک هـا نبود. 
رهبـران جنبـش چریکـی محرمانـه کتـاب می نوشـتندو 
توزیـع آن بسـیار محـدود بـود. دوسـتی می گویـد آقای 
مطهـری آمـد و گفـت این هـا ابوذرهـای مـا هسـتند و 
هوایشـان را داشته باشید. سـعید شاهسوندی می گفت 
پـس از شـروع جنگ چریکـی، آنقدر پول برای سـازمان 
آمـد کـه نمی  توانسـتیم پول هـا را جمـع کنیـم. یاسـر 
عرفـات پیغـام داد کـه هـر امکاناتی می خواهیـد بگویید 
برایتـان بفرسـتیم. اولیـن امریکایـی را که سـازمان ترور 
کـرد، ماننـد بمـب ترکیـد. درصورتی کـه گرو ه هایـی کـه 
می خواهنـد دسـت بـه ایـن کار بزننـد بایـد بـرآورد کنند 
کـه پتانسـیل آزاد شـده را چگونـه بـه کار گیرنـد و بـا 
بسـیج رژیـم چگونـه مقابله کننـد؟ حنیف نـژاد در دادگاه 
اول بـه حبـس ابـد محکـوم می شـود. می گوینـد مگـر 
می شـود بنیان گـذار فقـط حبس ابـد بگیـرد؟! در دادگاه 
دوم دفـاع ایدئولوژیـک می کنـد تـا اعـدام شـود. تصـور 
غلـط این اسـت کـه با اعـدام او صدهـا حنیف نـژاد بروز 
می کنـد. خـود حنیف نـژاد چقـدر تـاش کـرده بـود کـه 
حنیف نـژاد شـود. مگـر بـه همین سـادگی اسـت؟ دکتر 
قهـاری می گویـد مهندس میثمـی بدون چشـم و بدون 
یـک دسـت در ایـن چهل سـال چقدر بـه ایران و اسـام 
خدمـت کـرده ؟ اگر آن ها هـم مانده بودند و ایـن کارها را 
می کردنـد و حداقل صد کتاب در زمینه ی آگاهی بخشـی 
جامعـه منتشـر می کردند، با آن عشـق و عاقـه و انرژی 
فوق العـاده ای که داشـتند، چه دسـتاوردی داشـتند؟ آیا 
مملکـت اینطـور می شـد؟ جنبـش چریکـی خـودش و 

مملکـت را آتـش زد. 
سـازمان مجاهدیـن قبـل از تدوین کامـل و همه جانبه ی 
ایدئولـوژی دسـت به اقـدام زد. می بینید کـه علیرغم آن 
همه حماسـه و ایثار و شهادت، از کارهای فکری سازمان 
در جامعـه خبـری نیسـت چـون کار کمـی کردند. سـال 
44 شـروع کردنـد تـا سـال 47 و در ایـن سـال حمایت 

سازمان باید فکری برای مسئله ی 
روحانیت و مذهب سنتی و فرهنگ 
مذهبی سنتی می کرد. در ادبیات 

سازمان به این مسئله برخورد 
نمی شود. نقدی از روحانیت سنتی 

و مذهب سنتی در این مورد 
نمی بینید. حتی در کتاب های 

غیرعلنی هم به این مورد برخورد 
نمی شود
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را جلـب کردنـد.  طالقانـی  آقـای  و  بـازرگان  مهنـدس 
آقـای عبـدی )نیک بیـن( می گفـت سـال 47 رفتیـم با 
مهنـدس بـازرگان و آقای طالقانی صحبـت کردیم. من و 
سـعید محسـن و حنیف نژاد رفتیم و من صحبت کردم. 
می گویـد مهنـدس بازرگان از این مسـئله کلی به هیجان 
آمـد. پس از ایـن ماقات، مهندس بـازرگان به مهندس 
سـحابی گفتـه بـود که من حاضـرم خا نه ام را بفروشـم و 

بـه این هـا بدهـم تا خـرج مبـارزه کنند!
میثمی: این مسئله بعد از قضیه هواپیماربایی بود.

حسـین رفیعـی: اآلن 55 سـال از آن ماجراهـا گذشـته. 
آنهـا اول بایـد ایدئولـوژی رهایی بخـش خـود را تدویـن 
می کردنـد و زوایـای ایدئولـوژی را می دیدنـد تـا بفهمنـد 
از ایـن ایدئولـوژی چـه درمیآید. خودشـان هم می گفتند 

اول ایدئولـوژی بعـد اسـتراتژی بعـد تاکتیک. 
اگـر درون سـازمان، مارکسیسـم نقـد شـده بـود، اعضـا 
روحانیـت سـنتی هـم  نقـد  نمی شـدند؛  مارکسیسـت 
همینطـور. ایـن بـود کـه عـده ی کمـی همچـون آقـای 
مهنـدس میثمـی بـر خـط مستقیمشـان ماندنـد. ولـی 
عمـاً رجـوی سـازمان را بـه خـط استالینیسـم بـرد و با 
همـان اسـتراتژی جنـگ چریکـی بـا جمهوری اسـامی 
هـم درگیـر شـد. تقـی شـهرام هـم ضربـه 54 را زد کـه 

می گویـم.  را  پیامدهایـش 
انسـان های  و  باصاحیـت  انسـان های  نابـودی  اول- 
و  حنیف نـژاد  بـود.  انقـاب  آینـده ی  هدایت کننـده ی 
سـعید محسـن و بقیـه بهسـادگی حنیف نـژاد و سـعید 
محسـن نشـده بودند. این هـا در دادگاه کوتـاه نیامدند که 
بهقـول آقـای مهنـدس میثمـی بگوینـد قانون اساسـی 
را قبـول داریـم. در دادگاه گفتنـد نـه قانـون، نـه نظـام و 
بیـن  از  باصاحیـت  انسـان های  ایـن  شاهنشـاه!  نـه 
رفتنـد و موقعـی کـه موتور بزرگ روشـن شـد انسـانهای 
باصاحیتـی از روشـنفکران دینـی نوگرا حضور نداشـتند. 
دوم- مسـئله ایـن اسـت کـه ایدآلیسـم حاکم بـر ذهن 
آقایـان در بسـتر عـدم آمادگـی جامعـه بـود. کسـانی از 
طرفـداران جنبـش چریکـی که کتـاب نوشـتند و تحلیل 
کردنـد گفتنـد جامعه آمـاده ی انقاب اسـت و باید ابهت 
دسـتگاه سـرکوب را بشـکنیم تـا تـرس مـردم بریـزد و 
موتور بزرگ روشـن شـود درحالیکه جامعه اصاً آمادگی 
انقاب را نداشـت. قشـر روشـنفکر متوسـط ناراضی بود 
امـا پـول نفـت آمـده بـود و رفـاه و کار ایجاد شـده بود و 

تـوده ی مـردم راضی تر از گذشـته بـود. و
سـوم- رادیکال کـردن جامعـه بـود. درسـت اسـت که در 
جنبـش چریکـی 340 نفر شـهید شـدند و در آسـتانه ی 
انقـاب 5 هـزار نفر زندانـی بودند، اما در  روندی از سـال 
47 کـه بـا گـروه فلسـطین مبـارزه ی مسـلحانه بـا رژیم 
مطـرح شـد تا بهمـن 57، چند صد هـزار نفر بـا زندان و 

جنبـش چریکی سـروکار داشـتند و در ایـن رابطه صدمه 
دیده بودند. قشـر متوسـط شـهری رادیکال شـد و پس 
از دی مـاه 1356 و مقالـه ی توهین آمیـز به امام خمینی، 
تفکر و عمل مذهب حوزوی رادیکالیسـم را تشـدید کرد.
میثمـی: مـا که بیسـیم گـوش می کردیـم، روزی 20-

30 دسـتگیری مشـهود بـود کـه بعضـی آزاد می شـدند، 
بعضـی دسـتگیر و بعضـی هم بـه گروهی می پیوسـتند.

حسـین رفیعی: چهارسـالی کـه من در سـال های 47 تا 
51 در تهـران دانشـجو بـودم، در 16 آذر هـر سـال چند ده 
نفـر از دانشـجویان را می گرفتند و بـه قزل قلعه می بردند 
و ممکـن بـود یـک هفته نگه دارنـد، اما اینها بـا رفتن به 

زنـدان رادیکال و سـمپات جنبش چریکی می شـدند.
برخورد خشـن حکومـت حتی با مردم عادی باعث شـد 
که جامعه به شـدت رادیکال شـود. در سـال های بعد از 
جنبـش چریکـی و آن مقاومت ها و روحیه های عشـق و 
شـهادت، »ابهت« سـاواک هم فروریخـت. تکنیک های 
جنـگ چریکـی پیشـرفت کـرد و تکنیک هـای سـاواک 
هـم دگرگـون شـد. هلمـز کـه قبًا رئیس سـازمان سـیا 
در امریـکا بـود، متخصـص جنگ های چریکی بـود. او را 
سـفیر امریکا در ایران کردند که مبارزات ضدچریکی را از 
نزدیـک هدایـت کند. اوایـل می گفتند یـک روز مقاومت 
بعد می گفتند سـه سـاعت مقاومت کافی سـت. در سال 
1975، دکتـر رئیسـی گـزارش کمیته ای از سـنای امریکا 
را داشـت کـه آن ها هـم این قضیـه را تقریبـًا پیش بینی 
رادیـکال  را  جامعـه  بودنـد کـه جنـگ چریکـی  کـرده 
می کنـد و عـده ی بیشـتری به جنبش چریکـی خواهند 
پیوسـت. البتـه ایـن پیش بینـی دوم آنهـا اتفـاق نیفتاد. 
این هـا باعـث تسـریع انقـاب می شـود درصورتی کـه بـا 
معیارهـای توحیـدی بنیان گـذاران مجاهدیـن، جامعـه 
بـود  قـرار  معیارهایـی کـه  بـا  نبـود.  انقـاب  آمـاده ی 
جامعـه ی دموکراتیـک آزاد همـراه بـا عدالـت و رعایـت 
کرامـت انسـانی ایجـاد شـود، آمادگـی نداشـت . ولـی 
شـرایط انقابـی فراهـم شـد تـا تنهـا نیـروی متشـکل 
جامعـه کـه تا آن موقـع عمدتًا غیرسیاسـی بـود، میوه را 

بچینـد؛ یعنی روحانیـت عمدتًا غیرسیاسـی. 
چهـارم- جنـگ چریکـی، خردسـتیزی و قانون گریزی را 
در ایـران رشـد داد و هیجـان و خشـونت را تقویـت کـرد. 
کسـی تعریـف میکـرد کـه در زمـان شـاه موقعـی کـه 
تخلف هـای رانندگـی 100 تومـان شـد، کـه مبلـغ زیـادی 
در آن موقـع بـود، تقی شـهرام سـوار یک ماشـین گرانی 
شـده بـود و عمـدًا چراغ قرمـز را رد می کـرد و موقعی که 
پلیـس راهنمایـی او را دسـتگیر می کـرد فـورًا صد تومان 
را پرداخـت می کـرد! او می خواسـت تـرس از پلیـس را 
بشـکند. مهندس میثمی، یک مهنـدس نفت باتجربه ی 
امریکادیـده بود که باید بمبی می سـاخت و در مراسـمی 
منفجـر  رضاشـاه  پـای مجسـمه ی  مـرداد،  ماننـد 28 
می کـرد. تأثیـر ایـن کار در جامعه چقدر بود؟ همکاسـی 
مـن، آقـای صفـار، اول کـه می خواسـت بمـب را در پای 
مجسـمه ی رضاشـاه بگـذارد و چـون در آن زمان سـینما 
تعطیل شـد، بمـب را به خودش چسـباند و داخل راه آب 
رفـت کـه بمب خودش را کشـت. در کتـاب روند جدایی، 
در فصلـی از کتـاب، دیدگاه رجـوی را راجع به امریکا بعد 
از هفـت سـال کـه در زنـدان بـود و فرصـت مطالعـه هم 
داشـت و بسـیار اشتباه و سـطحی بود، نقد کرده بودیم؛، 
حتـی امریـکا را هـم درسـت نمی شـناختند. همـه چیـز 

جنـگ چریکی  شـده بود. 
بعد از سـال 50 کتاب های حوزه اندیشـه ی مارکسیستی 
بومـی، مربـوط به بیژن جزنی اسـت که در زندان نوشـته 
بـود. بعـد از سـال 50، یـک اثر مکتـوب قوی از سـازمان 
مجاهدیـن نمی بینیم. در سـتاد مجاهدین کـه بودیم، در 
سـال 1358 می گفتنـد بگذارید مسـعود تبییـن جهان را 
تدریس کند، آن وقت همه ی مارکسیسـت ها مسـئله دار 
می شـوند. تبییـن  جهـان کتـاب اوپاریـن بـود کـه قبـًا 

ترجمه شـده بود. 
لطـف هللا میثمـی: آن کتـاب نبـود. حتـی ده درصـد آن 
کتـاب هم نبـود. تصادف نیک و تصادف مارکسیسـت ها 

را می خواسـت رد کنـد.
منشـأ کارشـان، کتـاب  بگویـم  می خواهـم  رفیعـی: 
اوپاریـن بـود نـه قـرآن و متـون مذهبی و اسـتدالل های 
عرفانـی و اشـراقی. نوعـی خردسـتیزی بـا منابـع بومی 
بـود و  دنبالـه روی از منابع مارکسیسـتی. یکـی از آقایان 
همیـن جلسـه گفـت کـه احسـاس ضعفـی نسـبت بـه 

مارکسیسـم می کردنـد. 
میثمی: بومی که خردستیز نیست.

رفیعـی: نگفتم اندیشـه ی بومی، خردسـتیزی اسـت. 
یـک نوع خردسـتیزی بـا منابع بومـی بود. رفتـن دنبال 

اوپاریـن و ترجمـه ای اندیشـیدن، اینها بود.
پنجـم- تبدیـل حامیـان بـه دشـمنان خطرنـاک بـود. 
آقای الجوردی بازاری و سـمپات سـازمان بـود. در دوران 

اگر درون سازمان، مارکسیسم 
نقد شده بود، اعضا مارکسیست 

نمی شدند؛ نقد روحانیت سنتی هم 
همین طور. این بود که عده ی کمی 
همچون آقای مهندس میثمی بر 

خط مستقیمشان ماندند
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شـاه شـدیدًا شـکنجه شـده بـود کـه مهره هـای کمرش 
بـه شـدت آسـیب دیـد. بعـد هـم در زنـدان تبدیـل بـه 
ضدمجاهد و ضدتحصیل کرده و ضدروشـنفکر شـد و آن 

کشـتارها و دشـمنی های گسـترده انجـام شـد.
میثمی: بعد از آن اتفـاق و برخوردهای رجوی اینطوری 
شـد. جناحـی در موتلفه بودند که مصدقـی بودند و به ما 
خانـه تیمـی می دادنـد. رجایـی مـا را به شـاه عبدالعظیم 
بـرد و 7-8 تـا خانـه امـن نشـان مـا داد که یکـی از آنها 
متعلـق بـه آقایـان اسـامی و رضـا درخشـان بـود که در 
انفجـار حـزب جمهـوری شـهید شـدند. جنـاح مصدقی 
ـ مجاهدینـیـ  نهضـت آزادی در موتلفـه بـود. الجـوردی 

مصدقـی بود.
رفیعـی: روحانیـون و حامیانـش، افتخـار می کردنـد 
پشـت سـر مجاهدیـن نمـاز بخواندنـد. مرحـوم رجایـی 
در دیـوار خانـه اش جـای امنـی سـاخته بود بـرای پنهان 
از  بعـد  کـردن اسـلحه ی مجاهدیـن خلـق. الجـوردی 
اعـدام  بی مهابـا  و  می شـود  تهـران  دادسـتان  انقـاب 
می کند. مهمتر، مسـئله سـپاس سـال 55 اتفـاق افتاد. 
کسـانی کـه 5-6 سـال و حتـی 12 سـال زنـدان بودنـد 
و زنـدان را خـوب تحمـل کـرده بودنـد بـه یکبـاره گفتنـد 
هرمبـارزه ای بـه نفـع مارکسیسـت ها تمام می شـود و ما 
پـول و شـرفمان را بـه پـای مجاهدین ریختیـم و این ها 
مارکسیسـت شـدند. این تحلیلشـان بود که مبارزه دیگر 
فایـده نـدارد. کیـوان صمیمـی می گویـد بهـزاد نبـوی در 
اوایـل مجلـس اول پیشـنهاد داد که سـازمان را باید هل 
دهیـم کـه دسـت بـه اسـلحه ببرنـد و بعـد آنهـا را جمع 
کنیـم و چنـد نفـر را اگـر اعـدام کنیـم همـه چیـز حـل 
می شـود و این هـا هسـتند کـه در آینده برای ما مشـکل 
ایجـاد می کننـد. مرحـوم بهشـتی جلـوی او ایسـتاد و 

گفـت قصـاص قبـل از جنایـت نمی کننـد.
میثمی: کیوان شاهد این ماجرا بوده.

رفیعـی: کیـوان می گویـد مـن شـیراز بـودم و بـه من 
تلفـن کردنـد کـه قـم بـروم و ایـن ماجـرا در قـم بـوده. 
فـرد، پـول و عمـر و همه چیزش را برای اسـام گذاشـته 
و از داخـل سـازمان، تقی شـهرام و بهـرام آرام در می آیند 
و دیگرانـی کـه قیدوبنـدی بـه اسـام و فرهنـگ مـردم 
ندارنـد. کسـی کـه 30-40 سـال مسـلمان زاده و مقیـد 
بـوده بـه یکبـاره فرومی ریـزد و مارکسیسـت و هرهری-

می شـود! مذهب 
اسـت.  ششـم-  مشـی  کشـتن چریک هـای زخمـی 
درمـورد چریک هـای فدایـی، می گوینـد شـخص حمید 
اشـرف سـه نفـر از زخمی هـا را در درگیـری بـا سـاواک 
چریـک  یـک  سـال 55  در  می گوینـد  اسـت.  کشـته 
پرسـید مـا 5 سـال اسـت داریـم مبـارزه می کنیـم، چرا 
موتـور بـزرگ روشـن نمی شـود؟ مسـئولین گفتنـد این 

سـوال بودار اسـت و در ادامه به زیر سـوال بردن جنبش 
چریکـی و همکاری با سـاواک می کشـد. او را کشـاندند 

کنار شـهر و کشـتند. 
ایـن ماجـرا در کتـاب آقـای بهمـن بازرگانـی آمـده کـه 
عبدمنـاف فلکـی از شـاخه تبریـز فداییـان چون عاشـق 
یـک دختـر شـده بـود، در سـازمان چریک هـای فدایـی 
خلـق بـه اعـدام محکـوم می شـود، ولـی قبـل از اعـدام 
توسـط سـازمان چریک هـای فدایـی خلـق، رژیـم شـاه 
او را اعـدام می کنـد. و بـاز آقـای بازرگانـی در صفحـه 
190 کتـاب خـود نقـل می کنـد کـه یـک نفـر از اعضـای 
مجاهدیـن را کـه بهزعـم آقایـان خیانـت کـرده، در زندان 
قصـر قصـد کشـتن او را داشـته اند، که آقـای بازرگانی به 
کمـک آقـای طاهر احمـدزاده، مانع می شـود. آن دو بچه 
را بچه هـای چریـک فدایـی کشـتند درحالـی کـه اگر دو 
بچـه را رهـا می کردنـد، سـاواک بـا آنهـا کاری نداشـت. 
اصـل مطلـب ایـن اسـت کـه آوردن دو بچـه در خانـه 
تیمـی اشـتباه بـوده اسـت؛ این اسـتراتژی غلط اسـت. 
تـرور مجیـد شـریف واقفی را هـم می شـود اینطـور نگاه 
کـرد کـه آنهـا مبـارز بودند، جاسـوس کـه نبودنـد. خوب 
جـدا می شـدند و هرکـس سـازمان خـودش را درسـت 

می کـرد. چـرا کشـتار همـرزم؟ اسـتراتژی مـرگ بـود.
بحـث مـن اسـتراتژی غلـط اسـت کـه ایـن اتفاقـات را 
بـه دنبـال خـودش آورد. بلی تبعـات آن اسـتراتژی غلط 
اسـت. آن اسـتراتژی اسـت کـه مبـارز مجاهـد و فدایی 

خلـق را بـه جنایـت می کشـاند.
چـرا ایـن اتفـاق در حسـینیه ارشـاد نیفتـاد؟ چـرا در 
مبـارزات روحانیـت بـا شـاه نیفتـاد؟ ایـن قانون گریزی 
ابعـاد دیگـری هـم داشـت. مبـارزه بـا قوانیـن مسـلم 
طبیعـی؛ غذای مناسـب نخـوردن. آقای بهمـن بازرگانی 
»خانـواده  می گفـت:  می کنـد کـه  نقـل  حنیف نـژاد  از 
پیشـگام اسـتعمار اسـت« یـا »لـذت چیـز خطرناکـی 
اسـت«. و از ایـن، نفـی ازدواج را درمی آورنـد و بعـد هـم 
کـه محمـد حنیف نژاد مجبور شـد با خانم پـوران بازرگان 

»ازدواج« کنـد، صـوری بـود. خـودآزاری، تحت پوشـش 
»خودسـازی«! گرسـنگی کشـیدن، مریض شـدن،... به 

چـه منظـور؟! آمـاده شـدن برای مـرگ؟!
هفتـم- مغرور کـردن افـراد بود. اسـلحه غرور مـی آورد. 
در گفت وگـوی تقـی شـهرام و حمیـد اشـرف ایـن غرور 
نمـود دارد. رجـوی بعد از انقاب هـم همین طور بود. من 
یـادم اسـت اریـک رولـو روزنامه نـگار معـروف لوموند به 
ایـران آمـده بـود. آقای مهنـدس حمید نوحـی، کتاب او، 
فلسـطین آواره، را ترجمـه کـرده بود و با او رابطه داشـت. 
بعـد که فهمید حمید در سـازمان اسـت، تمایـل پیدا کرد 
کـه از مواضـع سـازمان هـم مطلـع شـود. در سـال 58 
هـر مـاه یکبـار بـه ایـران می آمـد؛ آدم مطلعی هـم بود،  
اصلیـت تونسـی داشـت و کارشـناس خاورمیانـه و ایران 
بـود. اول کـه می آمـد بـا مـا یکـی دوسـاعتی صحبـت 
می کـرد. بعد با شـخصیت های سیاسـی ایـران مصاحبه 
و گفتگـو می کـرد و روز آخـر قبـل از رفتـن از ایـران، باز با 
مـا صحبـت می کـرد. یک روز رجوی اسـلحه بـه کمرش 
بسـته بـود، رولـو بـه او گفـت ایـن اسـلحه را بـاز کـن و 
شـخصیت سیاسـی شـو، شـرایط ایران تغییر کـرده، کار 

سیاسـی بایـد کرد. 
هشـتم-  قانون گریـزی اسـت. این کـه می گوینـد بجـز 
جنـگ چریکـی هیـچ کاری مقـدور نبـود، چطـور مقـدور 
نبـود؟ بعـد از کودتـا 32 و بعد از سـرکوب 42 روحانیون 
کار می کردنـد. طرفـداران آقـای خمینـی کار می کردنـد. 
تبعیـد رفتـن آقای منتظـری به طبس یک کار سیاسـی 
بـود. مـردم طبـس بـا یـک روحانی آشـنا شـدند کـه با 
آنهـا کار می کـرد. کمک بـه آنها می کرد، مدرسـه ی طاب 
را بـا پـول خـود لوله کشـی کـرد و در شـهر معروف شـد. 
دکتـر شـریعتی در حسـینیه ارشـاد توانسـت چند سـال 
کار کنـد، ادبیاتـی منتشـر کنـد و حرفـی بزند. دوسـتان 
نهضت که مدرسـه سـاختند و انتشـاراتی تأسیس کردند 
هـم همینطـور. این قانونگریـزی برای اپوزیسـیون از هر 
سـمی بدتر اسـت. همـه ی حرف ما با ایـن حکومت این 
اسـت کـه می گوییم شـما قانـون را نقض می کنیـد و ما 
کارمان قانونی اسـت. وقتی دسـت به اسـلحه برده شد، 
قانـون اساسـی مشـروطه که مترقی بـود و جرمی نکرده 

بـود به محـاق رفت. 
یـک بحث مهم دیگـر در اینجا  برخورد دکتر شـریعتی با 
مجاهدیـن اسـت. ابهامی در جامعه اسـت که شـریعتی 
از اسـتراتژی مجاهدیـن دفـاع می کـرده اسـت. آقـای 
دکتـر جعفـری در مصاحبه اش این را نقض کرده اسـت. 
مصاحبـه ای از ایشـان دیدم کـه گفتند آقـای طالقانی از 
مجاهدیـن حمایـت می کرد امـا دکتر شـریعتی مخالف 

بود. 
اندیشـه گفـت مـن  باشـگاه  در سـخنرانی  میثمـی: 

حنیف نژاد و سعید محسن و بقیه 
به سادگی حنیف نژاد و سعید محسن 
نشده بودند. این ها در دادگاه کوتاه 
نیامدند که به قول آقای مهندس 

میثمی بگویند قانون اساسی را قبول 
داریم
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بـا شـریعتی نزدیـک حسـینیه ارشـاد خلـوت کـردم و 
شـریعتی گفـت مهـدی، واقعًا نظـر مجاهدیـن راجع به 
مـن چیه؟ جعفـری نظر مجاهدیـن را می گویـد و دکتر 
هـم می گویـد کاری کـه مـن می کنـم در واقـع حمایـت 
از آنهاسـت. کتـاب پـس از شـهادت هـم هسـت کـه 

نمی شـود انـکار کـرد.
محبوبـه،  و  حسـن  کتاب هـای  مـورد  در  رفیعـی: 
شـهادت و پـس از شـهادت تحلیـل دارم کـه در مقاله ی 
از  کتـاب  در  آگاهی بخشـی«  شـریعتی؛  »اسـتراتژی 
شـریعتی تـا ملـیـ  مذهبـی، بـه آن پرداختـه ام. تندی 
احمد رضایی در حسـینیه ارشـاد با دکتر شـریعتی برای 

بـوده؟  چه 
میثمـی: ایـن تنـدی را بایـد از آقای محمدی پرسـید 
کـه تـا قبل از شـهادت احمد رضایی شـاهد بوده اسـت. 
خامنهـای  آقـای  پیـش  را  محمدآقـا کتابـش  وقتـی 
می بـرد، ایشـان خوشـش می آیـد و می گویـد مـا روی 
صلح امام حسـن مسـئله داشتیم و شـما )مجاهدین( 
ایـن مسـئله را حـل کردیـد. احمـد می خواسـته از دکتر 
بپرسـد تبیین صلح امام حسـن چطوری اسـت. شـاید، 

لبته. ا
رفیعـی: نمی دانـم. من از آثـار مکتوب دکتر شـریعتی 

دلیل مـی آورم. 
نهـم- پیامـد دیگر مشـی چریکـی دروغ گویـی و نفاق 
اسـت. چـون  باید بـه بازجو دروغ بگویی، این شـیوه ای 
شـد که بـه همه هـم می توانـی دروغ بگویـی و در واقع 
نفاق داشـته باشـی. مثًا در سـتاد مجاهدین در میدان 
ولیعصـر که ما بودیم، مادر یک شـهید سـازمان میآامد 
بـا رجوی حـرف بزند. مسـعود تعریف هـای آنچنانی از 
شـهید می کـرد. بعـد از رفتـن مـادر می گفـت چـرا مرا 
از دسـتش خـاص نکردیـد؟ وقـت من را بیهـوده تلف 
کـرد! راجع به آقـای طالقانی که در فضـای عمومی پدر 
طالقانـی می گفتند، در جلسـه ی خصوصی جور دیگری 
صحبـت می کردنـد یک روحیـه ی نفاق داشـتند. حتمًا 
حنیـف و سـعید محسـن هـم انسـان های مخلـص و 
وارسـته ای بودنـد. ولـی اعضای سـازمان بعـد از آنها در 
تـداوم خـود، چنین شـدند. مصاحبه دکتر شـریعتی با 
بازجوهایـش را خوانـده ام. یـک کلمـه دروغ بـه بازجـو 
نگفتـه اسـت. گفتـه مـن دارم بـا اسـام متحجـر و 
مارکسیسـم مبـارزه می کنم. گفته من دارم یک اسـام 
مترقـی مطـرح می کنـم و اعلی حضـرت هـم همیـن را 
می گوینـد و مـا اختافی نداریم. با این شـیوه توانسـت 
سـاواک را قانـع کنـد و چندیـن سـال کار فرهنگی کند.

هـم  اسـت.  کمپـرادور  تأییـد  ایـن  میثمـی: 
ضدمارکسیسـم اسـت هم ضد ارتجاع. مارکسیسـت ها 
چـون  اسـت  کمپـرادور  سـخنگوی  دکتـر  می گفتنـد 

کمپـرادور بـرای بـاز شـدن مصـرف در ایـران بایـد بـا 
روحانیـت بسـته و بـا مارکسیسـم هـم مبـارزه کنـد.
رفیعـی: اگر با مارکسیسـم مبـارزه )نقـد( می کردید 
که سـازمان شـما را مارکسیسـت ها نمی بردند. و چنین 
لطمـه ای بـه مملکـت و انقـاب و مـردم، نمی زدنـد. 
و  رقیب انـد  مارکسیسـت ها  می گفـت  شـریعتی  اوالً 
دشـمن نیسـتند و بایـد نقـد شـوند. هیچوقـت هـم 
نگفـت مسـلماناِن متحجـر دشـمن اند. در برخـورد بـا 
بـا  مراجـع، همیشـه می گفـت فرزنـدی هسـتم کـه 
پـدرم حـرف می زنـم. می  گفـت امیـد مـن بـه طلبه ها 
و دانشجوهاسـت. درسـت اسـت کـه شـریعتی گفـت 
می خواهـم اسـام بـدون آخوند بیـاورم، امـا منظورش 
ایـن بـود کـه مـا مکاّها هم حـق داریـم اجتهـاد کنیم، 
اجتهـاد اسـام و تشـیع در اختیـار محـض روحانیـون 

نیسـت. حـرف اصلـی او ایـن بـود.
میثمی: جمله نبود و خط مشی بود.

رفیعـی: ده هـا متـن دارد کـه تجلیـل از روحانیـت 
اسـت و اهمیـت دادن بـه روحانیـت، ولـی درعینحـال 
نقـد جـدی به مذهب سـنتی و روحانیت سـنتی و فقه 

سـنتی دارد.
میثمـی: در زنـدان ایـن جملـه نقـل زبـان بـود کـه 
اسـام منهـای روحانیت. آقـای مطهری هـم منهاییون 
را گرفـت و منهاییـون و التقاطیون دوخط شـدند علیه...
رفیعـی: یـک جملـه، برجسـته و حسـاس شـد و 
عـده ای از آن سوءاسـتفاده کردنـد. یـک فـردی که 37 
جلـد کتـاب دارد در یکجـا تجلیـل از عامـه طباطبایـی 
دارد کـه بعـدًا حکم ارتـداد دکتر را می دهـد و ده ها مورد 
دربـاره ی روحانیـت و طلبه هـا و مراجع نظر داده اسـت. 
نمی تـوان یـک جملـه ی او را علـم کـرد و سوءاسـتفاده 

نمـود. بـه بحـث امروزمـان برگردم
دهـم- پیامـد بعـدی، تقـدس رهبـران و تقلید چشـم 
و گـوش بسـته از آنهـا بـود. از آقـای رئیسـی نقـل قول 
می کنـم: سـعید محسـن کفشـش را که پا می کـرده از 
پاشـنه کش اسـتفاده نمی کـرده و نـوک کفشـش را به 

دیـوار مـی زده اسـت. آنقـدر زده بود کـه آجر دیـوار خانه 
شـماره 444 بلـوار کشـاورز تـا حدی سـوراخ شـده بود. 
همـه ی بچه هـا اینجـوری یـاد گرفتـه بودنـد کـه کفش 

بپوشند!
میثمـی: مـا در آن خانـه بودیم و چنین چیـزی نبود. 
ایـن چـه کار  انتقـاد می کـرد کـه سـعید  حنیف نـژاد 
خرکـی اسـت کـه می کنـی؟ فقط همـان یک نفـر بود.

رفیعـی: دکتر رئیسـی این جاسـت می تواند شـهادت 
بدهـد. دکتـر رئیسـی می گویـد نیک بیـن قنـد را کـه 
برمی داشـت با انگشـتانش در فنجان چای فرومی کرد. 

بقیـه هـم یـاد گرفتنـد و ایـن کار را می کردند!
بعـد از انقـاب در سـتاد رجـوی مقـدس شـده بـود. 
حمـام در طبقـه مـا بـود. یکبـار شـاهد بودم کـه رجوی 
رفتنـد  او  از  قبـل  نفـر  بـرود. دو  می خواسـت حمـام 
حسـابی حمـام را شسـتند و تمیـز کردنـد و کیسـه 
کشـیدند تا رجـوی حمام برود. برای موسـی ایـن کار را 
نمی کردنـد. تحلیل مسـعود ایـن بود که آقـای خمینی 
یـک شـخصیت کاریزماتیـک اسـت و مـا بایـد یـک 
شـخصیت کاریزماتیک در مقابل او درسـت کنیم. او جا 

انداختـه بـود کـه بایـد کاریزماتیـک و مقـدس شـود.
اگـر رجـوی یـک جملـه می گفـت، همـه آن جملـه را 
بهـکار می بردنـد. رجـوی جایی گفتـه بود ما بایـد کاری 
کنیـم کـه این هـا، منظورش منتقدان سـازمان بـود، باال 
بیاورنـد. اکثـر بچه هـا در تحلیل هایشـان این عبـارت را 

می بردند. بهـکار 
یازدهـم- افزایـش هزینه های مبـارزه به لحـاظ مادی، 

عاطفـی، خانوادگی، سیاسـی و فرهنگی اسـت.
اجـازه دهیـد جمع بنـدی کنـم. انقـاب ایـران، اتفاقات 
پـس از انقـاب، درگیـری سـازمان های چریکـی قبـل 
از انقـاب بـا جمهـوری اسـامی، جنـگ هشتسـاله، 
وقایـع بعـد از جنگ، جنبـش دوم خـرداد 76، جنبش 
سـبز 1388، آنقـدر پیچیـده و وابسـته به هـزاران عامل 
هسـتند کـه روشـن شـدن هـر کـدام، کار می طلبـد. 
و  امنیتـی  شـرایط  در  و  چریکـی  سـازمان های  در 
مخفـی کاری التزامـی، فقط مرکزیت از همه ی مسـائل 
مطلـع بودنـد و هر کس فقط در حیطـه ی فعالیت خود 
از امـور مربوطـه مطلـع بـود و اآلن ضـروری اسـت کـه 
هـر کـس در هرجـا بـوده، مشـاهدات خود را بیـان کند 
تـا نسـل آینـده قـادر شـود تحلیلـی جامـع از جنبـش 
آورد. کتمـان،  دسـت  بـه  آن  پیامدهـای  و  چریکـی 
مـوارد،  از  بعضـی  سانسـور  و  غمض عیـن  آبـروداری، 
نـه تنهـا کمکـی بـه تحلیـل درسـت جنبـش چریکـی 
نمی کنـد بلکـه جامعه و جوانـان را که آینـده ی مملکت 
را بایـد بسـازند، در ابهام و کمبود اطاعـات نگه می دارد. 

انشاءهللا

پیامد دیگر مشی چریکی دروغ 
گویی و نفاق است . چون  باید به 

بازجو دروغ بگویی ، این شیوه ای شد 
که به همه هم می توانی دروغ بگویی 

و در واقع نفاق داشته باشی


