تراب حقش�ناس ،حتا در مقام یک فرد ،بخشی از تاریخ ایران است .زندگی پر فراز و
نشیب او و شرکت مستقیم در مبارزهیی که هنوز محل کشمکش میان نیروهای سیاسی
است موجب شده او وقایعی را به چشم دیده یا در جریان آن قرار گرفته باشد که او را بدل
به تاریخ زندهی بخش�ی از مبارزات انقالبی در ایران کرده است .حقشناس گرچه چند
س�الی در حوزهی علمیه تحصیل کرده اما بعد در دانشسرای عالی درس زبان انگلیسی
خوانده است .در همین دانشسرا بود که فعالیت سیاسی را با عضویت در انجمن اسالمی
دانش�جویان آغاز ک�رد و بعد در جبههی مل�ی و نهضت آزادی نیز عضو ش�د .در جریان
همین مبارزات بود که با محمد حنیفنژاد ،س�عید محسن و علیاصغر بدیعزادگان آشنا
ش�د و در فعالیتهای جمعیای ش�رکت کرد که در نهایت به تاسیس سازمان مجاهدین
خلق ایران منتهی ش�د .از همان ابتدا مس�ئولیت رابطه با جنبش فلس�طین و نیروهای
مب�ارز منطقه را بر عهده گرفت و یکی از مس�ئولین خارج از کش�ور س�ازمان مجاهدین
ایدئولوژی بخش�ی از اعضای س�ازمان ،تراب حقش�ناس نیز
خلق بود .در روند تغییر
ِ
مارکسیسم را پذیرفت و از آن زمان تا مقطع تاسیس سازمان پیکار در راه آزادی طبقهی
کارگر در چهارچوب سازمان مجاهدین خلق ایران (مارکسیست _ لنینیست) به مبارزات
خودش ادامه داد .بعد از تاس�یس سازمان پیکار حقشناس از کادرهای این سازمان بود
و بعد از آغاز س�رکوبهای خونین دههی شصت از کش�ور خارج شد .او بعد از چندی به
هم�راه تعدادی دیگر از اعضای س�ابق این س�ازمان ،از جمله زندهیاد پ�وران بازرگان،
جمع اندیشه و پیکار را تشکیل داد که تاکنون به فعالیت خودش ادامه میدهد .بسیاری
از کسانی که تراب حقش�ناس در کنار آنها مبارزه کرده است توسط حکومت محمدرضا
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پهلوی یا جمهوری اسالمی به خاک افتادهاند و برخی نیز دیگر در میان ما نیستند ،با این
وجود و بع�د از گذر از تمامی این گردنههای صعب هنوز به مبارزه و آینده امیدوار اس�ت
و هنوز برابری و آزادی برای همهگان را آرزو میکش�د .پیش از آن که گفتگو آغاز ش�ود
وقتی در مورد بحثهای نظری جاری در جنبش کمونیس�تی با او صحبت میکردیم به
سالهای خفقانآور بعد از فروپاشی اتحاد شوروی اشاره کرد ،به سالهایی که از هر سو
پرچم تسلیم بلند ش�ده بود و گفت درست در همین شرایط بوده که با انتشار ویژهنامهیی
در م�ورد دریدا ،که خود او ترجمهی معرفی کتاب ش�بحهای مارک�س را در آن بر عهده
داشت ،و بعد با ترجمه و انتشار کنگرهی مارکس از سنت مارکسیستی به دفاع برخواسته
است .حقش�ناس تاکید کرد از نظر او بحثهای تئوریک موجود در جنبش کمونیستی
ایران مانند دیگ در حال جوشیدنی است که باید نگاههای مختلف را درون آن ریخت،
آن ژاک دریدا باش�د.
ه�ر نگاهی که به جنبش کمونس�یتی جهانی تعل�ق دارد حتا اگر از ِ
پویایی و جس�توجوگری همواره بخش�ی از زندگی و مبارزهی حقشناس بوده است،
پویایی انقالبیای که موجب ش�ده هرگاه ضرورت مبارزه ایج�اب کرد عقیدهی خود را
تغیی�ر بدهد ولی تا همی�ن امروز بر اصول خود پافش�اری کند .در ای�ن مصاحبه با تراب
حقش�ناس در مورد گرایش چ�پ و انقالبی بنیانگ�ذاران و اعضای اولیهی س�ازمان
مجاهدین خلق ایران ،تغییر ایدئولوژی در این س�ازمان ،تصفیههای صورت گرفته در
جریان تغییر ایدئولوژی ،انتقاد بخش مارکسیست _ لنینیست سازمان از مشی چریکی،
زندگی و مبارزهی تقی شهرام و محاکمه و اعدام او و مواضع سازمان پیکار در راه آزادی
طبقهی کارگر در برابر جمهوری اسالمی به گفتوگو نشستهییم.
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در م�ورد تغییر ایدئولوژی در س�ازمان مجاهدین خلق ایران نش�ریهی چش�مانداز ایران از مدتها
پیش پروژهیی را در دس�تور کار قرار داده ک�ه عمدتن به دلیل گرایش خود لطفاهلل میثمی ،علیه تغییر
ایدئولوژی ،تقی ش�هرام و س�ازمان پیکار در راه آزادی طبقهی کارگر بوده اس�ت .منتها در دور جدید
حمله به چپ که در نش�ریاتی مانند اندیش�هی پویا و مهرنامه به راه افتاده ،در شمارهی  ۳۸مهرنامه
بخش ویژهیی به س�ازمان مجاهدین خلق ،جریان تغییر ایدئولوژی و س�ازمان پیکار اختصاص داده
ش�ده است که ش�ما هم نقد مختصری در مورد این ویژهنامه نوشتید )۱(.ما عالقه داریم از اینجا آغاز
کنیم .آیا فکر میکنید موضوعی وجود دارد که باید به نقد شما اضافه شود؟
همانطور که اش�اره کردید این نوش�ته اش�ارهی مختصری بود به آنچه در مهرنامه و چش�مانداز
ایران آمده است .طبعا جریانی که چند سال از تاریخ سیاسی بخشی از جنبش انقالبی ایران را شامل
میش�ود ،به تفصیل بیش�تری نیاز دارد .حاال اینکه من بتوانم همهی آن را نقد کنم یا اصال توانایی
ارائهی آن را داشته باشم یا نه ،موضوع دیگری است .ولی اطالعی که خواننده ،پژوهشگر ،مبارز،
و عناصر انقالبی ،چپ و کمونیس�ت باید داشته باش�ند ،خیلی گستردهتر است؛ اطالع از تحولی که
جمعن از ش�روع تشکیل جمع اول مجاهدین در سال  ۴۴_۴۳تا سال  ۶۰که سازمان پیکار خاموش
ش�د در جریان بوده و  ۱۶س�ال طول کشیده اس�ت .طی این  ۱۶س�ال طبعن تحول و تکامل وجود
داش�ته و من در جاهای دیگر به اش�کالی ،چه به صورت مقاله ،چه به ص�ورت مصاحبه یا چیزی که
هنوز منتشر نش�ده و در واقع گواهیهای عمر محسوب میشود گفته و نوشتهام .من شانس این را
داش�تم که شاهد باش�م و در مواردی هم در فعالیتها شرکت داشته باش�م .اما هنوز مواردی وجود
دارد که گفتنی اس�ت و میتواند برای خواننده مفید باشد .این است که میتوانیم مواردی را که شما
تش�خیص میدهید که به اختصار به آن اش�اره شده و ش�رح آن میتواند مفید باشد ،مطرح کنید .در
تکمیل مقالهای که تحت عنوان «تشدید حمله به گرایش چپ درون مجاهدین» نوشته بودم و شما
به آن اش�اره کردید مایلم دس�تکم موارد زیر را بیاورم ،در متن مقاله از جمله چنین نوشته شده بود:
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«خردهبورژوازی س�نتی به نوعی در رژیم ش�اه خود را س�تمدیده مییافت اما در عرصهی مبارزهی
رادیکال نمیتوانس�ت خود را همپای کمونیستها نش�ان دهد .این است که با حمایت از مجاهدین
کوش�ید آنها را نمایندهی خود و ایدئولوژی خویش بشناساند .گرایشهای چپ درون مجاهدین را
منکر شود و قامت آنها را به قامت خویش تصویر نماید».
به همین دلیل وقتی در سال  ۱۳۵۳گرایش چپ درون مجاهدین هر چه بیشتر خود را در تحلیلها
و اعالمیهها نشان میداد ،گروهها و جریانات مختلفی کوشیدند بلکه از تغییر ایدئولوژی مجاهدین
یا حداقل از اعالم رس�می آن جلوگیری کنن�د .تالشهای چند جانبهای که صورت گرفت تا آنجا که
یادم هست اینهاست.
 _ ۱تماس عباس زمانی ،که بعدن به ابوشریف معروف شد ،با من ،به عنوان نمایندهی مجاهدین
در دمش�ق در  ۱۳۵۳و پیش�نهاد وحدت ب�ا حزب ملل اسلامی .او خود از این حزب ب�ود که پس از
مدتی از زندان آزاد ش�ده بود ولی دهها نفر از رفقایش در زندان به س�ر میبردند .این حزب با اینکه
موجودیتی در خارج زندان نداش�ت ولی عباس زمانی میکوش�ید با اعالم وح�دت با مجاهدین هم
حزب ملل اسالمی را احیا کند و هم احتمالن جلوی تحول مجاهدین را بگیرد.
 _ ۲تماس رفس�نجانی و محمد منتظری با من در دمش�ق در همان س�ال برای اینکه مشترکن با
دولت لیبی تماس بگیریم و از او امکان پخش برنامهی رادیویی به زبان فارسی به دست آوریم .آنها
فکر میکردند که بنا به اعتبار مبارزات مسلحانهی مجاهدین در ایران و شهرتی که دارند لیبی با این
تقاض�ا موافقت خواهد کرد و ضمن�ن مجاهدین را نیز به عنوان همفکر و هم�راه جریان مذهبیای
که خودش�ان نمایندهاش بودند معرفی خواهند کرد تا احتمالن تحول ایدئولوژیک مجاهدین دشوار
شود .پاسخ ما به پیشنهاد آنها منفی بود .البته ما پیش از آن با لیبی تماس برقرار کرده بودیم.
 _ ۳ص�ادق قط�بزاده ،که همراه ب�ا چمران و دکتر ی�زدی زیر عنوان نهضت آزادی خارج کش�ور
فعالی�ت میکرد ،در همان س�ال ب�ه بیروت آمد و در مالقات با من پیش�نهاد انتش�ار یک نش�ریهی
مشترک بین مجاهدین و خودشان را داد .این پیشنهاد از نظر ما موضوعیت نداشت.
 _ ۴دکت�ر ابراهی�م یزدی نیز به همی�ن منظور ِ ممانعت از گرایش بیش�تر ما به مارکسیس�م و بحث
دربارهی کتاب شناخت در پاییز  ۵۳به بیروت آمد .او به این کتاب انتقاداتی داشت و آن را بیش از حد
تحت تاثیر افکار چپ میدانست که قرار شد نظراتش را بنویسد.
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 _ ۵تماس رفسنجانی با مجاهدین در خانهی یکی از سمپاتهای مجاهدین به نام مهدی غیوران
که بهرام آرام از س�وی مجاهدین در این مالقات حضور داش�ته و رفسنجانی در خاطرات خودش از
منظور جلوگیری از اعالم تغییر ایدئولوژی
آن یاد کرده ،همانطور که به خودم نیز گفت این تماس به
ِ
صورت گرفت.
ضمنن گفتنیس�ت که ح�زب توده طی بیانی�های از نیروهای مبارز دعوت میک�رد که به جبههی
واحد ضد دیکتاتوری بپیوندند .بیانیه از س�ازمان فدایی به عنوان سازمانی مارکسیست و از سازمان
مجاهدی�ن به عن�وان نیرویی دموکرات س�خن گفته بود .فدایی�ان به حزب توده ج�واب رد دادند و
مجاهدین از آنجا که خود را مارکسیس�ت میدانس�تند ولی هنوز این تح�ول را اعالم نکرده بودند،
ترجیح دادند جواب رد به حزب توده را به بعد از اعالم تغییر ایدئولوژی موکول کنند.
این نکته را هم اضافه کنم که در همان مقالهی «تش�دید حمله »...گفته بودم« :س�ازمان از این
جهت [حمایت خردهبورژوازی و جریانهای س�نتی] اعتبارش لطم�هی فراوان دید .آن حمایتها
تاثیر خود را حتی در برخی عملیات سازمان برجا گذاشته بود .»...نمونهی این عملیات را میآورم:
یک�ی ترور ناموفق ش�عبان جعف�ری معروف به بیم�خ و دیگری انفج�ار یک بمب صوت�ی در دفتر
مجلهی «این هفته» که با انتش�ار عکسهای لخت ،از نظر محافل مذهبی پورنوگرافیک به ش�مار
میرفت .س�ردبیر این مجله که ضمنن خبرن�گار لوموند بود ،جواد عالمیر دولو نام داش�ت .مجله
ب�ا همین انفجار تعطیل ش�د و رضایت محافل مذهب�ی را به دنبال آورد .همچنی�ن احتمالن انفجار
در فروش�گاه بزرگ فردوس�ی نیز در چارچوب مبارزهی خردهبورژوازی با ب�ورژوازی بزرگ صورت
گرفته بوده اس�ت .عالوه بر اینها احتمالن جواب منفی س�ازمان به پیشنهاد مصطفی شعاعیان که
خواس�تار انتشار یک نشریهی مش�ترک از سوی دو س�ازمان فدایی و مجاهد بوده نیز تا حدی تحت
تاثیر امکانات و روابطی بوده که خردهبورژوازی س�نتی با سازمان مجاهدین داشته است .همانطور
که در مقالهی «تش�دید حمله »...گفتهام سازمان با چنین گرایش و مناسباتی با جدیت مبارزه کرد و
تشکیالت را از این لغزشگاه دور کرد.
بگذارید بحث را از اینجا شروع کنیم که در واقع مقدمهیی است برای ورود به بحث تغییر ایدئولوژی.
میزان تقید اعضای سازمان پیش از تغییر ایدئولوژی به انجام فرائض دینی چقدر بود؟
م�ا عمومن از خانوادههای معتقد به اسلام و تش�یع میآمدی�م ،البته با تربیت و آداب و رس�ومی
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متف�اوت .طبع�ن یکی از مهمتری�ن چیزهایی که این تربیت داش�ت ،خواندن نماز ب�ود .این بود که
همگ�ی ما نماز میخواندی�م .بودند بعضی بچههایی ک�ه از خانوادههایی بودند ک�ه کمتر به فرائض
مذهبی عمل میکردند ولی وقتی درون س�ازمان میآمدند به خاطر اینکه اعتقادات اسلامی جزو
اندیشهی سازمان بود ،نمازخوان میش�دند و حتا بعضیها روی خانوادههایشان تاثیر میگذاشتند
و آنها را هم نمازخوان میکردند .در واقع نماز خواندن و روزه گرفتن بخش�ی از دستورات اسالمی
بود که به ما مربوط میش�د و ما میتوانستیم انجام دهیم ،چون کسی پولی نداشت که بخواهد برود
مکه یا معتقد باش�د بایس�تی امر به معروف و نهی از منکر کرد یا خمس و زکات داد .اینطور چیزها در
کار نب�ود .نماز بود و روزه ولی برای این نماز و روزه در میان مجاهدین من س�راغ ندارم کس�ی را که
مقلد مجتهدی بوده باش�د .میدانید که یک ش�یعهی معتقد ،دس�تکم به آن ش�کلی که در ایران،
احتم�ال میدهم پس از صفویه و دوران ش�یخ انصاری و بعد که حوزهی قم پس از مش�روطیت برپا
شد رواج داشت ،عمومن بایستی یک فرد مقلد یک مجتهد باشد و صفحهی اول همهی رسالههای
عملیه که مجتهدین منتش�ر میکردند و حاوی هزاران مسئلهی مربوط به واجبات و ُم َح َرمات بود،

مینوش�تند که «عمل به این رس�اله ُمجزی است انش�ااهلل» .یعنی خدا به آن در روز قیامت پاداش
میدهد و امضا و مهر مجتهد را زیرش میزدند ،این یک اصل بود .مجاهدین چنین بساطی نداشتند

و کسی این را قبول نداشت .همه همان نمازی را که به طور سنتی یاد گرفته بودند ،دو رکعت صبح و
چهار رکعت ظهر و چهار رکعت عصر و س�ه رکعت مغرب و چهار رکعت عشا به جا میآوردند .در مورد
روزه ه�م همینطور بود .چیزهای دیگر کار ما نبود .ما واقعن همانطور که در متن اخیر هم اش�اره
کردم اول مبارز بودیم بعد مس�لمان .یعنی آنچه به دردمان میخورد از دین برای تأیید آنچه از مبارزه
فهمیده بودیم ،میگرفتیم و نماز و روزه را در واقع به دلیل نوعی اعتقاد به اسالمی که خودمان فکر
میکردیم اسالم راستین است ،اسلام به دردخور است و باید به آن وفادار باشیم ،انجام میدادیم
ولی بعضی وقتها اگر جلس�ه طوالنی میش�دِ ،
وقت آفتاب میرفت و نماز قضا میشد ،هیچ مهم
نبود و کسی جلسه را قطع نمیکرد که برود نماز بخواند .در ادامهی مبارزه و درک نیازهای آن بود که
به تدریج اس�تفاده از تجارب مارکسیستی در دستور کار فکری و عملی رفقا قرار گرفت .برخی بیشتر
و برخی کمتر.
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پس اینک�ه در برخی متنهای مهرنامه و در نش�ریات و نوش�تههای دیگر یک�ی از مقدمات تغییر
ایدئولوژی در سازمان را این میدانند که مثلن در خانههای تیمی وقت نماز میشد و مسئول میگفت
نیازی نیست نماز را سر وقت بخوانید تا بعد اعضای تغییر ایدئولوژی نداده را دچار تناقض و اعتقادات
آنها را سست کنند ،واقعیت ندارد؟
اصلن اینطور نیست .به خصوص «نماز سر وقت» .این موضوع به درک خود ما مربوط میشد.
هر کس�ی اگر چنانچه تشخیص میداد که االن کار دیگری از نماز واجبتر است ،همان کار را انجام
م�یداد .وقتی مثلن بچهها در پایگاههای فلس�طینیبودند اگر وقت نماز ب�ا وقت آموزش تضاد پیدا
میکرد کس�ی نمیگف�ت االن آموزش تعطی�ل ،چون میرویم نم�از بخوانیم .چنی�ن چیزی نبود.
یا مثلن در مورد گذاش�تن ُمهر ،که بر اس�اس رس�الههای َع َملیهی مجتهدین نمیش�ود روی فرش

یا پارچه س�جده کرد بلکه باید چیزی باش�د از خاک ی�ا درخت مثل چوب یا برگ درخت .کس�ی الزم
نمیدانس�ت این مسئله را رعایت کند .البته سازمان برای این امر دستورالعملی نداشت .به سازمان
چه مربوط؟ سازمان کاری با این امور نداشت .یا مثلن مورد دیگر این بود که کوشش میشد اگر پنج
نفر از بچهها در جایی با هم هس�تند ،نمازش�ان را دس�تهجمعی بخوانند ولی طبق دستورات شرعی
اگر زنی در این جمع باشد حق ندارد پیشنماز باشد .بین مجاهدین ،زن میتوانست پیشنماز باشد.
من هیچوقت نشنیدم کسی با این مس�ئله مخالفت کند و در سازمان ،زن هم میتوانست مانند بقیه
پیشنماز باشد و بقیه به او اقتدا کنند.
پس دلیل آن چیس�ت که با وجود چنین اسلامی ،اسالمی که تا حد زیادی از اسالم سنتی گسست
کرده اس�ت ،بعد از اعالم تغییر ایدئولوژی برخی از اعضا و هواداران س�ازمان مجاهدین خلق تبدیل
میشوند به نیروهای بنیادگرای مذهبی که بعد از انقالب هم در جریان سرکوب انقالب  ۵۷با جمهوری
اسالمی همکاری میکنند؟
در گزینش یک اندیش�ه یا خط مش�ی سیاس�ی و اجتماعی عوامل متعددی میتواند نقش داش�ته
باش�د .مهم این اس�ت ک�ه آنها حمای�ت از رژیم س�رمایهداری و س�رکوبگر جمهوری اسلامی را
برگزیدند .بر این اس�اس اس�ت که دربارهی آنها میتوان نظری داش�ت .بگذارید صریحن بگویم
چنین سؤالی جزئی و بی اهمیت اس�ت .تو گویی برای اینکه کسی راه معینی را در زندگی برگزیند،
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مثلن جانب عدالت را بگیرد یا س�تم را ،کافیست که عقیدهی مذهبیاش این یا آن باشد .کسانی که
در یک دوره از زندگی در مس�یر مبارزهی انقالبی و عادالنه قرار گرفتند ولی با تغییر ش�رایط از آن راه
برگش�تند و درست برعکس ،راه ضدانقالب و ستمکاری و اس�تثمار را برگزیدند ،دلیل اقدامشان را
باید در عوامل متعدد جس�ت نه فقط در مذهبی که از پدر و مادر به عنوان یک عادت به ارث بردهاند.
کمونیستها دلیل تغییر مواضع اجتماعی و سیاس�ی را در درجهی اول با تحلیل طبقاتی میکوشند
نش�ان دهند .تازه در تغییر مسیر برخی افراد که از هواداری مجاهدین به عناصر سرکوبگر رژیم بدل
شدند باید انگیزههای فردی آنها ،جاهطلبی و گرایشهای بورژوایی را نیز به حساب آورد.
در مورد چرایی تغییر ایدئولوژی به غیر از جریانی که میخواهد کل ماجرا را توطئه جلوه دهد ،بخشی
از کس�انی که در این مورد نوش�تهاند اعتقاد دارند التقاط ایدئولوژی مجاهدین با مارکسیسم از همان
ابتدا هم موجود بود و لزومن به اینجا منجر میش�د .از س�وی دیگر م�ا میبینیم که در همان دوره به
غیر از س�ازمان مجاهدین که بخش بزرگی از آن تغییر ایدئولوژی میدهند و مارکسیست میشوند،
در میان دیگر نیروهای مذهبی هم برخی از نیروهایش�ان نه به صورت جمعی بلکه به صورت پراکنده
مارکسیس�ت میشوند ،از جمله نیروهایی از حزب ملل اسالمی هم در زندان مارکسیست میشوند.
شما البته در مورد روند تغییر ایدئولوژی در گفتارها صحبت کردهیید که قابل مراجعه است )۲(.اما شما
چقدر از این تغییر ایدئولوژی را محصول آن چیزی میدانید که در درون ایدئولوژی سازمان مجاهدین
خلق از ابتدا موجود بود و چقدر آن را محصول دورانی میدانید که تغییر ایدئولوژی در آن اتفاق افتاد،
یعنی هم وضعیت جهانی و هم وضعیت مبارزه در ایران؟
م�ن فکر میکن�م همهی این تغیی�رات چه در افراد ،چ�ه در جمعهای کوچکتر ،چه در س�ازمان
مجاهدین ،چه در زندان و هر جای دیگری که اتفاق افتاده محصول نیاز به اس�تفاده از مارکسیسم،
تحلیل مارکسیس�تی و نقد مارکس نس�بت به س�رمایه برای تحلیل جامعه اس�ت .ما خواس�تار تغییر
مناس�بات طبقاتی جامع�ه و جهان به نفع زحمتکش�ان و کارگ�ران بودیم .ما امپریالیس�م را به زبان
خودمان س�د راه تکامل بشر میدانستیم .چطور میش�د از تجربهی نظری و عملی جنبش جهانی
کمونیس�تی بینیاز بود؟ یعن�ی واقعن فکر میکنم بیهوده دنبال این میگردند که مثلن مارکسیس�م
را جزنی به تقی ش�هرام یاد داد یا حسین عزتی کمرهای .من خودم از یک خانوادهی کاملن معتقد به
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اسلام میآیم .برای من از ابتدای زندگی مقدس بودن اعتقادات اسالمی امری خیلی روشن بوده
و در همین چارچوب است که از هفت  -هشت سالگی قرآن یاد گرفتم و بعد از آن همزمان با دورهی
اول دبیرس�تان عربی آموختم و بعد هم س�ه س�ال به عنوان طلبه در قم بودم .در تمام این دورهها با
قرآن ،نماز و آنچه در بهترین متون اسلامی گفته و آموخته میش�ود ،سر و کار داشتم .از سال ۳۹
که میروم به دانشسرای عالی و سالهای پر تحول  ۳۹تا  ۴۲است ،به تدریج نیازهای مبارزه ،ما را
وادار به مطالعهی بیش�تر میکند .این مطالعه بر اساس نیاز مبارزه حتا ممکن است آنقدر طبیعی رخ
دهد که به آن آگاه هم نباش�یم ،مثل زمس�تان و تابستان که شما در زمستان نیاز دارید لباس بیشتری
بپوش�ید ،ما احتیاج داشتیم مطالعهی بیش�تری بکنیم تا دنیا را بهتر بشناس�یم و بتوانیم مبارزهمان
را پیش ببریم .این روند همچنان ادامه داش�ت .ما با توجیهاتی ک�ه در کتابهای بازرگان و امثال او
وجود داش�ت وفاداریمان و اعتقاداتمان را نگاه میداشتیم ولی مگر میشد تکامل انواع را نادیده
گرفت و روی آن چش�م بس�ت .یکی از اولین کتابهایی که س�ال  ۴۲و  ۴۳منتشر شده بود و توسط
ما که تازه ش�روع کرده بودیم ،خوانده میش�د کتاب «آیا انسان زادهی میمون است» بود .خب این
خالف نظریهی فیکسیس�م اس�ت که دربارهی انواع وجود دارد و ادیان بر این اساس که خدا جهان
«هو ا َّل ِذی يص ِور ُك�م ِفی َ
ف
األ ْر َح ِام َك ْي َ
ُ َ ُّ ْ
را آفریده و خدا چهرهی آدم را در ش�کم مادر ترس�یم میکندَ ُ :

�اء» ،به آن اعتقاد دارند .ب�ه هر حال ما به این طریق ،همواره میبینیم چیزهایی که الزم اس�ت
َي َش ُ
بخوانیم ،اینهاست .باز هم به دلیل اعتقاداتمان که جدا از موضع اجتماعی و سیاسیمان نبود ،به

خاطر صداقتی که نسبت به اعتقاداتمان داشتیم و تا پای جان هم از آن دفاع میکردیم ،میتوانستیم
بگوییم اسلام آنطور که م�ا آن را میفهمیم ،مب�ارزهی ما را تأیید میکند و فک�ر میکردیم چتری
وجود دارد به عنوان چتر اسالمی که هم ما ،هم کسانی را که الزامن عین ما فکر نمیکنند زیر پوشش
خودش میگیرد و ما اگر نظرات مبارزاتی خودمان را با تأیید اسلامی مطرح کنیم ،گیرایی بیشتری
دارد و بس�یج بیش�تری به دنبال میآورد .یعنی در واقع یک حامل اس�ت ،اینطور مردم حرف ما را
بهتر میفهمند ،پس این اعتقاد را میتوانیم حفظ کنیم .در واقع فکر میکردیم میشود چنین کاری
کرد چون خودمان نیز مس�لمان بودیم .اگر متعبد و پیرو ک�ور و کر نبودیم ،آنطور که خمینی وانمود
کرد متمسک هم نبودیم .اینجا باید تاکید کنم ما به هیچ رو توهمی به روحانیت نداشتیم و میثمی که
در جایی گفته اس�ت مجاهدین برای تدوین ایدئولوژی خود سراغ امثال بهشتی و رفسنجانی رفتند
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کاملن نادرس�ت است .در مورد برخوردی که ما با روحانیون داشتیم حتا تماسی که با خمینی گرفتیم
میتوانم به درستی بگویم به هیچ رو گدایی حمایت و اجازه گرفتن و از این حرفها نبود ،به هیچوجه!
ما در واقع با خمینی اتمام حجت کردیم .کار ما با روحانیون اتمام حجت بود که اگر راس�ت میگویید
و با مردم هس�تید ،بیایید و ب�ا ظلم مبارزه کنید .این بود حرف ما .زمانی ک�ه دهها نفر از خانوادههای
مجاهدین ب�رای نجات جان زندانیان مجاهد در ش�هر قم ،در منزل آیتاهلل ش�ریعتمداری تحصن
کردند و در حد خود حادثهای مهم در س�ال  ۱۳۵۰بود ،احمد رضایی به عنوان مسئول سازمان برای
ما که در خارج بودیم ،نوش�ته بود :خانوادهها به ابتکار خود این کار را کردهاند .اگر آخوندها جنبیدند
چه بهتر ،وگرنه آنها را به سختی افشا میکنیم .قریب به مضمون چنین چیزی.
آیا در میان مجاهدین مس�لمان هم ،غیر از مواردی مانند بهمن بازرگانی یا محمد باقرعباس�ی که
رسمن مارکسیست شده بودند ،مواردی از گرایش به مارکسیسم دیده میشد؟
میتوان�م بگوی�م نمونهه�ای فراوانی از گرایش ب�ه چپ و اعتماد به کمونیس�م و مارکسیس�م در
مجاهدین مذهبی که نمازشان هم قضا نمیشد وجود داشت .من نمونههایی از سعید محسن ،علی
باکری ،رس�ول مشکینفام ،محمود ش�امخی و رضا رضایی را به یاد دارم .بعضی از این نمونهها را
در «از گذش�ته تا آینده»( )۳آوردهام ولی برخی را میش�ود اضافه کرد .مثلن سعید محسن در زندان
در نتیجهی ضربهی اول ش�هریور خیلی زیاد افس�رده ش�ده بود .تقی ش�هرام نقل میکرد با اصرار
فراوانی که کردیم سعید پذیرفت «مقدمهیی بر مطالعات مارکسیستی» بنویسد و حاصل آن شد یک
جزوه به همین نام که در س�ازمان مطالعه میشد .متاس�فانه با اینکه این جزوه را دیده بودم ولی آن
را فعل�ن نداریم .احتمالن برخی از همی�ن حضرات که با اطالعات رژیم جمهوری اسلامی ارتباط
دارند و مقاله نوش�تهاند ،در اختیار داش�ته باش�ند .س�عید محس�ن در آن جزوه به تفصیل ،ضرورت
مطالعات مارکسیس�تی را برای مجاهدین مورد تاکید قرار داده بود .توجه کنید که این مربوط به سال
 ۵۰اس�ت .آخرین پیام حنیفنژاد را هم که در یادداش�ت اخیرم آوردم و نوع نگاه او به چپ در آن پیام
معلوم اس�ت )۴(.زمانی که ما در پایگاههای فلسطینی به سر میبردیم ،قرارمان با رفقای فلسطینی
این بود که نظرات خودمان را در حوزههای سیاس�ی ،فلس�فی یعنی ایدئولوژیک و تحلیل اقتصادی
و اجتماعی از جامعهی ایران برای آنها بنویس�یم .ما اینها را نوش�تیم ،به انگلیسی ترجمه کردیم
و ب�ه آنها دادی�م .در آن زمان علیاصغر بدیعزادگان به عنوان مس�ئول جمع ما آنجا بود .قرار ش�د
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موضوعات را تقس�یم کنیم و هر کدام از بچهها دربارهی یک موضوع نوش�ت .من دربارهی نظراتی
که س�ازمان نس�بت به تاریخ ایران و تحوالت انقالبی منطقه دارد نوشتم ،محمد بازرگانی دربارهی
اقتصاد ایران و مس�عود رجوی در مورد ایدئولوژی س�ازمان .سطر اول نوش�تهی رجوی با توجه به
اینکه ما هن�وز نام «مجاهدین خلق» را نداش�تیم ،این بود« :ما در عین اس�تفاده از علم زمان (که
یعنی مارکسیس�م و تجربیات جنبش کمونیستی) از سرچش�مهی فیاض قرآن برخورداریم» .من و
رضا رضایی در سپتامبر  ۱۹۷۰که میشود پاییز  ،۴۹در یک پایگاه فلسطینی در یک سنگر پناه گرفته
بودی�م .پایگاهی که ما در آن بودیم زیر بمباران بود .ش�ب بود و هر چن�د دقیقه یک خمپاره میافتاد
یا منوری ش�لیک میش�د و همه جا را روشن میکرد .به هر حال در س�نگر ،این نوشته را که رجوی
نوش�ته بود ،میخواندیم تا ویرایش کنیم .نوش�تهی ما را کس دیگری میخوان�د که ویرایش کند و
نوش�تهی کس دیگری را ما میخواندیم .به محض اینکه رس�یدیم به تعبیر «سرچش�مهی فیاض
ق�رآن» دو تایی ،م�ن و رضا ،به هم نگاه کردیم .چانهی رضا را به روش�نی به ی�اد دارم که جمع کرد
ب�ه معنای اینکه این یعن�ی چه؟ باالی مقاله هم ای�ن جمله بود« :بدون ایدئول�وژی انقالبی هیچ
جنب�ش انقالبیای وجود ندارد» .بع�د از مدتی ،زمانی که علی باکری در اواخ�ر پاییز  ۴۹به بیروت
آمد و این مقاله را دید ،انتقاد کرد که به چه دلیلی و به چه حقی جملهی لنین را که گفته «بدون تئوری
انقالبی» ش�ما تغییر دادید به «ایدئولوژی انقالبی»؟ یک مورد دیگر مربوط به زمانی اس�ت که در
س�ودان علیه جعفر نمیری که خودش کودتاچی بود کودتا ش�د ،به فرماندهی افس�ری چپگرا به نام
هاشم العطا که گفته میشد حزب کمونیست سودان از آن پشتیبانی کرده است .در برابر این حرکت،
سودان نمیری دست به یکی کردند و به
لیبی قذافی و
جمهوری متحد عرب متشکل از
ِ
ِ
مصر ساداتِ ،
اصطالح کودتاچیها را سر به نیست کردند .هاشم العطا که در خارج از سودان به سر میبرد در حال
بازگش�ت به س�ودان ،هواپیمایش به دستور قذافی به زیر آورده شد و س�رانجام در سودان اعدامش
کردند .به همین بهانه حزب کمونیس�ت س�ودان را که بزرگترین حزب کمونیست عرب بود ،داغان
چپ هر سه کشور را فراگرفت .س�ادات گفته بود همه باید
کردند موج وس�یعی از س�رکوب نیروهای ِ
بفهمند که جمهوری متحد عرب دندان هم دارد .در گفتگویی پیرامون این حوادث محمود شامخی
در بیروت به من میگفت :این جمهوری متحد عرب ببین چقدر ارتجاعی است که کمونیستها را که
صادقترین انقالبیوناند اینطور تار و مار میکند .او در سال  ۵۱میگفت کمونیستها صادقترین
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انقالبیونان�د و خودش کمتر از یک س�ال بعد در ایران کش�ته ش�د .از خیلی رفقا و ب�رادران مجاهد
چنین خاطراتی دارم .باز هم تاکید میکنم که مس�ئلهی مجاهدین از هم�ان آغاز اعتقادات مذهبی
نبود ،بلکه جستجوی راه مبارزهیی علمی و مدرن با امپریالیسم و ارتجاع بود .در سال  ۱۳۴۶یا ۴۷
در یکی از حوزههای آموزشی مجاهدین که آن را شهید محمود عسکریزاده اداره میکرده ،یکی از
افراد میگوید« :چند ماه اس�ت که با جوانی آشنا شدهام و به او برخی کتابها دادهام .از من پرسیده
اس�ت که نظر جمع ما ،یعنی س�ازمان ،نس�بت به امام زمان چیست؟ عس�کریزاده چنان ناراحت
میشود که میگوید ،این را ولش کن بره گم بشه .بگو سازمان جای این مسخرهبازیها نیست.
در بیانیهی اعالم مواضع نوش�ته ش�ده که در روند تغییر ایدئولوژی نزدیک به  ۵۰درصد اعضا خلع
رده و خلع مس�ئولیت ش�دند .دلیل این خلع رده و خلع مسئولیتها چه بود؟ چون هنوز هم در برخی
از س�ازمانهای موجود معمول اس�ت که مخالفان رهبری را یک دفعه از عضو مرکزیت تبدیل میکنند
به هوادار س�اده ،یعنی یک شیوهی اعمال قدرت از جانب رهبری ،همین خلع رده و مسئولیت است.
آی�ا در رون�د تغییر ایدئول�وژی کادرهایی بودند که به دلی�ل هراس از خلع رده و خلع مس�ئولیت تغییر
ایدئولوژی را بپذیرند؟
در این مورد من اطالع دقیق و ش�خصی ندارم و امکان داشتن اطالعات هم در چارچوب شرایط
کاری آن روز نب�ود ،ولی بله! ممکن اس�ت که چنین مواردی وجود داش�ته .متاس�فانه تغییر
پنه�ان ِ
ایدئولوژی به دالیل متفاوت ،در مواردی ش�تابزده و نوعی س�زارین بوده است .نمیتوانم بگویم
فش�ارهای تش�کیالتی روی بعضی افراد تاثیر نگذاشته اس�ت و آن  ۵۰درصد که شهرام در صحبت
با حمید اش�رف اش�اره کرده که تصفیه ش�دهاند ،اگر مبالغه نباش�د ،طبعن همه جا به معنی اخراج از
س�ازمان نیس�ت .در مواردی به معنای خلع مس�ئولیت است که معمولن در س�ازمان ما نیز مانند هر
تشکیالت نظامی یا حتی غیرنظامی دیگری وجود داشت .تنبیه یا توبیخ یا تصفیه به این معنی است
که برای مدتی طرف خلع رده و خلع مس�ئولیت میشود تا اگر میتواند به چارچوب عمومیای که بر
س�ازمان حاکم است برگردد .متاس�فانه در مواردی ظالمانه هم میتواند باشد و بود .مسلم است که
ضروری تغییر به افرادی که به هر دلیل بر اندیشههای سابق پای میفشردند ستم
در این پروس�هی
ِ
صورت گرفت ،ولی این امر تاریخی کل پروسه را زیر سوال نمیبرد .آنچه رخ داده محصول شرایط
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تاریخی و زمان و مکان معینیست و به هیچ رو درست نیست که در شرایط متفاوت امروز به قضاوت
سادهانگارانه نس�بت به گذش�ته بپردازیم .اینگونه اقدامات در انقالبها ،کشورها و سازمانهای
متعدد هم رخ داده است.
چون ک�ه ما میدانیم در برخی موارد بعض�ی از رفقایی که تغییر ایدئول�وژی را پذیرفته بودند وقتی
ک�ه به زندان رفتند بدون اینکه تواب ش�وند یا با رژیم همکاری کنند ،به اسلام بازگش�تند ،از جمله
ساس�ان صمیمی بهبهانی که میدانیم در زندان مقاومت کرد ،در دادگاه از مواضع عمومی س�ازمان
دفاع جانانهیی کرد و در نهایت هم اعدام ش�د ،ولی در وصیتنامهیی که نوشته میگوید« :تاکید من
به خانواده ...این اس�ت هیچگاه کوچکترین خللی در اعتقادات مذهبی خود ،که اساس آن ایمان به
خدا و آخرت و اسلام اس�ت ،وارد نکنند .چون من در زندگی کوتاه خود این را به کرات تجربه کرده
ب�ودم که انح�راف از مذهب و ایمان به خدا ،اجب�ارن انحرافات دیگر ،اع�م از اخالقی و فکری ،را به
دم مرگ انس�ان را فعال و شاداب،
دنبال خواهد آورد .برعکس ،ایمان به خدا همیش�ه در زندگی و تا ِ
امیدوار و زندهدل نگاه خواهد داشت .و بعد از مرگش به قول علی (ع) "اگر بهتر و برخوردارتر از کسی
که ایمان به خدا و آخرت ندارد نباشد ،الاقل بدتر از او نیست ".در حالی که بدون شک من مطمئنم که
زندگی پس از مرگ وجود دارد» )۵(.به ویژه که سعید محسن هم در یکی از جمعبندیهایش در مورد
ضربهی س�ال  ۵۰در زندان میگوید مرکزیت آنقدر کار تئوریک کرده بود که عضو تازه در قبال مرکزیت
احس�اس حقارت میکرد و بنابراین به یک تبعیتی از مرکزیت دچار میش�د .آیا این وضعیت در تغییر
ایدئولوژی هم موثر بوده است؟ اینکه یکباره نیروهایی که مبارزین مذهبی و در میان مذهبیون مورد
وثوق بودند ،کسانی که از خانوادههای سنتی و مذهبی آمده بودند ،کسانی مانند خود شما که تحصیل
حوزوی داش�تید یا مثلن پوران بازرگان که مدیریت مدرس�هی رفاه را بر عهده داشت که خانوادههای
مذهبی فرزندانشان را به دلیل محیط مذهبی آن به آنجا میفرستادند ،مارکسیست شدند ،آیا به این
تبعیت بدنهی سازمان از مرکزیت مربوط است؟
تبعیت بدنهی س�ازمان از مرکزیت یا اینطور چیزها نمیدانم چقدر تعبیر درس�تی باش�د اما چیزی
که میتوانم بگویم که نادرس�ت اس�ت و باید تصحیح ش�ود همین تعبیر «یکباره» است که شما به
آن اشاره کردید .به نظر من در هیچ یک از ما این تغییر «یکباره» صورت نگرفت .شاید بشود گفت
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وقتی من فالن روز نماز را کنار گذاش�تم میش�ود «یکباره» ،اما چنین نیست .نماز آخرین چیزی
اس�ت که ترک میش�د .بر اس�اس عادت این را داش�تیم .اواخر  ۵۳که علیرضا سپاس�ی آشتیانی به
خارج کشور نزد ما آمده بود ،من نماز میخواندم ولی اگر از من میپرسیدی که مسلمان بودنت برای
مبارزهات چقدر مفید بوده؟ چقدر از قرآن اس�تفاده کردی در یک سال گذشته؟ میگفتم یک بار هم
نشده که در امر مبارزه به قرآن مراجعه کنم .پس چرا دروغ بگویم؟ چرا بگویم چیزی که در یک سال
گذش�ته نیازی نبوده من به آن مراجعه کنم ،راهنمای عمل ماس�ت؟ بنابراین یکباره نبوده است.
واقعن برای هیچ یک از ما یکباره نبوده است .برای خود من دو-سه سال طول کشید .در جزوهی
«از گذش�ته تا آینده» اشاره کردهام که اواخر س�ال  ۵۱من رفتم مکه ،نه برای حج بلکه برای اینکه
بتوانم با پاس�پورت جعلی به عنوان مسافر به شیراز بروم که متاس�فانه انجام نشد .یکی از چیزهایی
ک�ه پایهی اعتقادات من را ضعیفتر کرد همین مکه بود .به هر حال به نظرم یکباره نبود .دربارهی
وصیتنامهی شهید ساس�ان صمیمی و یا نمونههای دیگر نمیدانم دقیق چگونه باید تحلیل کرد.
قدر مس�لم این است که در شرایط بحرانی و بسیار دشوار پیش از اعدام نوشته شده و در دل نویسنده
چه میگذش�ته کس�ی نمیداند .ضمنن این را هم نمیدانم که پاسخ مثبت یا منفی به سؤال شما چه
مس�ئلهیی را حل میکند .بدیهیس�ت که انس�ان موجود پیچیدهییس�ت .نکتهی دیگر یعنی فشار
سازمانی و تش�کیالتی هم شاید مانند برخی جاهای دیگر عمل کرده اس�ت .در عین حال این تغییر
یک امر ریش�هداری بود ک�ه ذرهذره راه خودش را باز کرد و ما اگر میخواس�تیم مبارزه را ادامه دهیم
نمیتوانستیم هم به پشت سر نگاه کنیم و هم جلو برویم.
یک اصطالحی که تقی ش�هرام در گفتوگو با حمید اش�رف به کار میبرد این اس�ت که ما با تغییر
ایدئول�وژی ،ایدئولوژی خردهب�ورژوازی را «داغ�ون» کردیم .در مطلبی که خود ش�ما در مورد مجید
ش�ریفواقفی نوش�تهیید ما با کسی روبهرو میش�ویم که درس�ت در همین وضعیتی است که شما
مس�لمان مبارز با تصویری که جمهوری
واقفی
در مورد خودتان تعریف میکنید و این تصویر ش�ریف
ِ
ِ
اسالمی از او ترسیم میکند ،یعنی یک عنصر مذهبی متعصب و مرتجع تفاوت دارد )۶(.فکر نمیکنید
اتفاقی که بعد از تغییر ایدئولوژی افتاد ،یعنی کش�ته ش�دن مجید ش�ریفواقفی و اقدام برای کشتن
مرتض�ی صمدیهی لباف و تم�ام آن چیزی که متعاقب این ماجراها پیش آمد موجب نش�د ،برعکس
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آن چیزی که تقی ش�هرام انتظار داش�ت که ایدئولوژی خردهبورژوازی «داغون» ش�ود ،در بیرون از
سازمان مجاهدین خلق از قضا این ایدئولوژی تقویت شود؟ از جمله همین چرخش به راست بخشی
از هواداران و اعضای سازمان؟
به نظر من متاس�فانه به دالیل گوناگون این داس�تان بد کارگردانی ش�د .یعنی شاید به طور طبیعی
این تحول میتوانست خیلی سالم رخ دهد ،ولی دالیل گوناگونی از جمله شرایط و وضعیتی که کلن
در بین س�ازمانهای انقالبی در سراس�ر دنیا وجود داشت در ش�کل رخ دادن این ماجرا دخیل بود.
م�ا نمونههای چنین اتفاقی را چ�ه در انقالبهایی که در منطقه رخ داده و چه در بین س�ازمانهای
انقالبی دیدهایم .در بین فلس�طینیها و عمانیها یا در کش�وری نظیر چی�ن ،در آلبانی و حتا در کوبا
تصفیههایی وجود داش�ته اس�ت .آن موقع چنین بود .البته االن هم نمیدان�م این حالتی که وجود
دارد که مثلن مش�کالت سازمانی را نباید با تصفیهی فیزیکی همراه کرد ،چقدر عمیق است و چقدر
در عمل میتوان به آن پایبند بود ،ولی آن موقع اینطور نبود .آن موقع طبیعی بود که حل مشکالت
تش�کیالتی با تصفیهی فیزیکی هم احتمالن همراه باش�د .م�ن البته از آن دف�اع نمیکنم ولی این
ش�رایط را باید جزء عواملی که موثر بود ،حس�اب کرد .شریفواقفی هم همانطور که من چند جنبه
از خصلتهایش را در آن نوش�ته آوردم ،مث�ل بقیه بود ،ولی موقعی که در ک�ش و قوس این تغییر و
تحول قرار گرفت و در برخورد با رفتاری که نس�بت به او ش�ده بود ،یعنی تنزل درجهی سازمانیاش
و فرس�تاده شدن به کار کارگری و چیزهایی که در نوشتهی لیال زمردیان آمده است )۷(،ناگزیر پشت
ِ
خ�ود ایدئولوژی هم پناه میگی�رد .اول اینطور نبوده ولی بعد چنین میش�ود .این اصطالحی که
شهرام به کار برده است فکر میکنم منظورش همین بوده که ایدئولوژی خردهبورژوایی را در درون
س�ازمان منکوب کرد ،ولی در بیرون احتمال اینکه دیگران از این وضعیت اس�تفاده کرده باش�ند،
وجود دارد و ِ
خود ش�هرام هم در یادداشتهایش نوشته که حقشان اس�ت استفاده کنند .به هر حال
من در آن نوش�تهی «ادای دین به شریفواقفی» دش�واری فهم این موضوع را هم گفتهام و نشان
دادهام که عوامل متعددی در این اتفاق دخیل بوده و از جمله خصوصیات شخصی شهرام هم دخیل
بوده ،شاید اگر کس دیگری بود طور دیگری عمل میکرد.
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یعنی اگر کس دیگری به جای تقی شهرام بود؟
بله! ش�اید! ش�اید اگر کس دیگری به جای این رفیق بود طور دیگری میشد ولی در «از گذشته تا
آینده» این را هم گفتهام که درس�ت اس�ت که ش�اید اگر کس دیگری بود طور دیگری عمل میشد،
مثل�ن به تصفی�هی فیزیکی فکر نمیکرد ول�ی در آن صورت ش�اید این تغییر ایدئول�وژی هم به آن
زودی ص�ورت نمیگرفت .بعضی وقتها حکایت ما مثال گل بی خار اس�ت ک�ه بدبختانه «گل بی
خار میسر نش�ود در بستان» .من نمیخواهم مقایس�ه کنم ولی نمیدانم اگر چنانچه در راس اتحاد
شوروی کس�ی غیر از استالین بود ،با همهی مفاسدی که اس�تالین داشته است ،آیا نتیجهی جنگ
جهانی دوم اینطور که اتفاق افتاده اس�ت میش�د یا نه؟ آیا مقاومت استالینگراد و شکست نازیسم
اتف�اق میافتاد یا ن�ه؟ نمیدانم .اینها جزء نمیدانمهای من اس�ت .نکتهی دیگ�ر اینکه بعضی
فک�ر میکنند که اگر تحول ایدئولوژیک در مجاهدی�ن صورت نمیگرفت جریان متعصب مذهبی بر
س�ر کار نمیآمد .چنین چیزی اولن بسیار مبالغهآمیز اس�ت و ثانین از تحلیل علمی و طبقاتی تحول
جامعهی ما دور اس�ت .همراهی برخی نیروهای مذهبی با مجاهدین در اوایل امر ،چنانکه اش�اره
کردم ،به هیچ رو عمیق و صمیمی نبود ،بلکه مصلحتجویانه بود .آن نیروی ارتجاعی که از جایگاه
تاریخی خود قدرت را کسب کرد هیچ سنخیتی با ایدههای مجاهدین نداشت و من به نظرم نمیرسد
که آنچه در این تحول ایدئولوژیک صورت گرفته به رغم همهی ایراداتش آنطور که ش�ما میگویید
عامل "تقویت" جریان متعصب مذهبی شده باشد .من برای روی کار آمدن رژیم جمهوری اسالمی
عامل مهمتری در نظر میگیرم که عبارت اس�ت از قدرت طبقاتی بخش�ی از ب�ورژوازی ایران .من
معتقد نیس�تم که مذهب به رغم درآمیختگی با سیاست و دولت در جمهوری اسالمی ،عامل اصلی
روی کار آمدن و بقای رژیم است .تحلیل مارکسیستی چنین چیزی را به ما نمیآموزد.
ش�ما تحلیلتان از بخش�ی از مجاهدین که آن زمان اغلب در زندان بودند ،مس�لمان باقی ماندند و
میدانی�م که فتوای نجس _ پاک�ی را نپذیرفتند ،چه ب�ود؟ یعنی وقتی به بهان�هی تغییر ایدئولوژی
و بعد از اینکه وحید افراخته بازداش�ت ش�د و ماجرای کش�ته شدن ش�ریفواقفی و قضایای بعد از
آن علنی ش�د ،یک س�ری روحانیونی که در زن�دان بودند فتوای نجس _ پاکی دادند ولی بخش�ی از
مجاهدین مس�لمانمانده که در زندان بودند و خودش�ان موضوع و دلیل ص�دور این فتوا بودند ،این
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فت�وا را نپذیرفتند و به همین دلیل هم یک تضادی بین اینها و جریانات ارتجاعی مذهبی پدید آمد که
بعد از انقالب هم عمل کرد ،شما چه تحلیلی در این مورد داشتید؟
ای�ن را در نظ�ر بگیرید که مثل�ن طالقانی معتق�د نبود که کمونیس�تها کاف�ر و جهنمیاند .همین
رفس�نجانی ب�ه من گف�ت آقای طالقان�ی به کس�انی که خیل�ی ناراحت بودن�د از اینک�ه مجاهدین
مارکسیست شدهاند گفته بود :خب آنها در جریان مبارزه به یک چنین نظراتی رسیدهاند ،جوابشان
متن بهمن بازرگانی که در مهرنامه منتش�ر ش�ده است هم آمده که طالقانی معتقد نبوده
را بدهید .در ِ
کمونیس�تها جهنمیاند برای اینکه کمونیس�تها پژوهش�گرند نه کافر )۸(.طالقانی و مجاهدین
کافر را به معنی کسی که حقیقت را میپوشاند معنی میکردند.
بگذارید س�والم را به ش�کل دیگری مطرح کنم .تحلیل تقی شهرام و «بیانیهی اعالم مواضع» این
ب�ود که ایدئولوژی پیش�ین مجاهدین ،ایدئول�وژی خردهبورژوایی بوده ،ولی بخش�ی از مجاهدین،
مجاهدین اولیه باق�ی میمانیم ،فتوای نجس
ب�ه رهبری رجوی ،که ادع�ا میکنند ما بر همان خ�ط
ِ
خواندن
_ پاک�ی را نمیپذیرند .حتا در ادبیاتش�ان ضم�ن حمله به بخش مارکسیستش�ده و کودتا
ِ
تغییر ایدئولوژی اما یک دقتی هم دارند که همیش�ه به بخش مارکسیست شدهی سازمان میگویند:
«اپورتونیس�تهای چپنما» یعنی میخواهند موضع خودشان را از موضع ضدکمونیستی جریانات
مرتجع ،جدا کنند .این شکل واکنش در مقابل قضیه را چطور تحلیل میکنید؟
درس�ت است .در س�ایت اندیشه و پیکار ما س�ندی را منتش�ر کردهییم به نام «فریاد خلق خاموش
مذهبی مارکسیست نش�ده تهیه میکردند .گویا همان جمعی که
شدنی نیس�ت» )۹(.این را عناصر
ِ
به نام «هس�تهی مذهبی» معروف ش�د .در این جزوه که زمس�تان  ۵۴و چند ماه بعد از اعالم تغییر
مواضع منتش�ر ش�ده ،برخورد خردمندانه و انقالبی آنها را در قبال جریان مارکسیستی میبینیم.
برای خود من هم ریز مس�ائل زیاد روش�ن نیس�ت .نه انکارش میکنم ،نه دفاع�ی دارم ،ولی اصل
موضوع را تأیید میکنم.
در روند تغییر ایدئولوژی بخش�ی از بحثهای درون س�ازمان از اینجا آغاز میش�ود که ببینیم این
ایدئولوژی خردهبورژوایی چه تاثیری در شکستهایمان داشته است و در نهایت به اینجا میرسد که
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اگر ایدئولوژی تغییر کند میتوانیم مبارزه را جدیتر پیش ببریم ،ولی بعد از تغییر ایدئولوژی ،سازمان
به رد مبارزهی مس�لحانه هم رسید .برخی ادعا میکنند س�ازمانی که آن ایدئولوژی را کنار گذاشت تا
مبارزهی مس�لحانه را پیش ببرد بعد از چندی مبارزهی مس�لحانه را هم کنار گذاشت و این در تناقض
ب�ا بحثهای اولیهی منجر به تغییر ایدئولوژی بود .چه روندی طی ش�د تا س�ازمان ب�ه رد مبارزهی
مسلحانه برسد؟
م�ا مب�ارزهی قهرآمیز و مس�لحانه با امپریالیس�م و ب�ورژوازی حاک�م را رد نکردیم .م�ا مبارزهی
مس�لحانهی چریک�ی را نق�د کردیم .ما همیش�ه به مب�ارزهی قهرآمیز ب�اور داش�ته و داریم .تحول
ایدئولوژیک و نقد مشی چریکی با هم یک روال پیاپی ندارند ،از جمله خود شهرام جزء کسانی نیست
که در کنار گذاش�تن مبارزهی مسلحانه نقش داشتند .شهرام از ادامهی مبارزهی مسلحانهی پیشتاز
بسیار دفاع میکرد .برای نمونه نگاه کنید به موضع وی در گفتوگو با منشعبین سازمان فدایی)۱۰(.
شهرام حتی وقتی در پاییز  ۵۶به خارج آمد همچنان به مبارزهی مسلحانهی چریکی معتقد بود .وی
متنی هم نوش�ته بود که تشکیالت داخل کشور اجازه نداد به عنوان نظر سازمان مطرح شود و متنی
را که بنا بود به عنوان نظر س�ازمان منتشر ش�ود ،تغییر داد و سرانجام بیانیهی اسفند  ۵۶دائر بر کنار
گذاشتن مبارزهی مسلحانهی جدا از توده را منتشر کرد)۱۱(.
یعنی در واقع این خط تقی شهرام نبود؟
ِ
تش�کیالت داخل بود .میثمی به نادرست این دو موضوع را
مسئولین
درس�ت است .خط شورای
ِ
به یکدیگر ربط داده اس�ت .مبارزهی مس�لحانهی چریکی به عنوان یک تاکتیک در تحلیلهایی که
نوش�ته ش�ده بود مورد انتقاد قرار گرفت و ربطی به تغییر ایدئولوژی نداش�ت .از نظر تحلیلی به این
ام�ر که باید فعالیت ما ناظر به فعالیت طبقهی کارگر و مبارزهی کارگران باش�د ،ربط داش�ت .اینکه
اینطور مطرح میکنند که مبارزهی مس�لحانه کنار گذاشته شده تا راه رفرم و سازش باز باشد؛ چنین
چیزی نبود .ما کجا سازش کردیم؟
در همین دوران که تقی شهرام در خارج از کشور به سر میبرد و مبارزهی مسلحانه هم کنار گذاشته
ش�ده است ،متن معروفی در مهر  ۵۷منتشر میشود که در آن انتقاد از خود انجام میگیرد ،از مجید
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ش�ریفواقفی و مرتضی صمدیهی لباف و محمد یقینی اعادهی حیثیت میش�ود و یک سری رفتارها
در گذش�ته محکوم میگردد .این روند منجر به این میشود که تقی شهرام نه تنها از مسئولیتهای
تشکیالتی بلکه از خود تشکیالت هم کنار گذاشته شود .سوال این است آیا مسئولیت اتفاقاتی که در
جریان تغییر ایدئولوژی روی داد ،صرفن به عهدهی تقی ش�هرام بوده اس�ت یا مسئولیتی جمعی در
کار بود؟
من فکر میکنم در سال  ۵۷طبق یک روال طبیعی که وجود داشت ،به احتمال خیلی زیاد واکنش
نس�بت به رهبری شهرام َترکه را زیادی به یک طرف کج کرده بود ،ولی این را نمیشود منکر شد که
نقش شهرام با توجه به مناس�بات محدودی که در تشکیالت وجود داشت ،نقشی تعیینکننده بود.
ِ
صحبت این نبود که گناه به گردن یک نفر است ،ولی کالهت را که قاضی میکردی تو چه
هیچ وقت
کاره بودی؟ حتا خبر هم به تو نمیرسید .حاال مسئولیت فردی میخواهد به عهدهی تو هم باشد که
از هیچ چیز خبر هم نداش�تی؟ یک خرده غیرمنطقی است .ولی کل مناسبات سازمانی که همهی ما
کوچک و بزرگ ،دور و نزدیک ،داخل و خارج ،در زندان و بیرون از زندان در آن سهم داشتیم هم در
این قضایا نقش داشت .این درست است که همه سهم داشتیم ولی سهممان را نمیشود به صورت
منطقی یکس�ان گرفت .من همیش�ه گفتهام« :انديش�ه و پيكار مس�ير فكرى ،انتقادى و سياسى و
انقالبى گذشتهاى را كه به تشكيل سازمان پيكار و سرگذشت آن انجاميد بر عهده مىگيرد و خود را
ادامهی آن سنت انتقادى مىداند .از فرازها و فرودهاى آن طفره نمىرود)۱۲(.
روندی که منجر به کنار گذاش�تن تقی ش�هرام و صدور آن بیانیه ش�د آیا از قبل ش�روع شد؟ یعنی
وقتی الاقل از س�ال  ۵۴ماجرای کشته شدن شریفواقفی علنی شد آیا آن زمان این نقد شکل گرفت
که چرا ماجرا به این شکل اتفاق افتاده یا این نقدها بعدن شکل گرفت؟
تا آنجا که میدانم و در مورد خودم میتوانم بگویم قضیه برای من غیر قابل فهم بود ولی اینکه به
حد انتقاد برسد و به صورت یک انتقاد ،انتقاد جمعی و غیره تکوین پیدا کند ،نشد .چون مرکزیتی که
به آن اعتماد کامل داش�تیم ،همهکارهی ما بود .سازمان همه چیز ما بود .وقتی به ما میگویند یکی
میخواس�ته سازمان را منفجر کند ،مدتی باید بگذرد تا تو بتوانی واکنش سازمان نسبت به این عمل
را زیر س�وال ببری .برای ما ساده نبود که س�ازمان از بین برود .ضمنن آنقدر حضور و وجود شهرام
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در مرکزیت برای س�ازمان اهمیت داش�ت که سپاسی آشتیانی در س�ال  ۵۶به من گفت امسال یک
کار مهمی که توانس�تیم انجام دهیم خارج ش�دن تقی از ایران بود .فراموش نکنیم که رژیم توانسته
بود در  ۸تیر  ۱۳۵۵به کادر رهبری س�ازمان چریکهای فدایی خلق ضربهی کاری وارد آورد .شرح
امینی مجاهد را در کتاب ِ
داد بیداد ویدا حاجبی بخوانید ،س�یمین دکتر بود و
خانم س�یمین از فاطمه
ِ
زندانی ،همان مبارزی است که همراه با میثمی در  ۲۷مرداد  ۱۳۵۳دستگیر میشود.
سیمین صالحی؟
بله! س�یمین در زندان زخمهای شکنجهیی را که فاطمه امینی تحمل کرده بود ،درمان میکرده و
آنجا میگوید که چقدر برای فاطمه امینی حفظ ش�هرام مهم بود .میگوید پای امینی زخم شدیدی
داشت ولی تا به هوش میآمد و میخواست حرف بزند ،اسم مستعار شهرام را میگفت و میپرسید
او را نگرفتند؟ ببینید باید همهی اینها را در آن شرایط دید .معتقد نیستم که میتوان جواب درست
و آمادهیی داش�ت که االن در این ش�رایط برای ما دقیقن قابل فهم باش�د .خودم هم ندارم .نکتهی
دیگر اینکه کنار رفتن ش�هرام ،اخراج و کنار گذاش�تن نبود که با انتش�ار اعالمی�هی مهر  ۵۷اتفاق
بیفتد .تا آنجا که به یاد دارم بعد از انتش�ار اعالمیهی مهر  ۵۷ش�هرام هنوز در فرانسه بود .من خودم
در جری�ان تم�اس با او در این مورد نبودم اما ش�هرام برخ�ی مواضع و تغییر و تحول�ی را که منجر به
انتش�ار اعالمیهی مهر  ۵۷ش�ده بود ،قبول نداش�ت .رفقا به او گفته بودند اگر اینها را قبول داری
باش ،ولی شهرام آن مواضع را قبول نداشت و در نتیجه عملن کنار گذاشته شد .آن موقع هم چنین
چیزی علنی نش�د .بعدها زمانی که شهرام دستگیر ش�د در اعالمیهی پیکار ،شاید هم به نادرست و
تحتتاثیر جو خصمانهی ضدکمونیستی حاکم بر کشور نوشته شد که او از سازمان اخراج شده است.
تنها یک بار در تیر  ۵۸نوشته شد و دیگر هم یادم نمیآید که تکرار شده باشد.
از چه منظری چنین چیزی در اعالمیهی پیکار نوشته شد؟
تش�کیالت پیکار ،یا حداقل مجموعهی افرادی که در مرکزیت تش�کیالت بودند ،نمیخواستند
بار اتهاماتی که به ش�هرام میبندند مس�تقیمن متوجه سازمان ش�ود .ولی پیکار از او دفاع میکرد و
کمیتهیی هم برای دفاع از شهرام وجود داشت که من از طرف پیکار در آن شرکت میکردم.
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این کمیته چه روش�ی برای دفاع از ش�هرام داشت؟ دس�تاوردهای آن چه بود و چرا به رغم اینکه
جمهوری اسلامی هنوز کاملن مس�تقر نشده بود ،نه تنها نتوانس�ت از اعدام شهرام جلوگیری کند
بلکه حتا نتوانس�ت دس�تگاه قضایی را وادار کند ش�هرام را در دادگاه انقالب محاکم�ه نکنند یا الاقل
وکالی او را در دادگاه بپذیرند؟
روشی که در ابتدا در نظر گرفته شد همان بود که خود شهرام در نظر داشت یعنی دفاع در چارچوب
قانون و دادگاه .نامههای او به هادوی ،دادس�تان انقالب و محم�دی گیالنی ،تالش برای تعیین
وکی�ل و برخورد هوش�مندانه و ماهرانهی او ب�رای دفاع از خودش بی هیچ توهمی نس�بت به رژیم
و اعوان و انصارش گواه این اس�ت که او میکوش�ید اگر میتواند بی�دادگاه را به دادگاهی علیه رژیم
جدید بدل کند .در کمیتهی دفاع از ش�هرام ،خانوادهی ش�هرام ،وکیل او ،یک نفر از طرف سازمان
رزمندگان و دو نفر از پیکار ،منصور روغنی( ،جعفر) و من ،ش�رکت داش�تیم .یکی دو بار هم زندهیاد
ش�کراهلل پاکنژاد حضور یافت .او معتقد بود که محاکمهی شهرام را مانند محاکمهی دریفوس باید
مورد افشاگری قرار داد .درست است که رژیم هنوز کاملن تثبیت نشده بود ولی قدرت او را به هیچ رو
نمیتوان دس�ت کم گرفت و مثلن با قدرت کمیتهی دفاع یا پیکار یا مجموعهی جنبش چپ مقایسه
کرد .دستآورد کمیته چیزی بیش از افشاگری محدود نمیتوانست باشد و همین بود .آرزوهایمان
را که نباید جای واقعیتی که بوده یا هست بگذاریم.
در متنهای منتش�ر ش�ده در ویژهنامهی مهرنامه ،برخی از افراد ،یکی از نشانههای ضعف پیکار را
این میدانند که س�ازمان به طور دائم نظراتش را تغییر میداد و یک نظریهی منس�جم نداش�ت .چه
توضیحی در این مورد دارید؟
من الزم ندانس�تم که به آنچه در آن مجله آمده و غالبن برای کوبیدن پیکار و جنبش چپ اس�ت نه
برای تحقیق تاریخی ،جواب بدهم .مگر میش�ود یک موجود زنده و در اینجا تش�کیالت سیاس�ی
همیش�ه یک موضع داش�ته باش�د؟ خمینی که ام�ام این حضرات اس�ت موضع واحدی نداش�ت.
پیغمبرش�ان هم طی  ۲۳س�ال هر چه دلتان بخواهد موضع عوض کرد .این ب�رای بی اعتبار کردن
س�ازمان پیکار نزد آدمهای س�ادهدل است که آن را دارای مواضع منس�جم نمیدانند .طبیعیست
ک�ه در جریان مب�ارزهی طبقاتی ،ابعاد سیاس�ی و اجتماعی آن بر ما معلوم ش�ود ک�ه در چه مواردی
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دچار اش�تباه بودهایم .ما کوشیدیم صداقت آن را داشته باش�یم که اشتباهاتمان را صریحن اعالم و
تصحیح کنیم .ما هم مثل هر کس دیگری به تدریج ،با گذشت زمان و با تجربه میتوانستیم بفهمیم
چه تحلیلی از رژیمی که بر سر کار آمده داریم .چند مرتبه چنین شد که متوجه شدیم بخشی از تحلیل
م�ا اش�تباه بوده و اعالم کردیم که این تحلیل اش�تباه اس�ت ،ول�ی من فکر نمیکن�م این عیب یک
تشکیالت باشد.
محس�ن حکیمی در همین شمارهی مهرنامه س�ازمان پیکار را متهم کرده است که «آنها [سازمان
پیکار ]...بعد از انقالب هم به دنبال خزیدن در کنار جریانهایی بودند که قدرت را در دس�ت داشتند.
من این زیگزاگهای سیاس�ی را صرفن با عدم انسجام نظری یا صرفن با سرعت باالی رویدادهای
دوران انقالب توضیح نمیدهم .در پس آنها تمایالت قدرتطلبانه را نیز میبینم .شما اگر از زاویهی
منافع طبقهی کارگر که پیکار مدعی نمایندگی آن بود ،به اوضاع سیاسی جامعه نگاه کنید قاعدتن باید
علیه تمام جریانهای سیاسی که در استثمار این طبقه ذینفع هستند قد علم کنید .اما اگر از زاویهی
کسب قدرت سیاسی به اوضاع نگاه کنید برای این امر با جریانهای ذینفع در استثمار طبقهی کارگر
ه�م ائتلاف خواهید کرد ،امروز با خردهبورژوازی س�نتی یا مدرن ،فردا با ب�ورژوازی ملی یا لیبرال».
( )۱۳آیا هیچ گرایش�ی در درون پیکار وجود داش�ت که مایل باش�د به یک�ی از جناحهای مصطلح آن
زمان ،یعنی جناح «لیبرالها» ،ش�امل دولت موقت و بعدن دولت بنیصدر و یا جناح حزب جمهوری
اسالمی ،نزدیک شود؟
س�ازمان پیکار ظرف تشکیالتی نظراتی بود که هنوز هم در ایران نمیتوان دربارهی آن به درستی
و منصفان�ه بحث کرد و آن را به داوری تاریخی گذاش�ت ،اما افترا و ادعاه�ای ارزان فراوان مطرح
میش�ود .پیکار کج�ا به دنبال خزیدن در کنار جریانهایی بود که قدرت را در دس�ت داش�تند؟ دیگر
اینکه در آن مقطع تاریخی چه کس�انی «انسجام نظری» داشتند که پیکار کمتر داشت؟ و باز اینکه
منظ�ور از «تمایلات قدرتطلبانه» چیس�ت؟ در آن زمان عموم کمونیس�تها لنینیس�ت بودند و
کس�ب قدرت سیاس�ی را از اهم وظایف خود میدانس�تند و در این راه اصولی داش�تند که گاه از یک
سازمان به س�ازمان دیگر تفاوت میکرد .پیکار میکوش�ید اصول خود را حفظ کند و بر شعار «علیه
حزب جمهوری اسالمی ،علیه لیبرالها ،زندهباد پیکار تودهها» پافشاری میکرد و چقدر به همین
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خاطر انگ چپروی و طعنههای رنگارنگ خورد .از س�وی دیگر ،پی�کار مدعی نمایندگی طبقهی
کارگر نبود ،خود را پش�تیبان آن میدانس�ت چنانکه خ�ود را هرگز حزب هم ننامی�د که طبق تعریف
آن روزه�ا برای طبقهی کارگر در یک جامعهی معین ،یک حزب کمونیس�ت مجاز تلقی میش�د .و
باالخره اینکه پیکار با کدام جریان اس�تثمارگر ائتالف کرد؟ تنها اش�تباهی که اکثریت س�ازمان آن
را انحراف�ی تلق�ی کرد ،با آن مب�ارزه کرد تا چنان انحرافی در س�ازمان جا نیفت�د ،موضعی بود که در
بیانی�هی «پی�کار  ،»۱۱۰در خرداد  ۱۳۶۰مطرح و باعث تش�دید بحران همهجانبهیی ش�د )۱۴(.در
این بیانیه اکثریت رهبری س�ازمان میخواست شعار استراتژیک «علیه ،...علیه »...را با توجه به
تحوالت سیاس�ی آن روزها به گفتهی خودش به تاکتیکی ب�دل کند که در عین مرزبندی با لیبرالها
لبهی تیز حملهی افش�اگریها را عمدتن متوجه حزب جمهوری اسلامی کن�د و طبعن با برخی از
خواس�تهای لیبرالها مانند آزادی مطبوعات همسویی پیدا میکرد .این راه باریک خطرناکی بود
که میتوانس�ت در ادامهی خود پیکار را به انحرافی از نوع اکثریت و حزب توده بلغزاند اما هش�یاری
بس�یاری از کادرها و اعضای س�ازمان از باال تا پایین در برابر چنین انحرافی قاطعانه ایس�تاد و اغلب
اعضای مرکزیت که آن بیانیه را تایید کرده بودند ،آن را پس گرفتند .ناگفته نگذارم که شرایط سیاسی
و امنیتی تابس�تان  ۱۳۶۰به بعد به هیچرو مناسب یک مبارزهی ایدئولوژیک سالم نبود و کشتارهای
ه�ر روزه تماسها را به ش�دت خطرناک کرده ب�ود .اضافه میکنم که هیچ ی�ک از رفقای مرکزیت و
مش�اورین آن ،راه ح�زب توده و اکثریت را نرفتن�د .ترس از چنین انحرافی چنان رفقای س�ازمان را
آشفته و نگران کرده بود که نمونهاش را در واپسین پیامهای رفقایی که در تبریز اعدام شدند میتوان
دید )۱۵(.پیامدهای حس�اب نش�دهای که پس از این بحران در س�ازمان پیش آمد آن را به خاموشی
کش�اند .تا آخر سال  ۱۳۶۰تا آنجا که من میدانم همین یک مورد بوده که در مسیر دشوار تشکلی که
از ضعفهای تاریخی خود نمیتوانس�ته برکنار باشد قابل فهم است .دربارهی موضوع جنگ ایران
و عراق پیکار تنها س�ازمانی بود که آن را جنگ ارتجاعی و به زیان تودههای دو کش�ور ارزیابی کرد.
میتوانید به نش�ریهی پیکار تئوریک ش�مارهی ی�ک و نیز هفتهنامهی پیکار از ش�مارهی  ۷۵به بعد
پیش�اپیش همهی نیروهای مخالف بود
مراجعه کنید )۱۶(.دربارهی «انقالب فرهنگی» هم پیکار
ِ
که در برابر بسته شدن دانش�گاهها ایستاد و در تظاهراتی که در نخستین سالگرد آن برپا کرد یعنی در
اول اردیبهشت  ۱۳۶۰سه کشته و شماری زخمی داد .بگذریم که موضعگیری پیکار در برابر اشغال
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س�فارت آمریکا نیز در بین سازمانهای سیاسی از دیگران رادیکالتر بود .این را نباید فراموش کنیم
ک�ه برای درک یک مس�ئلهی تاریخی باید تاریخ آن مس�ئله را همواره در نظر داش�ت ،به گذش�تهها
بیش از ِ
حد توان تاریخیش�ان مسئولیت تحمیل نکرد .کس�انی که گذشتهی جنبش کمونیستی را،
بدون توجه به اصلی که گفته ش�د ،به نحوی هیس�تریک تحقیر میکنند گمان نمیکنم راه به جایی
ببرند .نقد پیکار و دیگر تش�کالت جنبش چپ و کلن تاریخ مبارزهی طبقاتی در جامعهی ما کوش�ش
صمیمانه و مجدانهیی میطلبد.
چ�را بع�د از آنچ�ه ش�ما ب�ه آن خاموش�ی پی�کار میگویی�د و در گفتارها هم ب�ه چن�د و چون آن
پرداختهیید )۱۷(،وقتی بخش�ی از نیروها به تبعید آمدند ،هیچوقت شما و رفقای دیگر تالش نکردید
به همان نام س�ازمان پیکار ادامهی فعالیت بدهید و فرمهای دیگری برای ادامهی مبارزهی سیاس�ی
خودتان ایجاد کردید؟
درک من از سازمان این نیست که پنج نفر دور هم جمع شوند و این بشود سازمان .سازمان پیکار با
اینکه یک س�ازمان سراسری بود هیچوقت نگفت من حزبم .کسانی هم حتا اگر دو نفر بودند گفتند
م�ا س�ازمانیم یا حزبیم .ما به این ش�یوهی کار معتقد نبودیم ،بعد هم کم بودی�م ،هیچ کس از رفقای
با س�ابقه به کمک ما نیامد .نمیدانم چرا رها کردند .جوابش را باید خودش�ان بدهند .عدم احساس
مس�ئولیت سیاس�ی و فرار از مب�ارزهی طبقات�ی در ابعاد مختل�ف فکری ،عملی و تش�کیالتیاش
فضیلتی محسوب نمیشود .ما با تکیه به یک امر معنوی ،یک تجربهی معنوی که داشتیم ،کوشش
کردیم شمعی را روشن نگاه داریم ،ولی این سازمان نمیشود ما این را فرصتطلبانه میدانستیم که
ِ
تشکیالت حزب در جنبش
اس�م این کار را س�ازمان پیکار بگذاریم و از طرف دیگر تجربهی س�الها
کمونیستی که چارچوبهایش معلوم بود ،مثلن این نظر را نسبت به تودهها و حرکت تودهیی داری،
این نظر را نس�بت به طبقهی کارگر داری ،این تحلیل را از طبقات داری ،این تحلیل را از دوستان و
دشمنان انقالب و مرحلهی انقالب داری .این هم فلسفه و سیاست تشکیالتت ،دچار بحران شده
بود .ما نمیتوانس�تیم این بحرانی را که دیگر نمیدانیم چه باید بکنیم ،نادیده بگیریم ،حتا اگر چهار
نف�ر هم بودیم ،پنج نفر هم بودیم .من از نظر تش�کیالتی عضو مرکزیت نب�ودم ولی خودم را متعلق
به س�ازمان میدانستم و سازمان را هم متعلق به خودمان یعنی همهی اعضا و مبارزان میدانستم،
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ای�ن بود که درنگی برای روش�ن نگاه داش�تن این تجربه نکردم ولی نمیتوانس�تم ادع�ا کنم که ما
سازمانیم .هرچه بود سازمان در نتیجهی ضربات بیرونی و تشتت داخلی ،دیگر نمیتوانست وجود
داش�ته باش�د .آن هم کجا؟ در خارج از کش�ور؟ بدون ارتباط با مردم در ایران؟ این نادرست است.
در این راه از همهی رفقا و دوس�تانی که مدتی کوتاه یا بلند ما را یاری دادهاند باید سپاس�گزاری کرد.
از برک�ت همکاریهای فک�ری و عملی کوچک و بزرگ همهی عالقمندان به این تجربه اس�ت که
امروز به تعبیر محمود درویش میتوانیم بگوییم« :بیهوده به تبعید نیامدیم و دورهی تبعید را بیهوده
س�پری نکردیم ».بیالن «اندیش�ه و پیکار» هر چند ناچیز باشد ردپاییست از کاروانی از انقالبیون
جسور و جان بر کف ،دلبستهی عدالت و کمونیسم که اکثریت آنان در این راه دشوار به خاک افتادند.
امروز ایراد گرفتن از آنان بدون توجه به ش�رایط تاریخی امریس�ت غیر علمی و غیر مارکس�ی .نقد
گذش�ته را بر اساس درک تاریخی مارکس�ی باید داشت .بر شانهی گذشته اس�ت که آینده را دورتر و
روش�نتر میتوان دید .بازس�ازی گذشته نه تنها ممکن نیس�ت بلکه احمقانه است .اگر کمبودهای
دیروز را میبینیم باید به این نکته نیز مجدانه فکر کنیم که در برابر عظمت گذشته امروز چه داریم که
عرضه کنیم.
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پانوشتها:
 _ ۱تشدید حمله به گرایش چپ درون مجاهدین :چرا؟
 _ ۲تحول ایدئولوژیک مجاهدین سال  .۵۴از مجموعهی گفتارهایی از خاطرات تراب حقشناس
 _ ۳مصاحبهیی با تراب حقشناس :از گذشته تا آینده
 _ ۴آخرین پیام محمد حنیفنژاد از زندان منتش�ر ش�ده در شمارهی  ۳۷نش�ریهی باختر امروز ،ارگان جبههی ملی
خاورمیانه به نقل از یادداش�ت «تش�دید حمله به گرایش چپ درون مجاهدین :چرا؟» ،نوشتهی تراب حقشناس:
«درود بر همهی رفقا!
شدت ضربات
این سطور در شرایطی نوشته میشود که ما را از هر طرف بحرانی سخت احاطه کرده است .یک طرف ّ
کوبندهای که یکی پس از دیگری به ما میخورد و یک طرف دس�تگیریها و ش�کنجههای وحش�یانهی دژخیمان و
نابودی و اعدام باالترین ،پاکترین ،منزهترین و ش�جاعترین فرزندان خلق ما که انرژی فوران یافتهی فکر انقالبی
آنها پرچم سرخ و خونین انقالب مس� ّلحانهی تودهای را در اهتزاز درآورده است .در این شرایط سهمگین که از هر
جهت نمونهی نادری از تس� ّلط بینالمللی امپریالیس�م و صهیونیس�م بر نیروی کار استثمارشوندگان میباشد تنها و
تنها یک چیز میتواند ما را از کش�اکش شکست وارهانده و به س�ر منزل آرمان انسانی خود که رهائی خلقهای اسیر
است نزدیک سازد.
انتظار دارم قبل از آنکه به بیان تنها عامل پیروزی خود که تنها ضامن پیروزی آرمانهای م ّلی است بپردازم از همهی
رفق�ا و برادرانی که در جنبش مس� ّلحانهی ما س�هیماند تقاضا کنم که به خاطر حفظ نوامی�س و ارزش غایی کلمات و
از آن ج�ا که پیوس�ته در معرض تحلیالت و جمالت نغزی بودهاند که س�طور حاضر در قیاس با آنها چیزی ش�مرده
نمیش�ود ،به تش�ریح این نکته بپردازم که س�وابق درخش�ان انقالبی گروه مجاهدین خلق دس�تاوردهای انقالبی
فراوان�ی را فراهم آورده که با برخ�ورداری از آنها و درک روح مفاهیم در پس قوال�ب و کلمات میتوان به خوبی در
مسیر آرمانهای انقالبی گام برداشت و آنها را با پروسهی خالق و دائمی تئوری و عمل روز به روز غنیتر ساخت.
به هر حال رمز پیروزی ما در حفظ وحدت دائمی سیاسی و تشکیالتی گروه است که در مساعی زیر متج ّلی میگردد.
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۱ـ وحدت تشکیالتی
۲ـ وحدت استراتژیک
۳ـ وحدت ایدئولوژیک
به این ترتیب تنها ضامن پیروزی ،حفظ دقیق اصول راجعه به وحدت است که تنها و تنها از طریق اصل انتقاد و انتقاد
از خود و اصل ادامهی بقاء پیشتاز حفظ میشود».
 _ ۵نگاه کنید به ضمیمهی مصاحبه
 _ ۶ادای دین به مجاهد شهید مجید شریفواقفی
 _ ۷به داستان زندگی من گوش کنید .لیال زمردیان
 _ ۸س�ازمانی که بت ش�د .پژوهش�ی دربارهی مبانی ایدئولوژیک مجاهدین اولیه و چرایی بس�ته بودن تش�کیالت
سازمان .بهمن بازرگانی .مهرنامه شمارهی  .۳۶صفحهی .۱۵۶
 _ ۹فریاد خلق خاموش شدنی نیست
 _ ۱۰هشت فایل صوتی گفتگو بین سازمان مجاهدین خلق ایران و گروه منشعب از سازمان چریکهای فدایی خلق
ایران
 _ ۱۱پیام س�ازمان مجاهدین خلق ای�ران به کلیهی نیروه�ای انقالبی میهن :دموکراته�ای انقالبی و انقالبیون
کمونیست
 _ ۱۲مقدمهیی بر آرشیو اسناد سازمان پیکار در راه آزادی طبقهی کارگر
 _ ۱۳پیکار مواضع سیاس�ی مش�خص و ثابتی نداشت .گفتوگو با محس�ن حکیمی دربارهی گروه پیکار .مهرنامه.
شمارهی  .۳۸صفحهی .۹۲
 _ ۱۴شمارهی  ۱۱۰نشریهی پیکار
 _ ۱۵حماسهی پیکارگران شهید در سپیدهدم اعدام
_ ۱۶شمارهی ِ
یک پیکار تئوریک و هفتهنامهی پیکار
 _ ۱۷خاموشی پیکار .از مجموعهی گفتارهایی از خاطرات تراب حقشناس
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پیوست:
ساس�ان صمیمی بهبهانی از اعضای س�ازمان مجاهدین خلق ایران بود که با جریان
تغیی�ر ایدئول�وژی هم�راه و پ�س از بازداش�ت و خیانت وحی�د افراخته به هم�راه برادر
دیگرش ،کیوان توس�ط ساواک بازداش�ت ش�د .به گفتهی برادرش ،ساسان در زندان
در تغییر ایدئولوژی تجدید نظر کرد و از نو مس�لمان ش�د .متن وصیتنامهی موجود از
ساس�ان صمیمی بهبهانی که نسخهی کامل و تصویر آن برای اولین بار در «منجنیق»
منتشر میش�ود این گفته را تائید میکند .با این همه ساسان صمیمی بهبهانی از آرمان
مجاهدی�ن دفاع ک�رد و در نهایت در  ۴بهم�ن  ۱۳۵۴به همراه وحید افراخته ،محس�ن
سیدخاموش�ی ،محس�ن بطحایی ،منیژه اش�رفزادهی کرمانی و محمدطاهر رحیمی
همگی از بخش مارکسیس�ت س�ازمان مجاهدی�ن خلق و نیز مرتض�ا صمدیهی لباف،
مرتضا لبافینژاد و عبدالرضا منیریجاوید از مجاهدینی که تغییر ایدئولوژی را نپذیرفته
بودند ،اعدام ش�د .حکم اعدام وحید افراخته به رغم خیانت و همکاری گس�تردهی او
با س�اواک به دلیل ش�رکت در اعدام انقالبی مستش�اران آمریکایی ،با دخالت مستقیم
سفارت آمریکا در ایران اجرا شد .برادر ساس�ان ،کامران صمیمی بهبهانی ،از اعضای
اتحادیهی کمونیس�تهای ای�ران در بهمن م�اه  ۱۳۶۱اع�دام و برادر دیگ�ر او کیوان
صمیمی بهبهانی ،مدیر مس�ئول نش�ریهی نامه و از فعاالن طیف چپ نیروهای ملی _
مذهبی بود که یک روز بعد از کودتای انتخاباتی خرداد  ۱۳۸۸بازداش�ت و به شش سال
زندان محکوم شد.
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متن وصیتنامهی ساسان صمیمی بهبهانی:
وصیتنامهی غیرارتشی ساسان صمیمی بهبهانی فرزند حبیباهلل در سحرگاه مورخهی ۵۴/۱۱/۴

ب�ه نام خدا :پیام من به تمام مردم ایران و به خصوص به خانوادهام ،به پدرم ،مادرم و
برادرانم این است که تنها و تنها با شرکت دلسوزانه و قرار دادن خود در متن فعالیتهای
اجتماعی موجود ،با اندیش�هی خدمت به مردم و در راه خداس�ت ک�ه میتوانند اثری،
اگرچه کوچک و در حد یک نفر ،در از بین بردن نارس�ائیهای موجود اجتماعی داش�ته
باشند و به عبارت دیگر قدمی در راه سعادت ابدی خود ،و سعادت مردم خود بردارند.
تاکید م�ن به خانواده و تمام فامیلها و به خصوص پدر ،مادر و برادرانم این اس�ت که
هیچ�گاه کوچکتری�ن خللی در اعتقادات مذهب�ی خود ،که اس�اس آن ایمان به خدا و
کرات تجربه
آخرت و اسلام اس�ت وارد نکنند .چون من در زندگی کوتاه خود این را به ّ

کردهام که انحراف از مذهب و ایمان به خدا ،اجبارن انحرافات دیگر ،اعم از اخالقی و
دم مرگ
فکری را به دنبال خواهد آورد ،و بر عکس ایمان به خدا همیش�ه در زندگی و تا ِ
انس�ان را فعال و ش�اداب ،امیدوار و زندهدل نگاه خواهد داش�ت و بعد از مرگش هم به
قول عل�ی (ع) «اگر بهتر و برخوردارتر از کس�ی که ایمان به خدا و آخرت ندارد نباش�د،
الاق�ل بدتر از او نیس�ت» در حالی که بدون ش�ک من مطمئنم ک�ه زندگی پس از مرگ
وجود دارد و با بیان س�اده« :بهش�ت و جهنم حق اس�ت» .و اما پدر ،مادر و برادران و
تمامی ملت ایران و تمامی مردم جهان ،ناراحتیهایی که از جانب من برای شما فراهم
شده است را اعم از کمکی که در قتل چند نفر بیگناه به قاتالن آنها کردم ،تا درد و رنجی
ک�ه از اولین لحظ�هی تولدم تا حال ب�رای پدر و مادر خوبم باعث ش�دهام را به حس�اب
کوتاهی اندیش�هام ،و نه بد ذاتی و نه حتی بی تفاوتیام نس�بت ب�ه آالم و دردهای خود
بگذارید .من همیشه عاشق همهی مردم ،به خصوص مردم زحمتکش بوده و هستم.
م�ن ه�م از غم مردم و به خص�وص از غم یک مادر ب�ه خاطر فرزندش متاثر میش�وم،
پدرم ،م�ادرم و برادران خوب�م ،من به غی�ر از گریههایی ک�ه در دوران بچگی کردهام،
هیچگاه ،تاکید میکنم هیچگاه ،در برخورد با مشکالت زندگی در ناکامیها و در تحت
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شدیدترین فش�ارهای جسمی و روانی که به من وارد ش�ده است اشک نریختهام .ولی
اش�کهای من با تجس�م ،بله فقط با تجس�م نگاههای نگران مادرم ،پدرم و برادرانم
و یک�ی دو نف�ر دیگر از نزدیکانی که ش�دیدن دوستش�ان داش�تهام ،به راحتی س�رازیر
میش�وند ،به خصوص تجسم نگاههای مادر و پدرم که به خاطر من و سایر فرزندانشان
ناراحت و نگران ش�دهاند مرا بارها و بارها از خود بیخود کرده و به گریهام انداخته است.
با این حال باز هم خانوادهی خوبم! هم ش�ما را و هم خ�ودم را ،به چنگ زدن به ایمان
به خدا ،این محکمترین پش�توانهی موجود ،وصیت میکنم و تاکید میکنم که همهی
دردها و رنجها ،به یاد خدا و عش�ق به او نه تنها قابل تحمل ،بلکه شیرین میشوند .اگر
پول یا مالی دارم همه را به «مرد»ترین انس�انی که در زندگی دیدهام یعنی برادر دوست
داش�تنیام "کیوان" تقدیم میکنم .به امید مالقات در بهش�ت با همگی ش�ما .ساسان
صمیمی بهبهانی
دیگر وصیتی ندارم
نمایندهی دادستانی ارتش
نمایندهی ساواک
فرماندهی گردان زندان
افسر مسئول زندان
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