ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻋﻤﻮﻳﯽ

از دل  30ﺧﺮداد 60
ج.اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ درﺁﻣﺪ
× اﻳﻦ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﺎدﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺕﺼﻮر ﮐﻨﻴﻢ هﻤﻴﻦ ﻗﺪر آﻪ ﺷﺎﻩ از اﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺖ رﻓﺖ ،ﺁن ﺷﺒﻜﻪهﺎی رﻳﺸﻪ دا ِر
اﻣﭙﺮﻳﺎﻝﻴﺴﻢ و ﺹﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ در اﻳﺮان ﺧﺸﻜﻴﺪ! ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم آﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺨﺸﻜﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺕﻘﻮﻳﺖ هﻢ ﺷﺪ .در ﻣﻮرد
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺡﻮادث در ﻣﺴﻴﺮی ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ رﻓﺘﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﺪاﺷﺖ.
× ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺡﻮادث ﻳﻚ ﺿﺪاﻣﭙﺮﻳﺎﻝﻴﺴﺖ را ﺑﺒﺮد و آﻨﺎر اﻣﭙﺮﻳﺎﻝﻴﺴﺖ ﻗﺮار ﺑﺪهﺪ؟!
× ﺁﻧﭽﻪ آﻪ در  30ﺧﺮداد  60رخ داد ،دﺳﺖ آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ هﻴﭻ ﺝﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻳﮕﺮی در
اﻳﺮان ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻜﻨﺪ ﺑﺎز آﺮد .ﺁﻗﺎی ﺧﻤﻴﻨﯽ در ﻧﻮﻓﻞ ﻝﻮﺷﺎﺕﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد آﻪ ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺖ هﺎ هﻢ ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﻨﺪ
در ﺝﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺑﻜﻨﻨﺪ .اﻣﺎ از هﻤﺎن اﺑﺘﺪای پﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ و ﺕﻤﺎﻣﻴﺖ ﺧﻮاهﯽ
در ﺑﻴﻦ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﻗﺪرت ﺡﺎآﻤﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،هﻢ در ﻋﻤﻞ هﻢ در ﻧﻈﺮ ،ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪهﺎ ﻣﺎ را در
زﻧﺪان زﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ آﻪ اﻋﺘﺮاف آﻨﻴﻢ آﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺑﺮاﻧﺪازی آﻨﻴﻢ! ﺁﻧﭽﻪ در اﻳﻦ دوران ﺑﺮ ﻣﺎ
ﻼ ﻓﺸﺎرهﺎ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻧﺒﻮد آﻪ ﻳﻚ اﻣﺮ ﻣﺨﻔﯽ را ﻋﻠﻨﯽ آﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺑﻮد آﻪ
ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻴﺰ ﻋﺠﻴﺒﯽ ﺑﻮد؛ اﺹ ً
ﺁن ﭼﻴﺰی را آﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ .اﻳﻦ ﻧﮕﺮش و اﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺡﻜﻮﻣﺖ آﺮدن ﻳﻌﻨﯽ اﻳﻦ آﻪ هﺮآﺴﯽ
ﻏﻴﺮ از ﺳﺨﻦ ﺡﻜﻮﻣﺖ آﻨﻨﺪﻩ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ.
ﺝﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ راﺳﺖ -ﻧﻴﺮوی پﺮاﮐﻨﺪﻩ اﻧﻘﻼب
× هﺮاﻧﺪازﻩ ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﻘﻼب پﺮاﮐﻨﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺎدﻩ اﻧﺪﻳﺶ ،ﻧﻴﺮوی راﺳﺖ ﻣﺴﻨﺠﻢ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .ﺁﻧﻬﺎ
اﺝﺎزﻩ ﺕﺸﮑﻴﻞ ﺝﺒﻬﻪ اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﻘﻼب ﻧﺪادﻧﺪ ،اﻣﺎ درﻋﻮض ،ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺼﻮرت ﻳﮏ ﺝﺒﻬﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺘﯽ آﻪ در ﺷﻌﺒﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺷﺘﻢ ﻣﺮاﺝﻌﺎﺕﯽ ﺑﻪ وزارت آﺸﻮر ،ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻳﺎن هﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﻓﺮوهﺮ ـ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﯽ از اﻋﻀﺎی دوﻝﺖ ﻣﻮﻗﺖ ـ
داﺷﺘﻢ .ﺁﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ" :ﺁﻗﺎی ﻋﻤﻮﻳﯽ! اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺁن روزی آﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ اﺹﻮل ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ اﺝﺮا ﺑﮕﺬارﻳﻢ هﻤﻪ ﺡﻘﻮﻗﯽ آﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪ و ﺝﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺎﺉﻞ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﺁﻳﺖ اﷲ ﺑﻬﺸﺘﯽ هﻢ زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻮﺛﺮﺕﺮ ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ و ﻣﻘﺪاری ﺝﻠﻮی اﻳﻦ ﭼﺮﺧﺶ را ﺑﮕﻴﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻬﺮﺡﺎل و ﺑﺎ ﺡﻮادﺛﯽ ﮐﻪ پﻴﺶ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﯽ رﻓﺘﻴﻢ.
ﺡﺰب ﺕﻮدﻩ اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر پﺮاﻓﺘﺨﺎری در دهﻪ  20داﺷﺖ و ﺕﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﻌﺒﻪ هﺎﻳﺶ را در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط
اﻳﺮان داﻳﺮ ﺑﻜﻨﺪ ،از اﻣﻜﺎن ﻓﻀﺎی ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺑﺎز ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺮﻳﻮر  20ﺡﺪاآﺜﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری را ﺑﻜﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺹﻮرت ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺕﺮﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ آﺸﻮر در ﺑﻴﺎﻳﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از  28ﻣﺮداد ﺑﻌﺪ از ﺿﺮﺑﺎﺕﯽ آﻪ در ﺳﺎل
 1333ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ وارد ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ آﻪ ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﺝﻮاﻧﺎن ﺡﺰب
زﻳﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،هﻴﭻ ﺝﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻳﮕﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺝﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ ﺝﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩ
ﺳﺮاﺳﺮی در آﺸﻮر ﺑﺸﻮد.
× ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺕﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ داﺷﺖ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺕﻮاﻧﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﭙﺮﻳﺎﻝﻴﺴﻢ ﺑﺎﺷﺪ و اﮐﻨﻮن ﮐﺎرش ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ از اﻣﺮﻳﮑﺎﺳﺖ .اﻳﻦ پﻮﺳﻴﺪﮔﯽ رﻳﺸﻪ دار اﺳﺖ .پﻴﺶ از ﺁن ﻧﻴﺰ ،ﺕﻐﻴﻴﺮ اﻳﺪﺉﻮﻝﻮژی در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﻳﻚ ﺡﺎدﺛﻪ ﻣﺨﺮب وﺡﺸﺘﻨﺎك ﺑﻮد.

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻳﺮان در ﺵﻤﺎرﻩ  35دی و ﺑﻬﻤﻦ ﻡﺎﻩ  1384ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻡﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ
 30ﺧﺮداد آﻪ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻡﻬﻢ ﮔﺮدش ﭼﺮﺧﺶ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺴﻮی ارﺗﺠﺎع و ﻡﺎﻓﻴﺎی ﻗﺪرت و
ﺝﻨﺎﻳﺖ در ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﺵﺪ ،ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎﺋﯽ اﻧﺠﺎم دادﻩ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻓﻌﺎﻻن ﻗﺪﻳﻤﯽ و
ﻧﺎﻡﺪار ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﺮان .از ﺝﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﻡﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻋﻤﻮﺋﯽ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﺮان) ﺣﺪود
 37ﺳﺎل در دوران ﺵﺎﻩ و در ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ( .ﻡﺘﻦ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ را آﻪ ﺳﺮﺵﺎر از اﺧﺒﺎر ﻡﻬﻢ
ﺳﺎل هﺎی ﺳﺮﻧﻮﺵﺖ ﺳﺎز ﺑﺮای اﻧﻘﻼب  57ﺑﻮد را در اداﻡﻪ ﻡﯽﺧﻮاﻧﻴﺪ:

ﻡﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻋﻤﻮﻳﯽ در ﺳﺎل  1307در آﺮﻡﺎﻧﺸﺎﻩ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺁﻡﺪ .دوران ﺗﺤﺼﻴﻼت اﺑﺘﺪاﻳﯽ را در
آﺮﻡﺎﻧﺸﺎﻩ و دوران ﻡﺘﻮﺳﻄﻪ را در ﺗﻬﺮان ﮔﺬراﻧﺪ .در هﻤﻴﻦ ﺳﺎلهﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁﺵﻨﺎ
ﺵﺪ و در ﺳﺎل  1324ﺑﻪ ﺳﺎزﻡﺎن ﺝﻮاﻧﺎن ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ در آﺮﻡﺎﻧﺸﺎﻩ ﭘﻴﻮﺳﺖ .ﭘﺲ از اﺧﺬ دﻳﭙﻠﻢ
ﻡﺘﻮﺳﻄﻪ ،در ﺳﺎل  1326ﺑﺮای اداﻡﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ داﻧﺸﻜﺪﻩ اﻓﺴﺮی رﻓﺖ و در ﺳﺎل  1328ﺑﺎ
درﺝﻪ ﺳﺘﻮان دوﻡﯽ ﻓﺎرغ اﻝﺘﺤﺼﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ .ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺳﺎلهﺎی ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ
ﺳﺎزﻡﺎن اﻓﺴﺮان ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان درﺁﻡﺪ و در ﺵﻬﺮﻳﻮر  1333هﻤﺮاﻩ دﻳﮕﺮ هﻤﺮزﻡﺎﻧﺶ
ﺑﺎزداﺵﺖ ﺵﺪ .در دادﮔﺎﻩ ﺑﺪوی ﺑﻪ اﻋﺪام ﻡﺤﻜﻮم ،وﻝﯽ در ﻡﺮداد  1334ﺣﻜﻢ اﻋﺪام وی ﺑﻪ ﺣﺒﺲ
اﺑﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺵﺪ .در ﭘﺎﻳﻴﺰ  1357و ﺑﺎ اوج ﮔﻴﺮی ﻗﻴﺎم ﻡﺮدﻡﯽ ،ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 25
ﺳﺎل زﻧﺪان ،وی هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁزاد ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﺎ ﺁﻏﺎز ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﻋﻠﻨﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ،ﻡﺴﺌﻮﻝﻴﺖ ﺵﻌﺒﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻡﯽ ،ﻋﻀﻮﻳﺖ در هﻴﺌﺖ
ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻋﻀﻮﻳﺖ در هﻴﺌﺖ دﺑﻴﺮان آﻤﻴﺘﻪ ﻡﺮآﺰی ﺣﺰب ،از ﻡﺴﺌﻮﻝﻴﺖ هﺎی او ﺑﻮد .ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ
ﺑﺎزداﺵﺖ رهﺒﺮان و اﻋﻀﺎی ﺣﺰب در ﺳﺎلهﺎی  1361و  ،1362ﺑﺎزداﺵﺖ ﺵﺪ و در ﺳﺎل
 1373ﺁزاد ﮔﺮدﻳﺪ .ﻋﻤﻮﻳﯽ ﻡﯽﮔﻮﻳﺪ" :هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﺎورهﺎی ﺧﻮد پﺎﻳﺒﻨﺪ اﺳﺖ"...
ﻳﻚ ﺗﺄﻝﻴﻒ ،ﭼﻨﺪ ﺗﺮﺝﻤﻪ و ﺵﻤﺎری ﻡﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻡﻘﺎﻝﻪ ﺣﺎﺹﻞ آﺎر ﻓﺮهﻨﮕﯽ ـ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﻴﺎﺳﯽ او
در ﺳﺎلهﺎی اﺧﻴﺮ اﺳﺖ:
ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻡﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻋﻤﻮﻳﯽ "درد زﻡﺎﻧﻪ" )ﺗﺄﻝﻴﻒ( ،داﺳﺘﺎنهﺎی دن )ﺗﺮﺝﻤﻪ( ،ﺳﻪ ﮔﻔﺘﺎر
از ﻓﻴﺪل آﺎﺳﺘﺮو )ﺗﺮﺝﻤﻪ( ،ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﭘﺮوﺳﺘﺮوﻳﻜﺎ )ﺗﺮﺝﻤﻪ( ،ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ؛ ﭘﺲ
ﭘﺮدﻩ ﻓﺮوﭘﺎﺵﯽ اﺗﺤﺎد ﺵﻮروی )ﺗﺮﺝﻤﻪ( و ﺗﺮﺝﻤﻪ ﻡﻘﺎﻝﻪهﺎی ﻡﺘﻌﺪد از ﺑﺮﺵﺖ ،ﺳﺎرﺗﺮ ،ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ،
ﺑﻜﺖ و ﺁﻧﺘﻮﻧﻴﻦ ﺁرﺗﻮ.
 ﺁﻗﺎی ﻋﻤﻮﻳﯽ ،ﺷﻤﺎ از ﺳﺎل  1333ﺕﺎ  1357ﻳﻌﻨﯽ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  25ﺳﺎل زﻧﺪاﻧﯽ رژﻳﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽﺑﻮدﻳﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺪت در زﻧﺪانهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺕﻤﺎس ،ﺕﻌﺎﻣﻞ و ﺑﺮﺧﻮرد
داﺷﺘﻴﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب هﻢ ﺳﺨﺘﯽهﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺕﺤﻤﻞ آﺮدﻳﺪ و از ﺳﺎل  1361ﺕﺎ  1373در
زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﻳﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ پﺮوﺳﻪای آﻪ ﻃﯽ آﺮدﻩاﻳﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻤﺎ از ﺝﺎﻣﻌﻪ
و ﻧﻴﺮوهﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻴﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﺝﻬﺖ رﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﯽ ﺧﺮداد  60ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .هﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﯽ ﺧﺮداد  60پﺪﻳﺪﻩ ﺧﺎﺹﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻝﯽ هﻴﭻ ﺧﺎﺹﯽ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﻋﺎم در ﺁن
ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ هﻴﭻ ﺕﺠﺮﺑﻪای ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﻳﻚ ﺕﺌﻮری در ﺁن ﻣﻮج ﻧﺰﻧﺪ .ﻗﻄﻌ ًﺎ در
ﺝﺮﻳﺎن ﮔﻔﺖوﮔﻮهﺎی ﻧﺸﺮﻳﻪ پﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ پﺪﻳﺪﻩ ﺧﺎص هﺴﺘﻴﺪ .در اﻳﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺝﻮﻳﺎی ﻧﻈﺮات
ﺷﻤﺎ و اﺡﺘﻤﺎ ًﻻ ﺡﺰبﺕﻮدﻩ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺕﺎرﻳﺨﯽ ﻣﻮرد اﻋﺘﻘﺎدﺕﺎن هﺴﺘﻴﻢ.
 از اﻳﻦ آﻪ ﻡﻦ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺹﻤﻴﻤﺎﻧﻪ دﻋﻮت آﺮدﻳﺪ ﺗﺸﻜﺮ ﻡﯽ آﻨﻢ .ﺵﻤﺎﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺵﺎرﻩ آﺮدﻳﺪ آﻪ ﺳﺎﻝﻴﺎن درازی را آﻪ ﻡﻦ در زﻧﺪان ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻮدم ﺑﺎ ﺝﺮﻳﺎﻧﺎت
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﻓﺮاد ﻡﺨﺘﻠﻒ آﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺝﺮﻳﺎن هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﻜﺮی و ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺗﻤﺎس
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺧﻮاﻩ ﻧﺎﺧﻮاﻩ اﻳﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ هﻤﺮاﻩ ﺑﻮد و از ﻡﻮاﺽﻊ و ﻧﻈﺮاﺗﯽ آﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻡﺴﺎﺋﻞ ﺝﺎﻡﻌﻪ اﻳﺮان ﭘﻴﺶ ﻡﯽ ﺁﻡﺪ وﻗﻮف ﭘﻴﺪا ﻡﯽ آﺮدﻳﻢ .ﺁﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﻡﻮرد ﺗﻮﺝﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺣﻮادﺛﯽ اﺳﺖ آﻪ در ﻡﻘﻄﻊ ﺳﯽ ﺧﺮداد  1360رخ داد .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ
ﺝﻨﺒﻪ ﻋﺎﻡﻴﺖ اﻳﻦ اﻡﺮ ﺧﺎص اﺵﺎرﻩ آﺮدﻳﺪ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺮداد  60واﻗﻌﻪای ﺑﻮد آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻡﺎن
ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ و در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﺝﻤﻬﻮریاﺳﻼﻡﯽ رخ داد اﻡﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻡﻘﻄﻊ
ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺁﻧﭽﻨﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮی در ﻓﻀﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ـ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻌﺪی ﺝﺎﻡﻌﻪ اﻳﺮان ﮔﺬاﺵﺖ آﻪ هﻨﻮز آﻪ
هﻨﻮز اﺳﺖ ﭘﻴﺎﻡﺪهﺎی ﺁن اﺣﺴﺎس ﻡﯽ ﺵﻮد .ﻡﻦ ﺗﺼﻮر ﻡﯽ آﻨﻢ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ آﻪ
ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻡﺨﺘﻠﻒ داﺵﺘﻴﺪ هﺮ آﺴﯽ از ﺑﻌﺪ ﻡﻌﻴﻨﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮﺧﻮرد آﺮدﻩ ﻳﺎ ﺵﺮوع ﺳﺨﻦ ﺧﻮد
را از ﺗﺎرﻳﺦ ﻡﻌﻴﻨﯽ ﻗﺮار دادﻩ و اﻓﺮاد ﻡﺘﻔﺎوت ﻡﺒﺪأهﺎی ﻡﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻡﻦ ﻓﺎﺹﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻨﺎﺹﺮ ﺝﻮاﻧﯽ از ﻧﻬﻀﺖ ﺁزادی اﻳﺮان و ﺵﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺝﺮﻳﺎن ﺝﺪﻳﺪی
آﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺵﺪ ،ﺁﻏﺎز ﺵﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺣﻮادﺛﯽ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻌﺪهﺎ در

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻡﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﺁن و ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﯽ آﻪ ﻡﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺝﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺝﺎ ﻡﯽ ﮔﺬارد ﺑﺎﻳﺪ
ﻡﻮرد ﺗﻮﺝﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد .آﺴﺎﻧﯽ آﻪ اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ را ﻡﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ اﻋﻢ از روﻧﺪ ﺵﻜﻞ
ﮔﻴﺮی ﺳﺎزﻡﺎن ،ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻈﺮات و اﻳﺪﺋﻮﻝﻮژی ﺳﺎزﻡﺎن ،ﻧﻈﺮات ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺁﮔﺎهﯽهﺎی اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺵﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺵﺨﺼﻴﺖ هﺎی ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬار اﻳﻦ ﺳﺎزﻡﺎن ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ آﻮﺵﻴﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺵﻨﺎﺧﺖ ﺹﺤﻴﺤﯽ از
اﻳﻦ ﺳﺎزﻡﺎن و ﻡﺸﯽ ای آﻪ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻡﻮرد ﺗﻮﺝﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد .ﻡﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﯽ از
اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان در زﻧﺪان ﺑﻮدم آﻪ ﻡﺨﺘﺼﺮ ﺁﺵﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﺎزﻡﺎن ﭘﻴﺪا آﺮدم .در
آﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮاﺗﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم "درد زﻡﺎﻧﻪ" ﻳﺎدﺁوری آﺮدﻩام آﻪ اوﻝﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻡﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﯽ از اﻋﻀﺎی
ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ در آﻤﻴﺘﻪ ﻡﺸﺘﺮك ﺽﺪﺧﺮاﺑﻜﺎری رژﻳﻢ ﺵﺎﻩ در ﺳﺎل  1351ﺑﻮد .ﺗﺼﻮر
ﻡﯽ آﻨﻢ در ﻡﺮداد ﻡﺎﻩ  1351ﺑﻮد آﻪ ﻡﺮا ﺑﻪ آﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻝﯽ آﻪ در زﻧﺪان ﺵﻤﺎرﻩ ﭼﻬﺎر
ﻗﺼﺮ در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺒﺲ ﺧﻮد ﺑﻮدم.
 ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﺡﻀﺎر ﺑﻪ آﻤﻴﺘﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ رﺋﻴﺲ زﻧﺪانهﺎ ،ﺳﺮﺗﻴﭗ ﻃﺎهﺮی را ﺗﺮور آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺝﺮﻳﺎن ﺑﺎزﺝﻮﻳﯽ از ﺽﺎرﺑﻴﻦﻃﺎهﺮی ﻧﺎﻡﯽ از ﻡﻦ ﺑﺮدﻩ ﻡﯽ ﺵﻮد و ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻧﺎم ﺑﺮدن هﻢ اﻳﻦ ﺑﻮدﻩ آﻪ در ﻡﻨﺰل ﻡﺤﻤﺪ ﻡﻔﻴﺪی
آﻪ ﻳﻜﯽ از ﺑﺎزداﺵﺖ ﺵﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻡﺎﺝﺮا ﺑﻮد آﺘﺎﺑﯽ ﻡﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ آﻪ ﻡﻦ اﻳﻦ آﺘﺎب را ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن دادﻩ ﺑﻮدم .ﺑﺮادران ﻡﻔﻴﺪی در زﻧﺪان ﺵﻤﺎرﻩ ﭼﻬﺎر هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻧﻬﻀﺖ ﺁزادی ﺑﺎ ﻡﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ و رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪای ﺑﺎ هﻢ داﺵﺘﻴﻢ .در اﺗﺎق ﻡﻼﻗﺎت ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻡﻔﻴﺪی ﺑﻪ دﻳﺪار اﻳﻨﻬﺎ ﻡﯽ ﺁﻡﺪﻧﺪ
و ﻡﺤﻤﺪ ﻡﻔﻴﺪی آﻪ ﺁن ﻡﻮﻗﻊ ﻳﻚ ﻧﻮﺝﻮان ﺑﻮد هﻤﺮاﻩ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻪ ﻡﻼﻗﺎت ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻡﯽ ﺁﻡﺪ و
ﻃﺒﻌًﺎ او را ﭘﺸﺖ ﻡﻴﻠﻪ دﻳﺪﻩ ﺑﻮدم و او هﻢ اﻇﻬﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻡﯽ آﺮد .ﺑﻌﺪهﺎ آﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺮور ﻃﺎهﺮی
رخ داد و ﻡﺤﻤﺪ ﻡﻔﻴﺪی هﻤﺮاﻩ دﻳﮕﺮان ﺑﺎزداﺵﺖ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد و در ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻡﻨﺰﻝﺶ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﭼﻴﺰهﺎﻳﯽ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎواك ﺵﻚ آﺮدﻩ ﺑﻮد آﻪ ﻡﻦ هﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ هﺴﺘﻢ
و ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلهﺎ زﻧﺪان ـ از ﺳﺎل  1333ﺗﺎ  1351ـ ﻡﺎ را اﺣﻀﺎر آﺮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻤﻴﺘﻪ ﻡﺸﺘﺮك
ﺑﺮای ﺑﺎزﺝﻮﻳﯽ در ﻡﻮرد اﻳﻦ ﻡﺎﺝﺮا .ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﺝﻠﺴﻪ ﺑﺎزﺝﻮﻳﯽ ﻡﺮا ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻝﯽ ﺑﺮدﻧﺪ آﻪ ﺝﻮاﻧﯽ
در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻮد آﻪ ﺑﻌﺪهﺎ ﻡﻌﻠﻮم ﺵﺪ اﻳﺸﺎن ﻳﻜﯽ از اﻋﻀﺎی ﻓﻌﺎل ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ،ﺁﻗﺎی
رﺽﺎ دادﻳﺰادﻩ .ﭘﺎهﺎﻳﺶ ﻡﺠﺮوح و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺵﺪﻩ ﺑﻮد .ﻡﻌﻠﻮم ﺑﻮد آﻪ او را ﺧﻴﻠﯽ ﺵﻜﻨﺠﻪ دادﻩاﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ آﻪ ﺧﻮدم را ﻡﻌﺮﻓﯽ آﺮدم و او ﺵﻨﺎﺧﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﭘﻴﺪا آﺮد آﻪ هﻢ ﺳﻠﻮﻝﯽاش ﭼﻪ آﺴﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاهﺶ ﻡﻦ آﻪ واﻗﻌًﺎ ﻡﺸﺘﺎق ﺑﻮدم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻡﻮرد اﻳﻦ ﺳﺎزﻡﺎن ،آﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﻡﺶ
را ﺵﻨﻴﺪﻩ ﺑﻮدم ،داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻢ ،ﺁن ﺵﺐ را ﺗﺎ ﺹﺒﺢ ﻡﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮔﺬراﻧﺪﻳﻢ .ﺁن ﺵﺐ ﺑﻮد آﻪ ﻡﻦ
ن از ﻧﻈﺮ ﻡﻦ ﻧﻮ ﭘﺪﻳﺪ و ﺳﺎزﻡﺎﻧﯽ آﻪ ﻡﺪت هﺎ ﺑﻮد ﺵﻜﻞ
ﺑﺮای اوﻝﻴﻦ ﺑﺎر ﺵﺮﺣﯽ از اﻳﻦ ﺳﺎزﻡﺎ ِ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺧﻮد را ﺁﻏﺎز آﺮدﻩ ﺑﻮد ﻡﻨﺘﻬﺎ هﻨﻮز هﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد ،از اﻳﻦ ﺝﻮان ﺵﻨﻴﺪم
آﻪ در درد زﻡﺎﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻔﺘﻪ هﺎی او را ﺁوردﻩام .اﻝﺒﺘﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻡﻦ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻡﺎن
ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ زﻡﺎﻧﯽ ﺑﻮد آﻪ ﻡﺪت آﻮﺗﺎهﯽ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻡﺎﺝﺮا ﻡﺮا هﻤﺮاﻩ ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮی از
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ زﻧﺪان ﻋﺎدل ﺁﺑﺎد ﺵﻴﺮاز ﺗﺒﻌﻴﺪ آﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای اوﻝﻴﻦ ﺑﺎر دﻳﺪار ﺑﺎ
ﻡﻬﻨﺪس ﻝﻄﻒاﷲ ﻡﻴﺜﻤﯽ در زﻧﺪان ﻋﺎدل ﺁﺑﺎد ﺵﻴﺮاز دﺳﺖ داد .ﻡﻦ ﺗﺼﻮر ﻡﯽ آﻨﻢ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﭘﺎی
ﺹﺤﺒﺖهﺎی ﻡﺎ ﻡﯽ ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ ﺵﺎﻳﺪ ﻡﻄﺎﻝﺒﯽ را در ﺣﺪ ﻳﻚ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻡﯽ ﺵﻨﻮﻧﺪ و ﻡﯽ ﮔﺬرﻧﺪ وﻝﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﻡﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﻡﻀﻤﻮن دﻳﮕﺮی دارد؛ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،هﻤﻪ ﺁن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ آﻪ ﻡﻦ ﺑﺮای ﺁن
ارزش ﻗﺎﺋﻠﻢ .ﺗﻚ ﺗﻚ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ در ﻃﻮل اﻳﻦ  25ﺳﺎل زﻧﺪان دوران ﭘﻬﻠﻮی در زﻧﺪانهﺎ و
ﺗﺒﻌﻴﺪﮔﺎﻩ هﺎی ﻡﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ روﺑﺮو ﺵﺪﻩام اﺝﺰاﻳﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻡﻦ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮای ﻡﻦ ﺣﻼوت
ﺧﺎﺹﯽ دارد .ﺵﺎﻳﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﻡﻦ اﺳﻢ آﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻴﺎﺳﯽام را "درد زﻡﺎﻧﻪ"
ﮔﺬاﺵﺘﻪام؛ ﻡﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺵﻴﺮﻳﻨﯽ هﺎ و ﺗﻠﺨﯽ هﺎﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ هﻤﺎن ﭼﻴﺰی آﻪ واﻗﻌًﺎ ُدرد دارد.
در زﻧﺪان ﻋﺎدل ﺁﺑﺎد ﺗﺮآﻴﺒﯽ از اﻋﻀﺎ و هﻮاداران ﺳﺎزﻡﺎن ﭼﺮﻳﻚ هﺎی ﻓﺪاﻳﯽ ﺧﻠﻖ ،اﻋﻀﺎ و
هﻮاداران ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ،ﺗﻌﺪاد اﻧﺪآﯽ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ،ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﺗﻮﻓﺎن ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی از اﻓﺮاد ﺣﺰب دﻡﻮآﺮات آﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان ،ﺵﻤﺎری از اﻋﻀﺎی "ﺳﺎآﺎ" و

ﺗﻌﺪادی از ﮔﺮوﻩ ﺳﺘﺎرﻩ ﺳﺮخ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺁﻗﺎی ﻃﺎهﺮاﺣﻤﺪزادﻩ هﻢ ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﻳﺎدﺵﺎن ﮔﺮاﻡﯽ .از
ﺵﻴﺮاز هﻢ ﺗﻌﺪادی را ﺑﻌﺪهﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮ آﺮدﻧﺪ ﻡﺜﻞ ﻡﻬﻨﺪس ﻃﺎهﺮی ،ﺁﻗﺎی ﻃﻐﺎ و اﻓﺮاد دﻳﮕﺮی آﻪ
ﺑﻌﺪ اﺽﺎﻓﻪ ﺵﺪﻧﺪ .ﻋﺎدلﺁﺑﺎد ﻓﺮﺹﺘﯽ ﺑﻪ وﺝﻮد ﺁورد آﻪ ﻡﺎ از ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﺵﻤﺎری از اﻋﻀﺎی
ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ در ﺗﻤﺎس ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ .ﻡﺪت آﻮﺗﺎهﯽ ﺑﻮد آﻪ ﻡﺎ ﺁزادی ﻋﻤﻞ ﺑﺮای
ﻧﺸﺴﺘﻦ ،ﮔﻔﺖ وﮔﻮ و ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا آﻨﻴﻢ ،هﻤﻴﻦ ﺁﺵﻨﺎﻳﯽ هﻢ ﻡﻘﺪاری دﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻡﺎ ﺗﺎ
ﺣﺪودی هﻢ ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ از اﻳﻦ آﺎر ﭘﺮهﻴﺰ داﺵﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در درون ﺧﻮدﺵﺎن ﻡﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ و
ﺑﺤﺚ داﺵﺘﻨﺪ .ﺧﻴﻠﯽ زود هﻢ ﺣﺎدﺛﻪای در ﻋﺎدلﺁﺑﺎد رخ داد آﻪ هﻤﻴﻦ اﻡﻜﺎن را هﻢ ﺑﻪ آﻠﯽ از
دﺳﺖ دادﻳﻢ .درﺳﺖ در ﺁﻏﺎز ﺳﺎل  ،1352ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﻡﺎﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻡﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻋﺎدلﺁﺑﺎد
ﺵﻴﺮاز ﻧﮕﺬﺵﺘﻪ ﺑﻮد آﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺵﻮرش زﻧﺪان ﻋﺎدلﺁﺑﺎد رخ داد؛ هﻤﮕﺎن را ﺑﻪ اﻧﻔﺮادی ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ،
ﺑﻌﺪ از ﺁن هﻢ آﻪ از اﻧﻔﺮادی ﺑﺎزﮔﺸﺘﻴﻢ هﻤﻪ در اﺗﺎقهﺎی در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل
 1354اﻡﻜﺎن ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺑﺤﺚ آﺮدن و ﺁﮔﺎهﯽ از ﻧﻈﺮات هﻤﺪﻳﮕﺮ ﺧﻴﻠﯽ آﻢ ﺑﻮد.
 در هﻤﻴﻦ ﻓﺮﺹﺖ آﻮﺕﺎﻩ ﭼﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ ﺡﺎﺹﻞ ﺷﺪ؟ ﻡﻮﻗﻌﯽ آﻪ هﻮاﺧﻮری ﺑﻮد و ﺑﭽﻪهﺎ ورزش ﻡﯽ آﺮدﻧﺪ ﻡﻦ و ﻡﻬﻨﺪس ﻡﻴﺜﻤﯽ و ﻡﻬﻨﺪس ﺳﺤﺎﺑﯽو ﺁﻗﺎی اﺣﻤﺪزادﻩ ﻳﻚ ﮔﻮﺵﻪای ﭘﺘﻮ ﻡﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻴﻢ و ﻡﯽ ﻧﺸﺴﺘﻴﻢ و ﺹﺤﺒﺖ ﻡﯽ آﺮدﻳﻢ .وﻗﺘﯽ آﻪ
هﻮاﺧﻮری ﻧﺒﻮد در ﮔﻮﺵﻪ اﺗﺎق ﺑﻴﻦ ﺗﺨﺖ هﺎی ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻀﺎﻳﯽ اﻳﺠﺎد ﻡﯽ آﺮد آﻪ هﺮﭼﻨﺪ ﻓﻀﺎی
آﻤﯽ ﺑﻮد ﺧﻴﻠﯽ ﻓﺸﺮدﻩ ﻡﯽ ﻧﺸﺴﺘﻴﻢ و ﺹﺤﺒﺖ ﻡﯽ آﺮدﻳﻢ .در اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ هﺎ ﻡﻦ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ
هﺎی ﺳﺎزﻡﺎن اﻓﺴﺮان ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان را ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﻡﯽ ﮔﻔﺘﻢ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم وﻗﺘﯽ در
ﻡﻮرد ﻳﻜﯽ از رﻓﻘﺎﻳﻤﺎن زﻧﺪﻩ ﻳﺎد ﺳﺮوان ﻡﺤﻘﻖزادﻩ دواﻧﯽ ﻳﻜﯽ از اﻋﻀﺎی هﻴﺌﺖ دﺑﻴﺮان
ﺳﺎزﻡﺎن ﻧﻈﺎﻡﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان آﻪ در ﺳﺎل  1334ﺑﻪ ﺝﻮﺧﻪ ﺁﺗﺶ ﺳﭙﺮدﻩ ﺵﺪ ،ﺹﺤﺒﺖ ﻡﯽ
آﺮدم ،ﻡﻬﻨﺪس ﺳﺤﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺵﺪت ﻡﺘﺄﺛﺮ ﺵﺪ .ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ اﻳﺸﺎن در داﻧﺸﻜﺪﻩ ﻓﻨﯽ هﻢ دورﻩای ﻡﻬﻨﺪس
ﺳﺤﺎﺑﯽ ﺑﻮد .اﻧﺴﺎنهﺎ اﮔﺮ ﺵﺮاﻓﺖ ذاﺗﯽ ﺵﺎن در ﻡﺤﻴﻂ ﻓﺎﺳﺪ دﭼﺎر ﺧﻠﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺵﺪ ،اﻧﺴﺎن هﺎﻳﯽ
آﻪ دارای ﺁرﻡﺎن هﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺧﺪﻡﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺎﺵﻨﺪ ،از هﺮ اﻳﺪﺋﻮﻝﻮژیای ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺵﻨﺪ ،اﻳﻦ ﺣﺲ ﺵﺮﻳﻒ در ﺁﻧﻬﺎ هﻤﻮارﻩ زﻧﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ آﻪ ﺁﻗﺎی ﻡﺤﻘﻖ زادﻩ دواﻧﯽ ﻳﻚ
ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺖ و ﺁﻗﺎی ﻡﻬﻨﺪس ﺳﺤﺎﺑﯽ ﻳﻚ ﻡﻠﯽ ـ ﻡﺬهﺒﯽ ﺑﻮد و ﺁن ﻡﻮﻗﻊ ﻋﻀﻮ ﻧﻬﻀﺖﺁزادی،
ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻮد آﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺵﺖ آﺴﯽ آﻪ ﺝﺎﻧﺶ را در راﻩ ﺁرﻡﺎن ﺧﺪﻡﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮدﻩهﺎی زﺣﻤﺘﻜﺶ ﻓﺪا آﺮدﻩ اﺳﺖ ،ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺵﺪ .ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ دورﻩ ﺧﻴﻠﯽ آﻮﺗﺎﻩ ﺑﻮد و ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺵﻮرش زﻧﺪان ،ﺧﻴﻠﯽ زود هﻤﻪ ﻡﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلهﺎی اﻧﻔﺮادی و اﺗﺎق هﺎی در ﺑﺴﺘﻪ آﺸﻴﺪﻩ
ﺵﺪﻳﻢ .ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  1354ﮔﺸﺎﻳﺸﯽ ﺵﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺹﻮرت ﺳﺎل  1351در ﻧﻴﺎﻡﺪ و اﻡﻜﺎﻧﺎت ﺁن
ﻡﻮﻗﻊ را دﻳﮕﺮ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪاﺵﺘﻴﻢ .ﭼﻮن ﺵﺮاﻳﻂ زﻧﺪان ﺧﻴﻠﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ آﺮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل زﻧﺪان ﻋﺎدل
ﺁﺑﺎد در دﻳﮕﺮ زﻧﺪانهﺎ هﻢ اﻳﻦ ﺵﺪت ﻋﻤﻞ رخ داد و ﻡﺤﺪودﻳﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ
وﺝﻮد ﺁﻡﺪ .ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل دﻳﮕﺮ از اﺗﺎق هﺎی در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻴﺮون ﺁﻡﺪﻩ ﺑﻮدﻳﻢ و ﺑﺎ وﺝﻮد آﻤﯽ اﻡﻜﺎﻧﺎت
دﻳﺪارهﺎﻳﯽ اﻧﺠﺎم ﻡﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﻡﻨﺘﻬﺎ ﺑﺎ آﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ دﻳﮕﺮ دورﻩای ﺑﻮد آﻪ زﻡﺰﻡﻪهﺎی ﻧﻮﻳﻨﯽ در
درون دوﺳﺘﺎن ﻡﺠﺎهﺪ ﻡﺎ ﺵﻜﻞ ﻡﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﻡﺎ از اﻳﻦ آﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﻡﯽ ﮔﺬرد دور ﺑﻮدﻳﻢ وﻝﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺵﺎهﺪ ﺑﻮدﻳﻢ آﻪ ﻧﺸﺴﺖ هﺎی ﻡﻜﺮری در اﺗﺎق هﺎ اﻧﺠﺎم ﻡﯽ ﮔﻴﺮد و ﺑﻌﺪ هﻢ ﺁﻡﺪ و رﻓﺖ
ﻼ ﻡﻌﻠﻮم ﺑﻮد وﺽﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮﻋﺎدی اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ رﻓﺘﺎرهﺎ
هﺎ و ﺑﺤﺚ هﺎی ﺗﻨﺪ در آﺮﻳﺪور؛ آﺎﻡ ً
ﺧﻴﻠﯽ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮد ،ﻳﻌﻨﯽ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺗﺎ دﻳﺮوز رﻓﻘﺎی ﺹﻤﻴﻤﯽ هﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻮﻋًﺎ ﭘﺎرﻩای
ﻋﺒﺎرات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ آﺎر ﻡﯽ ﺑﺮدﻧﺪ آﻪ ﺑﺮای ﻡﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﻏﻴﺮﻋﺎدی ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻡﺜﺎل ﻡﻦ
ﺵﺎهﺪ اﻳﻦ ﺑﻮدم آﻪ در ﻳﻚ اﺗﺎﻗﯽ دوﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﻧﻤﺎز ﻡﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،دوﺳﺖ دﻳﮕﺮی از
ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﭘﺸﺖ ﻡﻴﻠﻪ ﻡﯽ اﻳﺴﺘﺎد و ﻳﻚ ﻡﺘﻠﻜﯽ ﻡﯽ ﮔﻔﺖ .ﺑﺮای ﻡﺎ آﻪ ﻏﻴﺮﻡﺬهﺒﯽ ﺑﻮدﻳﻢ
هﻤﻮارﻩ ﺣﺮﻡﺖ دوﺳﺘﺎن ﻡﺬهﺒﯽ واﺝﺐ ﺑﻮد وﻝﯽ آﺴﯽ آﻪ ﺧﻮدش ﺗﺎ دﻳﺮوز ﻧﻤﺎز ﻡﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و
هﻤﻴﻦ ادﻋﻴﻪ را ﺑﻪآﺎر ﻡﯽ ﺑﺮد ﺣﺎﻻ ﻡﺘﻠﻚ ﻡﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﺁن رﻓﻴﻘﺶ آﻪ دارد ﻓﺮاﻳﺾ دﻳﻨﯽاش را
اﻧﺠﺎم ﻡﯽ دهﺪ .ﺧﻴﻠﯽ ﺣﻴﺮتﺁور ﺑﻮد! ﻡﻦ در ﻳﻚ ﻓﺮﺹﺘﯽ ﻡﻮﻓﻖ ﺵﺪم ﺑﺎ زﻧﺪﻩ ﻳﺎد ﻧﺒﯽ ﻡﻌﻈﻤﯽ

ﺹﺤﺒﺖ آﻨﻢ ،ﻳﺎدش ﺑﻪ ﺧﻴﺮ .ﻡﻦ واﻗﻌًﺎ ﺑﻪﺝﺎ ﻡﯽ داﻧﻢ آﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﮔﺮم از او ﻳﺎد آﻨﻴﻢ .ﻳﻜﯽ از
ﺹﺎدق ﺗﺮﻳﻦ ﺝﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد آﻪ ﻡﻦ در زﻧﺪﮔﯽام ﺑﺎ ﺁن روﺑﺮو ﺵﺪم و هﻴﭻ وﻗﺖ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻧﻴﻚ اﻳﻦ
ﺝﻮان را ﻓﺮاﻡﻮش ﻧﻤﯽ آﻨﻢ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺒﯽ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ ﺁﻗﺎی ﻋﻤﻮﻳﯽ! ﺧﻴﻠﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﺪی
اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﺑﻪ ﺵﻤﺎ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢ .ﮔﻔﺘﻢ ﻡﺤﺮﻡﺎﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ هﻢ ﻡﺎ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ ﺁن را ﻡﺤﺮﻡﺎﻧﻪ
ﻧﮕﻪ دارﻳﻢ ﻓﺮدا ﻃﺒﻞ رﺳﻮاﻳﯽاش را هﻤﻪ ﺝﺎ ﻡﯽزﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻡﻦ ﺑﺮای ﺵﻤﺎ ﺗﻮﺽﻴﺢ ﺑﺪهﻴﻢ
و ﮔﻔﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ در ﺳﺎزﻡﺎن ﻋﺪﻩای ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺪﺋﻮﻝﻮژی دادﻩاﻧﺪ و ﻳﻜﺴﺮی ﺑﺮﺧﻮردهﺎی
ﻧﺎﻡﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻴﺮون از زﻧﺪان ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﺮوﻩ ﭘﻴﺶ ﺁﻡﺪﻩ .ﻧﺒﯽ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻴﻠﯽ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد .از ﻗﻀﺎی
روزﮔﺎر اﻋﻀﺎ و هﻮاداران ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ آﻪ در زﻧﺪان ﻋﺎدل ﺁﺑﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﺝﺰو
ﮔﺮوهﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ آﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺪﺋﻮﻝﻮژی دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد اﻧﺪآﯽ وﻓﺎدار ﺑﻪ ﻡﺒﺎﻧﯽ ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ ﭘﺎﻳﻪ
ﮔﺬاران ﺳﺎزﻡﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ آﻪ ﻡﻦ ارﺗﺒﺎط داﺵﺘﻢ ﻧﺒﯽ ،ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻡﻜﺮم دوﺳﺖ و داوری از
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻡﻦ ﻡﺤﺪود ﺑﻮد و از درون اﻳﻨﻬﺎ اﻃﻼع زﻳﺎدی ﻧﺪاﺵﺘﻢ .رواﺑﻂ ﻧﺰدﻳﻚ
ﻡﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ داوری ،ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻧﺒﯽ ﻡﻌﻈﻤﯽ ﺑﻮد و ﺁﺵﻨﺎﻳﯽهﺎﻳﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﻡﺠﺎهﺪ در
هﻤﻴﻦ ﺣﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ هﺮ ﺝﻬﺖ ﻡﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺒﯽ اﻃﻼع ﭘﻴﺪا آﺮدم آﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻡﺎن
ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻓﺘﺎدﻩ اﺳﺖ .ﻡﻦ در ﺑﺤﺜﯽ آﻪ ﺑﺎ رﻓﻘﺎی ﺧﻮدﻡﺎن زﻧﺪﻩ ﻳﺎدان ﺣﺠﺮی و آﯽ ﻡﻨﺶ
داﺵﺘﻢ ﺑﻪ ﻳﺎد دو اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺰرگ آﻪ در ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺬﺵﺘﻪاش رخ دادﻩ ﺑﻮد
اﻓﺘﺎدم؛ ﻳﻜﯽ اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ آﻪ در ﺳﺎل  1326ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﻴﻞ ﻡﻠﻜﯽ رخ داد و دﻳﮕﺮی اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ آﻪ ﺳﺎل
 1340ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻡﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮدﻩ در ﺧﺎرج از آﺸﻮر رخ داد .ﺁﺛﺎر و ﭘﻴﺎﻡﺪهﺎی اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺝﺪاﻳﯽهﺎ ﺧﻴﻠﯽ زﻳﺎﻧﺒﺎر اﺳﺖ ﺑﻮﻳﮋﻩ وﻗﺘﯽ آﻪ ﻡﺴﺎﺋﻞ اﻳﺪﺋﻮﻝﻮژﻳﻚ ﻡﻄﺮح ﺑﺸﻮد .ﺁﻧﭽﻪ در ﺝﺮﻳﺎن
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺪﺋﻮﻝﻮژی در ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ رخ داد ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ ﻡﺨﺮب وﺣﺸﺘﻨﺎك ﺑﻮد .هﻤﻮارﻩ
ﻡﻦ اﻋﺘﻘﺎد داﺵﺘﻢ آﻪ ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ در اﻳﺮان ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺝﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽای اﺳﺖ آﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
ﺗﻮدﻩای ﺵﺪن را دارد .ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎری در دهﻪ  20داﺵﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ﺵﻌﺒﻪهﺎﻳﺶ را در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط اﻳﺮان داﻳﺮ ﺑﻜﻨﺪ ،از اﻡﻜﺎن ﻓﻀﺎی ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﺑﺎز ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻌﺪ از
ﺵﻬﺮﻳﻮر  20ﺣﺪاآﺜﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری را ﺑﻜﻨﺪ و ﺑﻪ ﺹﻮرت ﻡﻨﺴﺠﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزﻡﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ آﺸﻮر
در ﺑﻴﺎﻳﺪ .اﻡﺎ ﺑﻌﺪ از  28ﻡﺮداد ﺑﻌﺪ از ﺽﺮﺑﺎﺗﯽ آﻪ در ﺳﺎل  1333ﺑﺮ ﺳﺎزﻡﺎن ﻧﻈﺎﻡﯽ وارد ﺵﺪ
و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ آﻪ ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻡﺎن زﻧﺎن و ﺳﺎزﻡﺎن ﺝﻮاﻧﺎن ﺣﺰب زﻳﺮ ﺽﺮﺑﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،هﻴﭻ ﺝﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻳﮕﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺝﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ ﺝﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩ
ﺳﺮاﺳﺮی در آﺸﻮر ﺑﺸﻮد .واﻗﻌًﺎ ﺁن ﺽﺮﺑﺎت آﻤﺮﺵﻜﻦ ﺑﻮد .اﻡﺎ ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ در
آﺸﻮری آﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﻡﺬهﺒﯽ هﻤﻪ ﮔﻴﺮ اﺳﺖ وﻝﯽ ﻡﺬهﺐ ﻡﻮرد ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری ﺣﺎآﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
آﻪ رو در روی ﻡﺮدم هﺴﺘﻨﺪ ،ﻡﯽرﻓﺖ آﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از روﺣﺎﻧﻴﺖ اﻳﺮان
درﺑﺎر را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻡﯽ آﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﺁﻗﺎی ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ درﺑﺎر ﺧﻴﻠﯽ ﻡﺸﺨﺺ ﺑﻮد .اﻳﻨﻬﺎ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻡﻈﻬﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺗﻮدﻩ زﺣﻤﺘﻜﺶ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻡﺴﻠﻤﺎن اﻳﻦ ﻡﻤﻠﻜﺖ ﺑﺎﺵﻨﺪ .ﺳﺎزﻡﺎن
ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﻡﯽ رﻓﺖ آﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺝﺎﻡﻌﻪ اﻳﺮان ﺑﺸﻮد .ﺗﺤﻠﻴﻞهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ـ
اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ آﻪ اراﺋﻪ ﻡﯽ داد ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻡﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد .ﺗﺒﻴﻴﻨﯽ آﻪ از روﻧﺪ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﻳﺨﯽ
اراﺋﻪ ﻡﯽ آﺮد ﺑﻪ ﺑﺎور ﻡﺎ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ اﻝﺘﻘﺎﻃﯽ ﺑﻮد ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮداﺵﺖ هﺎﻳﯽ از ﻡﺎرآﺴﻴﺴﻢ ـ ﻝﻨﻴﻨﻴﺴﻢ ﺗﻮأم
ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻡﺬهﺒﯽ .اﻡﺎ ﺑﺮای ﺗﻮدﻩ زﺣﻤﺘﻜﺶ ﻡﻤﻠﻜﺖ وﻗﺘﯽ آﻪ ﺳﺨﻦ از ﺝﺎﻡﻌﻪ ﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺵﺪ و
ﺳﺨﻦ از ﻧﻔﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎر و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻡﯽ ﺵﺪ ،وﻗﺘﯽ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻖ ﻡﺬهﺒﯽ ﺑﻮد ،ﺵﺎﻧﺲ ﻳﻚ
ﭼﻨﻴﻦ ﺝﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽای ﺑﺮای ﺗﻮدﻩای ﺵﺪن و هﻤﻪ ﮔﻴﺮﺵﺪن در ﺝﺎﻡﻌﻪ اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮد .ﺑﻪ
هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ ﻡﺎ از هﻤﺎن ﻡﻮﻗﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮﺵﺒﻴﻦ ﺑﻮدﻳﻢ و درﺳﺖ ﺑﻪ
هﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ وﻗﺘﯽ در زﻧﺪان ﻋﺎدل ﺁﺑﺎد ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺪﺋﻮﻝﻮژی و اﻧﺸﻌﺎب در ﺳﺎزﻡﺎن روﺑﺮو
ﺵﺪﻳﻢ ،ﻡﺎ ﺝﺎﻧﺐ آﺴﺎﻧﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ آﻪ ﺑﻪ راﻩ و ﻡﺸﯽ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاران ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ وﻓﺎدار
ﻡﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻳﻌﻨﯽ ﻡﻨﺎﺳﺒﺎت ﻡﺎ ﺑﺎ ﻧﺒﯽ ﻡﻌﻈﻤﯽ و داوری و ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻪ ﻡﺮاﺗﺐ ﮔﺮم ﺗﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ
دﻳﮕﺮان .ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﻡﻮش ﻧﻤﯽ آﻨﻢ ﺑﻪ ﻳﻜﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻡﺎن آﻪ ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺪﺋﻮﻝﻮژی
دادﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺝﺪ اﻋﺘﺮاض آﺮدم آﻪ ﺑﺮاد ِر ﻡﻦ! ﻳﻚ ﺵﺒﻪ آﻪ ﺁدم ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﺵﻮد ،ﺗﻮ ﭼﺮا

ﺣﺎﻻ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺮف ﻡﯽ زﻧﯽ؟ ﺗﻮ ﺧﻮدت ﺗﺎ دﻳﺮوز ﻧﻤﺎز ﻡﯽ ﺧﻮاﻧﺪی ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ آﻪ ﺁدم
ﻋﻘﺎﻳﺪش ﻋﻮض ﻧﻤﯽ ﺵﻮد .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻡﻦ اﻳﻦ ﻳﻚ ﻡﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر دﺵﻮاری ﺑﻮد آﻪ ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ
ﺧﻠﻖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺵﺖ .ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ دﻳﮕﺮ زﻧﺪانهﺎ و زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ هﻢ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ
دﺵﻮاری روﺑﺮو ﺵﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﻃﻮر آﻪ ﻡﺎ از ﺧﺎﻃﺮات و ﻧﻮﺵﺘﻪ هﺎی آﺴﺎﻧﯽ آﻪ در زﻧﺪانهﺎی
ﺗﻬﺮان هﻢ ﺑﻮدﻧﺪ واﻗﻒ ﺵﺪﻳﻢ ،درﮔﻴﺮیهﺎ و ﺑﺮﺧﻮردهﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﺝﺪی ﺑﻮد .ﺑﺨﺼﻮص اﻳﻦ آﻪ ﺑﺎ
ﻋﺪﻩای از روﺣﺎﻧﻴﻮن در زﻧﺪانهﺎی ﺗﻬﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﻡﺴﺌﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺪﺋﻮﻝﻮژی ،درﮔﻴﺮیهﺎﻳﯽ ﺑﻪ
وﺝﻮد ﺁﻡﺪﻩ ﺑﻮد .ﻧﻤﯽ ﺵﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ دورﻩ زﻧﺪان را در ﭘﻴﺎﻡﺪهﺎﻳﯽ آﻪ در ﻡﺴﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪ از
ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻪ وﺝﻮد ﺁﻡﺪ ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺎل  1357د ِر زﻧﺪانهﺎ ﺑﺎز ﺵﺪ .زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﻡﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ هﺮ ﺝﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻡﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻡﻴﺪان ﺁﻡﺪﻧﺪ و ﺗﻼش ﻡﯽآﺮدﻧﺪ ﺑﺮﻡﺒﻨﺎی اﻋﺘﻘﺎدات و
ﺑﺎورهﺎﻳﺸﺎن ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﺸﺎن را ﺵﻜﻞ دهﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﺸﺎن را ﮔﺴﺘﺮدﻩ آﻨﻨﺪ .ﺑﺎ آﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ از هﻤﺎن
اﺑﺘﺪای ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ و ﺗﻤﺎﻡﻴﺖ ﺧﻮاهﯽ در ﺑﻴﻦ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﻗﺪرت ﺣﺎآﻤﻪ
را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،هﻢ در ﻋﻤﻞ هﻢ در ﻧﻈﺮ ،ﻡﺸﺎهﺪﻩ ﺵﺪ .ﻡﺎ هﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان
ﺗﻼش ﻡﯽ آﺮدﻳﻢ ﺗﺎ ﺵﺒﻜﻪهﺎی ﺣﺰب را در ﻡﺮآﺰ و در ﺵﻬﺮﺳﺘﺎنهﺎ داﻳﺮ آﻨﻴﻢ وﻝﯽ هﻤﻪ ﺝﺎ ﺑﺎ
ﻡﺰاﺣﻤﺖ هﺎی ﻓﺮاوان روﺑﺮو ﻡﯽﺵﺪﻳﻢ .اﻳﻦ ﻡﺰاﺣﻤﺖهﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺝﻨﺒﻪ ﻝﻔﻈﯽ و ﻳﺎ ﻡﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻧﺪاﺵﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻨﺎﺹﺮ ﻏﻴﺮﻡﺴﺌﻮل ﺣﻤﻠﻪ ﻡﯽ آﺮدﻧﺪ و اﺝﺘﻤﺎﻋﺎت را ﺑﻪ هﻢ ﻡﯽ زدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺣﺰب
ﺣﻤﻠﻪ ﻡﯽ آﺮدﻧﺪ .ﻡﺬاآﺮات زﻳﺎدی ﺑﺎ ﻡﺴﺌﻮﻻن آﺸﻮری ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﺹﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﻮد
ﻡﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻡﺴﺌﻮﻝﻴﺘﯽ آﻪ در ﺵﻌﺒﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻡﯽ داﺵﺘﻢ ﻡﺮاﺝﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ وزارت آﺸﻮر ،ﺑﻪ
ﻡﺠﻠﺲ ،ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻳﺎنهﺎﺵﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻡﻨﺘﻈﺮی ،ﻓﺮوهﺮ ـ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﯽ از اﻋﻀﺎی
دوﻝﺖ ﻡﻮﻗﺖ ـ داﺵﺘﻢ .ﺑﺎ ﺁﻗﺎﻳﺎن ﺹﺤﺒﺖ ﻡﯽ آﺮدم آﻪ در اﻳﻦ ﻡﻤﻠﻜﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺹﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻡﮕﺮ ﻧﻪ اﻳﻦ آﻪ ﺹﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻴﺪﻩ و ﻧﻈﺮ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻧﻈﺮﺵﺎن را ﺁزاداﻧﻪ ﺑﻴﺎن آﻨﻨﺪ ،اﺝﺘﻤﺎﻋﺎت ﺁزاد
ﺑﺎﺵﺪ و ...ﻓﺮاﻡﻮش ﻧﻤﯽ آﻨﻢ آﻪ در دﻳﺪار ﺑﺎ ﺁﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ "ﻳﺎ اﻡﻨﻴﺖ ﻡﺎ را وزارت
آﺸﻮر ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻜﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻡﺎ ﻡﺠﻮز ﺑﺪهﻨﺪ ﺧﻮدﻡﺎن از ﺧﻮدﻡﺎن دﻓﺎع آﻨﻴﻢ ،اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮدارﻳﻢ و
ﺝﻠﻮی ﻡﺰاﺣﻤﺖ هﺎ را ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،هﺮ ﭼﻨﺪ ﻡﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ آﻪ هﺮ ﮔﺮوﻩ ﺧﻮدش ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ از
ﺧﻮدش دﻓﺎع آﻨﺪ .اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻡﺴﺌﻮﻻن ﻡﻤﻠﻜﺖ اﺳﺖ آﻪ اﻡﻨﻴﺖ هﻤﻪ ﮔﺮوﻩ هﺎ را ﺗﺄﻡﻴﻦ ﺑﻜﻨﻨﺪ".
ﺁﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ "ﻡﺎ هﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ آﺎﻓﯽ اﻡﻨﻴﺖ ﻧﺪارﻳﻢ ".ﮔﻔﺘﻢ ﺁﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺵﻤﺎ ﺑﺎ ﻡﺎﺵﻴﻦ
ﺽﺪﮔﻠﻮﻝﻪ رﻓﺖ وﺁﻡﺪ ﻡﯽ آﻨﻴﺪ ،ﻡﺎ هﺴﺘﻴﻢ آﻪ ﺑﯽ ﭘﻨﺎﻩ ﻡﯽ ﺁﻳﻴﻢ و ﻡﯽ روﻳﻢ و در ﻡﻌﺮض هﻤﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری هﺴﺘﻴﻢ .ﺁﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻡﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ "ﺁﻗﺎی ﻋﻤﻮﻳﯽ ،اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﺪ ﺁن روزی
آﻪ ﻡﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ اﺹﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ اﺝﺮا ﺑﮕﺬارﻳﻢ هﻤﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺵﻤﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺵﻬﺮوﻧﺪ و ﺝﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺵﺪ ".ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ اﻡﻴﺪ روزی
آﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺝﺮا ﺑﺸﻮد.
در ﺵﻮرای اﻧﻘﻼب ﻡﺼﻮﺑﻪای داﺵﺘﻨﺪ آﻪ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ در زﻧﺪان ﺵﺎﻩ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ و ﻡﺤﺮوﻡﻴﺘﯽ آﺸﻴﺪﻩاﻧﺪ
ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻝﻴﺎن زﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ درﻳﺎﻓﺖ آﻨﻨﺪ .دوﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻡﺎ اﻳﻦ ﺣﺮف را ﭘﻴﮕﻴﺮی آﺮدﻧﺪ.
ﺧﻴﻠﯽ هﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻡﺎ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﻡﻦ ـ آﻪ  25ﺳﺎل زﻧﺪان ﺑﻮدم و ﭘﻴﺶ از ﺁن هﻢ اﻓﺴﺮ ارﺗﺶ ـ وﻗﺘﯽ
ﺑﻪ ﺝﺮﻳﺎن اﻓﺘﺎد ﮔﻔﺘﻪ ﺵﺪ آﻪ اﻳﻨﻬﺎ آﻤﻮﻧﻴﺴﺖاﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد .در دو ﻡﺮﺣﻠﻪ اﻳﻦ
ﻡﺴﺌﻠﻪ رخ داد .ﻳﻚ ﺑﺎر ﻡﺼﻮﺑﻪ ﺵﻮرای اﻧﻘﻼب ،ﻳﻚ ﺑﺎر ﻡﺼﻮﺑﻪ ﻡﺠﻠﺲ .در هﺮ دو ﻡﻮرد ﻡﺎ را
ﻡﺴﺘﺜﻨﺎ آﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم آﻪ دﻓﺘﺮ ﺣﺰب ﻡﺎ را ﺗﻌﻄﻴﻞ آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺁﻡﺪﻩ ﺑﻮد و
ﻡﻬﺮ و ﻗﻔﻞ آﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﻡﻦ ﻧﺰد ﺁﻗﺎی ﻃﺎﻝﻘﺎﻧﯽ رﻓﺘﻢ و ﮔﻠﻪ ﻡﻨﺪ از اﻳﻦ آﻪ اﻳﻦ ﭼﻪ وﺽﻌﯽ اﺳﺖ.
دﻳﺪم اﻳﺸﺎن ﭼﻪ دل ﭘﺮدردی دارد از ﺁﻧﭽﻪ آﻪ دارد در اﻳﻦ ﻡﻤﻠﻜﺖ ﻡﯽ ﮔﺬرد و ﺑﻪ ﻡﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻪ
ﻧﮕﺮان اﻳﻦ ﻡﺴﺌﻠﻪ ﻧﺒﺎش ﺑﻪ زودی درﺳﺖ ﻡﯽ ﺵﻮد.
هﻤﺎن ﻃﻮر آﻪ ﮔﻔﺘﻢ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ در ﺁن ﻡﻘﻄﻊ هﻤﻪ ﺝﺮﻳﺎﻧﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﭘﯽ ﺳﺎﻡﺎﻧﺪهﯽ
ﺑﻪ ﺳﺎزﻡﺎنهﺎ و ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﺸﺎن و ﮔﺴﺘﺮش آﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﯽ ـ ﺗﺮوﻳﺠﯽ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺵﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ازﺝﻤﻠﻪ
ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ آﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ را ﺁﻏﺎز آﺮدﻩ ﺑﻮد وﻝﯽ از هﻤﺎن ﻗﺪم اول ﻡﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ آﻪ دﺧﺘﺮ
ﻓﺮوﺵﻨﺪﻩ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻡﺠﺎهﺪ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻧﺸﺮﻳﻪاش ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻚ هﻢ ﻡﯽ ﺧﻮرد .از ﭼﻪ آﺴﯽ؟ از

آﺴﯽآﻪ ادﻋﺎی ﺣﺰب اﻝﻠﻬﯽ دارد ،ﻳﻌﻨﯽ او هﻢ ﻡﺬهﺒﯽ اﺳﺖ .ﭘﻴﺎﻡﺪهﺎی ﺑﺮﺧﻮردهﺎی درون
زﻧﺪان و ﺑﻴﺮون از زﻧﺪان ﺑﻪ ﺵﻜﻞ ﻋﺠﻴﺒﯽ ﻧﻴﺮوی ﻡﺬهﺒﯽ ﺣﺎآﻢ ﺑﺮ ﺝﺎﻡﻌﻪ را و ﻧﻴﺮوی ﻡﺬهﺒﯽ
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل در درون ﺝﺎﻡﻌﻪ را از هﻤﺪﻳﮕﺮ دور آﺮدﻩ ﺑﻮد .واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ ﺳﺎزﻡﺎن
ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل زﻳﺎدی از ﻃﺮف ﺝﻮانهﺎی ﻡﺬهﺒﯽ روﺑﺮو ﺵﺪ .دﮔﺮﮔﻮﻧﯽهﺎﻳﯽ آﻪ در رهﺒﺮی
ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻡﺪﻩ ﺑﻮد از ﺳﻮﻳﯽ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽای آﻪ در ﺑﻴﻦ هﻮاداران ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ
ﻓﺮاهﻢ ﺁﻡﺪﻩ ﺑﻮد از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ،از ﻃﺮﻓﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻳﻦ ﺳﺎزﻡﺎن را روز ﺑﻪ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻡﯽ آﺮد
و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ آﺎﺳﺘﯽهﺎی ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ و ﻇﺮﻓﻴﺖ رهﺒﺮی ﺁن را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻡﯽ آﺮد .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻡﻦ
ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ در ﻡﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ آﻪ داﺵﺖ ﻳﻚ ﺑﺪﻧﻪ و ﺗﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﭘﻴﺪا
ﻡﯽآﺮد و ﻳﻚ ﻡﻐﺰ ﺑﺴﻴﺎر آﻮﭼﻚ ،آﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ آﺮدن ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪاش ،ﺁرزوهﺎ،
ﺧﻮاﺳﺖهﺎ و ادﻋﺎهﺎﻳﺶ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیهﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖهﺎﻳﺶ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻡﻘﺪار زﻳﺎدی
زﻳﺎدﻩ ﻃﻠﺒﯽ را در رهﺒﺮی ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺑﻪ وﺝﻮد ﺁورد .واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ در اﻳﻦ
آﺸﻮر ،اﻧﻘﻼﺑﯽ رخ دادﻩ ﺑﻮد و رهﺒﺮی اﻳﻦ اﻧﻘﻼب هﻢ دﺳﺖ ﺁﻗﺎی ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺑﻮد و ﻃﻴﻒهﺎ و
ﺝﺮﻳﺎنهﺎﻳﯽ آﻪ در اﻃﺮاف او ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻡﯽ ﺵﺪﻧﺪ ﺑﻴﻦ روﺵﻦﺑﻴﻦهﺎ
و ﻗﺸﺮیهﺎ .ﭘﺎرﻩای از روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﯽ آﻪ در اﻃﺮاف ﺁﻗﺎی ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﻳﻚ ﺝﻮهﺮﻩ
ﻡﺘﺮﻗﯽ و ﭘﻴﺶ روﻧﺪﻩ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎل ﺁن آﻪ ﻗﺸﺮﻳﻮن دﻳﮕﺮی در اﻃﺮاف ﺁﻗﺎی ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
آﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻳﮕﺮی از دﻳﻦ ،اﺳﻼم و ﺣﻜﻮﻡﺖ اﺳﻼﻡﯽ داﺵﺘﻨﺪ .از هﻤﺎن زﻡﺎن ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ ﻡﺴﺌﻠﻪ
ﺝﻤﻬﻮری زﻳﺮ ﻋﻼﻡﺖ ﺳﻮال ﺑﻮد و از هﻤﺎن ﻡﻮﻗﻊ ﺣﻜﻮﻡﺖ اﺳﻼﻡﯽ ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ ﻡﻄﺮح ﺑﻮد.
ﮔﻮﻳﯽ اﻳﻨﻬﺎ ﻡﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ دوران ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ روﺵﻦ ﺑﻴﻦ اﻃﺮاف ﺁﻗﺎی ﺧﻤﻴﻨﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻧﺪﻩای داﺵﺘﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻳﮕﺮی از ﻡﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم اراﺋﻪ ﻡﯽدادﻧﺪ .ﺣﺰب
ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ﻳﻚ ﺳﺎزﻡﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻏﻴﺮﻡﺬهﺒﯽ ﺑﻮد وﻝﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺗﺤﻠﻴﻠﺶ اﻧﮕﺸﺖ روی اﻳﻦ
واﻗﻌﻴﺖ ﻡﯽ ﮔﺬاﺵﺖ آﻪ ﻡﺎ ﺑﺎ ﺣﺎآﻤﻴﺘﯽ روﺑﺮو هﺴﺘﻴﻢ آﻪ ﻻﻳﻪهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش هﺎ و
ﺗﻌﺮﻳﻒ هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از اﺳﻼم دارد؛ آﺴﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺝﺎﻡﻌﻪ را در ﺝﻬﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ،ﺗﺮﻗﯽ و
ﮔﺴﺘﺮش ﺁزادیهﺎ ﻡﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ و آﺴﺎﻧﯽ دﻳﮕﺮ ،در ﺝﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ آﺮدن و ﻏﻴﺮﻡﺴﻠﻤﺎن ﺗﻠﻘﯽ آﺮدن
دﻳﮕﺮان .ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ،ﺣﺘﯽ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻡﺬهﺒﯽای ﻡﺜﻞ ﺝﻨﺒﺶ ﻡﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻡﺒﺎرز،
ﺝﺎﻡﺎ و ﻧﻬﻀﺖﺁزادی را هﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻡﺴﻠﻤﺎن ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺵﺘﻨﺪ.
 اﻳﻦ ﺕﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪیای آﻪ از اﻳﻦ ﻧﻴﺮوهﺎ داﺷﺘﻴﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻴﻨﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ﻳﺎ ﺕﺠﺮﺑﻪای آﻪ در ﻃﻮلزﻧﺪانهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردﻩ ﺑﻮدﻳﺪ ﻳﺎ هﺮ دو؟
ﻻ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺮات ،ﮔﻔﺘﻪهﺎ و
 هﺮ دو؛ ﻡﻘﺪاری ﻡﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ اﺳﺖ آﻪ اﺹﻮ ًﻋﻤﻠﻜﺮدهﺎ ﭘﻴﺪا ﻡﯽ آﻨﺪ و دﻳﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﻩای اﺳﺖ آﻪ ﻡﺎ در زﻧﺪان داﺵﺘﻴﻢ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻡﺎ
ﻧﺸﺴﺖهﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺁﻗﺎﻳﺎن ﻃﺎﻝﻘﺎﻧﯽ ،دآﺘﺮﺳﺤﺎﺑﯽ ،ﻡﻬﻨﺪس ﻋﺰتاﷲ ﺳﺤﺎﺑﯽ و ﻡﻬﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن داﺵﺘﻴﻢ.
ﺑﺮﺧﻮرد و ﺁﺵﻨﺎﻳﯽای هﻢ ﺑﺎ ﺁﻗﺎی رﺑﺎﻧﯽ ﺵﻴﺮازی داﺵﺘﻴﻢ .اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖهﺎ ﺑﺮداﺵﺖ هﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺁدم ﻡﯽ
دهﺪ .ﺑﻪ ﺝﺎ ﻡﯽ داﻧﻢ ﺧﺎﻃﺮﻩای را از زﻧﺪﻩ ﻳﺎد ﻃﺎﻝﻘﺎﻧﯽ ﺑﻴﺎن آﻨﻢ :ﺧﺮداد ﻡﺎﻩ ﺳﺎل  1345ﺑﻮد آﻪ
ﻡﺎ ﺗﺒﻌﻴﺪیهﺎی ﺑﺮازﺝﺎن را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ،زﻧﺪان ﺵﻤﺎرﻩ ﭼﻬﺎر ﻗﺼﺮ ﺁوردﻧﺪ .ﺁﻧﺠﺎ ﻡﻦ ﺑﺮای اوﻝﻴﻦ
ﺑﺎر ﺑﺎ ﺁﻗﺎی ﻃﺎﻝﻘﺎﻧﯽ روﺑﺮو ﺵﺪم؛ ﺧﻮش ﺑﺮﺧﻮرد و ﺧﻮش اﺧﻼق از هﻤﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻡﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻡﯽ
آﺮد .از ﺁن ﮔﺮﻡﺎی ﺑﺮازﺝﺎن آﻪ ﺑﻌﻀﯽ روزهﺎ از  50درﺝﻪ هﻢ ﺗﺠﺎوز ﻡﯽ آﺮد ﺁﻡﺪﻩ ﺑﻮدﻳﻢ در
زﻧﺪان ﺵﻤﺎرﻩ ﭼﻬﺎر ﻗﺼﺮ ﺑﺎ ﺣﻴﺎط وﺳﻴﻊ و ﺑﺎﻏﭽﻪهﺎی ﮔﻠﻜﺎری ﺵﺪﻩ ،ﺣﺪاﻗﻞ دﻩ ـ دوازدﻩ درﺧﺖ
ﺗﻮت و ﻳﻚ ﺁب ﻧﻤﺎی آﺎﺵﻴﻜﺎری ﺵﺪﻩ آﻪ ﻓﻮارﻩ داﺵﺖ ،ﺵﺎﺧﻪ هﺎی درﺧﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ هﻢ ﺁوردﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻡﻨﻈﺮﻩ ﺑﺮای آﺴﯽ ﻡﺜﻞ ﻡﻦ آﻪ از ﺑﺮازﺝﺎن داغ ﺁﻡﺪﻩ ﺑﻮد ﺧﻴﻠﯽ ﻓﺮح اﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮد .ﻳﻚ
ﺑﺎر هﻤﺎن ﻃﻮر آﻪ روی ﺳﻜﻮی آﻨﺎر ﺁب ﻧﻤﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺁﻗﺎی ﻃﺎﻝﻘﺎﻧﯽ ﺝﻠﻮی ﻡﻦ ﭘﻴﺪا ﺵﺪ و
ﻝﺒﺨﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ "ﺁﻗﺎی ﻋﻤﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻡﯽ رﺳﺪ آﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﻝﺬت ﻡﯽ ﺑﺮی؟" ﮔﻔﺘﻢ "ﺁرﻩ ،ﺧﻴﻠﯽ
ﻝﺬت ﻡﯽ ﺑﺮم؛ ﻡﻦ ﺗﺼﻮرم اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ ﺁن ﺑﻬﺸﺘﯽ آﻪ ﺵﻤﺎ ﺑﻪ ﻡﻮﻡﻨﻴﻦ وﻋﺪﻩ آﺮدﻩاﻳﺪ هﻤﻴﻦ
اﺳﺖ ".ﺁﻗﺎی ﻃﺎﻝﻘﺎﻧﯽ ﺧﻨﺪﻳﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻪ "از ﺁﻧﺠﺎﻳﯽ آﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن دارم ﺵﻤﺎ ﺑﻬﺸﺘﯽ هﺴﺘﻴﺪ ،ﻡﯽ

روی ﺑﻬﺸﺖ و ﻡﯽ ﺑﻴﻨﯽ از اﻳﻦ هﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ".در هﻤﻴﻦ زﻧﺪان ،دوﺳﺘﺎن ﻡﺬهﺒﯽ ﻡﺎ آﻤﻮﻧﯽ
داﺵﺘﻨﺪ ،ﻡﺎ هﻢ آﻤﻮﻧﯽ داﺵﺘﻴﻢ .در ﻡﺮاﺳﻤﯽ ﺁﻗﺎی ﻡﺤﻤﺪﺝﻮاد ﺣﺠﺘﯽ ﺹﺤﺒﺖ ﻡﯽ آﺮد ﺑﻪ ﺣﺮﻡﺖ
هﻤﺴﺎﻳﮕﯽ ﻡﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻡﺮاﺳﻢ دﻋﻮت ﻡﯽ آﺮدﻧﺪ و ﻡﺎ هﻢ ﻡﯽ ﻧﺸﺴﺘﻴﻢ و ﮔﻮش ﻡﯽ دادﻳﻢ .در
ﻳﻜﯽ از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻡﻪهﺎ ،اﻳﺸﺎن ﻡﻄﺎﻝﺒﯽ درﺑﺎرﻩ ﺵﺮاﻳﻂ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻴﺎن و ﺁﻳﺎﺗﯽ هﻢ از ﻗﺮﺁن ﻗﺮاﺋﺖ
ﻡﯽ آﺮد وﻝﯽ ادﺑﻴﺎت اﻡﺮوزی را ﺑﻪ آﺎر ﻡﯽ ﺑﺮد .ﻡﻦ و ﺁﻗﺎی ﺣﺠﺘﯽ رواﺑﻂ ﻧﺰدﻳﻜﯽ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
داﺵﺘﻴﻢ و ﺑﺎ هﻢ ﺹﺤﺒﺖ و درد دل ﻓﺮاوان ﻡﯽ آﺮدﻳﻢ .ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺝﻠﺴﻪ ﮔﻔﺘﻢ آﻪ ﺁﻗﺎی ﺣﺠﺘﯽ
ﺁﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻴﺪ ﺝﺪی ﺝﺪی ﻧﺺ ﺑﻮد ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ .ﮔﻔﺖ هﺮ دو ﺑﻮد .ﻓﺮدای ﺁن روز ﺁﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ ـ
آﻪ ﻳﺎدش ﮔﺮاﻡﯽ ،اﻳﺸﺎن هﻢ واﻗﻌًﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺵﺮﻳﻔﯽ ﺑﻮد ـ ﻧﺰد ﻡﻦ ﺁﻡﺪ و ﮔﻔﺖ "ﺁﻗﺎی رﺑﺎﻧﯽ
ﺵﻴﺮازی ﺧﻮاهﺶ آﺮدﻩ آﻪ ﺵﻤﺎ ﺑﻪ اﺗﺎق او ﺑﺮوﻳﺪ ".ﻡﺎ ﺑﺎ ﺁﻗﺎی رﺑﺎﻧﯽ ﻡﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ ﻡﺤﺪودی
داﺵﺘﻴﻢ .اﻳﺸﺎن در اﺗﺎق ﺧﻮدش ﺑﻮد و ﺑﺎ آﺴﯽ آﺎری ﻧﺪاﺵﺖ .ﻡﺎ هﻢ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن آﺎری ﻧﺪاﺵﺘﻴﻢ .ﺑﻪ
ﻋﻜﺲ ،ﺑﺎ ﺁﻗﺎی ﻡﻨﺘﻈﺮی هﻤﻴﺸﻪ ﺑﮕﻮ و ﺑﺨﻨﺪ داﺵﺘﻴﻢ .ﺑﻪ ﺁﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ ﮔﻔﺘﻢ آﻪ ﻡﻦ ﺑﺎ ﺁﻗﺎی
رﺑﺎﻧﯽ آﺎری ﻧﺪارم .ﮔﻔﺖ "اﻳﺸﺎن ﺧﻮاهﺶ آﺮدﻩ آﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق اﻳﺸﺎن ﺑﺮوﻳﺪ ".ﻡﺎ رﻓﺘﻴﻢ و ﺁﻗﺎی
رﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ادای اﺣﺘﺮام ﺑﻠﻨﺪ ﺵﺪﻧﺪ و ﻧﺸﺴﺘﻴﻢ .اﻳﺸﺎن اﻇﻬﺎر آﺮدﻧﺪ "ﺁﻳﺎﺗﯽ از آﻼماﷲ ﺵﺐ ﮔﺬﺵﺘﻪ
)ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻗﺎی ﺣﺠﺘﯽ( ﻗﺮاﺋﺖ ﺵﺪﻩ ﻝﺬا ﻡﻦ ﻳﻚ ﺑﺮگ آﺎﻏﺬ ﻻی ﻗﺮﺁن ،ﺝﺎﻳﯽ آﻪ ﺁن ﺁﻳﺎت ﺁﻡﺪﻩ،
ﮔﺬاﺵﺘﻪام و ﺗﻔﺴﻴﺮش را هﻢ ﻧﻮﺵﺘﻪام .ﺵﻤﺎ ﻝﻄﻔ ًﺎ اﻳﻦ را در ﺝﻤﻊ ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﺮاﺋﺖ آﻨﻴﺪ ".ﻡﻦ ﮔﻔﺘﻢ
ﻼ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﻡﺎ ﻡﻄﺮح ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﻡﻌﻨﯽ ﺁن ﺁﻳﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ ﺵﻤﺎ ﻡﯽ
آﻪ ﺁﻗﺎی رﺑﺎﻧﯽ اﺹ ً
ﮔﻮﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﺁن آﻪ ﺁﻗﺎی ﺣﺠﺘﯽ ﻡﯽ ﮔﻮﻳﺪ ،ﻡﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام دوﺳﺘﺎن ﻡﺬهﺒﯽ هﻢ ﺑﻨﺪﻡﺎن در ﻡﺮاﺳﻤﺸﺎن
ﺵﺮآﺖ آﺮدﻳﻢ ،ﻡﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵﻴﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽ آﻨﺪ .اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ "اﮔﺮ ﻡﻦ از ﺵﻤﺎ ﺧﻮاهﺶ آﻨﻢ آﻪ اﻳﻦ
را ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻗﺮاﺋﺖ آﻨﻴﺪ ﺵﻤﺎ ﺧﻮدداری ﻡﯽ آﻨﻴﺪ؟" ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ ﺵﻤﺎ اﺹﺮار دارﻳﺪ ﻡﻦ ﻡﯽ
ﺑﺮم وﻝﯽ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺵﻤﺎ ﺑﮕﻮﻳﻢ هﻴﭻ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﻧﺪارد .واﻗﻌًﺎ ﺑﺮای ﻡﻦ آﻪ اﻃﻼع ﻧﺪارم در درون
اﻳﻦ ﺁﻗﺎﻳﺎن ﭼﻪ ﻡﯽ ﮔﺬرد ﻳﺎ اﻳﻦآﻪ ﺑﺮداﺵﺖ هﺎ و ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎﻳﺸﺎن از دﻳﻦ و ﻡﺴﺎﺋﻞ اﺝﺘﻤﺎﻋﯽ دﻳﻦ
ﭼﻴﺴﺖ؛ هﻤﻴﻦ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﺧﻮرد ﮔﻮﻳﺎﺳﺖ .ﺵﻤﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﺮﺧﻮرد ﺁﻗﺎﻳﺎن ﻃﺎﻝﻘﺎﻧﯽ ،ﻡﻨﺘﻈﺮی و رﺑﺎﻧﯽ
ﺵﻴﺮازی را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ،ﻧﮕﺮشهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ـ ﻓﻜﺮی ﺝﺎی ﺧﻮد دارد .هﻤﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺎدﻩ زﻧﺪﮔﯽ
ﻦ ﺗﻮدﻩای را وادار ﺑﻜﻨﺪ آﻪ روی اﻳﻨﻬﺎ ﻡﻄﺎﻝﻌﻪ ﺑﻜﻨﻢ .هﻤﻴﻦ ﺕﺠﺮﺑﻴﺎت
ﭼﻘﺪر اﺛﺮ ﻡﯽﮔﺬارد آﻪ ﻡ ِ
ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﯽ آﺮد آﻪ در اﻃﺮاف ﺁﻗﺎی ﺧﻤﻴﻨﯽ ﻋﺪﻩای روﺷﻦ ﺑﻴﻦ هﺴﺘﻨﺪ ،واﻗﻌﻴﺖهﺎی
ﺝﺎﻣﻌﻪ را درك ﻣﯽ آﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ هﺎ ﺕﻨﻈﻴﻢ آﻨﻨﺪ و در
ﻼ ﻧﻤﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ آﻪ در درون ﺝﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ ،ﻋﺪﻩای هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﻳﻚ ﻧﮕﺮش ﺑﺴﺘﻪ دارﻧﺪ و ﮔﻮﻳﯽ اﺹ ً
ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﭼﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﻳﯽ هﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﻡﻨﺎﻓﻊ و ﭼﻪ ﻡﻀﺎری وﺝﻮد دارد .ﺑﺎ آﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ
ﭼﺮﺧﺸﯽ آﻪ در ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﺑﻪ راﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻤﺎم اﻡﻴﺪهﺎﻳﯽ آﻪ ﻡﯽ رﻓﺖ
دﺳﺘﺎوردهﺎی اﻧﻘﻼب ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺑﺸﻮد و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا آﻨﺪ و ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از
اﻧﻘﻼب را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد.
اﻳﻦ ﭼﺮﺧﺶ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ؟ ﺕﺪرﻳﺠﯽ ﺑﻮد ﻳﺎ ﺝﻬﺸﯽ؟ ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﭼﺮﺧﺶ در دورﻩ ﺝﻨﮓ ﺧﻴﻠﯽ ﻡﺤﺴﻮس ﻧﺒﻮد ،ﺣﺎل ﺁن آﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.ﺑﺴﺘﻪ ﺵﺪن ﺝﺎﻡﻌﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﯽﺧﺮداد ﺳﺎل  60ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮد ،اﻡﺎ ﭘﻴﺶ از ﺁن ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎی ﮔﻮﻳﺎﻳﯽ از
ﺗﻤﺎﻡﻴﺖ ﺧﻮاهﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻡﯽ ﺧﻮرد .از ﺳﻮﻳﯽ ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺝﺎﻳﮕﺎﻩ رﺳﻤﯽ ـ ﺝﺎﻳﮕﺎﻩ ﺣﺰﺑﯽ
ﺵﺎن را آﻪ داﺵﺘﻨﺪ ـ در ﺝﺎﻡﻌﻪ اﻳﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﻌﻨﯽ ﻡﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻴﺮوی ﺑﺮﺗﺮ ﺵﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺑﺸﻮﻧﺪ ،از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺮوی ﻡﻘﺎﺑﻞ ﻳﻌﻨﯽ ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﺝﻤﻬﻮریاﺳﻼﻡﯽ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﺗﻦ ﻧﻤﯽ داد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺝﺪ در ﺝﻬﺖ ﻡﺤﺪودآﺮدن و اﻳﺠﺎد ﻡﺰاﺣﻤﺖ ﺣﺮآﺖ ﻡﯽ آﺮد.
اﻝﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻡﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮای هﻤﻪ ﺑﻪ وﺝﻮد ﻡﯽﺁﻡﺪ ،هﻤﻪ ﻡﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻡﯽ ﺵﺪﻳﻢ و ...در ﺣﺎﻝﯽ آﻪ ﻡﺎ
رأی ﺁری ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮناﺳﺎﺳﯽ دادﻩ ﺑﻮدﻳﻢ ،از ﺝﻨﺒﻪهﺎی ﻡﺜﺒﺖ ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻡﯽ آﺮدﻳﻢ و
ﺗﻨﺪروی هﺎﻳﯽ را آﻪ اﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻩای از ﻧﻴﺮوهﺎ اﻧﺠﺎم ﻡﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﯽ آﺮدﻳﻢ .ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ آﻪ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﻖ ﻋﺮب روی داد و ﺁﻧﭽﻪ آﻪ در آﺮدﺳﺘﺎن و ﺗﺮآﻤﻦ

ﺹﺤﺮا روی داد ،هﺮﮔﺰ ﻡﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻜﺮدﻳﻢ و ﻡﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻳﻢ آﻪ اﻳﻦ آﺎرهﺎ ﻡﻮﻗﻌﻴﺖ اﻧﻘﻼب و اﻧﻘﻼﺑﯽ
را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻡﯽ آﻨﺪ.
 ﺧﻮاﺳﺘﻪهﺎی ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮد ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﯽ؟ هﺮ ﺳﺎزﻡﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻡﻪای دارد و در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺁن ﺑﺮﻧﺎﻡﻪ اﺳﺖ .ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ هﻢﺑﺮﻧﺎﻡﻪای داﺵﺘﻨﺪ و ﻡﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻡﻪ را ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﻡﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ رخ داد و آﻢ و ﺑﻴﺶ
اﻡﻜﺎن ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺁزاد ﺑﺮای هﻤﻪ ﺝﺮﻳﺎﻧﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﻴﺶ ﺁﻡﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ دورﻩ آﻮﺗﺎهﯽ ﺑﻮد.
هﻤﺎنﻃﻮرآﻪ اﺑﺘﺪای ﺹﺤﺒﺘﻢ اﺵﺎرﻩ آﺮدم ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ هﻮاداران ﮔﺴﺘﺮدﻩای ﭘﻴﺪا آﺮد و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻡﺮ ﺑﺮای رهﺒﺮیاش ﻡﺸﺘﺒﻪ ﺵﺪ آﻪ ﻡﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺝﺎﻡﻌﻪ اﻳﺮان اﺳﺖ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻜﻮﻡﺖ را در دﺳﺖ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻡﻦ اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮﺣﻘﯽ ﻧﺒﻮد.
 ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای هﻮاداران ﺧﻮد ،ﺕﻤﺎﺳﯽ را آﻪ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮران ﺷﻮروی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺕﻮﺝﻴﻪﻣﯽ آﺮد آﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺡﻤﺎﻳﺖ ﺷﻮروی را ﺕﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺝﻠﺐ آﻨﻴﻢ آﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺡﺰبﺕﻮدﻩ
ﺕﻜﻴﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﺡﺮآﺖ ﭼﻪ هﺪﻓﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ آﺮد؟
 هﺪف اﺹﻠﯽ اﻳﻨﻬﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در رأس ﻗﺪرت ﺑﻮد. ﭼﻪ اﺷﻜﺎﻝﯽ دارد آﻪ ﺡﺰﺑﯽ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاهﺪ در راس ﻗﺪرت ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد؟ﻼ ﺑﺮای اﺝﺮای ﺑﺮﻧﺎﻡﻪاش ﺑﺎﻳﺪ در رأس ﻗﺪرت ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ،اﻡﺎ ارزﻳﺎﺑﯽ ﺳﺎزﻡﺎن از
 اﺹ ًﺝﺎﻡﻌﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﻮد؛ ﻳﻌﻨﯽ رهﺒﺮی ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﻡﺘﻮﺝﻪ ﻧﺒﻮد آﻪ هﻨﻮز در ﺁن ﻡﻘﺎم ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
آﻪ در ﺣﻜﻮﻡﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﺮای ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﺎﻧﻴﺪن اﻳﻦ اﻡﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻈﺎهﺮات ﻡﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻡﯽ
آﻨﺪ .ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﻡﯽ ﮔﻮﻳﺪ آﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮای ﻡﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﻮی ﻡﻦ ﺑﻪ زو ِر اﺳﻠﺤﻪ از
ﺗﻮ ﻡﯽ ﮔﻴﺮم .اﺳﻠﺤﻪ را ﺑﻪ آﺎر ﻧﺒﺮد وﻝﯽ ﺁن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺵﺖ.
 ﺕﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ را هﻢ در هﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ آﻨﻴﺪ؟ ﺑﻠﻪ ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻡﻴﻠﻴﺸﻴﺎ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺵﺘﻦ اﻳﻦ اﻡﺮ ﻳﻚ ﻧﻮع هﻞ ﻡﻦ ﻡﺒﺎرز ﻃﻠﺒﻴﺪن ﺑﺎ ﺣﺎآﻤﻴﺘﯽﺑﻮد آﻪ ﻗﺪرﺗﺶ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺑﻮد و ﻡﯽ دﻳﺪﻳﻢ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺣﺘﯽ روزﻧﺎﻡﻪ ﻡﺠﺎهﺪ را
ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺵﺘﻨﺪ آﻪ ﺁزاداﻧﻪ ﭘﺨﺶ ﺑﺸﻮد .ﻡﻦ ﻓﺮاﻡﻮش ﻧﻤﯽ آﻨﻢ آﻪ ﺑﺮای ﺵﺮآﺖ در ﺝﻠﺴﻪ ﺗﻮﺝﻴﻬﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻡﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ آﻪ ﻡﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴﺮد ،از ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ هﻢ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻡﺪﻩ
ﺑﻮد .از ﻃﺮف ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ﻡﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .از ﻃﺮف ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻡﯽ آﻨﻢ ﺁﻗﺎی
ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺁﻡﺪﻩ ﺑﻮد ،دﻗﻴﻘ ًﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪارم ﭼﻪ آﺴﯽ ﺑﻮد وﻝﯽ ﻡﻦ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ او را ﻧﻤﯽﺵﻨﺎﺧﺘﻢ .ﺗﻤﺎم
ﺹﺤﺒﺖ اﻳﺸﺎن ﺑﺮای ﺵﺮآﺖ در ﺑﺤﺚ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ ﺑﻮد آﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻨﯽ آﻠﯽ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺎ ﺑﺪهﻴﺪ آﻪ هﻴﭻ ﺧﻄﺮی ﻡﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻜﻨﺪ ،ﻓﺮوش ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻡﺎن ﺁزاداﻧﻪ
اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴﺮد و ﻡﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻳﻢ .ﺁﻗﺎی ﻡﻌﺎدﻳﺨﻮاﻩ ﻡﯽ ﮔﻔﺖ آﻪ ﺵﻤﺎ اﻃﻼﻋﻴﻪ دﻩ
ﻡﺎدﻩای دادﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ و ﺳﻼح هﺎﻳﯽ را آﻪ دارﻳﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺪهﻴﺪ ،ﺗﺄﻡﻴﻦ دارﻳﺪ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﺳﺎزﻡﺎن ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ،اﮔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻡﺎ ﺑﻴﺎﻳﺪ اﻳﻨﺠﺎ در ﺹﺪا و ﺳﻴﻤﺎ هﻴﭻ ﺗﻀﻤﻴﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺳﺎﻝﻢ
ﺑﺮﮔﺮدد .ﺁﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻻرﻳﺠﺎﻧﯽ آﻪ ﺁن ﻡﻮﻗﻊ ﺹﺪا و ﺳﻴﻤﺎ را ادارﻩ ﻡﯽ آﺮد ﮔﻔﺖ آﻪ ﻡﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻡﯽ آﻨﻢ آﻪ در ﺹﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺵﻤﺎ را ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎزﻡﺎن ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﻓﺮق ﻡﯽآﻨﺪ،
ﺑﺮود ﺑﻴﺮون او را ﻡﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻡﻌﻠﻮم ﺑﻮد آﻪ هﺮ دو ﻃﺮف دارﻧﺪ دﻋﻮاﻳﯽ را در اﻝﻔﺎظ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻡﯽ آﻨﻨﺪ آﻪ اﻳﻦ دﻋﻮا ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻴﺰﻳﻜﯽ ﺣﺎد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺵﺪ .از هﻤﺎن ﻡﻮﻗﻊ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ اﺣﺴﺎس ﻡﯽ ﺵﺪ .ﺑﺎ آﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ از ﺳﻮﻳﯽ ﻧﮕﺮش ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﻳﻚ ﺣﺎﻝﺖ
اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻮد ،از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ رﻗﺒﺎﻳﺸﺎن در ﺣﻜﻮﻡﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان در ﻡﻘﺎﺑﻠﺸﺎن ﻡﯽ اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﻳﻚ
ﺧﺼﻮﻡﺖ ﺧﺎﺹﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ داﺵﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ آﻢ آﻢ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﻡﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺝﺮﻳﺎﻧﺎت
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻏﻴﺮﺧﻮدﺵﺎن ﺑﻪ وﺝﻮد ﺁﻡﺪ.

 ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﺪ آﻪ آﻢ آﻢ ﻣﺘﻮﺝﻪ ﺷﺪﻳﻢ آﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻤﻪ ﺝﺮﻳﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮﺧﻮدﺷﺎن ﺧﺼﻮﻣﺖدارﻧﺪ اﻋﻢ از ﻣﺬهﺒﯽ و ﻏﻴﺮﻣﺬهﺒﯽ .ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ پﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﺎ
درﺳﺖ ﺑﻮد و ﻣﺎ از اﺑﺘﺪا درﺳﺖ ﺕﺸﺨﻴﺺ دادﻩ ﺑﻮدﻳﻢ و اﮔﺮ دﻳﮕﺮان ﻣﺎ را هﻤﺮاهﯽ ﻣﯽ آﺮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮی ﻣﯽ رﺳﻴﺪﻳﻢ.
 ﻡﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم .اﮔﺮ ﻡﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ آﻪ ﺧﻄﺮ ﺁﺗﺶ اﻓﺮوزی هﺴﺖ ﺧﻮدﻡﺎن ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﯽﭼﺎﺵﻨﯽ ﺁن را ﺑﺰﻧﻴﻢ و ﺁﺗﺶ را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ آﻨﻴﻢ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻡﻦ ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺧﻮد ﺣﻮادث را ﺝﻠﻮ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺑﻪهﻴﭻ وﺝﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارم آﻪ اﮔﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﯽ ﺧﺮداد ﺳﺎل  60رخ
ﻧﻤﯽ داد ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان آﻪ رأی ﻡﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮناﺳﺎﺳﯽ دادﻩ ﺑﻮد اﻡﻜﺎن ﺗﺪاوم
ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﻋﻠﻨﯽ ﭘﻴﺪا ﻡﯽآﺮد ،ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻡﻦ ﺝﺮﻳﺎﻧﯽ آﻪ ﺣﺎآﻢ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد در دراز ﻡﺪت هﻴﭻ ﺝﺮﻳﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻳﮕﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽ آﺮد ،ﻡﻨﺘﻬﺎ زﻡﺎن ﺣﺬف هﺎ ﻳﻚ ﻡﻘﺪار ﻋﻘﺐ ﻡﯽ اﻓﺘﺎد .ﺁﻧﭽﻪ آﻪ در
ﺧﺮداد  60رخ داد ،دﺳﺖ آﺴﺎﻧﯽ را آﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ هﻴﭻ ﺝﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻳﮕﺮی در اﻳﺮان
ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻜﻨﺪ ﺑﺎز آﺮد آﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻳﻜﯽ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮی ﺳﺎزﻡﺎنهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ
را از ﺳﺮ راﻩ ﺑﺮدارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﺁﻧﭽﻪ آﻪ در ﻗﺎﻧﻮناﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺁرای 98
درﺹﺪی ﻡﺮدم ﺁﻡﺪﻩ ﺑﻮد و ﺁزادی ﺑﻴﺎن و ﺁزادی ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ اﺣﺰاب در ﺁن ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺵﻨﺎﺧﺘﻪ ﺵﺪﻩ
ﺑﻮد .ﺁﻗﺎی ﺧﻤﻴﻨﯽ در ﻧﻮﻓﻞ ﻝﻮﺵﺎﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد آﻪ ﻡﺎرآﺴﻴﺴﺖ هﺎ هﻢ ﻡﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﺝﻤﻬﻮریاﺳﻼﻡﯽ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺑﻜﻨﻨﺪ ،اﻡﺎ ﺑﻌﺪهﺎ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﯽﺁوردﻧﺪ آﻪ اﻋﺘﺮاف آﻨﻴﻢ آﻪ ﻣﺎ
ﻼ ﻓﺸﺎرهﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺑﺮاﻧﺪازی آﻨﻴﻢ! ﺁﻧﭽﻪ در اﻳﻦ دوران ﺑﺮ ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻴﺰ ﻋﺠﻴﺒﯽ ﺑﻮد؛ اﺹ ً
ﺑﺮای اﻳﻦ ﻧﺒﻮد آﻪ ﻳﻚ اﻣﺮ ﻣﺨﻔﯽ را ﻋﻠﻨﯽ آﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺑﻮد آﻪ ﺁن ﭼﻴﺰی را آﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ .اﻳﻦ ﻧﮕﺮش و اﻳﻦ ﺵﻴﻮﻩ ﺣﻜﻮﻡﺖ آﺮدن ﻳﻌﻨﯽ اﻳﻦآﻪ هﺮ آﺴﯽ ﻏﻴﺮ از
ﺳﺨﻦ ﺣﻜﻮﻡﺖ آﻨﻨﺪﻩ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻡﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻓﻨﺎﺳﺖ .اﻳﻨﻬﺎ)ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻋﺪامهﺎی ﺳﺎل  (67ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺬف
ﺳﻴﺎﺳﯽ آﺮدﻩاﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ آﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ ﺣﺬف ﻓﻴﺰﻳﻜﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺘﻞهﺎی زﻧﺠﻴﺮﻩای هﻢ آﺮدﻩاﻧﺪ.
 ﺁن زﻣﺎن ﺷﺮط ﭼﻪ ﺑﻮد و ﻣﺒﻨﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ دآﺘﺮ پﻴﻤﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻝﺤﺎظ اﻳﺪﺉﻮﻝﻮژﻳﻚ،اﺳﺘﺮاﺕﮋﻳﻚ و ﺕﺸﻜﻴﻼﺕﯽ ﻣﺒﻨﺎی اﻳﻦ درﮔﻴﺮی در ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ وﺝﻮد داﺷﺖ و
ﻣﺴﺎﺉﻠﯽ آﻪ در ﻣﻮرد ﺝﺮﻳﺎن ﺕﻤﺎﻣﻴﺖﺧﻮاﻩ درون ﺡﺎآﻤﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺕﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ دهﻴﺪ در واﻗﻊ ﺷﺮط
و ﻳﻚ آﺎﺕﺎﻝﻴﺰور ﺑﻮد آﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را وادار آﺮد آﻪ ﻣﺎهﻴﺖ ﺧﻮدش را ﺑﺮوز ﺑﺪهﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ
اﻳﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،وﻝﯽ در ﻗﺪرت ﻧﺮود و پﺴﺖ آﻠﻴﺪی هﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
 ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺵﺎرﻩ ﻡﯽ ﺵﻮد آﻪ اﻳﻦ ﻡﺒﻨﺎ در درون ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ وﺝﻮد داﺵﺖ ،وﻝﯽﺑﺮوزش و اﻳﻦ آﻪ ﺑﻪ ﺁن ﺹﻮرت ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﯽ آﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﺑﻮد .اﻡﺎ ﻡﻦ ﻡﻌﺘﻘﺪم
ﺵﺎﻳﺪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻓﺸﺎرهﺎ هﻢ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﯽﺁﻡﺪ ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﺹﻮرت ﻳﻚ ﺝﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﻋﻤﺮ زﻳﺎدی ﻧﻤﯽ آﺮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ در دروﻧﺶ ﺣﻜﻮﻡﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﻮد و ﻡﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺪرت را ﺑﻪ
ﻼ ﻳﻚ ﺝﺮﻳﺎن
دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮد .در ﻡﻮرد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻡﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺝﺪی ﻡﻄﺮح اﺳﺖ آﻪ اﺹ ً
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻡﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻩ ﺑﺮای ﭼﻪ؟ ﺁﻳﺎ ﻡﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺎ ﺽﺪاﻧﻘﻼب ﺑﺠﻨﮕﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻡﺖ؟
 ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮای اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ درﻣﻘﺎﺑﻞ آﻮدﺕﺎهﺎی اﺡﺘﻤﺎﻝﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻘﻼب... ﻡﺎ هﻢ در درون ﺣﺰب ﻡﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ آﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺁﻡﺎدﮔﯽ در ﻧﻴﺮوهﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺵﺪآﻪ در ﻡﻘﺎﺑﻞ آﻮدﺗﺎهﺎی اﺣﺘﻤﺎﻝﯽ ﺽﺪاﻧﻘﻼب ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻡﻘﺎوﻡﺖ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ ،وﻝﯽ اﻳﻦ را ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﻧﻴﺮوهﺎی رﺳﻤﯽ ﻡﻤﻠﻜﺖ اﺣﺎﻝﻪ آﺮد ﻧﻪ هﺮآﺲ از هﺮ ﮔﻮﺵﻪای ﺑﺨﻮاهﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻋﻨﻮان
اﻧﻘﻼب اﻳﻦ آﺎر را ﺑﻜﻨﺪ .آﺎر ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﻦ ﺑﻮد آﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪهﺎی اﺣﺘﻤﺎﻝﯽ را اﻓﺸﺎ آﻨﻨﺪ
و ﺑﻪ دوﻝﺖ هﺸﺪار ﺑﺪهﻨﺪ آﻪ ﻡﻘﺎﺑﻞ ﺽﺪاﻧﻘﻼب ﺑﺎﻳﺪ ﻡﻘﺎوﻡﺖ ﺑﻜﻨﺪ .از آﺠﺎ ﻡﻌﻠﻮم اﻳﻦ ﻡﻴﻠﻴﺸﻴﺎﻳﯽ
ﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺨﺘﻴﺎر ﺑﺠﻨﮕﺪ ﻳﺎ اﻳﻦآﻪ ﻡﯽ ﺧﻮاهﺪ آﻮدﺗﺎ آﻨﺪ و ﻗﺪرت را ﺑﻪ
آﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺵﺪﻩ ﻡﯽ ﺧﻮاهﺪ ﻡﺜ ً

دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮد؟ ﻧﺎﭼﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻡﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻳﻦ ﺑﺪﺑﻴﻨﯽ ﻳﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺝﻴﻪ ـ ﻡﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﻢ ﺁن را ﺗﻮﺝﻴﻪ ﻡﯽ
ﮔﺬارم ـ را ﺑﺮای ﺣﺎآﻤﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻡﯽ آﺮد آﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻡﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻪ ﺵﻴﻮﻩ آﻮدﺗﺎﻳﯽ ﻗﺪرت را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﻝﺬا ﻡﻦ ﺵﺨﺼًﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارم آﻪ ﺑﺎ ﺁن روﻧﺪی آﻪ در درون ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ
ﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎآﻤﻴﺖ داﺵﺖ ،دﻳﺮ ﻳﺎ زود ﺣﺎدﺛﻪای ﻡﺜﻞ ﺳﯽ
ﻡﯽ ﮔﺬﺵﺖ و ﺁن ﻧﮕﺮﺵﯽ آﻪ اﺹﻮ ً
ﺧﺮداد  60ﻓﺮاهﻢ ﻡﯽ ﺁورد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺁن ﺑﺎز هﻢ ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻡﯽ آﺮد.
ﻡﺸﯽای آﻪ ﺳﺎزﻡﺎن در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺁن ﺕﺮورهﺎی ﺑﯽ ﺡﺴﺎب و آﺘﺎب ،ﺁن پﺎﻳﮕﺎهﯽ آﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮدش اﻧﺘﺨﺎب آﺮد ـ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻪ ﺕﺎ دﻳﺮوز در پﺎﻳﮕﺎﻩ هﺎی ﻣﺒﺎرزان ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ
ﺝﺎﻳﮕﺎهﺶ ﺑﻮد ﺡﺎﻻ ﺑﻴﺎﻳﺪ در آﻨﺎر ﺹﺪام ﺡﺴﻴﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد و هﺮ ﻗﺪر ﺝﻠﻮﺕﺮ ﻣﯽ رود
ﺡﻤﺎﻳﺖهﺎی آﻨﮕﺮﻩ اﻣﺮﻳﻜﺎ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ آﻨﺪ ـ ﻣﺸﯽ درﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ
ﻼ ﻋﻮض ﺵﺪ ،ﺑﻪ آﻠﯽ ﻋﻮض ﺵﺪ ،دﻳﮕﺮ
ﮔﻤﺎن ﻡﻦ ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ از ﻧﻈﺮ ﻡﺎهﻮی اﺹ ً
اﻳﻦ ﺳﺎزﻡﺎن ﺁن ﺳﺎزﻡﺎن ﻧﻴﺴﺖ.
 ﺁﻳﺎ ﺡﻮادﺛﯽ آﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮداد  60اﺕﻔﺎق اﻓﺘﺎد ازﺝﻤﻠﻪ اﺕﺤﺎد ﺑﺎ ﺑﻨﯽﺹﺪر ،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺮاق وﻃﻠﺐ ﺡﻤﺎﻳﺖ آﻨﮕﺮﻩ اﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﻳﻨﻬﺎ در ذات ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺹﻮرت ﻧﻬﻔﺘﻪ وﺝﻮد داﺷﺖ ﻳﺎ اﻳﻦ آﻪ
ﺡﻮادث ﺁﻧﻬﺎ را در ﻣﺴﻴﺮ اﺿﻄﺮار ﺑﺮد و ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ آﺸﺎﻧﺪ؟
 درﺳﺖ اﺳﺖ آﻪ ﺣﻮادث اﻳﻦ آﺎر را اﻧﺠﺎم داد ،وﻝﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻡﻦ دارﻳﻢ ﻡﻘﺪاری ﺑﺎ اﻏﻤﺎض ﺑﻪرهﺒﺮی ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﻡﯽآﻨﻴﻢ .اﮔﺮ ﻧﻄﻔﻪای در ﻧﮕﺮش رهﺒﺮان ﺳﺎزﻡﺎن در ﺁن ﻡﻘﻄﻊ ﻧﻤﯽ ﺑﻮد،
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﺁن ﺳﻼﻡﺖ ﺳﺎزﻡﺎﻧﯽ و ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﯽ را اﻳﻦﻃﻮر ﺧﺪﺵﻪ دار ﻧﻤﯽ آﺮد .ﭼﻄﻮر ﻡﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﺣﻮادث ﻳﻚ ﺽﺪاﻡﭙﺮﻳﺎﻝﻴﺴﺖ را ﺑﺒﺮد و آﻨﺎر اﻡﭙﺮﻳﺎﻝﻴﺴﺖ ﻗﺮار ﺑﺪهﺪ؟!
 ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺕﻮﺝﻴﻪ رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﺕﺤﻠﻴﻞ ﻣﯽ آﺮدﻧﺪ آﻪ اﺳﺘﺎﻝﻴﻦ هﻢ ﺿﺪاﻣﭙﺮﻳﺎﻝﻴﺴﺖ ﺑﻮد ،وﻝﯽ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺷﻴﺰ ِم هﻴﺘﻠﺮ ،ﺑﺎ اﻣﺮﻳﻜﺎ ،اﻧﮕﻠﻴﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺕﺤﺎد اﺳﺘﺮاﺕﮋﻳﻚ ﺑﺮﻗﺮار آﺮد.
 وﻝﯽ اﺗﺤﺎد ﺵﻮروی هﻮﻳﺖ ﺧﻮدش را ﺣﻔﻆ آﺮد و هﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮی در هﻮﻳﺖ ﺽﺪاﻡﭙﺮﻳﺎﻝﻴﺴﺘﯽ وﺽﺪﺳﺮﻡﺎﻳﻪ داریاش ﻧﺪاد .ﻡﻨﺘﻬﺎ ﻳﻚ دﺵﻤﻦ هﻮﻝﻨﺎآﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺎﺵﻴﺰم ﺁﻡﺪ و ﻳﻚ ﺝﺒﻬﻪ ﺽﺪﻓﺎﺵﻴﺴﺘﯽ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺵﺪ .در هﻤﺎن اﻳﺎﻡﯽ آﻪ اﻳﻦ ﺝﺒﻬﻪ ﺽﺪﻓﺎﺵﻴﺴﺘﯽ ﺑﻮد هﺮ آﺪام ﻡﺎهﻴﺖ ﺧﻮدﺵﺎن را داﺵﺘﻨﺪ؛
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺧﻮدش ﺑﻮد ،اﺗﺤﺎد ﺵﻮروی ﺧﻮدش ﺑﻮد ،اﻡﺮﻳﻜﺎ ﺧﻮدش ﺑﻮد ،وﻝﯽ اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﮕﺮش هﺎ
و روﻳﻪهﺎی ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی ﺵﺪ .ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻡﺎن ﺑﺮای ﻧﺰدﻳﻚ ﺵﺪن ﺑﻪ
اﻡﭙﺮﻳﺎﻝﻴﺴﺖهﺎ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺗﺮور اﻡﺮﻳﻜﺎﻳﯽهﺎ )در دوران ﻡﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺵﺎﻩ( ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺎ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻔﻮذ ﺗﻮدﻩایهﺎ ﺑﻮد! ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻴﺰی آﻪ هﺮﮔﺰ ﻧﮕﺮش ﺣﺰب ﻧﺒﻮد.
ﺗﺼﻮر ﻡﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ آﺎﺳﺘﯽهﺎی ﺑﻌﺪی ﭼﻪ از ﻝﺤﺎظ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﺪﺋﻮﻝﻮژی ﭼﻪ از ﻝﺤﺎظ ﺵﺨﺼﻴﺘﯽ
و ﻡﺴﺎﺋﻞ درون ﺵﻨﺎﺧﺘﯽ و ﭼﻪ زﻳﺎدﻩ ﻃﻠﺒﯽهﺎﻳﯽ آﻪ در ﺳﺎزﻡﺎن وﺝﻮد داﺵﺖ ،اﻳﻦ روﻧﺪ را
اﺝﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ آﺮدﻩ ﺑﻮد .واﻗﻌًﺎ ﭘﺲ از ﺝﺮﻳﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺪﺋﻮﻝﻮژی و ﺁن ﺝﺪاﻳﯽ هﺎ در درون
ﺳﺎزﻡﺎن ،ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﻡﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد ﭼﻴﺰ اﻧﺪآﯽ ﺑﻮد ،اﻡﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻳﻚ دﻓﻌﻪ
ﺵﺎهﺪ ﺁن ﺵﻜﻮﻓﺎﻳﯽ ﺳﺎزﻡﺎﻧﯽ و ﺁن هﻮاداران وﺳﻴﻊ و ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺵﺪ .ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ﺑﺎ اﻳﻦ آﻪ ﺑﻪ
آﺎﺳﺘﯽ هﺎی ﺳﺎزﻡﺎن وﻗﻮف داﺵﺖ ﻋﻤﻴﻘًﺎ اﻋﺘﻘﺎد داﺵﺖ آﻪ ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﻳﻜﯽ از
ﭘﺎﻳﻪهﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺝﺒﻬﻪ ﻡﺘﺤﺪ ﺧﻠﻖ ﻡﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺵﺪ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ هﻢ ﻳﻚ ﻧﺎﻡﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎدﻩ ﺑﺮای
ﭼﺮﻳﻚهﺎی ﻓﺪاﻳﯽ ﺧﻠﻖ و ﺑﺮای ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ارﺳﺎل ﺵﺪ.
 ﭼﻪ ﺕﺎرﻳﺨﯽ؟ دﻗﻴﻘًﺎ در ﺳﺎل .1358 -ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟

 ﻡﺎ اﻋﺘﻘﺎد داﺵﺘﻴﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ،ﺳﺎزﻡﺎن ﭼﺮﻳﻚ هﺎی ﻓﺪاﻳﯽ ﺧﻠﻖ و ﺳﺎزﻡﺎنﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺽﺪاﻡﭙﺮﻳﺎﻝﻴﺴﺘﯽ و ﺽﺪاﺳﺘﺒﺪادی ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺝﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻡﻪ
هﺎی ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاهﺎﻧﻪ آﻪ در هﺮ ﺳﻪ ﺳﺎزﻡﺎن وﺝﻮد داﺵﺖ اﻳﻨﻬﺎ ﻡﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪهﺎی ﻳﻚ ﺝﺒﻬﻪ
ﮔﺴﺘﺮدﻩای از ﻡﺒﺎرزان ﺑﻪ ﻧﺎم ﺝﺒﻬﻪ ﻡﺘﺤﺪ ﺧﻠﻖ ﺑﺎﺵﻨﺪ .ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺑﻮد ﺝﺰ
اﻳﻦ ﺳﻪ ﺝﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻴﺮوهﺎی روﺵﻦاﻧﺪﻳﺶ دﻳﮕﺮی هﻢ در اﻳﺮان هﺴﺘﻨﺪ از ﺝﻤﻠﻪ در اﻃﺮاف
ﺁﻗﺎی ﺧﻤﻴﻨﯽ ،ﺁﻧﻬﺎ هﻢ ﻡﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺮوهﺎﻳﯽ ﺑﺎﺵﻨﺪ آﻪ در اﻳﻦ ﺝﺒﻬﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻡﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﯽ از
دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن اﻳﻦ ﻧﺎﻡﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻗﺎی ﻳﻌﻘﻮﺑﯽ ،ﻳﻜﯽ از ﻡﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻡﺎن رﺳﺎﻧﺪﻳﻢ و ﺧﻮاهﺶ
آﺮدﻳﻢ آﻪ ﺳﺎزﻡﺎن ﺣﺘﻤًﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪهﺪ و در ﻗﺒﺎل ﺁن ﻡﻮﺽﻊ ﮔﻴﺮی آﻨﺪ .ﻡﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻜﻮت
آﺎﻡﻞ رورو ﺵﺪﻳﻢ و روزﺑﻪ روز دﻳﺪﻳﻢ آﻪ ﻓﺎﺹﻠﻪ زﻳﺎدﺗﺮ و زﻳﺎدﺗﺮ ﺵﺪ).ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺠﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺎﻡﻪ
و از هﻤﺎن ﻃﺮﻳﻘﯽ آﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان ﻋﻤﻞ آﺮدﻩ ﺑﻮد ،ﻡﺜﻼ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ دو ﺹﻔﺤﻪ آﺎﻡﻞ
روزﻧﺎﻡﻪ ﻡﺠﺎهﺪ را اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻓﺤﺶ و ﻧﺎﺳﺰا و اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدﻩ اﻳﺮان دادﻧﺪ ،در ﺣﺎﻝﯽ آﻪ
آﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﺵﺎرﻩای ﺑﻪ ﻡﺘﻦ ﻧﺎﻡﻪ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺁن ـ راﻩ ﺗﻮدﻩ(
 ﺷﻤﺎ اﺷﺎرﻩ آﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺝﺮﻳﺎن روﺷﻦ ﺑﻴﻨﯽ آﻪ دور و ﺑﺮ ﺁﻗﺎی ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﻤﺎ در اﻳﻦﺝﺮﻳﺎن ﭼﻘﺪر ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﯽ دﻳﺪﻳﺪ آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رهﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن را آﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﮔﻴﺮی ﻣﯽ رﻓﺖ،
آﻨﺘﺮل آﻨﺪ؟
 ﺁﻗﺎی ﻃﺎﻝﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ ﺧﻴﻠﯽ زود رﻓﺖ .اﻝﺒﺘﻪ ﺁدم ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻮهﻤﺎت ﺑﺸﻮد ،ﺑﻪ هﺮﺣﺎل ﻧﻘﺶ ﺁﻗﺎی ﻃﺎﻝﻘﺎﻧﯽ هﻢ ﻡﺤﺪود ﺑﻮد ،وﻝﯽ در هﻤﻴﻦ ﻡﺤﺪودﻳﺘﺶ ﻡﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻡﺜﺒﺘﯽ
داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ .اﻡﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻡﻦ ﺝﺮﻳﺎن ﻡﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن آﻪ ﺁﻗﺎی ﻃﺎﻝﻘﺎﻧﯽ هﻢ در ﺁن ﺣﻀﻮر داﺵﺘﻨﺪ
ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد آﻪ اﻳﺸﺎن ﻡﻨﺰوی ﺵﺪﻩاﻧﺪ .ﺝﺎﻳﮕﺎهﯽ را آﻪ ﺁﻗﺎی ﻃﺎﻝﻘﺎﻧﯽ ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب و
ﺑﻼﻓﺎﺹﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب داﺵﺖ آﻤﺮﻧﮓ ﺵﺪ و ﺁن ﻧﻘﺶ هﺪاﻳﺘﮕﺮی آﻪ ﻡﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻳﻔﺎ آﻨﺪ ،ﭼﻪ
در ﺵﻮرای اﻧﻘﻼب و ﭼﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻡﺎن ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ آﻪ از او ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺪر ﻳﺎد ﻡﯽ آﺮدﻧﺪ،
ﻡﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ روز ﺑﻪ روز آﺎهﺶ ﭘﻴﺪا آﺮد .دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺕﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻩ و روﺷﻦ ﺑﻴﻨﯽ آﻪ ﻣﺎ در
ﺡﺎآﻤﻴﺖ ﺳﺮاغ داﺷﺘﻴﻢ آﺎرﻩای ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻧﻔﻮذ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ هﻢ ﺑﻪ ﺕﺪرﻳﺞ
ﺡﺬف ﺷﺪﻧﺪ و ﺝﺎﻳﺸﺎن را ﻧﻴﺮوهﺎی دﻳﮕﺮی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺕﺮ
ﺷﺪن ﻓﻀﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﻳﺎﻓﺖ.
 دآﺘﺮ پﻴﻤﺎن در ﻣﺼﺎﺡﺒﻪاش ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ آﻪ ﺁﻗﺎی ﺧﻤﻴﻨﯽ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰهﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺸﺎن دادو در واﻗﻊ ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺕﮋی ﺝﻠﻮی پﺎﻳﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،هﻤﻴﻦآﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮوﻳﺪ در ﻣﺪارس و آﺎرﺧﺎﻧﻪهﺎ
آﺎر آﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺝﻠﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ،وﻝﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺕﻮﺝﻬﯽ ﻧﻜﺮد آﻪ
ﺑﻪ هﺮﺡﺎل ﭼﻴﺰی آﻪ ﺁﻳﺖاﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ آﻪ از ﺝﺮﻳﺎنهﺎی
پﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد دارد ،ﺝﺮﻳﺎنهﺎﻳﯽ آﻪ هﺮﮔﺰ اﺝﺎزﻩ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ داد ﺳﺎزﻣﺎن در ﺡﺎآﻤﻴﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد
و ﻳﺎ پﺴﺖهﺎی آﻠﻴﺪی ﺑﮕﻴﺮد.
 ﺽﺮباﻝﻤﺜﻠﯽ هﺴﺖ آﻪ ﻡﯽ ﮔﻮﻳﺪ هﻴﭻ ﮔﻮﺵﯽ آﺮﺗﺮ از ﮔﻮﺵﯽ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺸﻨﻮد.ﺳﺎزﻡﺎن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮد ،اﻝﺒﺘﻪ ﻃﺮف ﻡﻘﺎﺑﻞ هﻢ ﻡﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺹﺮﻳﺢ ﺗﺮ و ﻗﺎﻃﻊ ﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﺪ.
در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﺁﻗﺎی ﻡﻮﺳﻮی ﺗﺒﺮﻳﺰی ﺑﺎ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻡﺴﺎﺋﻠﯽ ﻡﻄﺮح ﻡﯽ ﺵﻮد آﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺝﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﺮآﻨﺎری ﺁﻗﺎی ﻻﺝﻮردی را ﺑﻴﺎن ﻡﯽ آﻨﺪ .ﻡﻦ ﻓﺮاﻡﻮش ﻧﻤﯽ آﻨﻢ در روزﻧﺎﻡﻪ
آﻴﻬﺎن ﺁﻗﺎی ﻡﻮﺳﻮی اردﺑﻴﻠﯽ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮی آﺮدﻩ ﺑﻮد ﻡﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻪ اﻧﻘﻼب دﻳﮕﺮ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺵﺪﻩ و
دادﮔﺎﻩهﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﺸﻮﻧﺪ و دﻳﮕﺮ دادﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻴﻢ و ﻡﺤﺎآﻢ رﺳﻤﯽ
دادﮔﺴﺘﺮی آﻔﺎﻳﺖ ﻡﯽ آﻨﺪ ،اﻡﺎ آﺴﯽ ﺗﻮﺝﻬﯽ ﻧﻜﺮد .ﻡﻦ ﺗﺼﻮر ﻡﯽ آﻨﻢ آﻪ ﺁن ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰهﺎﻳﯽ
هﻢ آﻪ ﺁﻗﺎی ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ داد ﺁنﻗﺪر ﭘﺮﻧﻮر ﻧﺒﻮد آﻪ ﭼﺸﻢ اﻳﻨﻬﺎ اﻳﻦ روﺵﻨﯽ را ﺑﺒﻴﻨﺪ .از ﺁن
ﻃﺮف ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ هﻢ ﮔﻮﺵﺸﺎن ﺁن ﻗﺪر ﺵﻨﻮا ﻧﺒﻮد آﻪ اﻳﻦ ﺹﺪای ﺧﻄﺮ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ آﻪ ﺣﻮاﺳﺸﺎن
ﺝﻤﻊ ﺑﺎﺵﺪ آﻪ زﻳﺎدﺗﺮ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻡﻮﺝﻮد ﺝﺎﻡﻌﻪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮدﺵﺎن ،ﺣﺮآﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ

ﻼ اﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ را ﻧﺪاﺵﺖ و آﺎر ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ آﺸﻴﺪ .ﻓﻘﺪان ﺗﻮان
ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ،آﻪ ﺝﺎﻡﻌﻪ هﻢ اﺹ ً
ﻧﻴﺮوهﺎی ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻩ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺝﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺵﺪ آﻪ ﺝﺮﻳﺎن راﺳﺖ روز ﺑﻪ
روز ﻡﻨﺴﺠﻢ ﺗﺮ و ﻡﻨﺴﺠﻢ ﺗﺮ ﺵﻮد و از اﻳﻦ ﭘﺮاآﻨﺪﮔﯽ ﻧﻴﺮوهﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﮕﻴﺮد .ﮔﺎهﯽ ﺗﺤﻠﻴﻞهﺎﻳﯽ
درﺑﺎرﻩ ﺁﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﻧﻔﻮذ اﻳﺸﺎن در ﺑﻴﻦ ﺁن ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﻡﯽ ﺵﻮد و ﮔﻔﺘﻪ ﻡﯽ ﺵﻮد اﮔﺮ
اﻳﺸﺎن ﻡﯽ ﻡﺎﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﯽ ﺑﻪ ﺝﺎ ﻡﯽ ﮔﺬاﺵﺖ .ﻡﻦ ﺵﺨﺼًﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺘﯽ روی اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺪارم؛
ﺵﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻡﯽ ﻡﺎﻧﺪ ﻡﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻴﻠﯽ ﻡﺜﺒﺖ ﺗﺮ از اﻡﺜﺎل ﺁﻗﺎی اردﺑﻴﻠﯽ ﻋﻤﻞ آﻨﺪ و ﻳﺎ
ﺑﺮﻋﻜﺲ ،ﺵﺎﻳﺪ ﺵﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻡﯽ ﺵﺪ ﻳﻌﻨﯽ ﺵﺒﻴﻪ هﻤﻴﻦ ﭼﻴﺰی آﻪ رخ داد.
 ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪای آﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻧﻔﺠﺎر دﻓﺘﺮ ﺡﺰب ﺝﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ داد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد آﻪاﻳﻦ ﺧﺸﻢ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﻠﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ رﺳﻤ ًﺎ ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر را ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﻨﺰوی ﺷﺪن در ﻣﺮدم ﺑﻮد و ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺕﺤﻠﻴﻞ رﺳﻴﺪﻩاﻧﺪ آﻪ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺝﺎﺳﻮﺳﯽ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﻜﻨﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﻧﻔﻮذی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻼ ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺄﻳﻴﺪ .ﻡﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻡﻮﺽﻊ ﮔﻴﺮی ﺧﻮد ﺳﺎزﻡﺎن در ذهﻨﻢ هﻤﻮارﻩ
 اﻳﻦ ﺣﺮف ﻋﻤ ًﻧﺸﺴﺘﻪ آﻪ ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﻡﺴﺌﻮﻝﻴﺖ ﺁن را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻧﻜﺮدﻩام آﻪ ﺁﻳﺎ دﻻﻳﻠﯽ
وﺝﻮد دارد ﻡﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪمارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻡﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﻡﺠﺎهﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ.
 از زاوﻳﻪ دﻳﮕﺮی اﻳﻦ پﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ آﻨﻢ :ﺁﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ـ اﮔﺮ هﺮ وﻳﮋﮔﯽای داﺷﺖ ـآﺴﯽ ﻧﺒﻮد آﻪ ﺑﺎ ﺝﺮﻳﺎن ﻗﻮی و ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﯽ ﺕﺮاﻧﺰﻳﺖ و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺳﺎزش آﻨﺪ .اﻳﻦ ﺝﺮﻳﺎن
هﻢ از ﺳﺎﻝﻴﺎن دراز در ﺕﻤﺎم ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ اﻳﺮان ﻧﻔﻮذ داﺷﺖ ـ در ﺡﺎﻝﯽ آﻪ هﻤﻪ
ت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺁﻗﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ
ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ از ﺧﻄﺮ ﺁن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ـ و ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻮد آﻪ اﺹﻼﺡﺎ ِ
را ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﺪ و ﺝﻠﻮی ﺁن ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪهﺎﻳﯽ ﻣﺘﺮﺹﺪ ﻓﺮﺹﺘﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﺕﺎ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ هﺪف
از هﺮ ﻧﻴﺮوﻳﯽ ازﺝﻤﻠﻪ ﻧﻔﻮذ در ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﻨﺪ.
 درﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﻳﻚ ﺝﻨﺒﻪ ﻗﻀﻴﻪ اﺳﺖ و ﻳﻚ ﺝﻨﺒﻪ دﻳﮕﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻡﻨﻄﻘﻪای آﺸﻮر ﻡﺎﺳﺖ .ﺁﻳﺎواﻗﻌًﺎ آﺴﯽ ﻡﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮر آﻨﺪ آﻪ در آﺸﻮری ﻣﺜﻞ اﻳﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ رخ دادﻩ ،آﺸﻮری آﻪ
پﺎﻳﮕﺎﻩ ﻋﻤﺪﻩ اﻣﭙﺮﻳﺎﻝﻴﺰم اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺹﻬﻴﻮﻧﻴﺰم ﺑﻮدﻩ ،هﻤﻴﻦ ﻗﺪر آﻪ ﺷﺎﻩ از اﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺖ رﻓﺖ ﺁن
ﺷﺒﻜﻪهﺎی رﻳﺸﻪ دا ِر ﺁﻧﻬﺎ هﻢ ﺧﺸﻜﻴﺪ؟! ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم آﻪ ﻧﻪﻓﻘﻂ ﻧﺨﺸﻜﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺕﻘﻮﻳﺖ هﻢ ﺷﺪ.
 ﺁﻗﺎی ﻋﻤﻮﻳﯽ! ﺑﻌﻀﯽ هﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ آﺎر ﻧﺸﺮﻳﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﯽ ﺧﺮداد  ،60ﺕﺎآﻨﻮن ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ وﺝﺎﻧﺒﺪاراﻧﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و دﻳﺪﮔﺎﻩهﺎی ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
 ﻡﻦ ﺗﺼﻮرم اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ اﮔﺮ آﺴﯽ از ﺝﺎﻧﺐ ﺳﺎزﻡﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻼﻳﻪای از ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﻳﺮان داﺵﺘﻪﺑﺎﺵﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻼﻳﻪ ﺑﻪ ﺝﺎﻳﯽ ﻧﻴﺴﺖ ،آﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺧﻴﻠﯽ ﻡﻤﻨﻮن و ﻡﺘﺸﻜﺮ ﺑﺎﺵﺪ از اﻳﻦ آﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ
ﺑﺎ ﻃﺮح ﻡﻮﺽﻮع ﺳﯽ ﺧﺮداد  60ﮔﻮﺵﻪای از ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﻡﻤﻠﻜﺖ را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺵﺘﻪ آﻪ آﻤﺘﺮ
ﺝﺎﻳﯽ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻋﻤﻴﻖ و ﮔﺴﺘﺮدﻩ و هﻤﻪ ﺝﺎﻧﺒﻪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺝﺮﻳﺎﻧﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﺣﻔﻆ
ﻧﮕﺮش هﺎی ﺧﻮدﺵﺎن در اﻳﻦ ﻡﺴﺌﻠﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻡﯽ آﻨﻨﺪ .ﻡﻦ ﺗﺼﻮر ﻡﯽ آﻨﻢ اﮔﺮ ﻡﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻼ
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮهﺎ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮهﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﺎﻧﯽاش ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﻳﺮان ﺑﻮدﻩ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺸﻮد اﺹ ً
ﻡﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ،در هﻴﭻ ﺝﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﻴﺪا آﻨﻴﺪ .اﮔﺮ هﻢ ﺝﻨﺒﻪ ﻡﻨﻔﯽ در ﺁن ﻡﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﮓ ﺳﻴﺎﻩ ،ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ .هﺮ ﭼﻘﺪر هﻢ ﺑﺨﻮاهﻢ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮدﺵﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ؛ ﻡﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ دﻳ ِ
ﺧﻄﺎهﺎی ﻃﺮف ﻡﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻴﺎن آﻨﻢ ،ﺁن ﺑﻪﺝﺎی ﺧﻮدش ﻡﺤﻔﻮظ ،وﻝﯽ وﻗﺘﯽ در ﺑﻄﻦ ﺳﺎزﻡﺎن ﻳﻚ
ﭼﻨﻴﻦ آﺮﻡﯽ وﺝﻮد دارد آﻪ ﻻﺝﺮم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺗﺪاوم زﻧﺪﮔﯽاش ﺵﻴﺮﻩ ﺝﺎن اﻳﻦ ﺳﺎزﻡﺎن را ﻡﯽ
ﻡﻜﺪ و داﺧﻞ ﺁن را ﭘﻮچ و ﺧﺎﻝﯽ ﻡﯽ آﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﺁن ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺵﺖ .اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻡﺮﺑﻮط ﺑﻪ
درون ﺧﻮدش اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ از آﺴﯽ ﮔﻠﻪای داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﻢ.

