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  دربارهءبا حسين روحانی و تراب حق شناس مصاحبه 

  ١٣۵٣تا  ١٣۴٩ھای  با آيت هللا خمينی در نجف طی سال تماس
  ١٣۵٩افشاگری صريح عليه شخص خمينی و دستگاه روحانيت در سال 

ای و نيروھ پس از قيام وسيع مردمی عليه رژيم شاه و سقوط آن، رژيم جديد با مخالفت و مقاومت توده ھای حق طلب :يادداشت
 و خونين د سه سال  طول کشيد تا رژيم توانست با حربهء دين و فريبکاری و سرکوب مستمرچپ و دموکرات روبرو بود و حدو

با خلق ھای  و رابطهء رژيم با سازمان ھای سياسی مخالف .ء جنگ با عراق خود را تا حدی تثبيت کنداوضاع فوق العاده نيز
روز به روز بدتر می محتاط و حتی اصالح طلباِن کارگران و دانشجويان و زنان و دگرانديشان و عموم حق طلبان از تحت ستم 

مھم بود که رژيم سرکوب آن را در دستور روز  سازمان مجاھدين نيرويی. شد و درگيری نھايی نزديک و نزديکتر می گشت
...گذاشت  

اولين بار و به صورت مستقيم از سازمان  برایارگران، جمعی از ك برایسخنرانی ، آيت هللا خمينی در ١٣۵٩تيرماه  ۴در 
در ھمين سخنرانی وی به . ابراز كرد" منافقين از كفار بدترند" نام برد و جمله معروفش را كه " منافقين"مجاھدين با عنوان 

حسين ه كرد، يعنی اشار ١٣۵٠ايل دھه مواردی تاريخی از مالقات دو نفر از اعضای سابق سازمان مجاھدين خلق در نجف دراو
  .و تراب حق شناس روحانی

صريح در اولين شماره نشريه پيكار پس از اين سخنرانی، در سرمقاله خود به افشای  کارگردر راه آزادی طبقهء  سازمان پيكار
از  اریپس از آن سيل سخنرانی ھا و مصاحبه ھای متعدد سران رژيم در كپی برد. ماھيت اين سخنان پرداخت كه در پی می آيد

را به عنوان و تراب حق شناس حسين روحانی عكس " نماز جمعه تھران"نشريه در اولين شماره . از شدسخنان آيت هللا خمينی آغ
. منتشر كردند و خواھان معرفی آنان از سوی مردم به نيروھای انتظامی شدند" می خواسته اند امام را فريب دھندکه  منافقدو "

  . مان پيكار و تراب حق شناس دست زدبه مصاحبه ای با نشريه سپاه پاسداران عليه سازظری نتمحمد م شيخاز سوی ديگر 

 و رژيم جمھوری اسالمی محمد منتظری عليه شيخبه اين مصاحبه پاسخ داد و به افشاگری پيکار شماره  سهتراب حق شناس در 
 به ترتيب در اينجامنتشر شد كه در ده شماره شناس  قححسين روحانی و تراب آن نيز مصاحبه نشريه پيكار با در پی . پرداخت

ھا مصاحبه مربوط به زمان انجام گفتار، ھمه و لحن  ، تحليلکه محتواشايد نيازی به توضيح نباشد در اينجا  .کنيدمالحظه می 
عيت وصراحتی که جرأت، قاط امروز ما متفاوت است، امادرک نشان می دھد برخی تحليل ھا با که  در عين حال اين امر. ست

انه ای می در برخورد به شخص خمينی و رژيمش به کار گرفته شده اين اقدام سياسی پيکار را در آن روزھا ويژگی پيشتاز
  .بخشد

  ١٣٩٠جمع تنظيم و انتشار آرشيو سازمان پيكار، مرداد 

  

  :سخنان اخير آيت هللا خمينى

  سرآغاز يورشى ديگر به نيروھاى انقالبى و مترقى
  . ٢و  ١ص ، ص١٣۵٩تير  ٩وشنبه ، د۶١پيكار، سال دوم، شماره له سرمقا

سرانجام آيت هللا خمينى موضع خود و رژيم جمھورى اسالمى را در قبال نيروھاى انقالبى و مترقى و به خصوص مجاھدين خلق 
اما  نيروھاى چپ بوده ايم،ت هللا عليه آي ءع گيرى ھاى خصمانهما ھمواره شاھد موض ،قبل از اين. دبا صراحت كامل روشن كر
ت اجتناب ناپذير اوج گيرى مبارزه توده ھا، حدّ  ءاين نتيجه .ل اين چنين صريح برخورد نشده بوددر مورد مجاھدين تا به حا

اعالم صريح اين مواضع يك پيروزى . جامعه ماست ءمبارزه طبقاتى و عجز رژيم جمھورى اسالمى از حل مشكالت فزاينده
شكست سختى ھمچنان كه اعالم اين مواضع . اى انقالبى سازش ناپذير و كليه كارگران و زحمتكشان استبزرگ براى نيروھ

جھت حفظ منافع خود، مرز بين انقالب و شكستى براى كسانى كه مى كوشيدند كاران و تسليم طلبان، براى كليه سازش است
ن، برخوردھاى رويزيونيستى و فرار از مبارزه طبقاتى، ضدانقالب را مخدوش سازند و با اصالح طلبى، وسط كمر مار را گرفت

  .جنبش خلق را در حد منافع طبقاتى خود مھار كنند
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اران، سرمايه داران و ديگر اقشار داسالمى را كه پاسدار منافع زمين رشد روز افزون جنبش انقالبى و چپ، رھبران جمھورى
ادامه جنگ در كردستان، باال گرفتن . ھستند به وحشت انداخت) از نوع واليت فقيه(مرفه جامعه و حافظ فرھنگ ارتجاعى 

) حزب جمھورى اسالمى و جناح بنى صدر(تضادھايى كه بين جناح ھاى حاكم نارضايتى ھاى عمومى و اوج گيرى اختالف و 
ه توده اى نيروھاى رشد سريع نيروھاى كمونيستى و گسترش پايگا ه با جنبش توده ھا وجود دارد و باالخرهبر سر چگونگى مقابل

اخير آن بود، حزب جمھورى اسالمى و پشتيبان كامل آن آيت هللا  ءدموكرات كه ميتينگ بزرگ مجاھدين خلق در امجديه، جلوه
  .خمينى را به يك جبھه بندى صريحتر در برابر جنبش خلق وا داشت

يار عقب يك بار ديگر از جناح بس) ١٣۵٩تير  ۵مندرج در روزنامه ھاى (آيت هللا خمينى در سخنرانى آخر ھفته گذشته خود 
و حمايت را به عمل آورد و مھم ترين بھانه و مستمسك را براى  تأييدبيشترين ) حزب جمھورى اسالمى(مانده ھيئت حاكمه 

و جناح آيت هللا خمينى در حالى كه اختالف بين د. حمالت آتى باند چماقداران و اوباشان حزب جمھورى اسالمى به دست آنان داد
سياسى روز تبديل گشته بود،  مسألهآيت، به  ]حسن[ حزب جمھورى اسالمى در نوار" افتضاح بزرگ"ھيات حاكمه اوج گرفته و 

افتضاح " تيز حمله را متوجه نيروھاى انقالبى نمود و بدين ترتيب بر  ءحمايت خويش را از برنامه ھاى حزب اعالم كرد و لبه
و يا بھتر بگوييم، تمامى اھدافى را كه امثال آيت دنبال مى كنند با صراحت بيشترى آشكارا بيان  )١( موقتا سرپوش نھاد" بزرگ
   .البته جز بخشى كه به اختالفات درونى با جناح بنى صدر بر مى گردد. كرد

" جنگ قدرت در باال"الت و نيز سلسله مقا ١٣۵٩خرداد  ٣٠رجوع كنيد به اعالميه سازمان ما مورخه " افتضاح بزرگ"درباره : ١ پاورقى[
  .]پيكار ۵٩-۶١شماره ھاى 

به نيروھای انقالبی " زبان را نبايد جز به راستی گرداند"ادعا می شود که  معموال آيت هللا خمينی، در سخنرانی خود، عليرغم آنچه
درست بودن نا باشدما آگاه  نادرست ترين تھمت ھا را زد و آنان را به صفاتی توصيف نمود که ھر کس اندکی به واقعيات اجتماعی

  :آنھا را درک خواھد کرد

ی  که بعد از انقالب مثل قارچ يگروه ھا"مبارزه کردند، به عنوان او نيروھای انقالبی را که از سالھا پيش عليه رژيم خونخوار شاه 
، "برباد دھنده کشور"، "خرمن سوز" ،"هپا کننده غائلبر" ، "مانع پيشرفت انقالب"ا را او آنھ. روييدند و قبال تماشاچى بودند خواند

   !ناميد" دريافت کننده پول از خارج"و " زننده کارخانه ھا و کشاورزیبر ھم "، "عامل آمريکا"، "دروغگو به مردم"

پول می گيرند تا اعتصاب "ه او کارگران حق طلب کارخانجات را که ھنوز زير شالق سرمايه داران جان می کنند متھم کرد ک
برخی از خانه ھای سرمايه داران زده و در آن سکونت کرده اند  ءخانه و مسکن را که دست به مصادره فاقداو افراد  ؛"کنند

آيت هللا خمينی تمام اقدامات سرکوبگرانه، تمام اقدامات ضد دمکراتيک و جعل  .اندخو "ھمان رژيم سابق ءاز ريشه" و" غارتگر"
ايت دارد و آن را محکوم که کمتر کسی جز حزب جمھوری اسالمی از آن رضــ را  ھای سال گذشته" انتخابات"و تحريف ھای 

ر کنار افرادی قرار داد که را که با اقدامات ارتجاعی رژيم مخالفند د نيروھای انقالبیاو . خواند تأييد درست و قابل ــ  نمی کند
خفقان مبارزه انقالبی کردند و جان در  سياه که درسال ھای آيت هللا خمينی شھدای عزيز خلق ما را. ار دربار شاه بوده اندزخدمتگ

 "آن وقت شما می شويد انقالبی؟ ،اگر يک دزدی را کشتند و از طايفه شما بود" :او گفت .ناميد ی خلق باختند افرادی دزدراه  آزاد
(!)  

ھمچنين آيت هللا خمينى، مجاھدين ! زرگتر است؟كدام توھين به خلق ھاى ستمديده و مبارز ما و به انقالبيون شھيد اين مردم از اين ب
خواند و به قضيه اى مربوط به چندين سال پيش اشاره كرد كه چون مشخصا به دو تن از رفقاى ما و سازمان " فريبكار"خلق را 

خود  ءد، وظيفهمجاھدين خلق ايران كه بسيارى از ما در آن زمان در آن تشكيالت به فعاليت انقالبى مشغول بوديم، مربوط مى شو
مى دانيم كه به زودى آن را به تفصيل براى كارگران و ديگر توده ھاى زحمتكش ايران و تمامى خلق روشن كنيم و عمق نادرستى 

  .برخورد آيت هللا را با اين قضيه نشان دھيم

******  

  مصاحبه با رفيق تراب حق شناس پيرامون ياوه ھاى شيخ محمد منتظرى

  "ش را نشان ميدھدری با فحاشی به من، درماندگی خود و طبقه و ايدئولوژيمحمد منتظ: "حق شناس

١  

  . ١١-١٢ص ، ص١٣۵٩مرداد  ٢٠، دوشنبه ۶٧اره پيكار، سال دوم، شم
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دشمنان خلق دارد با برخى از  به مرداد جارى بر اساس وظيفه اى كه در خدمت ٧ ارگان سپاه پاسداران مورخ" نقالبپيام ا"مجله 
نشسته و عليه سازمان مجاھدين خلق ايران و نيروھاى " مصاحبه"مى، منجمله شيخ محمد منتظرى به ھورى اسالجم" نودولتان"

اقدام اين آقايان حلقه اى است از سلسله توطئه ھايى كه . انقالبى كمونيست به نشر فحاشى و اتھامات سراپا دروغ پرداخته است
بى براى سركوب نيروھاى انقالبى و كارگران و زحمتكشان ميھن ما تدارك بورژواھا و خرده بورژواھاى عقب مانده و ضد انقال

  .مى بينند

وجود مجاھدين خلق و نيروھاى انقالبى جنبش كمونيستى براى قدرت حاكم به مثابه خارى در چشم و استخوانى در گلو است و بد 
اين لقمه گلوگير است و از ھمان . سھل نيست آخر، خوردن اين نيروھا. جورى حضرات را به سرفه اى خفقان آور كشانده است

آنھا ديوانه وار در كردستان و تركمن . فرداى قيام، بورژوازھا و خرده بورژواھاى به قدرت رسيده را به نابودى تھديد كرده است
، ولى غالبا نتيجه گاه ھا و خيابان ھا، نيروھاى انقالبى را مورد يورش قرار داده اندو خوزستان، در كارخانه ھا و دانشصحرا 

خلق را  ءمسلما ددمنشى آنھا بالى جانشان خواھد شد، زيرا نيروھاى انقالبى، زحمتكشان و توده ھاى آگاه شده. معكوسى گرفته اند
ما به پيروزى توده ھاى زحمتكش اطمينان كامل داريم، چرا كه اين حكم . با سركوب و زور و فريب نمى توان از ميدان به در كرد

  .و مبارزه طبقاتى استتاريخ 

از روز چھارم تيرماه كه آيت هللا خمينى طى يك سخنرانى صريح تر از پيش مجاھدين خلق را مورد اتھام قرار داد و وحشت رژيم 
حمله به نيروھاى انقالبى و نثار سيل تھمت ھا و دروغ ھاى ، يروھاى انقالبى بيشتر آشكار كردحاكم را از رشد روز افزون ن

سال ھاى قبل به سوراخ خزيده در ھر كسى كه . ه كمونيست ھا و انقالبيون خستگى ناپذير سال ھاى خفقان افزون تر گشتوقيحانه ب
بود، ھر حقير گيج و بالتكليفى و ھر خرده بورژواى محافظه كارى كه در نتيجه ناآگاھى و توھمات توده ھا اكنون به قدرت خزيده 

اما . خود لجنى را به سوى كمونيست ھا و مجاھدين خلق پرتاب مى كند" انقالبى گرى" ميخ  است، سر را بلند كرده و براى كوبيدن
  مگر مى شود حقيقت را با دروغ و لجن پوشاند؟

آقاى شيخ محمد منتظرى، عزيز دردانه جمھورى اسالمى، وليعھد زاده محترم واليت فقيه، ھفت تير كش روزھاى پس از قيام، كه 
" عدل على"قدر بود از ھر گونه تعرضى در جمھورى اسالمى و جامعه يحزب حاكم و فرزند فقيه عالركزى چون عضو شوراى م

رسى نمايندگى و امروز بر ك )٢( مصون ماند و فقط از سوى پدر خويش به داشتن اختالل حواس و روانى بودن موصوف گشت
  . زده استتكيه ــ  !مى است شايسته و ارزانيشان بادكه ناــ  مجلس شوراى اسالمى

اجر كنند و شيخ محمد را سفيه و ديوانه به  مورد خودشانھم دارد، در " واليت" را كه " قضيه"البته آقايان حاضر نيستند، حكم اين : ٢ پاورقى[ 
و چون داغ پيشينه تاريخى اين نظام اسالمى است  ء، سو"خلع لباس"يض دادگاه ويژه معممين و احكام آخر ماھيت مبتنى بر تبع. شمار آورند

  ].ننگى بر پيشانى اين رژيم مى ماند

با مجله سپاه پاسداران ترتيب داده و طى آن ھر چرندى كه به زبانش آمده، فارغ از ذره اى حيا و به دور از يك جو  یمصاحبه ااو 
طبقاتى و بينش كه چندين سال بر اساس موضع (ن مجاھدين و رفيق تراب حق شناس انصاف و با كينه طبقاتى خود نثار سازما
  .نموده است) سابق خود عضويت آن سازمان را دارا بوده

و پيوسته از اخالق و صدق و " جلوه بر محراب و منبر مى كنند"ايد كه چطور كسانى كه اين چنين نمشايد براى برخى عجيب ب
مى آيد درست خالف آن راست گويى حرف مى زنند و در مذمت دروغ گويى و تھمت داد سخن مى دھند وقتى پاى عمل پيش 

سرمايه داران و خرده بورژواھا پس از كسب . اما به نظر ما عجيب نيست، زيرا اخالق، محتواى طبقاتى دارد. رفتار مى كنند
قدرت، چاره اى جز اين ندارند كه به يك باره تمام اصول و مفاھيم اخالقى را كه تا كنون از آن دم مى زدند، در راه حفظ منافع 

  .ان زير پا بگذارند و دست خود را بيش از پيش رو كنندطبقاتى ش

ى از برنامه وسيع ھيئت ئينى در چھارم تيرماه گذشته كه جزآيت هللا خم" ضد مجاھدينى"دنبال نطق ضد كمونيستى و صريحا به 
و ا حمله و اتھام حاكمه براى سركوب كمونيست ھا و ديگر نيروھاى انقالبى بود، بسيارى فرصت را غنيمت شمرده، كوشيدند ب

 هءعالوه بر روزنام. نقالب و امپرياليسم آمريكا از يكديگر بربايندچه بزرگتر گوى سبقت را در خدمت به دشمنان ادروغ ھر
دعايى سرپرست فعلى روزنامه ] محمودسيد [مى باشد، آقاى " اقتضاى طبيعتش"ه چنين موضع گيرى ھا جمھورى اسالمى ك

 باالخرهمشكينى و ] على[منتظرى و ] حسينعلى[ربانى و آيت هللا ] عبدالرحيم[رفسنجانى، آيت هللا ھاشمى ]على اكبر[اطالعات، 
شيخ محمد منتظرى، ھر يك به فراخور موقعيت خويش در اين كارزار ارتجاعى شركت جستند و اتھامات، دروغ ھا و تحريفات 

  .گرديد آنان بارھا و بارھا از راديو و تلويزيون پخش و در مطبوعات درج
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در پاسخ به سخنان آيت هللا خمينى و تحريفات آشكارى كه عليه نيروھاى انقالبى، مجاھدين خلق و به ويژه دو نفر از رفقاى ما 
 تماس به عنوان نمايندگان سازمان مجاھدين خلق ايران در نجف با آيت هللا ١٣۵٠كه در سال ) حسين روحانى و تراب حق شناس(

ى گرفتارى ھا آن به خاطر برخ ءچاپ شد و ادامه ۶١ما پاسخ مفصلى تھيه كرديم كه مقدمه آن در پيكار  ،تگرفته بودند، وجود داش
  .خير افتادأو اشكاالت فنى به ت

مرداد  ٧در مصاحبه اى با مجله سپاه پاسداران مورخه  ــ  طور كه در ابتداى اين سخن گفتيم ھمانــ نتظرى ھم اخيرا شيخ محمد م
در . مردانه خود قرار داده استحق شناس را مورد حمله ھاى ناجواناى وقيحانه اى پرداخته و مشخصا رفيق تراب به ياوه گويى ھ

  :اينك آن مصاحبه. اين باره با رفيق به مصاحبه نشستيم تا حقيقت قضا يا را براى خلق بازگويد

انقالبى و كمونيستى، مجله سپاه پاسداران، به نيروھاى  ع داريد، در چارچوب حمله ارتجاعرفيق ھمان طور كه اطال: سؤال
لطفا روابط . مصاحبه اى با شيخ محمد منتظرى ترتيب داده و او در صحبت ھاى خود اتھامات زيادى به شما و مجاھدين زده است

آن سال ھا خود با سازمان مجاھدين خلق را در سال ھاى گذشته و روابطى كه در نجف با آيت هللا خمينى و برخى از طالب مبارز 
  :داشته ايد براى خوانندگان ما توضيح دھيد

چون ھدف از اين حمالت و پايگاه طبقاتى حمله كنندگان و ماھيتشان و وحشتى كه از رشد نيروھاى كمونيستى و انقالبى : جواب
  :شما بپردازمالت ؤا، بھتر است بدون مقدمه به پاسخ سبحث شده "پيكار" سازمان و در ھفته نامه  دارند بارھا از طرف

 ١٣۴٠اواسط سال ھاى از (از بيست سال عمر مبارزاتى من، چيزى بيشتر از ده سال در سازمان مجاھدين خلق ايران گذشته است 
من بر اساس موضع طبقاتى و ايدئولوژيكى خودم در آن سال ھا در آن سازمان فعاليت داشتم و بعدھا بر اساس . )١٣۵۴تا سال 

روياروى عليه امپرياليسم و رژيم شاه خائن اندوخته بودم، ھمراه با تعداد قابل  ءكه در كوران مبارزهيی تجارب فكرى و عملى 
در يك دوره، ما مبارزه انقالبى خود عليه امپرياليسم و ديكتاتورى سلطنتى را در . توجھى از رفقا، ماركسيسم لنينيسم را پذيرا شدم
يانه اى را از فرھنگ اسالمى ارائه مى داد،  منعكس و قابل تبيين مى ديديم و قالب ايدئولوژى مجاھدين كه برداشت ھاى مترق

گيرى قطعى به سوى پرولتاريا داشتيم و ھدفمان مبارزه پيروز نش و ضعف ھايش پى برديم، چون سمتھنگامى كه به اشكاالت آن بي
بينش گذشته و قبول ماركسيسم لنينيسم  گذاشتنِ  رديدى در كنارعليه امپرياليسم و رھايى زحمتكشان به ويژه طبقه كارگر بود، ت

افتخار مى كنم بى آنكه زير و بم ھا ) منجمله خودم( من به چنين تحولى در سير مبارزاتى بخش مھمى از اعضاى سازمان . نكرديم
رھا از آن جريانات باتحليل و نقد . خواھم ناديده بگيرمحول در اين بخش به وقوع پيوست بو برخى اشتباھات را كه در جريان آن ت

  .اعالم و منتشر شده استــ  ھر چند مختصرــ  )پيكار( جانب سازمان ما 

 یتضاد بر اساس، ديگر را كه در آن سال ھامن گوشه ھايى از روابط سازمان مجاھدين خلق ايران با آيت هللا خمينى و روحانيون 
خى كه به سخنان آيت هللا خمينى ژيم مبارزه مى كردند، در پاسبا امپرياليسم و رژيم شاه داشت، با آن ر یكه خرده بورژواز

منتشر شد و دنباله آن نيز كه مشخصا به مالقات ھا و  ۶١قسمت اول از آن نوشته در پيكار . نوشته ام، آورده ام) تير ماه ۴مورخه (
ن سال ھا با آيت هللا خمينى پرداخته تماس ھاى من و رفيق حسين روحانى به عنوان نمايندگان سازمان مجاھدين خلق ايران در آ

البته مطالبى ھم در رابطه با خود سازمان مجاھدين خلق وجود . است، منتشر خواھد شد و در اين جا لزومى به تكرار آنھا نمى بينم
  . دارد كه پاسخ به آنھا در صالحيت خودشان است

خزعبالت و دروغ ھاى ناجوانمردانه و وقيحانه آقاى محمد شما تا آنجا كه فرصت باشد، آماده ھستم كه به  سؤالدر پاسخ به 
منتظرى، نماينده مجلس شوراى اسالمى اشاره كنم و اضافه مى نمايم كه با توجه به سوابق آشنايى او با مجاھدين و به ويژه با من 

ازى و تجار بازار و دشمنان طبقه الحق كه متحدين بورژو. در آن سال ھا، گمان نمى كردم كه او با چنين سرعتى استحاله شده باشد
 ".ھدف براى شان وسيله را توجيه مى كند"حفظ قدرت خود پايبند نيستند و  كارگر، براى نيل به مقصود به ھيچ اصلى جز

به آشنايى شما با محمد منتظرى، به چه زماني بر مى گردد؟ در گذشته او و نظائرش چه مى كردند و چه نظرى نسبت : سؤال
كنونى را در گذشته  ءآيا موضع خصمانه د و روابطشان با شما چگونه بود؟داشتن ،كه شما عضو آن بوديد، ھدين خلقسازمان مجا

  نيز داشتند؟ موضع شما در قبال آنان چه بود؟ 

ى روزنامه سرپرست فعل(دعايى ] محمود[ف، در منزل آقاى در نج ١٣۵١من آقاى منتظرى را براي اولين بار در سال : جواب
ديدم و تماس و ھمكارى نزديك بين ما كه نماينده سازمان مجاھدين بوديم و او كه  ــ كه در آن زمان سمپات سازمان بود ــ )عاتاطال

شباھت و قرابت ھاى طبقاتى و . ادامه داشت ١٣۵۴از جمله چند طلبه به اصطالح روشن و مبارز آن سال ھا بود تا سال 
طرفين دو اليه از خرده بورژوازى تحت ستم ايران را نمايندگى مى . ابين را تسھيل مى كردفيم ايدئولوژيك بين ما و آنھا ھمكارى

كرديم با اين تفاوت كه ما به سمت زحمتكش ترين اقشار خرده بورژوازى و طبقه كارگر جھت گيرى داشتيم و الجرم راديكال تر و 
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ان يافته بود و ايدئولوژى مان از ايده آليسم رقيق ترى برخوردار انقالبى تر بوديم و به عالوه مبارزه مان در حد قابل توجھى سازم
و ھمكارى شان با ما  تأييد بود در صورتى كه آنھا به شدت دچار گيجى و سر در گمى و بى تشكيالتى بودند و علت روى آوردن و 

 ءور فعال و متشكل ما در پھنهو درماندگى خود را در حض] درست آن پاسيويته يا انفعال است[آن بود كه ضعف و پاسيفيسم 
به عبارت ديگر آن شور مبارزاتى و قاطعيت انقالبى را كه آرزو داشتند در  !با رژيم شاه، جبران شده مى ديدندمبارزه انقالبى 

ى آنھا فرصت طلبانه، عليرغم اختالفات. وجود ما مجسم مى ديدند، بدون آن كه خود ظرفيت چنين قاطعيت و شورى را داشته باشند
ھم مى توانند مبارزه انقالبى كنند " اسالمى ھا"مند بودند چنين وانمود كنند كه نياز ،شت ما و آنھا از اسالم وجود داشتكه در بردا

ما  ازآنھا  جانبداریدر واقع يكى از علل . نيست )در آن زمان فداييان خلق(نيست ھا و تشكل داشته باشند و ميدان در انحصار كمو
وسيع مبارزه ضد امپرياليستى و ضد رژيم شاه در آن سال ھا و تركيب  ءاز سوى ديگر حيطه! تى شان بودموضع ضد كمونيس

طبقاتى نيروھاى انقالبى حاضر در صحنه طورى بود كه تمام اقشار خرده بورژوازى، از جمله خرده بورژوازى مرفه سنتى در 
  .جبھه واحدى عليه دشمن مبارزه مى كردند

به قدرت رسيده اند، براى حفظ قدرت خود ) نيز( رى و ديگر خرده بورژواھاى واپسگرا و بورژواھاى بازارى حاال كه آقاى منتظ
و در راه مبارزه با نيروھايى كه انقالب را نيمه تمام مى دانند و در راه پيروزى طبقه كارگر، ھمچنان به مبارزه ادامه مى دھند، آن 

در دفاع از مواضع راست و ارتجاعى خود به لجن مال كردن  ،را فراموش كرده ھمكارى ھا و وحدت ضد امپرياليستى گذشته
كتاب ھاى مجاھدين را كتاب  ،از ھمان اولمحمد منتظرى در مصاحبه اش مى گويد كه . مجاھدين و كمونيست ھا دست مى زنند

د، پس چرا بايد از ايشان پرسي. رده استتلقى مى ك" ماركسيستى با لعاب اسالمى کتابھای"اسالمی نمی دانسته بلکه آنھا را  ھاى
را تشكيل مى داديد، آنقدر به " اصحاب آيت هللا خمينى" ءان به شمار انگشتان يك دست نمى رسيد و ھمهتكه تعداد -شما چند نفر

سيارى از ھمچنان در ب" شناخت"صرف تماستان با ما پيش اين و آن افتخار مى كرديد؟ چرا شما حتى دو سال پس از انتشار كتاب 
نكرده بود، فعال ترين فرد از شما يعنى آقاى  تأييد امور از ما نظر خواھى و مشورت مى كرديد؟ چرا با آن كه آيت هللا خمينى ما را 

نى به مدت چند سال مخفى مى دعايى، سمپاتيزان فعال تشكيالت ما بود و ماموريت ھا و فعاليت ھايش را حتى از آيت هللا خمي
زمانى كه براى اولين بار طى آن سال ھا توانسته بوديد چند صفحه پلى كپى اخبار  ١٣۵٣نبوديد كه در سال  مگر شما؟ داشت

  را مورد پشتيبانى قرار داديد؟) در آن زمان مجاھدين خلق(را تھيه و پخش كنيد، مشخصا ما  مبارزاتى داخل ايران

از ما كمك مى ــ  ه و تحويل مردم نا آگاه مى دھيدشده و آنھا را باد كرد" دانىنان"كه امروز برايتان ــ  ليه فعاليت ھايتانچرا در ك
ا مشورت درباره گرفتن يك تنامه ھا و اخبار ايران و منطقه، از تھيه مطالب تبليغى گرفته تا تايپ زدن و تامين روز! گرفتيد؟

  ستگاه راديويى خاص براى روحانيت مبارز؟اي

كه  ،حتى مارش آن ايستگاه راديويى را بپرسيد كه احتماال حافظه شان از شما قوى تر است از آقاى دعايى كهاگر يادتان نيست، 
نشريه خبرى مجاھدين را تمام و كمال از  ١٣۵٣آقاى دعايى تا آخر من انتخاب كردم و ، ادامه داشت ١٣۵٣ه در اواخر سال چند ما

و آموزش ھاى سازمانى  از يش مى نوشتم و البته ھمگى ملھممرتب برا ١٣۴٩كه از سال ( آن راديو مى خواند و نوشته ھاى مرا 
تكرار " روحانيت مبارز"سال، چه در راديو بغداد و چه در ايستگاه راديويى خاص  ۴بارھا و بارھا طى قريب ) بودآن ھا مرھون 
در " روحانيون مبارز"ه اى از ى است ناچيز از ھمكارى ھاى متقابلى كه بين ما و عدئين را اضافه كنم كه آنچه گفتم جزا .مى كرد

  .اين فعاليت مشتركى بود عليه دشمن مشترك و ما اين را وظيفه خود مى دانستيم. آن سال ھا ادامه داشت

در صف مقابل زحمتكشان و نيروھاى كمونيستى و انقالبى قرار گرفته است، آنقدر در ، سريعا، بلکه نه به تدريجکه آقاى منتظرى 
مى كند " فراموش"ن خويش در آن روزھا را ه درماندگى، گيجى، سردرگمى و استيصال خود و ھمفكرافرصت طلبى غرق است ك

  .ندبورژوايى به ما نگاه مى كرده ا و از يادش مى رود كه با چه احساس نياز و احترام و حتى كرنش خرده

در حول و حوش آيت هللا خمينى حتى يك  ، وقتى به نجف آمد، مشاھده كرد كه١٣۵١آقاى منتظرى حتما به ياد دارد كه در سال 
مبارز موجود را به نحوى سازماندھى كند، ولى طلبه او بسيار كوشيد بلكه چند نفر  !ھسته چند نفرى از طالب مبارز وجود ندارد

مجاھدين يا  اعالميه مثالً سر آنكه چه كسى  رنقدر بگانه بودند و آر آنقدر گرفتار خودخواھى ھاى بچھمان سه چھار نف! نتوانست
ديگر نيروھاى مبارز ايرانى زودتر از ديگرى به دستش برسد و خود را داراى روابط با آنھا معرفى بكند، با ھم اختالف داشتند كه 

بين شايد ايشان فراموش نكرده باشند كه از من خواستند براى صحبت كردن و رفع اختالف . اصال آبشان به يك جوى نمى رفت
به نجف بروم و  ،حاال از اعضاى دفتر امام است كه )حميد روحانىمعروف به (سيد صادق زيارتى و آقاى  خودش و آقاى دعايى

شما بايد خجالت بكشيد كه چنين " انتقاد كردم و گفتم، شديداً از آنھا ى با حضور ھر سه نفرشان در منزل آقايى به نام معين شيراز
ھر كدام به راه خود به  عمالً ولى . آقايان ظاھرا تحت تاثير قرار گرفتند." داريداختالفاتى كودكانه در اين شرايط حساس مبارزه 

  !ميھن ما را پر كرده است فضای رباال رفته است كه آواز ابوعطاراستى كه آب س. تنھايى ادامه دادند
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فر از دوستانش را در آقاى منتظرى اگر راست مى گويد كه ما را در آن روزھا به اصطالح منحرف مى دانسته است چرا دو ن
عراق براى آموزش نظامى در اختيار ما گذارد و ما چندين ماه آنھا را در كنار افراد خودمان در پايگاه ويژه اى كه از فلسطينى ھا 

در سوريه براى آموزش  ١٣۵۴نفر ديگر از دوستانش را در سال  ۵-۶گرفته بوديم، آموزش داديم؟ چرا فراموش مى كند كه 
مان را به عنوان مسئول آموزشى و حل و فصل كارھايشان در يك پايگاه فلسطينى ختيار ما گذارد و ما يكى از رفقانظامى در ا
  تعيين كرديم؟

، تعداد ١٣۵۴به مجاھدين و كتاب ھا و نظرات آنھا بد مى گويد ولى فراموش مى كند كه خودش در پاييز سال  امروزآقاى منتظرى 
ه سازمان، يعنى دفاعيات شھدا، سعيد محسن و على ميھن دوست و شناخت و اقتصاد به زبان ساده و قابل توجھى از كتاب ھاى اولي

، حتى برخى امكانات نظير ١٣۵۴اگر او راستگو است، چرا تا ھمان سال  باالخرهو . را براى ارسال به داخل از ما خواست... 
  اديم؟تھيه پاسپورت جعلى را به طور متقابل در اختيار ھم قرار مى د

به كليه جنبه ھاى مثبت و منفى آن تغيير ايدئولوژى و اعالم مواضع ماركسيستى بخشى از سازمان مطرح شد كه ما  مسألهبعدھا، 
اما از آقاى منتظرى مى پرسم، چرا حتى پس از اعالم مواضع در اوايل سال . به تفصيل پرداخته ايم در تحليل ھاى خودمان

اماليى كه از خودتان بود در دمشق  آقایاين را ( ف جالب توجه بود ما براى حضرات در نج ، ھمچنان نشريه ھاى خبرى١٣۵۵
  .) دانستميآن را تنھا منبع خبرى از داخل به من گفت و خواستار ادامه ارسال آنھا شد و 

  ...ادامه در  شماره بعد

  

٢  

  .١۵و  ٩ص ، ص١٣۵٩رداد م ٢٧، دوشنبه ۶٨پيكار، سال دوم، شماره 

تراب حق شناس كه تا پريروز اين طرف و آن طرف مى دويد، بعد كم كم سر از مشروب الكلى : "قاى منتظرى گفته استآ: سؤال
  شما چه مى گوييد؟." به اين وادى غلتانيدتباط بودند كه در اين اررا ھم او در اروپا به گشت و گذار رفت و تمام بچه ھايى . درآورد

الت توقعى جز اين گونه رذ رگران و زحمتكشان قرار گرفته اندمقابل نيروھاى انقالبى، كا من از او و امثالش كه در صف: جواب
من چگونه بوده است؟ ھمانطور كه قبال اشاره كردم من به عنوان " اين طرف و آن طرف دويدن" ھا را ندارم، اما حقيقت قضيهء

با شھيد (ء يك ھيات سه نفرى اس با انقالبيون فلسطينى جزيك وظيفه انقالبى و تشكيالتى جھت تدارك آموزش نظامى مجاھدين و تم
از طريق خليج فارس و به طور قاچاق به  ١٣۴٩در اوايل فرودين ]) خامنه اىارژنگ فتح هللا [مشكين فام و رفيق ديگر رسول 

ه ھاى فلسطينى در اردن تالش ھا و تماس ما و ھمرزمان منجر به استقرار ھيئت ھاى اعزامى مجاھدين در پايگا. خارج كشور رفتم
. امى و انقالبى و آموزش مجاھدين يك جنبه از فعاليت ما طى سال ھاى گذشته بودكسب تجارب نظ. ر سوريه و لبنان شدو سپس د

ما ھمگی قرار . دشروع ش ،پس از آنكه ده ھا تن از اعضاى سازمان به زندان  افتادند ،به بعد ١٣۵٠جنبه ھاى ديگر از شھريور 
وقوع پيوست موجب شد که مرکزيت سازمان به ه ساله ب ٢۵٠٠جشن ھای شوم  ءيران برگرديم ولی آن ضربه که در آستانهبود به ا

يت ھای لافشای رژيم شاه و فعا برایمن، رفيق حسين روحانی و مجاھد شھيد محمود شامخی و يکی دو نفر ديگر دستور دھد که 
با ھمان استنباطاتی که گفتم در درون يک (ما . ارج کشور، موقتا در خارج بمانيمسياسی و تبليغی و حفظ ھسته ای از سازمان در خ

در رابطه با نيازھای سازمان در داخل کشور و مبارزات خلق عليه رژيم شاه و اربابان  دقيقاً ) سازمان خلقی غير پرولتری داشتيم
در ھمين رابطه بود که با عناصر و نيروھای مترقی  .اده کنيممی کوشيديم تا از کليه  وسائل و امکانات موجود استف ،امپرياليست او

يه برنامه ايرانی، چه مذھبی و چه غير مذھبی  و بر اساس تحليل و شناختی که از آنھا داشتيم ھمکاری می کرديم و با آنھا در تھ
البيون ايران، راديو سروش و راديو بخش فارسی راديو  بغداد، راديو صدای انق(انقالبی از طريق راديو  ھای افشاگرانه و آموزش

، کتاب ھا و نشريات سازمان را چاپ و پخش می ھا اعالميه. رکت فعاالنه داشتيممشا )يت مبارزميھن پرستان و صدای روحان
  ما در سازماندھی بخش وسيعی از. کرديم و مقاديری را ھم با چاپ  معمولی يا چاپ ريز شده جا سازی کرده به داخل می فرستاديم

دانشجويان ايرانی مترقی خارج کشور نيز فعال بوديم و از طريق آنھا ھزاران نسخه از اعالميه ھا و نشريات ما و ديگر نيروھای 
  .فعاليت ھای اعتراضی و افشاگرانه متعدد برپا می گشت وانقالبی در سطح جھان چاپ و پخش می شد 

ما در حد . بخش يکی ديگر از وظايف سازمانی ما بود يیسازمان ھای رھا ديگر از تماس با انقالبيون فلسطينی و عمانی و بسياری
تحرک، تدارکات، آموزش نظامی و امکانات تبليغی استفاده می کرديم که  برایامکان به آنان کمک می داديم و از امکانات آنھا 

) ١٣۵٧تا بھمن  ١٣۵٣از ارديبھشت (ل سا ۵آزادی عمان بايد نام برد که قريب  برایبخش فارسی راديو جبھه  خلق از منجمله 
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و در ) عمان(ظفار در جنگ ، )در جنوب و در کوه(جنگ لبنان  ،)١٩٧٠سپتامبر سياه سال (رفقای ما در جنگ اردن . ادامه داشت
و کاری از فدا یجنگيده اند و خاطراتی فراموش نشدنعمانی دوشادوش  انقالبيون منطقه  خدماتی نظير ھالل احمر فلسطينی و

رفيق شھيد ما رفعت افراز ھم اکنون در مرز . رفاقت انقالبی را در خاطر انقالبيون فلسطينی، لبنانی و عمانی بر جای گذاشته اند
  .ظفار و يمن دمکراتيک در کنار شھدای خلق عمان مدفون است

کشور و نمايندگی سازمان در تماس  و انتقال کتاب ھا و تجارب انقالبی به داخل تأمين  ،خريد و ارسال سالح و مواد الزمه ديگر
که بدليلی بايد از ايران خارج می شدند و عناصر انقالبی ای که به خارج کشور  يیھای بين المللی و باالخره تحويل گرفتن رفقا

  . فرار می کردند و خواستار تماس با سازمان بوند و نيز فعاليت ھای ديگر از جمله وظايف ما بود

 ساواک ما را حتی در  خارج کشور تعقيب می. ت ھا گرفتاری ھا و مسائل مختلفی داشت که بايد حل می شدطبيعی است اين فعالي
ما دردسرھای  برایروابط  حسنه بودند  دارای را تحت کنترل داشتند و با رژيم شاه  ھای ضد انقالبی که سراسر منطقه رژيم. کرد

ما  . ترکيه يا دستگير شدند يا از چنگ پليس فرار نمودند يه، عراق،ان، سوررفقای ما بارھا در لبن. بار می آوردنده فراوان  ب
مرتضی  رفقا. شھادت رسيدنده ارتباط داخل با خارج از دست داديم که در مرز ب فر از رفقای  خود را در ھمين راهچندين ن

  !يادشان گرامی باد .ده اند از آن جمله اندشھادت رسيه چايچی که در مرزايران و ترکيه ب ]جواد[ خاموشی، حوريه بازرگان، حبيب

در درون يک سازمان غير پرولتری انقالبی صورت می گرفت و  ١٣۵٣-۵۴تالش ھای ما در خارج کشور عليرغم اين که تا سال 
 پس از آن نيز با نگرش در چارچوب مشی چريکی انجام می پذيرفت در خدمت انقالب و در خدمت خلقمان بوده و در مقايسه با

  .سطح مبارزه و فعاليتی که در منطقه خاورميانه جريان داشت از کيفيت خوبی برخوردار بود

ی رژيم جمھوری اسالمی را امروز، درماندگی خودشان و بسياری از سران فعل ،منتظریشيخ محمد از نوع آقای  "نو دولتانی"
وغين می سازند که اگر بخواھم نمونه ھايش را مثال خود تاريخ در برایتوجيه وضع کنونی شان يا  برایمی کنند و " فراموش"

نظير ما می پردازند تا با زشت نشان دادن چھره ما ماسک از چھره  يیو يا به لجن پراکنی عليه نيروھا ،بزنم به درازا خواھد کشيد
  .کريه خودشان فرو نيفتد

منشعب از آن را که بنا به وظيفه تشکيالتی و تالش ھای چندين ساله بخش خارج از کشور مجاھدين و سپس بخش آقای منتظری 
انقالبيمان در کشورھای منطقه، در مرزھا و پايگاه ھا و مطبوعات و راديو و تماس ھای سياسی و ديگر زمينه ھای مبارزاتی به 

طقه انجام وظيفه می فعاليت انقالبی مشغول بوديم و به نوبه خودمان در پيشبرد امر انقالب توده ھای ستمديده خلقمان و انقالب من
اين در و آن در "جنگ و شھادت را تحمل می کرديم  مشقت ھای زندگی مخفی و تعقيب و زندان و شکنجه و شرکت درو کرديم 

  !می نامد، زھی بيشرمی"  رفتن و گشت و گذار در اروپا

الم داشتم، خود را موظف به اجتناب  از ھايش، مرا که در آن زمان بنا به اعتقادات سنتی و برداشتی که از اس او در ادامه دروغ
می دانستم و بعدھا نبز پس از قبول مارکسيسم لنينيسم به احترام سنت رايج بين انقالبيون ميھنمان از ھرگونه مشروب " حرام"

به اين راه  کسان ديگری را ھممی نامد و تازه وقيحانه ادعا می نمايد که " مشروبات الکلی" )!( کردم، گرفتارمی الکلی اجتناب 
با آگاھی شما . مطمئنا اين دروغ بزرگ، ناشی از اختالل حواس نيست! آقای فقيه زاده: ايشان بايد گفت به خطاب! "ده امنغلتا"

  !واقعا که خيلی سريع به نفع ضد انقالب استحاله پيدا کرده ايد ! به اين ترتيب نشان مى دھيدخود را " راستی"و " صداقت"کامل 

 برایدليل پذيرش مارکسيسم لنينيسم از طرف خودتان را ) ١٣۵۴در سال (منتظری در جای ديگر گفته است که شما محمد : سئوال
 او چنين توضيح داده ايد که محدوديت ھای جنسی موجب اين کار بوده و با مارکسيست شدن، ديگر آن محدوديت ھا وجود ندارد

(!)  

که نشانه کينه طبقاتی ای است که ھر کس در صف دشمنان طبقه  کارگر قرار اين نه فقط ماليخوليای يک ذھن مريض بل: جواب 
منتظری و امثال او مارکسيست شدن ما بسيار درد آور  برایرا بگويم که  اين. بگيرد نسبت به کمونيست ھا از خود بروز می دھد

ست ھا از اسالم چيزی نمی دانند و اگر می آنھا ھمواره ادعا می کردند که کموني. شکستی بود که خوابش را ھم نمی ديدند. بود
ان از ايش که بسيار بيشاما وقتی ديدند ما . بخاطرشان می آمد" نا التبعونالو علموا معالم آثار"دند و حديث دانستند به اسالم می گروي

ا آنقدر زنده و مترقی نشان می کرده بوديم و آن ر مطالعه قرآن را  –و بدون مبالغه  می گويم  دقيقاً اينرا  –و حتی بزرگترھاشان 
ما که نھج البالغه را آنقدر می  ،" (!)اجات واقعی ھر عصری پاسخ ميدھديبه احت"داديم و البته به غلط نتيجه می گرفتيم که اسالم 

به  –دشان بقول خو –وارد بوديم که حتی آيت هللا خمينی را ھم ) به عقيده خودمان در آن موقع(دانستيم و در تفسير و تعبير آن 
چند تن  برایوقتی به مناسبتی قرآن و يا نھج البالغه را ) نجف(و بارھا شد که در مدرسه سيد کاظم  يزدی  )٣( تعجب می انداخت
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از طالب منجمله آقای دعائی تفسير می کردم برحيرتشان می افزود و کاری جز احترام  نسبت به ما نداشتند به طوری که يکی از 
  .معرفی می کرد" لنگه کفشی در بيابان"رابر ما آنھا خود را در ب

درست يادم . به ستايش ما پرداخته بود ١٣۴۴در حاشيه  اضافه می کنم که قبل از آيت هللا خمينی، آيت هللا مطھری در سال ]: ٣پاورقى [
خانه اش ھنوز در كوچه (مطھری برديم ھست، جزوه ای تھيه کرده بودم راجع به روش مطالعه قرآن و آن را با مجاھد شھيد  سعيد محسن پيش 

در . يافت که بارھا احسنت، احسنت گفت، او مرا از قبل می شناخت" اميدوار کننده"مطھری چنان شاد شد و آن را   .)دردار خيابان ری بود
را من اديت و  )یبه ماديگر گرايشعلل (يکی از کتاب ھايش  و يادش بود کهاز فعاليت من تجليل کرده بود ) که چاپ ھم شده( شسخنرانی ھاي

در اينجا از ذکر برخوردھائی . م و بارھا بحث ھا و اشکاالت عقيدتی اسالمی را در مدرسه مروی با او مطرح نموده بودمآماده چاپ کرده بود
  .که با اشخاص ديگر ھمسطح او داشته ام  صرف نظر می کنم

ادبيات عرب، منطق و اصول و فقه را خوانده ام  :يه درس ھای پايه ایآنھا می دانستند که من طی سه سال تحصيل در حوزه قم  کل
  "اصول عقايد"س ھای در ،اين دروس رسمی، تفسير الميزانعالوه بر  .)م مھم نيست و ھيچ افتخاری ھم نداردبرايکه فعال البته (

بعدھا در کتاب  –جد ھدايت را که ناصر مکارم  و تفسيرھای سيد رضا صدر و نيز درس ھای تفسير آيت هللا طالقانی در مس
بعد مطالعات خاص . اين بود که آنھا حرفی در برابر من نداشتند. ام فرا گرفته" دوال پھنا" –منتشر شد " پرتوی از قرآن"

گفتم از اين لحاظ )  غير قابل ذکر است ھرچند جزئی و چه بسا(اين نکات را . ايدئولوژيک مجاھدين را تا بن خوانده و اطالع دارم 
در ندارد امروز  يیھمتا نگی و پوسيدگیسال پيش را که در کھ ٣٠ – ٢٠جمھوری اسالمی ھمان حرفھای " ايدئولوگ ھای"که 

  .مبگذر! وانان ميھن ما فرو می کنندگوش جه ب" علمی"عنوان حرف ھای جديد و ناب و مطبوعات و راديو تلويزيون  به 

بر اساس آن برداشت ھا و در کوران  و عمل مجدانه  ی که در باره اسالم زده می شدکامل با زبده ترين سخنان يیمن پس از آشنا
ن نه از می کنم که قبول مارکسيسم از طرف امثال متأکيد  .شاه، مارکسيسم را پذيرفتمخونخوار چندين سال مبارزه انقالبی با رژيم 

راضی کردن خود و  برایآقای منتظری و امثال او . ن بودخاطر اطالع از آه ی اسالمی بلکه دقيقا بسر بی اطالعی از ايدئولوژ
 دروغ ھيتلری،می توانند ارائه دھند جز يک ) و ھمرزمانم که برخی از آنھا استاد من بودند(تحميق مردم چه تفسيری از کار من 

  . ھميشگی ارتجاع عليه کمونيست ھاست  ءو اين حربه ؟از نوعی که نقل گرديد جز يک دروغ رذيالنه

سم که يای محمد منتظری، موضع طبقاتی اش به او اجازه نمی دھد درک کند که رسيدن ما به حقيقت جھان شمول مارکسيسم لنينآق
يعنی  ــر تاريخی جديدی در حيات انسان ھا بودی سرمايه داری و بنيانگذاری عصتنھا ايدئولوژی راھنمای طبقه کارگر در راه نا

او و . حمتکشان و در مبارزه عليه امپرياليسم استری انقالبی ما به سوی کارگران و زگياست ناشی از سمت  ــ سوسياليسم
شان ھم به " بھشت" در . خالصه می کنند" غلمانو حور  "ھايشان، در عليرغم  جانماز آب کشيدن ھان را، ھمپالکی ھايش، ج

من زده آنقدر پرت، به اتھامی  که او . يزی جز اين ببينندعقده ھای ساليانشان به آنھا اجازه نمی دھد که چ. دنبال ھمين چيزھا ھستند
ً دروغ، وقيحانه و رذيالنه است که فقط آن را از يک ضد انقالبی تمام عيار، از کسی که  در صف مقابل کارگران و  دقيقا

  .زحمتکشان قرار دارد می توان شنيد

ت ھا و طبقه کارگر آنقدر بيچاره اند که به چنٮن ريسمان ھای سرمايه داران و خرده بورژواھای عقب مانده، در مبارزه با کمونيس
نھای سه گانه حيض و نفاس و خو"  (دماء ثالثه"که اجتھاد در  پالکی ھايشآقای منتظری و ھم. پوسيده ای چنگ می زنند

آيا اين احمقانه ! را آرزو و منتھای آمال خود می دانند جز گفتن اين مزخرفات چه چاره؟" حور و غلمان"و وصال ) هاستحاض
، تغيير ايدئولوژی خود و نيل به حقيقت مارکسيسم ١٣۵۴نيست که يک فرد مبارز پس از پانزده سال مبارزه بی امان، در سال 

  !لبينيسم را آن طور که اين شيخ بيشرمانه ميگويد توجيه کند؟

جاع بدترين ضربه است و به ھمين دليل است که چون ارت برایانقالبيون و کمونيست ھا در بين مردم نور آگاھی می افشانند و اين 
  .سگ ھار به جان اين نيروھا می افتند

٣  

  .١۵و  ١۴ص ، ص١٣۵٩شھريور  ٣، دوشنبه ۶٩اره پيكار، سال دوم، شم

" ھا بازی صيھونيست"را  ١٣۵٢-۵۴ھای  بخشی از سازمان مجاھدين به مارکسيسم در سالگرايش ری علت ظمحمد منت: سئوال
  چه صحبتی داريد؟ در اين مورد! کند یقلمداد م

با توجه به منافع باد آورده ای که امروز پيدا کرده از درک  دئولوژيک و به ويژهمنتظری  برپايه ماھيت طبقاتی و اي: جواب 
ی پيگيری ما در مبارزه ضد امپرياليستی به طوری که کل سرمايه دار. عاجز است١٣۵٢-۵۴ما به مارکسيسم در سالھای گرايش 
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اين است که می کوشد با . منتظری غير قابل فھم استمحمد خرده بورژوازی بقدرت رسيده ای مانند  برایرا ھدف قرار دھد 
"  شازده"اسالمی شورای آقای منتظری نماينده مجلس  .بسازد آن تغيير و تحوالت توجيه برایکوفتن سر خود به در و ديوار، 

به حيثيت افراد و نيروھای مبارز  ،المی فعال مايشاء است و بی ھيچ حساب و کتابیجمھوری اس" برکت"مطلق العنانی که از 
ودش در ذھن بيمار خويش ساخته که خ ــ" اين راه"انقالبی لجن پراکنی می کند جاھالنه ادعا می نمايد که صھونيست ھا ما را به 

که آقای  يیما از ھمان روزھا. ست چنين حرفی نمی زدصيھونيسم را می دان اين آقازاده  اگر حتی معنای!! است ــ کشانده اند
رزه می کرده منتظری و مرادھايشان حتی کلمه صيھونيسم را نشنيده بودند و يا آن را با يھود برابر می دانستند، با آن سرسختانه مبا

س که انعکا –ھدين خلق را ھمکاری بين انقالبيون فلسطينی و مجا ١٩٧٣راديو اسرائيل است که در سال  ايم و دليلش تبليغات
به بعد ھم  که در چارچوب ايدئولوژی  ١٣۵۴از سال . خوانداسرائيل امری خطرناک  برای –فعاليت ھای ما در منطقه بود 

از سوی ديگر ھرکس که با . مارکسيستی فعاليت می کرديم موضع ما عليه صيھونيست ھا قاطعانه تر از پيش ادامه داشته و دارد
  .منطقه آشنا باشد می داند که اسرائيل دشمن ترين دشمنان کمونيست ھاستالفبای سياسی 

فراموش کرده اند که افشاگری ھای ما عليه اسرائيل و عمالش در ايران منجمله انتشار نام بيش از صد شرکت اسرائيلی " آقا زاده"
ھای ملی و مترقی چاپ شد و يکبار ھم در بارھا در کشورھای عربی در روزنامه  ت ما در ايران شناسائی کرده بودکه تشکيال

  !حاال ما شديم تحت نفوذ  صھونيسم و آقای منتظری انقالبی تمام عيار از آب در آمد؟. نجف دوستان خود او عيناٌ آن را تکثير کردند

به او داده ايد و  نوشته مجاھدين را پيش از چاپ" اقتصاد به زبان ساده " و " شناخت"محمد منتظری گفته است که کتاب : سئوال 
را " شناخت"او به قول خودش اشکاالت آنھا را گفته ولی شما ترتيب اثر نداده ايد و در جای ديگر ھم ادعا کرده است که پول چاپ 

  حقيقت قضيه چه بوده؟. جبھه ملی دوم داده است

ت به صورت تدوين شده در آمده بود پس از آن که نسخه ای از کتاب ھای سازمان را که در درون تشکيال ١٣۵٠در سال : جواب 
 - انتشار آنھا را بنا به اعتقاداتمان . سازمان در آن موقع از ما خواسته  بود که به طور علنی آنھا را منتشر سازيم  ،دريافت کرديم
ٌ . و وظيفه  تشکيالتی خويش، در دستور کارمان گذاشتيم –در آن زمان  يره جان ما و جلد می شد، ش ۵يا  ۴آن کتاب ھا که جمعا

اگر نسخه ای از آنھا را در اختيار محمد منتظری و کسان ديگری گذارديم  صرفاٌ . مطالعات ما و برادران شھيدمان تا آن زمان بود
جنبه اطالع از نظرات سايرين داشت تا مورد مطالعه قرار دھيم و بعد اگر به نظرمان در کل تشکيالت درست آمد نظراتمان را 

به ) می داد " اقتصاد به زبان ساده" وقتی که نظرش را راجع به کتاب (رف ھای او در دفاع از مالکيت خصوصی ح. تصحيح کنيم
  .ھيچ وجه مرا قانع نمی کرد

از سوی ديگر شيوه ما ھرگز . ضديت با استثمار و سرمايه داری در ما قويتر از آن بود که بتواند با استدالل ھای مذھبی خنثی شود
ھر چند که نفس نظر خواھی از چنين . مان تغييری بدھيمی اين يا آن در اصول ايدئولوژيک و تشکيالت اساس ميل  برچنين نبود که 

که (بايد به منتظری گفت شما اگر چنين تصوری داشتيد . ی سازمان مجاھدين نبودر واقع جدا از بينش خرده بورژوازيکسانی د
شما چنين تصور نا معقولی را در " خود گنده بينی. "در اشتباه بوديد!) نمی داديد تیو به خودتان در آن روزھا چنين جرأنداشتيد 

ا بلند کرد و گفت مرا ھم نعل راسب را نعل می کردند ، سوسک ھم پايش : " يک ضرب المثل می گويد .شما ايجاد کرده است
نه از امثال منتظری که ) ی مان عمل می کرديمباط  سازمانبر اساس باور و انض و(از تشکيالتمان دستور می گرفتيم ما "! کنيد

ش ا یمحافظه کاری و توھم خرده بورژوازيآنقدر از لحاظ سياسی عقب مانده بود که وقتی سادات را خائن می دانستيم او به دليل 
کتاب شناخت (ست نتظری گفته او اما اينکه آقای م!!) حتما بخاطر دارنداين را " (!خير، سادات تاکتيک ميزند"شت که اصرار دا

اوال ما با عده ای از عناصر ترقيخواه ايرانی که تحت نام جبھه ملی در خارج : بايد بگويم که " عضو جبھه ملی دوم چاپ کرد"را 
  .می کرديم يیاز کشور  فعاليت ميکردند ھمکاری ھا

و عليه آن مبارزه می كنيم، ولی آقای منتظری  فعلی كه ما از يك پايگاه انقالبی با آن مرزبندی داريم" جبھه ملی]: "پاورقی پيكار[
  .در خارج كشور بسيار متفاوت است" جبھه ملی"و ھمكاران از پايگاه ارتجاعی با آن در افتاده اند، با 

دو سه تازه مگر خود او و  .اصل ھمکاری ما با آنھا درست بود چنان که در سطح ديگر ھمکاريمان با امثال منتظری درست بود
ولی بالطبع در اين مورد ما از . امری که به طور اصولی اشکالی ھم نداشت ؟که داشت با آنھا ھمکاری نمی کردند  رینفر ھمفک

 .و سازمان مجاھدين در آن زمان بر می گردد مانايدئولوژيک خود ـيم که اين به مواضع سياسی ار نبودموضع پرولتری برخورد

 ٌ دند بلکه آقای دعائی آن را در چاپخانه عرفان نجف چاپ کرد و زحمت تصحيح چاپی نکرکتاب شناخت را آن مبارزين چاپ : ثانيا
" و فراموشکار"راستی منافع تنگ نظرانه اين آقايان تا اين حد آنھا را مسخ . عھده گرفته به نفع سازمان برا و نيز مخارج آن 

  !کرده است؟
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کنيد به اتفاق ھمين آقای  مسخ کرده است که فراموش  می مصلحت انديشی و فرصت طلبی چنان شما را"گفت  بايد به منتظری
 د آنھا را منحرف میگويي که حاال می(، نمايندگان مجاھدين از ما –به خارج آمده بود  ١٣۵۴که در سال  –رفسنجانی ھاشمی 
ی فارسی بگيريم برنامه راديوي و از دولت آنجا يک به ليبی برويم ،و در واقع به اعتبار و حيثيت ما ،خواستيد که با ھم) دانسته ايد

  .ھمان منظور کرده بوديم به شما جواب منفی داديم هتوافقی ب قبالً ولی ما چون با ديگر نيروھای مبارز ايرانی  

حيثيت و اعتباری داشتيد چرا آبروی ما را می خواستيد وجه المصالحه قرار دھيد؟ و مگر يادتان ... اگر خودتان، روحانيت تان و 
ديدن آيت هللا خمينی، با درست کردن يک پاسپورت  برایست که قرار شد ما ترتيب سفر مخفيانه آقای رفسنجانی را به عراق رفته ا

 ايرانجعلی بدھيم و من آمادگی خودمان را با کمال ميل اعالم کردم و پاسپورت را ھم سريعاٌ آماده نمودم ولی بعداٌ ايشان با سفارت 
در به توافقی رسيد که با ھمان پاسپورت ايرانيش به عراق برود و دولت ايران موقع بازگشت در بيروت به وساطت موسی ص

  .انگيز بود و ھستبرامری که در حد خود سئوال ! مزاحمش نشود

مجاھدين که در آن زمان جان بر کف مبارزه می کردند و خون می دادند به قول و بنا به اعتراف ھمفکرانتان ! آری آقای منتظری
بله، اسالم ھم می "را داشتند زيرا شما درماندگان در پھنه مبارزه می توانستيد فرصت طلبانه ادعا کنيد که " م ابوذرھای زمانحک"

تواند مبارزه انقالبی و متشکل عليه رژيم شاه را به پيش برد، مجاھدين جان می دادند و شما در آن زمان نانش را می خورديد و 
ودتان خوب می دانيد و عمدتا مبارزه تان در اين خالصه می شد که ھر شش ماه يک بار اعالميه ای قمپزش را در می کرديد و خ

اما حاال که . ١٣۵۶ين وضع ادامه داشت تا اواخر و ھم! را به التماس از آيت هللا خمينی می گرفتيد و ھمان خوراک چند ماھتان بود
صالحيتی بر کرسی قانون گذاری تکيه زده ايد، انقالبيون بد شده اند و  بر سفره يغمای جنبش انقالبی خلق نشسته ايد و بی ھيچ

ٌ يادتان رفته است که در سال ! منحرف و ھزار چرند ديگر از من خواستيد که شما و چند نفر دوستانتان را به رفقای  ١٣۵٢حتما
تا برويد از مبارزهء مردم ويتنام گرفتم  تان از سفارت جبھه آزادی بخش جنوب ويتنام در بغداد وقتبرايويتنامی معرفی کنم و 

  !و آن ھمه پز مترقی شدن می داديدپشتيبانی کنيد 

مترقی نمايی شما نمونه  :اضافه می کنم) چند کم اھميتھر ھايی نکته (در حاشيه، اين چند نکته را ھم خطاب به محمد منتظری 
  :ويمبعضی مريدانتان جالب است می گ برایھای ديگری ھم دارد که چون 

يادتان ھست که يک روز ماه رمضان در يک پارک واقع در باب شرقی بغداد با من قرار داشتيد  و سيگار روشن کرديد و من که 
ھستيد؟ البته شما " مسافر"وقتی تظاھر شما به روزه خواری را ديدم به شما تذکر دادم، جواب داديد که  –خود روزه دار بودم 

ی شما آن بود که در جريان اعتصاب غذايی نمونه ديگر مترقی نماي! می فرماييد" تجويز"ق زدن را به، شالامششرايط در  اکنون 
در  مقر اتحاديه دانشجويان فلسطينی در بغداد، برپا شده ... هللا منتظری و  تکه به نفع زندانيان رژيم مشخصاٌ آيت هللا طالقانی و آي

که به حمايت از اعتصاب کنندگان از محل اعتصاب ديدن می کردند دست می  يیوبود و شما در آن شرکت داشتيد با دختران دانشج
مترقی "از نظر من آن !" ترھا؟آخوند و دست دادن به دخ"به تعجب انداخته بوديد که " یمترقی نماي"حاضرين را از اينھمه  داديد و
   !واقع نان را به نرخ روز خوردن استھای امروزتان بی ارتباط نيست و در  يیھا در گذشته و اين مقدس نما" ینماي

  :بر می گرديم به بحث اصلی مان

در آن زمان ما در چارچوب مبارزه ضد امپرياليستی و ضد رژيم شاه وظيفه خود می دانستيم که با کليه نيروھای مبارز عليه رژيم 
کلی و در چارچوب يک سازمان بطور  ھمکاری کنيم و برای آن ھمکاری ھا ـــ ـ در ھر سطح ــ منجمله منتظری در آن زمان

  .نه پشيمانيم نه منتی داريم مذھبی ــ

خواھان حفظ . ا.خ.م.فراموش می کند که حتی پس از اعالم مواضع مارکسيستی از سوی بخش منشعب از س" محمد منتظری عمداً 
ايدئولوژی مذھبی در پاريس ديدم و او  يعنی دو سال پس از کنار گذاردن ١٣۵۶ز ييمن يک بار او را در پا. روابط با ما بوده است

گذاشتيم و ) پشت تلفن خانه(شان با ما گله کرد و با ھم قرار ثابتی در دمشق طخواستار مالقات بيشتر با ما شد و از قطع شدن ارتبا
قات رفيق ، ولی چون آن تماس مربوط به مال"داريد ترتيب ديدنش را بدھم) ابوشريف امروز(اگر کاری با عباس زمانی "گفت 

به لحاظ امنيتی جواب را به بعد موکول  ،عليرضا سپاسی و عباس زمانی می شد و رفيق ما مدتی بود که به ايران برگشته بود
  .کردم

، درماندگی ھای )ھر چند موقت(بله؛ اين آقايان، پس از سوار شدن بر اريکه قدرت و بر گرده مردم و ممانعت از پيشروی انقالب 
 .اموش می کنند، کرنش خودشان در برابر نيروھای انقالبی را از ياد می برند و عليه آنان لجن پراکنی می کنندگذشته شان را فر

  .حقيقت بزودی بر توده ھا آشکار خواھد شد. بيش نبوده و نيستند يیاين آقايان پھلوان پنبه ھا
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." می کرده ايد یتشبد نصيری در پاريس ھمکاربا دختر برادرھای ار"منتظری در ھمان مصاحبه اش گفته است که شما : سئوال
و اينھا ھم مائوئيست بودند و " ستاره سرخ"دختر برادرھای نصيری يکی به سازمان پيکار رفت و يکی به "ھمچنين گفته است 

نتقال اصوال مائوئيست ھا در خارج از کشور ھمه شان در خط آمريکا بودند و ھمان ھا ھستند که کارھايشان را به کردستان ا
و شعارھای (!) مارکسيستی و مسائل جنسی مسائل اين به اصطالح گروه پيکار کامال در خط : "و در جای ديگر گفته است." دادند

  به اين حرف ھا چه پاسخی می دھيد؟(!!)" مبارزاتی افتاد 

آدمی به "که وقتی چنين  در صورتی .اگر او از ما تعريف می کرد جای تاسف بود. می بينيد که چقدر پرت و پالست: جواب
. فحاشی عليه ما می پردازد حداقل نشان می دھد که صف ما و اين آقايان در مقابل ھم قرار دارد و اين به خودی خود مثبت است

می کنم که فقط مبين  تأکيد ھرکسی که من و ھمرزمانم را بشناسد چندش آور است و  برایاين دروغ ھا و تھمت ھای بيشرمانه 
اگر او ذره . محمد منتظری و امثالش در مقابله با جنبش خلق و گسترش نفوذ کمونيست ھا و ديگر نيروھای انقالبی است درماندگی

واقعيت اين است اما  ؛شايد چنين حرف ھای سرا پا دروغ را نمی زد ،اعتقاد داشت ــ که ادعايش را دارد ــ" حرمت دروغ"ای به 
تحميق توده ھای  برایران متحد شده و در صف ضد انقالب قرار گرفته اند اخالق را ی که با سرمايه داکه خرده بورژواھاي

 –آری از ھيچ  –زحمتکش می خواھند و ھنگامی که پای سرکوب کمونيست ھا و انقالبيون سازش ناپذير در ميان باشد، از ھيچ 
اوال من . را بياد می آورد" دختران معاويهخسن و خسين "حرف ھای او ھمان داستان . جنايتی عليه آنان خودداری نمی ورزند

دختر برادرھای نصيری خائن را نمی شناسم، البته اگر ھم آنھا وجود خارجی داشته باشند ھرگز گناه عمويشان را به پای شان نمی 
  .توان نوشت و به ھيچ وجه چنين شخصی در سازمان ما نيست

را رديف کنند؟  و ھمين جا " نصيری ساواکی"و " دختر"ابطه  با من کلمات آيا رذيالنه تر و زبوناته تراز اين می شود که در ر
ارت الپوشانی کردن تماس گرم و صميمانه اش با يکی از کارمندان سف برایمی پرسم  آيا طرح اين دروغ  از طرف آقای منتظری 

نداشته ايم و باالخره خط آمريکا ]  سرخ[گروه ستاره  مثالً نيست؟ از طرف ديگر ما ربطی به " شريعت" شاه در دمشق بنام آقای
  کجا و ما کجا؟ مبارزه دليرانه خلق کرد کجا و سياست سرکوب گرانه آمريکا عليه خلق ھای ايران کجا؟

آب در کوزه . انقالب و مجلس تان  نگرديدشورای و  دولتآقای عزيز، دنبال خط آمريکا در جاھای ديگر غير از : بايد به او گفت
گوش کنيد که ) وزير نفت سعودی(زکی يمانی ] احمد[کافی است به سخن نوکر سر سپرده  آمريکا ! گرد جھان نچرخيداست بيھوده 

امسال ] ١٩٨٠[ژانويه / ٣١ روزنامه السياسه  چاپ کويت مورخ با اطالع از ماجراھای پشت پرده سياست آمريکا، در مصاحبه با
  :می گويد

خواھد داد که آن را ) ھا يیآمريکا(ايران چنان درسی به آنان  نند چپاسالمی غفلت ک اگر آمريکائی ھا از حفظ رژيم جمھوری
به رژيم جمھوری اسالمی مھلت دھيد که جنگ آينده اش با چپ  ايران است و اميد می رود که بدون . د کردنھرگز فراموش نخواھ

  .کمک خارجی بتواند  چپ را سرکوب کند

را که سنگر مستحکم من در دفاع از منافع طبقه " سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر"حاال شما نعل وارونه می زنيد و 
ی معرفی می کنيد مگر نه اين است که مردم ما عاقل اند به عضويتش افتخار می کنم امريکاي کارگر و ديگر زحمتکشان است و من

  !و عاقالن دانند؟

زی مذھبی که به نحوی در تضاد و مبارزه با رژيم  شاه قرار داشت به يک تحول موضع منتظری و امثال او از يک خرده بورژوا
ما از امثال . ما مارکسيست ھا تعجبی ندارد برایضد انقالبی و ضد کمونيست که پس از رسيدن به قدرت حاصل شده است 

ز حد علمی و مارکسيستی منتظری و طبقه و ايدئولوژيشان بخصوص پس از يک تجربه طوالنی در پھنه مبارزه انتظاری بيش ا
  ... .می ماند وظيفه ما که قبل از ھر چيز آگاه کردن توده ھا است و . اش نداريم

*****  

  مصاحبه با رفقا حسين روحانی و تراب حق شناس پيرامون

  ١٣۵٣تا  ١٣۴٩ھای  تماس با آيت هللا خمينی در نجف در طی سال

١  
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  ١٢ و ٧و  ١، صص ١٣۵٩شھريور  ١٠، دوشنبه ٧٠پيكار، سال دوم، شماره 

تب ضد کمونيستی و ضد مجاھدينی و حمالت ھيستريک اخير دستگاه ھای وابسته به رژيم جمھوری اسالمی عليه کمونيست ھا و 
نفع خود ندانست که تمام ه رھبری فعلی مجاھدين ھرگز ب .مجاھدين خلق، ماھيت رژيم را بيش از پيش بر توده ھا عيان ساخت

  !چرا؟. را به توده ھايش، به اعضا و کادرھای جوانش باز گويد حقيقت گذشته مجاھدين

اين حرکات کينه توزانه  که  ءدامنه. در چند ماه گذشته ھيئت حاکمه نيروھای خود را شديداٌ عليه نيروھای انقالبی بسيج کرده است
ٌ کمونيست ھا را مورد ھدف قرار می داده اکنون مجاھدين  خلق را بيش از پيش زير ضربات خود ھمه نيروھای انقالبی و عمدتا

طق ھای پياپی آيت هللا خمينی و حزب ارتجاعی جمھوری اسالمی که مبتکر حمالت عليه مجاھدين بوده است پس از ن. گرفته است
منتظری و غيره و نيز از طريق عناصر ارتجاعی وابسته به حزب، در مساجد و سخنرانی ھا از طريق راديو،  ]علىحسين[آيت هللا 

  .تلويزيون و روزنامه ھا، به اين حرکات ضد انقالبی خود شدت بيشتری بخشيده است

روھای کمونيست و مجاھدين خلق سر فصل تازه ای در حرکات رژيم عليه ني ١٣۵٩سخنرانی آيت هللا خمينی در چھارم تير ماه 
ورد، آيت هللا، واقعيت مبارزه مجاھدين خلق ر بعد، بطور خالصه خواھيم آودر آن سخنرانی که مھمترين نکات آن را در سط .بود

ی بر مبارزين جان بر کفی که در آن سال ھای سياه، بی امان و سازش ناپذير با ياه را تحريف کرده تھمت ھای ناروادر دوران ش
  .به مبارزه برخاستند نسبت داد شمزدور شاه و اربابان امپرياليسترژيم 

اما در مورد مجاھدين، تا بحال اين چنين هللا عليه نيروھای چپ بوده ايم  ھای خصمانه آيتقبل از اين ما ھمواره شاھد موضعگيری 
اين نتيجه اجتناب ناپذير اوجگيری مبارزه طبقاتی و عجز رژيم جمھوری اسالمی از حل مشکالت . صريح برخورد نشده بود

کليه نيروھای انقالبی سازش ناپذير و  برایبزرگ يک پيروزی  ،اعالم مواضع آيت هللا با چنين صراحتی. فزاينده جامعه ماست
شکستی  ؛کليه سازشکاران و تسليم طلبان برایاست  شکست سختیکه اعالم اين مواضع  چنانھم. کارگران و زحمتکشان است

مار  کسانی که می کوشيدند جھت منافع خود، مرز بين انقالب و ضد انقالب را مخدوش سازند و با اصالح طلبی، وسط کمر برای
   .مھار کنند خود را گرفتن، برخوردھای رويزيونيستی و فرار از مبارزه طبقاتی، جنبش خلق را در حد منافع طبقاتی

رشد روزافزون جنبش انقالبی و چپ، رھبران جمھوری اسالمی را که پاسدار منافع زمينداران، سرمايه داران و تجار و ديگر 
نگ در کردستان، باال گرفتن ادامه ج .ھستند به وحشت انداخت) يت فقيهاز نوع وال( اقشار مرفه جامعه و حافظ فرھنگ ارتجاعی

بر ) بنی صدر ب جمھوری اسالمی و جناححز(ی که بين جناح ھای حاکم يعمومی و اوجگيری اختالف و تضادھای ھای ينارضا
نيروھای  توده ای ستی و گسترش پايگاهنيروھای کمونيسريع سر چگونگی مقابله با جنبش توده ھا وجود دارد و باالخره رشد 

انقالبی دمکرات، حزب جمھوری اسالمی و پشتيبان کامل آن، آيت هللا خمينی را به يک جبھه بندی صريحتر در برابر جنبش خلق 
  .واداشت

) میحزب جمھوری اسال(آيت هللا خمينی، در سخنرانی مورد بحث، يکبار ديگر از جناح ارتجاعی عقب مانده ھيئت حاکمه 
حمالت آتی باند چماقداران و اوباشان حزب  برایک را سحمايت را به عمل آورد و مھمترين بھانه و مستم تأييد وبيشترين 

آيت هللا خمينی، در حاليکه در آن روزھا اختالف بين دو جناح ھيئت حاکمه اوج گرفته و . جمھوری اسالمی به دست آنان داد
آيت، به مسئله سياسی روز تبديل گشته بود، حمايت خويش را از برنامه ] حسن[در نوار حزب جمھوری اسالمی " افتضاح بزرگ"

ٌ عليه نيروھای انقالبی و جنبش خلق به ميان کشيده بود يیيعنی ھمان توطئه ھا(ھای حزب  اعالم کرد و لبه تيز ) که آيت اساسا
  . حمله خود را متوجه نيروھای انقالبی نمود

به نيروھای انقالبی " زبان را نبايد جز به راستی گرداند"رانی خود، عليرغم آنچه معموال ادعا می شود که آيت هللا خمينی، در سخن
نادرست ترين تھمت ھا را زد و آنان را به صفاتی توصيف نمود که ھر کس اندکی به واقعيات اجتماعی ما آگاه باشد و منافع 

  .را درک خواھد کردطبقاتيش چشم او را نبسته باشد نا درست بودن آنھا 

که بعد از انقالب مثل قارچ   يیگروه ھا"او نيروھای انقالبی را که از سالھا پيش عليه رژيم خونخوار شاه مبارزه کردند، به عنوان 
" وربرباد دھنده کش"، "خرمن سوز"، "بر پا کننده غائله"، "مانع پيشرفت انقالب"آنھا را او . روييدند و قبال تماشاچى بودند خواند

   !!!ناميد" دريافت کننده پول از خارج" و " بر ھم زننده کارخانه ھا و کشاورزی"، "عامل آمريکا"، "دروغگو به مردم"

پول می گيرند تا اعتصاب " او کارگران حق طلب کارخانجات را که ھنوز زير شالق سرمايه داران جان می کنند متھم کرد که
ه دست به مصادره برخی از خانه ھای سرمايه داران زده و در آن سکونت کرده اند او افراد بی خانه و مسکن را ک "!کنند

آيت هللا خمينی تمام اقدامات سرکوبگرانه، تمام اقدامات ضد دمکراتيک و جعل و "! از ريشه ھمان رژيم سابق خواند"و " غارتگر"
می از آن رضايت دارد و آن را محکوم نمی ھای سال گذشته را که کمتر کسی جز حزب جمھوری اسال" انتخابات"تحريف ھای 
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را که با اقدامات ارتجاعی رژيم مخالفند ) نظير مجاھدين خلق(او حتی نيروھای انقالبی و مترقی ". خواند تأييددرست و قابل "کند، 
خفقان  سياه سال ھایآيت هللا خمينی شھدای عزيز خلق ما را که در. در کنار افرادی قرار داد که خدمتگذار دربار شاه بوده اند

اگر يک دزدی را کشتند و از طايفه شما بود،  :او گفت! ناميد" افرادی دزد"مبارزه انقالبی کردند و جان در راه  آزادی خلق باختند 
   (!)  آن وقت شما می شويد انقالبی؟

تر است؟ آيت هللا گمردم، از اين بزر جان بر کف اين راستی کدام توھين به خلق ھای ستمديده و مبارز ما و به انقالبيون شھيد و
تماس دو نفر از مسئولين سازمان مجاھدين در خارج کشور طی سال ھای  ءهضيخواند و به ق" فريبکار"ن خلق را خمينی مجاھدي

از به نقل " (اشاره کرد که در آن سال ھا با او در نجف مالقات کرده اند) رفقا حسين روحانی و تراب حق شناس( ١٣۵٣تا  ١٣۴٩
  .)۶١پيكار 

خورند چراغ سبز نشان داد که ھر اين سخنرانی، به نيروھای ارتجاعی و عقب مانده و فرصت طلبانی که نان را به نرخ روز می 
يک تب ضد مجاھدينی . نی که در چنته ماھيت طبقاتی شان دارند گرفته و بسوی مجاھدين و ديگر نيروھای انقالبی پرتاب کنندجل

... و کيھان وسر مقاله ھای اطالعات و جمھوری اسالمی ): ب ضد کمونيستی که ھمواره در اوج بوده استت(خاص، باال گرفت 
مصاحبه با آيت هللا منتظری و ...) ھاشمی رفسنجانی و بھزاد  نبوی و] على اكبر[دعائی و  ]محمود([ی يسخن رانی ھای راديو

به مجاھدين موضوع روزشان شد، اما محتوای اين حمالت  يید، بدگوو منبرھای مساج... ربانی و] عبدالرحيم[مشکينی و ] على[
دعوت . اجرا کنندگان برنامه را فراھم می کرد يیکه در سطوح  مختلف صورت می گرفت آنچنان پوک بود که بيشتر رسوا

ان نيز مجاھدين خلق را به مجاھدين به مناظره آنقدر تکرار شد و عموميت يافت که کتابخانه فالن مسجد و انجمن اسالمی فالن دبست
زمين روی "ھم که تا پريروز معتقد بود حديثی که ميگويد " نماينده مجلس از کازرون"و رجبعلی طاھری ! مناظره دعوت کرد
با ) ١٣۵٣و  ١٣۵٢سالھای  (درست است و بايد آن را قبول کرد و رفتار و کردارش در زندان شيراز " (!) شاخ گاو می گردد

انقالبی و مبارز چنان تعصب آلود و کوته نظرانه بود که بعيد است به عنوان سمبل يک تفکر بسيار ارتجاعی و  ديگر زندانيان
اصالح کند و به راه  ١٣۴٩عقب مانده، از ذھن زندانيان آن سال ھا برود، مدعی شد که می خواسته سازمان مجاھدين را در سال 

لجن پراکنی و بسيج توده ھای نا آگاه عليه آنان به شعار نماز جمعه ھم ) ١٣۵٩مرداد  ٢۶جمھوری اسالمی !! (راست ھدايت نمايد
  .بارھا تکرار شد" هللا اکبر"بدنبال " مرگ بر منافق"کشيد و 

در برابر اين ھمه چوب و چماق و آتش زدن کتابخانه ھا و دستگيری و حتی قتل ھواداران، رھبری مجاھدين به مھار زدن توده 
ادار از يک طرف و ارسال چند نامه و تلگراف به احمد خمينی و بنی صدر و مقامات ديگر و پخش آنھا از ھای سازمانی و ھو
و شماره حاضر، اين موضعگيری رھبری مجاھدين خلق را مورد نقد  ۶٩ما در چند مقاله منجمله در پيکار . طرف ديگر پرداخت

  .قرار داده ايم

که ويژه نماز جمعه پخش می " پيام جمعه"ستگاه ھای تبليغاتی رژيم، نشريه ای بنام از سوی ديگر و در ادامه لجن پراکنی ھای د
را چاپ کرد که با چھره دو ) حسين روحانی و تراب حق شناس(عکس دو رفيق ما ]) ١٣۵٩[تير   ٢٠(شود در شماره اول خود 

گوشه ای از تشابه بين دستگاه ضد خلقی کنونی با منافق آشنا شويد، جالب اينکه عکس ھا از پرونده اين رفقا در ساواک اخذ شده و 
  .رژيم ضد خلقی گذشته را عيان می سازد

اين به اصطالح افشاگری ھا عليه مجاھدين و نيروھای انقالبی و کمونيستی در بازار تھران و مساجد و معابر عمومی ھم به دستور 
ندگی آقايان به قدرت رسيده و وحشتشان از رشد نيروھای حزب جمھوری اسالمی و سپاه پاسداران به نمايش گذاشته شد و درما

ارگان سپاه پاسداران با محمد منتظری حاوی وقيحانه ترين تھمت ھا " پيام انقالب"مصاحبه مجله . انقالبی پيش از پيش عيان گرديد
  .بدان ھا پاسخ داده شد بطور مختصر) ۶٩تا  ۶٧(به مجاھدين بويژه به رفيق ما تراب حق شناس بود که در سه شماره پيکار 

آنھا جنبه . ن روبرو شده بودندواقعيتی بود که بسياری از ھواداران جوان مجاھدين خلق با آ آنچه در اينجا نبايد فراموش کنيماما 
می شنيدند و ) از موضعی ارتجاعی(ی از تاريخچه سازمان خود را نه از زبان رھبری سازمان، بلکه  اين بار از زبان رژيم يھا

اعضای جوان خود زيرا رھبری مجاھدين طی يک سال و نيم گذشته ھمواره از گفتن ھمه حقيقت به ھواداران و ! می خواندند
اين رھبری تاريخ سازمان را در وجود معدودی افراد که فعالٌ . و در بسياری موارد به تحريف آشکار آن پرداخته است امتناع کرده

چنان وانمود کرده است که گويا کسانی که کمونيست شده و ھم اکنون در صفوف  ،ه کردهبا اين رھبری متفق و ھمراھند خالص
  .مجاھدين نيستند، در تاريخ اين سازمان و کالٌ در جنبش انقالبی سال ھای گذشته، ھيچ سھمی ايفا نکرده اند

ج زندان به مبارزه  انقالبی ادامه داده ده ھا شھيد انقالبی کمونيست، دھھا عضو وکادر سابق مجاھدين خلق که در زندان و يا خار
اين طبقه  –طبقه کارگر  يیرھا برایاند و بينش ايدئولوژيک مذھبی مجاھدين را رھا کرده و با پذيرش مارکسيسم لنينيسم  پيگيرانه 

اپورتونيست ) " گذشته عليرغم بر خورد انقالبی شان به(مبارزه کرده و می کنند، ھيچ بوده اند و بلکه بدتر  –تا به آخر انقالبی 



١٤ 

 

 ،رھبری فعلی مجاھدين ھرگز به نفع خود ندانست که تمام حقيقت گذشته مجاھدين را به توده ھايش! بيش نيستند "یيھای چپ نما
د می نمود راگر قضايای ھندسی ھم با منافع افراد برخو"اين جمله لنين چقدر گوياست که .  به اعضا و کادرھای جوانش باز گويد

  ."ن را رد می کردندمحققاٌ آ

رھبری مجاھدين ھمه حقايق گذشته را می دانند اما نه تنھا آنھا را نمی گويند بلکه گاه فعاليت ھا و مبارزات برخی رفقا را که 
نمونه ھا . امروز در چارچوب يک سازمان کمونيستی به مبارزه ادامه می دھند به فرد ديگری، شھيد يا غير شھيد نسبت می دھند

   ).٢( ت و ما فعالٌ لزومی به ذکر آنھا نمی بينيمزياد اس

بطور مثال کافيست از رھبری مجاھدين خلق خواسته شود، شما ليست افرادی را که در عمليات نظامی مھم بين ]: پاورقى[ ٢
ه زنده اند و آن وقت خواھيد ديد که چگونه رفقای کمونيست ما چه آنھا ک. شرکت داشته اند منتشر سازيد ١٣۵۴تا  ١٣۵٠سالھای 

به چه دليل نوشته رفيق شما کافيست از اين برادران پرسيده شود که . چه آنھا که شھيد شده اند در اين عمليات سھم اساسی داشته اند
که در رابطه با عمليات نظامی عليه گارد دانشگاه (و وظايف کنونی آن  يیشھيد محمد تقی شھرام را در مورد جنبش دانشجو

بلی، شما حق داريد تمام اسناد مربوط به ! که اسمی از نويسندگان آن ببريد منتشر ساختيد؟ را بدون آن)  منتشر شد) شريف(صنعتی 
اين سال ھا را به اسم مجاھدين انتشار دھيد، ولی اين تنھا نصف حقيقت است، نصف ديگر حقيقت اين است که توده ھا بدانند چه 

  ...الن عمليات شرکت  داشته اند ونی در فکسی اين سند را نوشته، چه کسی و چه کسا

، رژيم جمھوری اسالمی قرار دارند به منظور ھرچه آگاھتر کردن توده ھا به ماھيت کسانی که در راس: برگرديم به اصل مطلب
ی توده ھای ی تر کردن تجربه انقالبغن برای ،روھای انقالبی و مجاھدين زده شدهافشای تھمت ھای ناجوانمردانه ای که به ني برای

ی از تاريخ مبارزاتی سال ھای گذشته که در يکی دو سال اخير بسيار در معرض دروغ ھا و لجن يخلق و روشن کردن زوايا
روشن شدن موضعی که آيت  برایپراکنی ھا و آلودگی ھا قرار گرفته است و پشت پرده ھا مجال جوالن يافته اند و به خصوص 

داشت مصاحبه ای ترتيب داده ايم با رفقا تراب حق شناس و  ١٣۵٧و بعد در نجف تا سال  ١٣۴٠هللا خمينی در اوائل سالھای 
  .حسين روحانی که از شماره آينده مالحظه خواھيد کرد

٢  

  ١٠-١٢ص ص، ١٣۵٩شھريور  ١٧، دوشنبه ٧١ره پيكار، سال دوم، شما

. ی و تماس داشته استينيز با آيت هللا خمينی آشنا ١٣۵٠صحبت را با سئوالی از رفيق تراب آغاز می کنيم که قبل از سال : پيکار
  مفيد می دانيد؟ ما خوانندگان برایھا  شما چه توضيحاتی را پيرامون آن تماس

بعنوان نمايندگان مجاھدين خلق  ١٣۵٣تا  ١٣۴٩ھای  قبل از پرداختن به تماسی که ما در نجف با آيت هللا خمينی در سال: تراب
ھا،  يیخودم با روحانيت در سال ھای قبل از آن اشاره کنم چرا که از جمله به اعتبار ھمان آشنا يیينه آشناداشتيم بھتر است به زم

  .تماس فرستاد برایسازمان مرا به نجف 

و نيز به مبارزات )  ١٣٣۶ – ١٣٣٩( که در قم تحصيل می کردم  يیمن با روحانيت به محيط خانوادگی و سال ھا يیسابقه آشنا
من در محيطی مذھبی بزرگ شدم و از دوران کودکی در کنار تحصيل در . و پس از آن برمی گردد ١٣۴٢تا  ١٣٣٩سالھای 

بسياری از خويشان نزديک من از علمای . نوس بودمأالغه و کتب مذھبی و ادبيات عرب مدبستان و دبيرستان با قرآن و نھج الب
طريق وعظ و مسجد امرار معاش نمی کرد و زندگی فقيرانه ای، عمدتاٌ پدرم ھرچند از . ھستند) جھرم، الر، شيراز(معروف فارس 

نوس بود و عالئق و پيوندھای مذھبی و عمل مجدانه به مأبا فرھنگ مذھبی و روحانی بسيار از راه پرورش دام می گذراند ولی 
   .دستورات دينی در بين ما به شکل خيلی قوی وجود داشت

مختصر اشاره بسيار به بعد می توانم به اين نکات و مالحظات بطور  ١٣٣٠اطالعاتم از سال اکنون با يادآوری مجدد خاطرات و 
  :کنم

بر مسند مرجعيت قرار گرفت و  ١٣٢۵بروجردی پس از فوت آيت هللا سيد ابوالحسن اصفھانی در سال ] حسين طباطبايى[آيت هللا 
او نه . س روحانيت شيعه قرار گرفتأميدان بدر کرد و در راز  به تدريج ديگر مجتھدين رقيب را با پشتوانه و حمايت رژيم شاه

ر واقع آنھا را تنھا در ايران از فئوداليسم و نظام سلطنتی و محافظه کارترين و عقب مانده ترين اقشار اجتماعی حمايت و د
ای خليج و پاکستان داشت تا بلکه با نفوذی که در برخی ديگر از کشورھای منطقه نظير عراق و شيخ نشين ھ، نمايندگی می کرد

در واقع نقش آيت هللا بروجردی مانند بختکی بود که . آنجا که می توانست مانع حرکت ھای انقالبی و ترقيخوانه آنھا نيز می گرديد
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نه تنھا به توجيه اقدامات ضد خلقی رژيم شاه و ترکتازی ھای امپرياليست ھای انگليسی و ) ١٣۴٠تا  ١٣٢۵(سال تمام  ١۵
درون طالب جوان را نيز با چماق تکفير  يیمشغول بود بلکه ھر گونه صدای حق طلبانه و حتی تجددطلبی ھای بورژوا يیيکاآمر

دولت غاصب اسرائيل و اشغال فلسطين تأسيس زمان با ھم) ١٩۴٨( ١٣٢٧ی گويم که در سال مثال م برایفقط  .سرکوب می کرد
عربی، نظير پاکستان ھمراه با تظاھرات در گرفت و توده ھای و چه غير کشورھای منطقه چه عربی موج مخالفت شديدی در

ولی در ايران رژيم شاه توانست با کمک آيت هللا بروجردی جلوی . بسياری خواستار شرکت در جنگ عليه صھيونيست ھا شدند
ی که تا  حد قابل توجھی تحت تظاھراتی از اين نوع را بطور کامل بگيرد و موضوع اشغال فلسطين در ايران با سکوت شرم آور

جمله سران فدائيان اسالم را که  بروجردی برخی از طالب جوان، منهللا آيت. موضع گيری آيت هللا بروجردی بود روبرو شد تأثير
  .خواستار شرکت در جنگ فلسطين بودند از قم بيرون کرد و آنھا در ھمين رابطه مدتھا جرات بازگشت به قم را نيافتند

 پرياليست ھای انگليسی اوج گرفتهيگر در حالی که جنبش دمکراتيک ضد امپرياليستی خلق ھای ايران عليه سلطه اماز سوی د
ملی شدن صنعت نفت را ) ١(" حکم"يد آن خودداری کرد بلکه أيآيت هللا بروجردی نه تنھا از ت خواستار ملی شدن صنايع نفت بود،

داده بود،  -ھانه داشتھای ترقيخواگرايش که به طور نسبی  -محمد تقی خوانساری  كه يکی از مراجع درجه دوم به نام آيت هللا
   .درگذشتفرد اخير پس از چندی  .بايکوت کرد

ھمه  برایبدين صورت که تبعيت از فتوا . اھميت بيشتری دارد" فتوا"از " حکم"در فرھنگ شيعه ]: حكم: توضيح پاورقى[ـ ١
  . ھمه حتی ديگر مجتھدين ضروری است برای"  حکم"الزام آور نيست ولی تبعيت از 

چنان از پايگاه مرتجعانه ای بود  ــھمان طور که می دانيم  ــانی ھم در مبارزات ملی شدن نفت کاش] سيد ابوالقاسم[شرکت آيت هللا 
يسی و آماده کردن به ھمدستی با امثال دکتر مظفر بقائی و ديگر نوکران انگل ،مصدق سال ھمکاری باکه به آسانی پس از يک 

توده ھا  برایجای خود بايد ه در اين باره حقايق زيادی در تاريخ ايران وجود دارد که ب .مرداد تبديل شد ٢٨کودتای  برایه زمين
  .روشن شود

سيد رضا  طالقانی و آيت هللا] محمودسيد [معدودی که چندان نفوذی در بين مردم نداشتند نظير آيت هللا  استثنایه ب(روحانيت شيعه 
مرداد، انعقاد  ٢٨نظير کودتای (در سخت ترين لحظاتی که در آن سال ھا بر توده ھای ميھن ما گذشت ) زنجانی و چند تن ديگر

قرارداد کنسرسيوم، انعقاد پيمان بغداد، پيمان سنتو، کشتارھای بی حساب توده ھای کارگران و زحمتکشان و روشنفکران مترقی 
که جز اين ھم (جز حمايت از پايگاه اجتماعی خودشان يعنی فئوداليسم  ،ت و مماشات با رژيم شاهجز سکو) ١٣٣٠طی سالھای 
بسياری از مردم بخوبی به ياد دارند که روحانيون درباری نظير آيت هللا سيد محمد بھبھانی و . کار ديگری نداشت) انتظار نيست

 يیشاه موضع داشتند و در حد خود جاده صاف کن کودتای آمريکا فلسفی چگونه عليه مصدق و به نفع] تقى محمد[واعظانی مثل 
ٌ از اينکه کشور ٢٨ يیپس از کودتای آمريکا .مرداد بودند ٢٨ فتاده به اصطالح به دست کمونيست ھا ني مرداد، روحانيت عموما

ی که می خواست باالخره آنھا را دادستانی نظامی که افراد متھم به توده ای و چينی بودن را دستگير می کرد، زمان. خوشحال بود
تعھد عدم فعاليت سياسی و قسم به وفاداری به نظام شاھنشاھی و دين مبين اسالم، از متھم در کنار يک  با آزاد کند، بايد ھمراه

و پاش آيت هللا بروجردی با راه انداختن يک دربار مثل واتيکان در قم به ريخت . روحانی عکس گرفته شود و ضميمه پرونده گردد
به صندوقش سرازير ) که حاصل دسترنج زحمتکشان بود(ميليون ھا تومان پولی مشغول  بود که از سوی فئودال ھا و تجار بزرگ 

بسياری از ويژگی ھای دربار  .به سرمايه داران و ھتل داران بزرگی تبديل شده بودند" حاج احمد"د و اطرافيانش مانند می ش
خوران و بادنجان  دور  حتی مفت. آيت هللا بروجردی در قم ديده می شد" دربار"فئودالی بود در قاجاری که سمبل قدرت حکومتی 

نيست اين نمونه را ھم بگويم که آيت هللا مرکب از مشاوران آيت هللا وجود داشتند، و بد  )٢( "اصحاب استفتاء"بنام  يیب چين ھاقا
زن جوانی را به عقد خود در  ،ت به سبک شاھان خوشگذرانسال از عمرش می گذشت درس ٩٠بروجردی در حاليکه قريب 

  .!!کرده بود" نذر يک سيد جليل القدر"اين دختر جوان را پدرش که گويا يک مالک بود  .کرد" تجديد فراش"آورد، و به اصطالح 

ی گويند و منظور از اصحاب کند استفتاء م را طلب می يیفتوا الی که از مجتھد می شود و از اوسئو]: استفتا: توضيح پاورقى[ـ ٢
  .استفتاء جمعی است که به بررسی و صدور فتوا نزد بروجردی می پرداخت

د خواھی در ميان روحانيت و طالب جوان چگونه بود؟  جردی در برابر برخی حرکت ھای تجداما موضع گيری آيت هللا برو
در  ،"علوم دينی"در ميان روحانيت و حوزه ھای  حرکت جامعه و رشد تضادھای طبقاتی به نفع بورژوازی، انعکاس خود را

کسانی مانند ناصر مکارم شيرازی، جعفر سبحانی . فراگيری به اصطالح علوم جديد می يافت برایتالش برخی از روحانيون 
را می کوشيدند اسالم ... موسوی اردبيلی و موسی صدر و] عبدالكريم[بھشتی و  و) خبرگان مجلسفعلی نمايندگان (تبريزی 

دستگاه درباری و حاکميت بی چون و . زبان انگليسی می آموختند مثالً توجيه کنند و  زورسب با نيازھای بورژوازی به زبان متنا
 "مکتب اسالم"نام ه چرای بروجردی چنان متحجر و عقب مانده بود که حتی اينان را از اين کار منع می کرد و انتشار مجله شان ب

  !دی روبرو می شدبايکوت بروجرسردی و با 



١٦ 

 

به زبان  را اين نمايندگان بورژوازی متوسط در حوزه ھای دينی، منتھای آرزويشان آن بود که به اصطالح ايدئولوژی اسالمی شان
يا  يیسسه اروپاؤبا فالن م مثالً رجی بيان کنند و روز، به زبان تحصيل کرده ھای دانشگاھی و با چاشنی برخی کلمات خا

که ) نماينده فعلی مجلس( مجتھد شبستری ] محمد[بھشتی و . تحقيق می کند مراوده داشته باشد" حقانيت اسالم"ره که دربا يیآمريکا
در اروپاست و کسانی " نماينده امام"که ] ھمدانى[نوری ] حسين[بعدھا به آلمان رفتند و موسی صدر به لبنان و حجت االسالم 

نماينده امام در "سيد ھادی خسرو شاھی . ورژوازی در ميان روحانيت آماده کرده اندنمايندگی ب برایديگر از آن زمان ھا خود را 
ٌ از سوی آيت هللا جالب است که اين گروه از ر. از اين دست ھستند نيز و عده ای ديگر" وزارت ارشاد ملی سيد [وحانيت اساسا

بود، ... ات تجار تبريزی بازار تھران و تبريز وشريعتمداری که از ھمان زمان بيشتر متکی به بورژوازی بزرگ و وجوھ] كاظم
دارالتبليغ با بودجه ای گزاف  سيسأمنجمله به ت. ن چارچوب پياده کردھمي شريعتمداری برنامه ھای متعددی در. حمايت می شد

  .خريداری کرد) پيشسال  ٢٠(عنوان محل دارالتبليغ به چند صد ھزار تومان ه اقدام نمود و مجلل ترين ھتل قم يعنی ھتل ارم را ب

ً نکته مھم اين که ھمين جريان به اصطالح ترقی خواھانه که  ماھيت بورژوايی داشت بھتر از جناح ھای سنتی و عقب مانده  دقيقا
" مبارزات"نمونه ای از  .به اصطالح مبارزه کند و از اين لحاظ وظيفه خاصی بعھده داشت یمی توانست با انديشه ھای کمونيست

  :کار کمونيستی را ذکر می کنمآنھا با اف

و تا چند  را منتشر کرد و برنده جايزه سلطنتی شد" فيلسوف نماھا"کتاب  ١٣٣٢مرداد  ٢٨از کودتای  ناصر مکارم بالفاصله پس 
مرتضی "! برنده جايزه سلطنتی"روی آن نوشته می شد " افتخار"سال پيش که چاپ ھای مجدد آن منتشر می گرديد بعنوان 

از سوی  .را که عالمه طباطبائی نوشته  بود با پاورقی از چاپ در آورد" روش رئاليسم"زود دست به کار شد و کتاب مطھری ھم 
وحشت طبقات  دقيقاً وحشت از کمونيسم که . محافل دينی در تھران نيز فردی بنام دکتر عبدالحسين کافی کتاب ديگری منتشر کرد

 برایفقط  .به دامن آن انداخت صدا کردهبا رژيم شاه ھمرا می رساند، اين حضرات را  استثمارگر از طبقه کارگر و ايدئولوژی آن
" نماينده امام"گويم که آقای ناصر مکارم نماينده مجلس خبرگان و عضو مھم جامعه مدرسين حوزه قم و کسی که بعنوان  نمونه می

به استقبال ضريح اھدائی شاه که آن را از   ١٣۴۵سال در  ،حل و فصل برخی دعاوی، چند ماه پيش به اصفھان فرستاده شد برای
و به عنوان يک وسيله تبليغی به نفع رژيم شاه و به کارگردانی ساواک، در شھرھای ايران می (اصفھان به عراق می بردند 

  !؟"ژيم مخالفت کنيممگر ما بايد با ھمه کارھای ر"ل اعتراض آميز من چنين آورد که رفت و دليل آن را در برابر سئوا) چرخاندند

گذشته ثابت شده و ھم اين حقيقت ھم در . ش نداردن بورژوازی و امپرياليسم و عمالراستی که آنتی کمونيسم راھی جز سقوط به دام
  .يش از پيش بر توده ھا روشن خواھد شدبپس از اين  

  

  موضع آيت هللا خمينی چه بود؟

چگونه بود و آيت هللا خمينی در برابر آن  ١٣۴٠ينی در آن سال ھا يعنی تا سال خوب، شايد بخواھيد بدانيد که موضع آيت هللا خم
شاه از يک طرف و مرجعيت  يیھمه سرکوب ھا و فجايعی که در کشور جريان داشت، در برابر ديکتاتوری قرون وسطا

ی مانند قائم مقام الملک انگی ھای کسار بروجردی با دربار شاه و واسطدر برابر ساخت و پاخت درب ،بروجردی از طرف ديگر
که مدام بين ... و اردشير زاھدی و) رئيس مجلس سنا و جالد معروف باغشاه(شراف صدراال] محسن صدر[ ، )له شاهلـ(رفيع 

به دست بوس آيت هللا بروجردی می رفت، در برابر " تيمن و تبرک"  برایتھران و قم رفت و آمد می کردند و خود شاه که 
مرداد و بخاطر سالمت شاه از سوی آيت هللا بروجردی به تھران ارسال می شد، چه بود؟ موضع آيت هللا  ٢٨از  تبريکاتی که پس

مرداد و خونريزی ھا و اعدام ھا و انباشتن زندان ھا چه بود؟  آيا او در برابر حوادث مھمی  ٢٨خمينی در قبال کودتای خائنانه 
رداد کنسرسيوم و برباد رفتن ساواک، کودتا، انعقاد قراتأسيس تير،  ٣٠ار نظير اشغال فلسطين، ملی شدن صنعت نفت، کشت

ت قگاه آمريکا و انگليس که آنھا ھرووردھای مبارزات مردم در جنبش ملی نفت، انعقاد پيمان بغداد و پيوستن ايران به اردوادست
و ده ھا حادثه  ١٣٣٨ر کارگران کورپزخانه ھا در سال مايل بودند می توانستند در ايران نيرو پياده کنند، انعقاد پيمان سنتو، کشتا

  ديگر چه موضعی داشت؟

نوشته که در " سراراال کشف"در جواب بايد بگويم تا آنجا که من اطالع دارم، آيت هللا خمينی در اواخر دوره رضا شاه کتابی بنام 
سال حتی  ٢٠يعنی قريب  ١٣۴٠شاه تا سال  اين کتاب پس از رضا. داشته است] رضا شاه[آن برخی موضع گيری ھا عليه او 

آيت هللا خمينی اساساٌ ) ۴٠تا  ١٣٢٠ از(سال تاريخ ايران  ٢٠در قبال . مخفيانه تجديد چاپ نشد و کمتر کسی از آن اطالع داشت
وضع مبارزه م اصال ميکه در آن سال ھا گذشته و چند دقيقه پيش به آنھا اشاره کرد يیموضع سکوت داشته ودر برابر ھمه قضايا

در آن زمان بين طالب و برخى . آيت هللا خمينی فقط يک مدرس مھم و معروف حوزه قم بود ١٣۴٠تا سال  .شته استجويانه ای ندا
آنھا به چند صد سال قبل می رسيد،  تأليف که گاه تاريخ  حوزه يه کتاب ھای درسیعل يیمدرسين تجدد طلب حوزه قم، سر و صداھا
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صورت يک حرکت جدی در  هباشد ب) نياز بورژوازی(نياز روز  با نامه ھا و کتب درسی به نحوی که متناسبتغيير بر. بلند بود
  .ن گذشته و عقب مانده پايبند بودنھمين کار صنفی اش نيز بسيار به سآمده بود، ولی آيت هللا خمينی در رابطه با 

است " واجب"اين بحث اين است که معلوم شود اگر کاری منظور از  ".واجب ءدمهمق"بحثی وجود دارد بنام " اصول"درس در 
شاگردان  برایاست يا نه؟ آقای خمينی وقتی می خواسته اين بحث را ھم واجب ) سوار ھواپيما شدن(آيا مقدمه اش ) حج مثالً (

د ما ھم آن را شروع می ولی چون قدما اين بحث را داشته ان"! نه به درد دنيا می خورد نه آخرت"شروع کند، گفته بوده اين بحث 
   ...گرفته می شود ،کنيم و سه ماه تمام وقت چند صد نفر بابت اين قضيه که به قول خودش به ھيچ دردی نمی خورد

دماء "منجمله درباره  يیدر آن سال ھا که آن ھمه قضايا در ايران جريان داشت آيت هللا خمينی به اين بحث ھا و نوشتن کتاب ھا
نزد  و ھمراھانش نواب صفویاعدام  حکم گويا فقط در قبال. مشغول بوده است) هضحيض و نفاس و استحاخون ھای " (ثهثال

جلوگيری از اعدام آنھا کرده بوده است و بروجردی ھم از شاه خواسته بوده که اگر  برایاو را تشويق به تالش   بروجردی رفته
  .که ھمينطور ھم شد) !مبادا عمامه اعدام شود(عدام نکنند آنھا را اعدام می کنند حداقل با لباس روحانی آنان را ا

شاه که بروجردی از موضع فئودالی تا وقتی  ـو طرح مسئله اصالحات ارضی آمريکا  ١٣۴٠اما پس از بروجردی در اوائل سال 
يون عليه اصالحات ارضی، آن جلوگيری کرده بود، آيت هللا خمينی ھمراه با حرکت اعتراضی روحاناجرای زنده بود با تمام قوا از 

مخالفت آيت هللا . به مخالفت علنی با اقدامات دولت برخاست... ان در انتخابات وناليتی و شرکت زقانون انجمن ھای ايالتی و و
ھر چند لحن او از  ،که مضمونی انقالبی نداشت شروع شد) نخست وزير وقت(علم ]اسدهللا[تلگراف به شاه و  خمينی با ارسال

  .اجع خشن تر و صريحتر بودديگر مر

م اندکی قبل از آن، خرده بورژوازی سنتی چه از لحاظ اقتصادی و ييھمزمان با استقرار حاکميت سرمايه داری وابسته و بھتر بگو
ٌ عکس العمل مبارزاتی و خشمگينانه او را عليه سلطه . چه از لحاظ فرھنگی خود را در معرض نابودی می ديد اين مسئله طبعا

مذھبی خرده بورژوازی خواست ھا و نظرات  ـس آنھا شاه بر می انگيخت و نمايندگان سياسی أاليستی و کمپرادورھا و در رامپري
يکی از . طبقاتی خود را در شعارھا و مواضع خويش منعکس می کردند و فعاالنه وارد عرصه سياسی مبارزاتی می گشتند

به سمت خود جلب کند و انظار خرده بورژوازی و تا حدی زحمت کشان را رھبران مذھبی که توانست در اين عرصه نقش ايفا 
  .د، آيت هللا خمينی بود که شعارھای راديکالتری می دادنماي

 یاز يک طرف و فرھنگ مذھبی از سوی ديگر به مجتھدی رو ،توده ھای ستمديده با توجه به نيازھای اقتصادی و اجتماعی خود
با شاه مقابله می کرد و بدين ترتيب آيت هللا خمينی به ) که کارشان سکوت و سازش با رژيم بود(ن آوردند که برخالف ديگر مجتھدا

دستگيری . به عنوان مرجع تقليد مبارز مطرح گرديد ١٣۴٢و  ١٣۴١عنوان رھبر مذھبی و سياسی پذيرفته شد و نامش در سالھای 
توده ھا از سوی  خشنخرداد و سرکوب  ١۵ه به خيابان ھا شد، با قيام سرازير شدن توده ھای متوسط و فقير و ستم ديد ءاو که بھانه

تبعيد و بدنام  برایتالش ھای رژيم . توده ھا به صورت راديکالترين رھبر مذھبی درآمد برایرژيم مواجه گرديد و آيت هللا خمينی 
وبيت خمينی و ضعيف تر شدن پايگاه کسانی به محب ،و غيره يیخو ]ابوالقاسم[کردن کسانی مانند شريعتمداری و کردن او و علم 

ٌ ی را در موضع قنمانند شريعتمداری که سابقه بيشترى از خمينی داشتند انجاميد و ھم خمي مخالفی قرار داد که نمونه اش طعا
. دتوسط مجلس بو) مصونيت قضائی مستشاران آمريکائی(کاپيتوالسيون اليحهء بر سر تصويب  ١٣۴٣رانی شديد او در سال سخن

ٌ با سکوت و اکراه روبرو شد فئودال ھا ضربه خوردند و در . حرکت مبارزه جويانه آيت هللا خمينی از سوی ديگر مراجع عمدتا
ً که ) مقيم مشھد(سيستم جديد بورژوازی کمپرادور حل شدند و کسانی مثل آيت هللا حاج آقا حسن قمی  از پايگاه حمايت از  دقيقا

چون از يک جريان اجتماعی تقريباٌ مرده حمايت  ،سال تبعيد در کرج ٩عليرغم قريب  ،ه برخاسته بودندفئودال ھا به مخالفت با شا
رشد بورژوازی کمپرادور و رونق کاذبی که چند سالی در ايران وجود داشت . توانستند پايگاھی بيابند و مطرح شوندنمی کردند 

ط و بزرگ بويژه تجار آذربايجانی بود بعنوان مجتھد مورد احترام  اين آيت هللا شريعتمداری را که متکی به سرمايه داران متوس
برخی اقشار تحت ستم يعنی خرده بورژوازی سنتی، خمينی سمبل و نماينده منافع طبقاتی  برایاقشار و نيز رژيم شاه در آورد ولی 

و مبارزه جدی و غير رفرميستی را طلب می وابسته حياتش تھديد می شد  داری خرده بورژوازی سنتی شديداٌ از سوی سرمايه. بود
ميرسيد با احتياط ) نتیخرده بورژوازی س(رنگارنگ بورژوازی بطور موقت به او  ءاما تا زمانی که ته مانده ای از سفره. کرد

  .پرداختمجاھدين نيز می  ءولی وقتی ديگر کارد به استخوانش می رسيد حتی گاه به حمايت از فعاليت ھای مسلحانه ؛جلو ميرفت

   :در حاشيه مصاحبه

تاريخ تلگراف، مھر . می آوريم – ١٣۴١قم،  –علی دوانی  تأليف " نھضت دو ماھه روحانيون" سند زير را به نقل از کتاب 
  : می باشد ١٣۴١
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   تلگراف حضرت آيتا خمينی؛

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  حضور مبارک اعليحضرت ھمايونی

ی که در روزنامه ھا منتشر شده است دولت در انجمن ھای ايالتی و واليتی، اسالم را در رای پس از اھداء تحيت و دعا بطور
دھندگان و منتخبين شرط نکرده و بزنھا حق رای داده است و اين امر موجب نگرانی علماء اعالم و ساير طبقات مسلمين است بر 

د  ييمستدعی است امر فرما. آرامش قلوب است و اسالملکت در حفظ احکام دين مبين خاطر ھمايونی مکشوف است که صالح مم
 يیمطالبی را که مخالف ديانت مقدسه و مذھب رسمی مملکت است از برنامه ھای دولتی و حزبی حذف نمايند تا موجب دعاگو

  .ملت مسلمان شود

   ٧١پيکار س فلسفی در و عککليشه                                                     الداعی روح هللا الموسوی

٣  

  ٩-١١ص ، ص١٣۵٩شھريور  ٢۴ل دوم، دوشنبه ، سا٧٢پيکار شماره 

به بعد، پيشنھاد می کنم توضيحی درباره  ١٣۴١قبل از ادامه بحث درباره موضع روحانيون و آيت هللا خمينی در سال ھای : پيکار
چاپ شده به کتابی از آيت هللا خمينی تحت  ٧١که در شماره  در قسمتی از مصاحبه. خوانندگان ما بدھيد برایاين نکته که ميگويم 

بی در لموضوع اين کتاب و مواضعی که در آن آمده چيست؟ در حدی که الزم می دانيد مطا. اشاره کرديد" سراراالکشف "عنوان 
  : مطرح کنيد رابطهاين 

. ن کتاب را اواخر دوره رضا شاه ذکر کردم عذر بخواھماي تأليف تاريخ  ،سخ بايد از اينکه در گفتگوی قبلیپيش از پا: رفيق تراب
نوشته شده  ١٣٢٣تا  ١٣٢٠ندارد، ولی از برخی اشارات که در آن آمده معلوم می شود که بين سالھای  تأليف اين کتاب تاريخ 

روی و شريعت سوی کسانی مانند احمد کس زبه اصطالح شبھات مذھبی است که ا موضوع اصلی کتاب پاسخ به اشکاالت و. است
ی بودند که يئی از يک جريان روشنفکری بورژوازخير جاافراد . در آن سال ھا مطرح می شده است...] حکمی زاده و[ی و لجسنگ

به اصطالح با خرافات مبارزه کنند  ،ی از مسائل جامعهيروبنا می کوشيدند در قالب يک نھضت اصالح طلبانه فرھنگی و با تحليلی
آنھا . قابل توجيه نبود، مورد انتقاد قرار می دادند )ه به ايران راه پيدا کرده بودکه تاز(به ھيچ وجه با علوم جديد و اعتقاداتی را که 

انتقادات آنان اصالٌ جنبه سياسی نداشت و حول مسائلی مانند پرواز . پا کننده ب يیتوانسته بودند در محدوده روشنفکران سر وصدا
درد امروز می خورد يا نه و امثال اينھا ه استخاره، نذر و نياز و اين که قوانين فقھی اسالمی ب عيسی به آسمان، زيارت امامان،

  .يلی به اين نوع اشکاالت مى پردازدصبطور عمده به پاسخ تف" کشف االسرار"دور ميزد و کتاب 

داشتند و  يیل نفوذ تمدن اروپام به وضعی که روشنفکران بورژوازی کشورھای اسالمی در قبادر اينجا بد نيست اشاره ای کن
سعی می کردند اصول اعتقادات  آن ھا. با معيارھای علمی بکار می بردند تلفيق فرھنگ مسلط مذھبی جامعه خود برایکوششی که 
 يا مسکوت بگذارند يا رد قابل توجيه نبود" علم"را اگر با  و اعتقادات عامه فروعکنند و " توجيه علمی"اصطالح  مذھبی را  به

) در مصر(سال پيش يعنی دوره سيد جمال الدين اسد آبادی و شيخ محمد عبده  ١٠٠سابقه اين نھضت روشنفکری به حدود . کنند
ماترياليسم به نام نيچريه " رد"سيد جمال الدين کتابی در  مثالً آنھا در حالى كه ماترياليسم را به اصطالح رد می کنند و . مى رسد

و طبيعی گری می نويسد و استدالالت مضحکی در  يیبه مفھوم ماديگرا) به معنی طبيعت Natureخوذ از کلمه انگليسی أم(
حقانيت ايدآليسم مذھبی ارائه ميدھد، در عين حال شاگردش شيخ محمد عبده در تفسيری که از قرآن نوشته و ديگر کتاب ھايش می 

نيز احکام اسالمی را با قضايای علمی به اصطالح توجيه کند  کوشد داستان ھا و حوادث غير عادی را که در قرآن و مذھب آمده و
تصرف مکه و خراب کردن خانه کعبه لشکر کشی نمود ولی فيل ھای جنگی او  برایدر قرآن داستانی ھست که پادشاه حبشه  مثالً 

اين قضيه در روايات . ردکه پرستوھا در دھان گرفتند و بر سر فيل ھا زدند مردند و ارتش مھاجم شکست خو يیدر اثر ريگ ھا
: شيخ محمد عبده که از لحاظ علمی چنان داستانی را نمی توانست توجيه کند، می گفت. معروف است" اصحاب الفيل"مذھبی به 

  !لشکر حبشه دچار وبا شد و آن ريگ ھا ھمانا ميکروب ھای وبا بودند

به بعد در  ١٣٢٠مھندس بازرگان از سالھای . دست زدند یيھاتبورژوازی فراوان به چنين توجدر ايران نيز روشنفکران مذھبی 
دست به دامن " جن و فرشته"احکام نجاست و طھارت و باد و باران و وجود "  اثبات علمی بودن"کتاب ھا و جزوات مختلف در 

ا با ھزار چسب و سحابی کوشيد نظريه تکامل انواع داروين و غيره ر شد، و يا دکتر يدهللامول ھای فيزيک و ترموديناميک فر
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آن توجيھات به طور تکامل يافته تر در پھنه مسائل . کتب مذھبی منجمله قرآن آمده وفق دھدھای آفرينش که در  سريشم با داستان
ی از طرف يھای خرده بورژواگرايش ی و يبی با نظريات جامعه شناسی بورژواتلفيق و تلقيح افکار مذھ. اجتماعی ھم نفوذ کرد

ٌ از پايگاه خرده شر] على[دکتر  يعتی و با تلفيق اسالم با مارکسيسم از طرف انقالبيون دمکراتی نظير مجاھدين خلق که اساسا
. ن حرکت می کردند، ادامه ھمان حرکت تلفيقی و التقاطی است که از قريب صد سال پيش شروع شده استييبورژوازی ميانی و پا

يا  خرده ی يساس پايگاه طبقاتی بورژوابرخی علمای اسالمی که برامثال،  برای. اين حرکت ھمانطور که گفتم سوابق طوالنی دارد
را با معيارھا شان در صدر مشروطه با مشروطيت موافق بودند سعی فروان کردند که مشروطيت و حکومت پارلمانی بورژوايی 

نی که با توضيحات آيت هللا طالقانی ييهللا نا نوشته آيت" يا حکومت در اسالم/ تنزيه االمه "کتاب . ی دھندخوانو ضوابط اسالمی ھم
  .سال ھا پيش منتشر شد، ھمين ھدف را دنبال می کرد

کسانی بودند مانند آيت هللا خمينی که جزم ھای مذھبی را ھمان طور که بود می پذيرفتند و ضرورتی در توجيه آنھا  ،در برابر اينان
ه امروز ظاھراٌ محور مبارزه جناحی از رژيم با ليبرال ھا و نيز مجاھدين را تبليغات گسترده ای ک. با قوانين علمی نمی ديدند

اصالت "، "مسلمان اصيل"، "مکتبی"نظير  کلماتی. ول التقاط يا عدم التقاط خالصه می شودقبشکيل می دھد از لحاظ اعتقادی در ت
يان خرده بورژوازی و بورژوازی متوسط سنتی را ، دگماتيسم اقشار عقب مانده اجتماعی از م...و "نه شرقی نه غربی"، "اسالمی

گاھی ارتجاعی توجيه و تفسير می رساند که سعی دارند مبارزه خود عليه ليبرال ھا و نيز انقالبيون مذھبی نظير مجاھدين را از پاي
  ع تا چقدر امکان پذير است؟اما اين موض. عليه التقاطی گری مبارزه می کنند" اسالم اصيل و مکتبی"بدين معنی که از پايگاه  ؛کنند

از فرط عقب ماندگی شان، موضع خود را اين چنين توضيح می دھند ولی خودشان نيز در حاليکه اين به اصطالح غير التقاطی ھا 
ه خرد. در عمل ناگزيرند التقاط را بپذيرند و دننمی توانند بدور از التقاط باش به دليل ماھيت طبقاتی و بينش خرده بورژوايی شان

ھای مربوط  به مالکيت در " ارزش"بورژوازی به دليل ماھيت دوگانه اش، در پھنه ايدئولوژی، ارزش ھای مربوط به کار را با 
که مبارزه ضد استثماری طبقه کارگر به عنوان مسئله ای  جھانی مطرح است، خرده  شرايطی ھم می آميزد و به ھمين دليل در 

مثال ھا فراوان است  . س آن نمی  تواند دست بکشديمالکيت، ھرگز از تقد" تعديل"کردن يا  محدود برایبورژوازی عليرغم تالش 
مسلمانان پيش آمده و در نتيجه  برایکه در طول تاريخ   شرايطی تلفيق قوانين اسالمی با  برایاگر بخواھيم . و الزم نيست ذکر کنم

حذف و تراشيدن احکام اوليه شده است   و يا به به درون قوانين اسالمیبورژوايی  مثالً منجر به وارد شدن برخی نھادھا و احکام 
عملی " ربا"حالل کردن و مجاز شمردن  برای مثالً ی اشاره کنيم که يھا" کاله شرعی"نيم به توجيھات و مثالی بياوريم، می توا

" حرمت ربا"  عمالً الت پولی پيدا شده و اين توجيھات در نتيجه نيازھای اقتصادی و ضرورت ايجاد تسھيالتی در مباد. ستاشده 
من فکر می کنم اين موضع مشمول تعريف التقاط می شود . ی سازگاری نداشته، نقض کرده استياالرا که ديگر با رشد روابط ک

 .تغيير می دھد ...يا" مصالحه"يا " بيع"می سازد و نام آن را به " حالل"آن را  عمالً ميداند و ھم " ربا را حرام"ين معنی که  ھم دب
  .ی است، به صورت شرعی و اسالمی در می آوردازانين بورژوجوايز و بھره ھا و کال معامالت بانکی را که تابع قو

ھنوز احکام و قوانين مربوط به دوره برده داری و  ،منجمله آيت هللا خمينی نوشته اندکه مجتھدين " رساله ھای عمليه"ھمچنين در 
آن احکام ديده  برایبه دليل آنکه مرحله تاريخی آن دوره به سر آمده و مصرفی  عمالً دار وجود دارد ولی  روابط بين برده و برده

پذيرفته اند يعنی از يک طرف قانون دوره برده داری  –عليرغم ادعايشان  –التقاط را  ،نمی شود بدان ھا عمل نمی کنند و در عمل
درباره اين مسئله شواھدی از قرآن ھم وجود دارد که از . يه داری را پياده می کنندقانون سرما در عمل می پذيرند ولی  در نظررا 

  . آن می گذرم

به ھيچ وجه به معنی آن  ،کنونیشرايط م که طرح اين گونه مسائل از طرف ما بويژه در يدر اينجا ذکر اين نکته را الزم می دان   
ما به خوبی آگاھی داريم که رژيم می . ر برابر ضد انقالب می نگريمنيست که ما به صف و جبھه ديگری غير از صف انقالب د

انحرافی و علم کردن صفی بنام مذھبی ھا در مسائل خواھد صف واحد خلق و کليه نيروھای انقالبی و ضد امپرياليستی را با طرح 
ت نيروھای انقالبی و ضد امپرياليست و ما نسبت به اين توطئه ھشياری کامل داريم و وحد. مقابل غير مذھبی ھا به تفرقه بکشاند

روشن کردن نقاط  برایتالش کمونيستی و انقالبی ما . ضد سرمايه داری وابسته و دمکراتيک را با تمام قوا پاسداری می کنيم
ت ی ما را در قبال تحکيم وحدسپری شده بجا مانده موضع لنين تاريك و مضامين غير علمی که در ذھن توده ھا از دوران ھای

ھای ديگر در رابطه با تلفيق و  به مثال .نيروھای انقالبی عليه امپرياليسم و سرمايه داری وابسته استوارتر و روشن تر می سازد
  :التقاط بر می گرديم

است مجبور  عمالً دانسته ولی   مطلقاٌ حرامآمده، موسيقی را  ٧٠که آيت هللا خمينی چند ماه پيش صادر کرده و در پيکار  يیدر فتوا
رشد و تکامل توليدی ضرورت شرکت زنان در مسائل اجتماعی را ايجاب کرده و . کند" اسالمی اش"به اصطالح  وپذيرد آن را ب

در صورتی که  ؛را بپذيرند" حجاب اسالمی"مجتھدين عليرغم ميل شان ناگزيرند شرکت زنان در انتخابات و يا ھمين به اصطالح 
رجوع کنيد به تلگراف آيت هللا خمينی به شاه در سال ( به شرکت زنان در انتخابات نبودندحاضر   مثالً چند سال پيش به ھيچ قيمتی 
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که آن را يکی از مجتھدين بزرگ " العروه الوثقی"اينھا اگر التقاط نيست پس چيست؟ در رساله بسيار معتبر  .)٧١پيکار  – ١٣۴١
مثل آيت هللا خمينی و ( به آن در حد باالترين مراجع دينیصدر مشروطه به نام محمد کاظم يزدی نوشته و پاورقی زدن 

سطر پنجم می  ۶٢۴تھران تجديد چاپ شده، در صفحه است و سه سال پيش با پاورقی مجتھدين معروف در ...) شريعتمداری و
  :نويسد

به کنار ھم ..." پسند استو مشروب خوار و فاسق، مکروه و نا ، سياھپوست، کرد، عرب باديه نشين زن دادن به مرد بد اخالق" 
که براساس استدالالت مذھبی چنين احکامی را صادر کرده و می کنند، " عالی مقام مجتھدين"آيا ! ين صفات توجه کنيدآوردن ا

ٌ حاضرند آن را امروز  ان درز بگيرند و مزشرايط آنھا ناگزيرند آن اعتقادات و احکام را با توجه به ! بيان کنند؟ ھرگزرسما
   .جديد جز التقاط چيزی ھست؟ و از اين نمونه ھا بسيار استشرايط را در نياورند و آيا تلفيق اعتقادات قديم با صدايش 

کتاب کشف االسرار . نکاتی را که به طور بسيار مختصر و فھرست وار بدان ھا اشاره کردم بيشتر در زمينه ھای غير سياسی بود
ٌ به  بدور از توجيھاتی نظير آنچه گفتم می   ظاھراٌ و " زنده بودن تعاليم اسالمی"و " قانيتاثبات ح"آيت هللا خمينی ھرچند عمدتا

  .پردازد ولی بينش آيت هللا خمينی و نقش روحانيت از نظر او را، در آن سال ھا بخوبی روشن می کند

آيت هللا : شما از رو می خوانم برایرا مستند حرف زده باشم آن کامالً اين که  برایمن کتاب را با خود دارم و آنجا که الزم باشد، 
خمينی در اين کتاب سخنانی دارد که امروز برخی از آنھا را عيناٌ تکرار می کند، نظير واليت فقيه و برخی ديگر را مسکوت می 

شت را زرد ۵٩در صفحه  مثالً . گذارد يا برخالف آنھا عمل می کند اما ھيچ انتقادی نسبت به مواضع گذشته خود نکرده است
و يا در صفحه " حاال ھم پيروان او آتش پرستند"می داند و می گويد که،  "آتشکده ھای ايران را تجديد کرد مشرک آتش پرست که"

به کار برده است ولی امروز که چنين حرفی، با توجه به تکامل " گبران زردشتی مسلک و مجوسان آتش پرست" عبارت  ٩٩
، خريداری ندارد، قانون اساسی جمھوری اسالمی ناچار است واقعيت ھم ميھنان زردشتی را با تاريخی و رشد آگاھی ھای توده ای
  .اعتقادات دينی شان برسميت بشناسد

سال جنايت شاھان ياد می کند و آدم کشی ھا و مفاسد گوناگون رژيم سلطنتی را بر می شمرد  ٢۵٠٠آيت هللا خمينی، امروز از   
آيت هللا . قرار داشته اند دفاع کرده است آن سأاين کتاب از نظامی که شاھان در رد که چرا در اما به ھيچ وجه روشن نمی کن

که به طبقات مختلف اجتماعی وابسته اند و براساس پايگاه طبقاتی شان با رژيم شاه و طبقات ستمگر و  –ه روحانيون را کخمينی 
کتاب، در  ١٨۶ی داند و در صفحه به ھيچ وجه مخالف با رژيم نم –ند استثمارگر برخورد کرده، با آنھا سازش يا مبارزه نموده ا

فرضاٌ که اين قوانين  .مجتھدين ھيچ وقت با نظام مملکت و با استقالل ممالک اسالمی مخالفت نکردند: "نظر خويش می نويسدتأکيد 
ه زيرا ک. خالفت با آن نکرده و نمی کنندتشخيص دھند باز م) ظالمانه(بدانند و حکومت را جابرانه  يیرا بر خالف دستورات خدا
از . ولھذا حدود واليت و حکومت را که تعيين می کنند بيشتر از چند امر نيست. می دانند از نبودنش اين نظام پوسيده را باز بھتر

ز سلطنت اسمی از حکومت نيست و ابداٌ ا یاين جھت فتوا و قضاوت و دخالت در حفظ مال صغير و قاصر، و در بين آنھا ھيچ اسم
ھمه قوانين باطل و  يیھمه سلطنت ھا بر خالف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدا يینمی برند با  آن که جز سلطنت خدا

  ".کرد محترم می شمارند و لغو نمی کنندتأسيس بيھوده است، ولی آنھا ھمين بيھوده را ھم تا نظام بھتری نشود 

 برایيعنی فئوداليسم دارند دليلی قاتی واحدی لب روحانيون و رژيم سلطنتی ھنوز پايگاه طبکه اغ شرايطی آيت هللا خمينی در 
سازشکاری مراجع و روحانيون بزرگ با رژيم در   تأييد شورش عليه رژيم سلطنتی دست نشانده شاه نمی بيند و در توجيه و 

  :ھمين کتاب چنين می نويسد ١٨٧و  ١٨۶صفحه 

ھيچ گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نمى خواستند به ھم بزنند و ) رژيم(ه تشکيالت نيمبا اين ) روحانيون بزرگ(ين ھا ا"
بوده از بابت آن که  بودن او را مخالف صالح کشور   ھمان شخصمخالفت با  ،ی ھم با شخص سلطانی مخالفت کردنداگر گاھ

بلکه بسياری از علماء بزرگ عالی مقام در  الفتی ابراز نشدهتا کنون از اين طبقه مختشخيص دادند و گرنه با اصل اساس سلطنت 
کردند مانند خواجه نصيرالدين و عالمه حلی و محقق ثانی و شيخ بھائی و محقق داماد و  ھا تشکيالت مملکتی با سالطين ھمراھی

تشکيالت و  اساس دند باز با اصلمجلسی و امثال آنھا و ھرقدر ھم دولت يا سالطين با آنھا بد سلوکی کردند و به آنھا فشار آور
که مجتھدين از دولت کردند در تواريخ مذکور  يیتواريخ ھمه در دست است و پشتيبانی ھا .کومت مخالفتی از آنھا بروز نکردهح

اق و از اکنون شما می خواھيد دولت را به آنھا بدبين کنيد و اين نيست جز از سوء نيت و فتنه انگيزی و تفرق کلمه و ايجاد نف .است
  ..."بين بردن وحدت که اساس حفظ کشور بر آن است

واقع  شده و درتأسيس آيت هللا خمينی در اين کتاب از اين که نھادھای دولتی نظير ادارات و ارتش و مدارس در دوره رضا شاه 
کردن دست آنان از مشارکت مستلزم محدود کردن نفوذ روحانيون و کوتاه سازی کرده و اين امر  نهرا زمي رشد بورژوازی وابسته

  :بوده، ناراحت است و می نويسد در حكومت
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 نرا رفع کنند و با دولت در موقعمملکت پيش آمد کند مجتھدين از وظيفه حتميه خود می دانند که آ برایاکنون ھم اگر مشکالتی "
که از در اين مملکت شد يکی ) استشاه  رضا منظور دوره(که در اين دوره ھای سياه  يیھای باريک ھمکاری کنند واز خطاھا
مملکت از ھمه بدتر بود زيرا دل توده از دولت بواسطه فشارھا و بی  برایبود که اين از  ھمه باالتر بود سلب نفوذ روحانيت

ردم لکن اگر نفوذ روحانيت بود م. دفاع کند) ؟(عدالتی ھا رنجيده است و دولت با دل جريحه دار مردم نمی تواند از مملکت خود 
مانند صدر اول اسالم وارد عمل می شدند و مملکت با دست واحد و قوه روحانی و دل گرم از خود دفاع می کرد يا ديگران را به 

  ".اين يکی از خطا ھای دولت بود و ھست. رنگ خود در می آورد

دل جريحه "مرھم گذاشتن بر  برایع او روحانيت را در واق. ست که به تفسيری احتياج داشته باشداحرف آيت هللا روشنتر از آن 
) ٢٣تا  ١٣٢٢(کتاب  تأليف در زمان  .می داند ــ که چيزی جز به معنای تحميق آنھا نيست ــو سازش دادن آنھا با رژيم " دار مردم

انگليسى ھا رژيم ايران چگونه رژيمی است؟ آن روزھا و امروز مردم می دانستند و می دانند و خود آيت هللا بارھا گفته است که 
کتاب  ٢٠٨آيت هللا خمينی در صفحه  شرايطی در چنين . خود اعتراف کردند که رضا شاه را بردند و پسرش را بجای او گذاشتند

  :می نويسد

و امنيت خارجی !) ؟(ھم دولت با اين تجزبه استقالل . مثل جدا کردن سر از بدن است) کدام دولت؟(روحانيت از دولت  يهتجز"
  ..."و داخلی را از دست می دھد و ھم روحانيت تحليل ميرود!) در آن روزھا متفقين کشور را تحت اشغال نيز داشتند جالب اينکه(

روحانيون چون خرج خود را از اقشار معينی می گيرند "کتاب، شديداٌ به اين نظر که می گويد  ٢٠٩آيت هللا خمينی در صفحه 
  :می تازد و می گويد" بع آنھا ھستندناگزير بنا به ميل آنان صحبت می کنند و تا

اگر يک کلمه پيدا کرديد  .خوبست بررسی کنيد از اول آنھا تا آخر .در دسترس مردم است... ار سال پيشکتاب ھای مال ھا از ھز"
  ..."که تاکنون زديم پس می گيريم يیکه مال در آن با ميل عوام حرفی زده باشد ما تمام حرف ھا

 تأمين نين و احکامی که مجتھدين در رساله ھای عمليه خود نوشته اند، به نحوی مصالح و منافع طبقاتی را در صورتی که عمده قوا
  . می کند که آن مجتھدين از لحاظ اقتصادی و طبقاتی بدان ھا وابسته بوده اند

...) ات وقمثل مزارعه و مسا(زمينداران است نمونه احکام متعدد مربوط به روابط مالک و زارع که در خدمت فئودال ھا و  برای
ھمين طور است قوانينی . در رساله ھا  وجود دارد  ھنوز ھميا آنچه مربوط به روابط برده دار و برده است که ھمان طور که گفتم 

نحوی جرح و تعديل شده است مثل مواردی که در برابر يک کله ه که در دوره ھای ديگر به نفع تجار و سرمايه داران وضع يا ب
البته در اين مورد آيت هللا خمينی نظر . می سازند و به اصطالح مصالحه می کنند" حالل"قند، پنج ھزار تومان نزول پول را 

يد أيی و بسياری ديگر چنين نظری را تميالن] محمد حسينى[گلپايگانی و ] محمد رضا[منجمله آيت هللا " علما"ی بقيه موافق ندارد ول
ھمزمان با ضربه خوردن فئوداليسم،  ١٣۴٠که در اوائل سال ھای " مرجعيت و روحانيت"ی در کتاب مطھر] مرتضى. [می نمايند

 تأمين کسانی که خرج آنان را "با بينشی بورژوايی به مسئله مرجعيت شيعه، نظر کرده ھمين موضوع تبعيت دستگاه روحانيت  از 
  :می خوانم شما برایکتاب  ل ذکر کرده که آن را از رویبه تفصي" می کنند

مالی و طرز ارتزاق روحانيون بوجود آمده مربوط به بودجه و معاش و نظام ... نقصی که در دستگاه رھبری دينی ما مھمترين"
  :و در جای ديگری می گويد .)١٧۶صفحه ( "است

ا بر اثبات ترجيح دھد روحانيت عوام زده ما چاره ای ندارد از اين که ھمواره سکوت را بر منطق و سکون را بر تحرک و نفی ر"
ا و مجامله و تظاھر و کتمان حقايق و آرايش قيافه و يحصر ر حکومت عوام منشاء رواج بی حد و. زيرا موافق طبيعت عوام است

  )١٨۵صفحه ". (پرداختن به ھيکل و شيوع عناوين و القاب باال بلند در جامعه روحانيت ما شده که در دنيا بی نظير است

سال ھا را امروز دستگاه ھای تبليغاتی رژيم جمھوری اسالمی آن ت بسياری از روحانيون به ويژه مراجع طی جالب است که سکو
که روحانيون بزرگ و  ١٣۴١آری، تا سال ! جا می زنند که بله، وقتش نبود" و موقع سنجی ھای معجزه آسا"به عنوان زيرکی ھا 

آيا به ھمين دليل نيست که تاريخ . ھا با رژيم تضادی نداشتند، وقت مبارزه ھم نبودمراجع، عمدتاٌ متکی به فئودال ھا بودند و البته آن
اند؟  شمرده" جايز"را " مبارزه"شروع می شود که آقايان  ١٣۴٢مبارزاتی ميھن ما از نظر رژيم جمھوری اسالمی از ھمان سال 

  !تاريخ ساخته اند؟ أو ھمان حرکت خودشان را مبد

آيت هللا خمينی با مجموعه مواضع طبقاتی و بينش فکری خود، نمايندگی . نگاه کنيم ١٣۴٢ھای پس از با ھمين تحليل، به سال 
ن قشر در زير فشار  نظام کمپرادوری، زندگی خود را در خطر می بيند و به اي. مرفه سنتی را به عھده می گيرد خرده بورژوازی

و نمی تواند (اليسم مسلط است شديدا آزرده است اما آنقدر پيگير نيست مريکا که امپريآخيزد و از  مخالفت با ھيئت حاکمه بر می
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در ) ت وزيرنخس(ترور حسنعلی منصور . که به طور انقالبی، کل رژيم وابسته به امپرياليسم شاه خائن را زير سئوال ببرد) باشد
مريکا و اليحه کاپيتوالسيون، برجسته ترين ثر و مبارزه جويانه آيت هللا خمينی عليه نفوذ روز افزون آؤو سخنرانی م ١٣۴٣سال 

تالش سياسی اين قشر در آن سال ھای خفقان و سرکوب است ودر سال ھای بعد که به تدريج در اثر سرمايه گذاری ھای خارجی و 
ن بساط می افزايش پول نفت از خوان يغمای سرمايه داری وابسته به خرده بورژوازی مرفه سنتی و به ويژه تجار بازار سھمی از آ

حل کند و  –ھر چند بطور موقت  –رسد و رژيم می تواند در ھمان قالب سرمايه داری وابسته تناقضات اقتصادی و سياسی خود را 
مدت زمان کوتاھی اين قشر از  .درخ می دھدر بين اين قشر تغييراتی  اقتصادی دچار نشده است، ـ ھنوز به بن بست سياسی

عناصر عقب مانده . از آن در ھمين رابطه دستگير و زندانی می گردند پيشرو ید می نمايد و عناصرمجاھدين خلق پشتيبانی محدو
. تری نيز در روابط محفلی و فعاليت ھای مبارزاتی نظير تکثير اعالميه ھا و کتاب ھای آيت هللا خمينی و غيره دستگير می شوند

ً تشکل و عدم رھبری انقالبی، کارگران است که به دليل ضعف پراكنده  ءاما به طور عمده و اساسا آنچه ھست يا مبارزه و  سريعا
سرکوب می شود و يا به صورت مبارزه گروه ھای روشنفکری است که با نفی رفرميسم به مبارزه مسلحانه چريکی روی  يداً دش

که جنبش توده  ١٣۵۶دود سال و اين وضع تا ح) مثل مجاھدين(راديکال مذھبی گرايش يا  یمارکسيستگرايش آور شده اند، چه با 
او . در عراق بسر برد ١٣۵٧ز ييتا پا ١٣۴٣آيت هللا خمينی از سال . ، ادامه داردشروع شد" خارج از محدوده"ات ای در مبارز

سال به ھمان داليلی  ١۴ -١٣تحرک قابل توجھی در مبارزه از خود نشان می داد و گرنه در مدت قريب  ١٣۵٧تنھا از اوائل سال 
  .تجاوز نمی کرد ،آن ھم به مناسبتی خاص ،اهمشاره کردم، مبارزه آيت هللا با رژيم شاه نيز در حد اعالميه ای ھر چند که ا

در اينجا ضروری است به موضع او در مخالفت با سلطنت و استبداد شاه که طی آن سال ھای سياه مترقيانه بوده و بالطبع 
ته شاه در معرفی کتاب کشف االسرار نواين بود نکاتی که در اين فرصت کوت .ره کنمکمونيست ھا از آن حمايت می کردند نيز اشا
  .در جواب شما می توانستم بگويم ،آيت هللا خمينی و مطالبی در حول و حوش آن

۴  

 ٢١ و ٨-١١، صص ١٣۵٩مھر  ١۴دوشنبه  –سال دوم ، ٧۵پيکار، شماره 

ھمراه گشت چگونه شروع شد و بر  ١٣۴٢خرداد  ١۵که با قيام  ١٣۴٠ مخالفت مراجع و روحانيون بزرگ در اوائل دھه: پيکار
 و اجتماعی قرار داشت؟  و اقتصادی چه پايه و زمينه سياسی

ظامی اش، ايجاب می نکا و به تبع آن نيازھای سياسی و آمري امپرياليسم نيازھای اقتصادی ١٣٣٠در اواخر  دھه   :رفيق تراب
نيمه فئودال بشمار می رفت به نفع نيازھای  –يران، که ھنوز يک کشور نيمه مستعمره کرد که زيربنای اقتصادی جامعه ا

اما در آن . ر کند و مقدمات به اصطالح، اصالحات ارضی و استقرار حاکميت سرمايه داری وابسته فراھم آيديامپرياليستی تغي
 . زمان زمينه اين تغييرات از ھر حيث، در کشور فراھم نبود

بندھا و اعدام ھا و نيز مقاومت و قھرمانی ھای خلق از يک طرف و بسال که از حکومت کودتا و بگير و  ٧پس از از سوی ديگر 
دچار بحران اقتصادی و سياسی  سکوت و تسليم و خيانت غالب رھبران سياسی و مذھبی از طرف ديگر می گذشت، کشور شديداٌ 

 ءدريچه" يعنی طبقه حاکمه  شده، ضرورت عقب نشينی محدود و گشودن ن موجب ايجاد شکاف در باالييفشار توده ای از پا .بود
 :اينک به برخی از وقايع مھم اشاره می کنم. جلوگيری از انفجار به رژيم شاه تحميل می نمود برایرا " اطمينان

 .يده شدھزار نفری کارگران كوره پزخانه ھای تھران که به خون کش ٣٠اعتصابات کارگری متعدد، منجمله اعتصاب  -

بدتر شدن روز افزون وضع دھقانان و مناطق دوردست، نظير بلوچستان، که ھيات دولت ضد خلقی آن روز ھم ناگريز  -
 .آن اشک تمساح بريزد برایبود 

 .از دارالفنون شروع شد - که  آن طور که به يادم ھست  ١٣٣٨اعتصاب وسيع دانش آموزان در تھران سال  -

و ) به رياست اسدهللا اعلم(و حزب مردم ) اقبال به رياست دکتر منوچھر(ر حزب مليون نظي "ه ساختهش"افتتاح احزاب  -
 .که شاه مجبور به باطل کردن آن شد مجلسانتخابات 

که ) تا فرماندار نظامی تھران بودسال پس از کود ۵که تا (تيمور بختيار شاه  و بين  مثالً در سطوح باال  اتبروز اختالف -
 .به خارج از کشور شد منجر به فرار بختيار
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تغيير سريع کابينه ھا و درگيری درونی رژيم بين جناح وابسته به فئودال ھا که بطور سنتی با سياست انگليس ھمخوانی  -
 .داشتند و جناح متعلق به بورژوازی وابسته که از سوی آمريکا حمايت می شدند

 .و باالخره عجز رژيم از سرکوب مبارزات سرسختانه توده ھا -

در چنين اوضاعی روحانيون بزرگ اگر موضعی . ھا و نمونه ھای بسيار ديگر نشان ميدھد که  اوضاع چقدر بحرانی بوده استاين
 . بوده استنسياسی داشته اند جز در حمايت از فئودال ھا و سکوت رضايت آميز در قبال سرکوب توده ھا 

بر آن ايستاده بود و  بروجردی، از موضعی فئودالی شديداٌ در برااصالحات ارضی که آيت هللاجرای  برایزمان با زمينه سازی ھم
ز ييديد مالکيت ھم به صورت نظر خواھی در روزنامه ھا به صورت گسترده ای مطرح شد، شاه در پاحت ءمسألهپس از آن که 

شورای مجلس "ات دوره بيستم و به نمايندگان جبھه ملی اجازه داده شد که در انتخاب" انتخابات آزاد است"اعالم کرد که  ١٣٣٩
 .شرکت کنند" ملی

در صحنه  عمالً حزب توده و سرکوب ھای رژيم کودتا ھنوز نتوانسته بود کمر راست کند بر جنبش کمونيستی که پس از ضربات 
رژيم  مخالفت با برایروحانيون بزرگ ھم به ھمان داليلی که در قسمت ھای قبلی مصاحبه گفته ام دليلی . سياسی حضور نداشت

و پيروان " ملیجبھه "در وجود بقايای  ،ھر چند در سطح رفرميستی آن ،است که اپوزيسيون و نيروی مخالف اين. شاه نمی ديدند
ھمه ضربات و خيانت ھا و توجيه فرار از صحنه مبارزه  بايد بگويم که در آن زمان حزب توده پس از آن .مصدق خالصه  می شد

داده بود، اصالٌ در صحنه مبارزه سياسی حضور  انجام وی کميته مرکزی در مسکو و آلمان شرقیو ھم آوازی با رژيم که از س
 .نداشت و بسياری از عناصر مبارز کمونيست و نيز انقالبيون دمکرات مذھبی زير چتر جبھه ملی فعاليت می کردند

احيا " ھدف جبھه ملی ايران حکومت قانونی است"ر آغاز فعاليت انتخاباتی تشکيالت جبھه ملی را با شعا برای" جبھه ملی"بقايای 
ا حداکثر يکی دو يست آوردن چند کرسی در مجلس شورا بد برایکردند و با سازشکاری طبقاتی خويش مشغول چانه زدن با رژيم 

نجمله اللھيار و انتخابات به اصطالح آزاد شاه منجر به راه يافتن يک يا چند نفر از جبھه ملی م ١٣٣٩سال . پست وزارتی شدند
عناصر سر سپرده آمريکا مثل دکتر علی امينی و محمد درخشش ھم که  ،عالوه بر جبھه ملی. شدبيستم صالح از کاشان به مجلس 

ی در مھار زدن جنبش خلق عجبھه ملی س. ودند، بيکار نبودندبا روی کار آمدن کندی در آمريکا جان و ماموريت تازه ای يافته ب
محمد درخشش، جنبش اعتصابی و حق طلبانه معلمين را به بند می  مثالً . به توطئه عليه جنبش می پرداخت داشت و باند امينی

به شھادت  ١٣۴٠ارديبھشت  ١٢کشيد و در ھمين اعتصاب و تظاھرات سراسری معلمين بود که معلمی بنام دکتر خانعلی در 
کارانه اش در چھارچوب برنامه ھای رفرميستی و سازشا جنبش روشنفکران و دانشجويان رمی کوشيد جبھه ملی ھم، . رسيد

رنگ ضد سلطنتی به خود  ھاجبھه ملی با تمام قوا سعی می کرد شعارھای تظاھرات سراسری دانشجويان دانشگاھ. زندانی کند
ه طوری که ب. ت نداشت نام مصدق را که شاه از او خرسند نبود به عنوان رھبر خود برزبان آردأجبھه ملی حتی  جر .نگيرد

عنوان رھبر جنبش ملی می کرد و از مصدق به ) ه سلطنتنو (شاه  شخصجمعيت نھضت آزادی ايران که گاه انتقاداتی را متوجه 
 .جبھه ملی قرار گرفت و بدان راه نيافت" بی مھری"مورد  ،ياد می نمود

درون رژيم به سرکردگی دکتر علی  يیمريکااوضاع اقتصادی کشور بسيار بحرانی بود و جناح آ ١٣۴٠و اوائل  ١٣٣٩در اواخر 
تفاده از اسبا ، کند تأمين امينی که قرار بود تسلط کامل سرمايه داری وابسته را بر ويرانه نظام نيمه فئودال نيمه مستعمره گذشته 

ود را به شاه تحميل ميليون دالر وام، حکومت دلخواه خ ۵/٣اين بحران، دربار را تحت فشار قرار داد و آمريکا فقط با پرداخت 
به  ١٣۴٠از ارديبھشت  ،تظاھرات سياسی اصالح طلبانه و مسالمت آميز برایروی کار آمدن امينی و ايجاد جو نسبتاٌ آزادتر  .نمود

مبارزات خلق و در پيشاپيش آن دانشجويان دانشگاه که به  .بعد، تغييرات چندانی در آرايش نيروھای سياسی مخالف برجا نگذاشت
ود و رژيم با حمله وحشيانه بپا می گرفت، کم کم قابل کنترل ن ھسته ھای مقاومت چپ و کمونيستی و انقالبی در بين آنانتدريج 

واقعه، حکومت امينی که  اندکی پس از اين. نوعی ضرب شست نشان داد ١٣۴٠ارتش و پليس به دانشگاه تھران در اول بھمن 
شاه به پايان رسيده بود جای خود را به اسدهللا علم، فئودال سر  يیحات ارضی آمريکااصال برایيعنی آماده کردن زمينه  وظيفه اش

مور أورزی امينی را که مسپرده ای که قرار بود تبديل به سرمايه دار وابسته شود، سپرد و او ھمچنان حسن ارسنجانی وزير کشا
 .ه داشتپياده کردن طرح اصالحات ارضی در کابينه نگا برایمستقيم آمريکا بود 

درگذشت و تا يک سال و حتی بيشتر پس از او ھنوز جانشين قدرتمندی عھده دار منصب  ١٣۴٠آيت هللا بروجردی در فروردين 
را که به دستور آمريکا بايد پياده می کرد، آسانتر می " اصالحات ارضی"رژيم شاه در غياب بروجردی . مرجعيت او نشده بود

راتی در يايجاد تغي. تغييراتآن انينی جھت زمينه سازی دن قوناربه گذکرد که شروع اينجاست  .توانست به مرحله اجرا در آورد
ی محدوديت ھای ايصويب لوايحی که از پايگاه بورژوی به زنان در انتخابات و تأھای ايالتی و واليتی، اعطای حق رقانون انجمن 

با دولت ) گفته ام، از پايگاه فئودالی قبالً ھمان طور که (ھدين روحانيت و مذھب ايجاد می کرد، موجب مخالفت مجت برایبيشتری 



٢٤ 

 

تلگراف ھايی که در اين باره به شاه و دولت زده شده در دست است و شما می توانيد نمونه ھايی از آنھا . گرديد) اسدهللا علم(وقت 
. آمده است  ٧١شماره " پيکار"در  قبالً  در آن زمان، موضع آيت هللا خمينی. قرار دھيد" پيکار"را در معرض ديد خوانندگان 

حوزه  ضالیف"که خود  به اصطالح از (وانی علی دتأليف " نھضت دو ماھه روحانيون ايران"خذ اين تلگراف ھا، ھمان کتاب أم
  .قم، می باشد ١٣۴١چاپ ) است " علميه
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 :خوب پس از مالحظه اين اسناد به ادامه صحبت می پردازيم

ی شھرستان ھا ھم "علما. "اجتماعات در مساجد و منزل روحانيون بزرگ، حول ھمين درخواست ھا جريان داشت سر و صداھا و
ی به شاه يا نخست مماندن از قافله ھم که بود، تلگرارقابت با يکديگر و عقب ن برایبسياری از آنھا . به تھران و قم سفر کردند

يکی از اجتماعات مھمی که در تھران در آن روزھا ". ھادشان را می کوبيدندميخ اجت"وزير می فرستادند و به اصطالح خودشان 
او را تا  قبالً اين اجتماع به کارگردانی فلسفی واعظ که  .در بازار بود) ترک ھا(تشکيل شد در مسجد سيد عزيزهللا معروف به 

اخير حامی فئودال ھا، نوکر انگليس و فردی  شخص. ، و زير نظر آيت هللا بھبھانی تکرار شد) ٧١پيکار ( محدی معرفی کرده اي
متن خبر را از روی ھمان کتاب . به نفع شاه و عليه مصدق را او رھبری نمود ١٣٣٠بسيار نزدک به دربار بود و غائله نھم اسفند 

 .١سند شماره ) ٨٨صفحه . (ذکر کردم ميتوانيد بخوانيد قبالً که 

ه اخير را در مواضع خود که به صورت امری حيثيتی در آمده بود سرسخت تر می به تدريج دست" علما"کش و قوس بين دولت و 
عالوه بر فئودال ھا، خرده بورژوازی تحت ستم، به ويژه روشنفکران و دانشجويان مذھبی دمکرات و حتی ليبرال ھای . سازد

شعارھای آنھا مطرح می  ،ن يا آن طبقهبه نسبت وابستگی شان به اي ،مذھبی با مراجع تماس می گيرند و در بيانيه ھای مراجع
 .   شود

او به تدريج پا را از حد اوليه تغيير قانون انجمن ھای ايالتی و واليتی  .در اين ميان تغيير لحن آيت هللا خمينی از ھمه بارزتر است
مطرح  ،اصالح طلبانه اش البته در حد قانونی و ،و عدم شرکت زنان در انتخابات فراتر می گذارد و مسائل اجتماعی ديگری را

تان می برايآن را . که خطاب به شاه است چنين می گويد ١۵/٨/١٣۴١آيت هللا خمينی در پايان يک تلگراف مورخه . می نمايد
 :خوانم

د به عناصری که با چاپلوسی و اظھار چاکری و خانه زادی می خواھند يياعليحضرت را متوجه می کنم به اينکه اطمينان نفرما"
آيت هللا حساب شاه را با اطرافيانش جدا می کند و شاه را " (کارھای خالف دين و قانون را کرده و به اعليحضرت نسبت دھند تمام

و قانون اساسی را که ضامن اساس مليت و سلطنت است با تصويب نامه ھای خائنانه و غلط از اعتبار " )تطھير می نمايد
مگر قانون اساسی مشروطيت شديداٌ با مشروعه . ون اساسی را آيت هللا معتبر می دانسته استبايد پرسيد اوالٌ کدام قان( ".بيندازند

ٌ چطور شد که در آن برايشيخ فضل هللا نوری که امروز رژيم جمھوری اسالمی اينقدر  ش سينه چاک می دھد تضاد نداشت؟ ثانيا
. قشه ھای شوم دشمنان اسالم و ملت را عملی کنندتا ن" ).زمان مليت خوب بود ولی امروز به صورت يک کفر درآمده است؟
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و از جسارتی که فرماييد از قانون اسالم و قانون اساسی تبعيت کند انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکيد، آقای علم را ملزم 
يت از قانون اسالم و قانون اساسی آيت هللا، فقط از شاه ميخواھد که علم را به تبع( ."به ساحت مقدس قرآن کريم نموده استغفار نمايد

ببينيد سطح بر خورد چقدر محدود  .نی بودن يا نبودن نخست وزيری علمملزم کند نه به  شاه و سلطنت کاری دارد و نه به قانو
و  از خداوند تعالی استقالل ممالک اسالمی. اال ناگزيرم در نامه سرگشاده به اعليحضرت مطالب ديگری را تذکر دھم و" !).است

 برایرا مستقل ارزيابی می کند و  ١٣۴١آيت هللا خمينی، ايران دوره شاه سال ( ".حفظ آنھا را از آشوب و انقالب مسئلت می نمايم
ٌ ھمگی آنھا زير سلطه امپرياليسم و چکمه وحشيانه  ؛آن و ديگر ممالک اسالمی دعا می نمايد" استقالل"حفظ  در حالی که تقريبا

خدا می "ن جمله تلگراف از و باالخره در آخري. ن رژيم ھا می سوزند و در آستانه انقالب قرار دارندترين و عقب مانده تري
" مستضعفين"مگر نه اين که انقالب از سوی توده ھای تحت ستم و به اصطالح . که ممالك اسالمی را از انقالب حفظ کند" خواھد

آيا جز اين است که آيت هللا  ؟چرا آيت هللا انقالب را اينقدر امر ناپسندی می شمارد ؟عليه حکومت ھای ظالم می خواست عملی شود
ه ای که او نمايندگی اش را به عھده داشت با رژيم پوسيده نيمه فئودال نيمه مستعمره شاھنشاھی در تضاد تعيين کننده ای طبق و

 !)نبوده است؟

ٌ لغو می گردد ١٣۴١د و اليحه مورد اعتراض، در ھفته اول آذر ماه اين فشارھا دولت علم را وادار به عقب نشينی می کن . رسما
ار متوسط اقش برایاما آنچه او را . آيت هللا خمينی از اين دوره است که به عنوان يک مرجع تقليد در سطح جامعه مطرح می شود

مطرح شدن آيت هللا خمينی به . اقشار بدھد پاسخی است که او می تواند بطور نسبی به خواست ھای اين مذھبی مقبول تر می سازد
ناشی از موضع مبارزه جويانه ای است که او بعنوان نماينده اقشاری که  ،بر خالف شريعتمداری و ديگران ،عنوان يک مرجع تقليد

 .ذکر کردم در مبارزه با شاه ايفا می کرد

در برابر اين اقدام رژيم، تنھا . قالب سفيد مطرح می گرددم شاه و به اصطالح انورفرندو با تمھيدات قبلی،  ١٣۴١در ششم بھمن 
درماندگی ای که نشان می داد در ايران  ،تمام لع سالح می شود و از سر درماندگیِ خ ،نيروی موجود سياسی، که جبھه ملی است

. را می دھد!" شاه نه ديکتاتوری! اصالحات آری"وجود ندارد که اين ھا نماينده اش باشند، ناگزير شعار  ای بورژوازی ملی
نھضت  تنھا جناحِ . ھی در زندان گذراندنداحتياط چند ما برایھرچند برخی از سران آن  ،جبھه ملی در ھمين جا خوانده شد ءفاتحه

 .مدتی بيشتر دوام آورد ،آزادی بود که به اعتبار وجود عناصری مبارز و راديکال در پايه آن، به ويژه دانشجويان

اصالحات  يیرژيم ناگزير است طرح آمريکا. فت ھای علنی با دولت شاه سد خفقان را تا حدودی شکسته استيکی دو سال مخال
ی که چندان سھمی در اين تغيير و تحول به نفعشان نشده، زوزه ھايى می کشند ولی يفئودال ھا. به ھر قيمت پياده کندارضی را 

اقشار و طبقات تحت ستم شھری به ويژه خرده بورژوازی . ه سر آمده استر تاريخی شان بمته قدرت بسيج مردم را ندارند و عالب
سنتی و بخش وسيعی از روحانيون کوچک و به خصوص طالب که فرھنگ و ايدئولوژيشان نيز مورد تعرض قرار گرفته است 

ھا و اعالميه ھای خود نارضايتی خود را از طريق حمايت از مراجعی مانند آيت هللا خمينی بروز می دھند و او با سخنرانی 
خواست ھای وسيعتر يا ريشه اى تری که عناصر آگاه وابسته به اقشار تحت ستم . کانونی از مخالفت با دولت و شاه فراھم می کند

خطر اسرائيل موضوع اولين بار  برایمی گذارد و  تأثيرو از جمله آيت هللا طالقانی مطرح می کنند روی شعارھای آيت هللا خمينی 
می آيد و استفاده از منابر عليه شاه و دولت، قدرت حاکم را به  پيشماه محرم . مريکا در بيانيه ھای مراجع تقليد طرح می شودو آ

که خواست ..." خمينی بت شکن "و شعارھای  ،عاشورا در روز ، بخصوصوسيع توده ایتظاھرات . عکس العمل وا می دارد
وحشت  پرت می نمود، رژيم را به را به زباله دانمی کرد و شعارھای ليبرالی جبھه ملی  واژگونی رژيم شاه بيان برایتوده ھا را 

اين جرقه و بھانه . ن ساواک آيت هللا خمينی را از خانه اش در قم ربودند و در تھران زندانی کردندامحرم، مامور ١١در . انداخت
ن نفر از ااين قيام وجود نداشت، ھزار براینقشه ای  در حالی كه ھيچ رھبری و. شد) محرم ١٢(خرداد  ١۵قيام  برایای 

. ان حول و حوش تھران به خيابان ھای تھران سرازير می شوندييزحمتکشان و توده ھای تحت ستم شھری و تعدادی ھم از روستا
نين در برخی يک بار به مدرسه فيضيه حمله شده و سابقه نزديک سرکوب پيش چشم ھا وجود دارد و ھمچ قبالً در قم نيز که 
مردم ظاھراٌ در اعتراض به دستگيری آيت هللا خمينی و در واقع به خاطر اينکه از ستم چندين ساله به جان آمده اند  ،شھرھای ديگر

خرداد در  ١۶و  ١۵نفر در روزھای  ھزاران. قرار می دھدرژيم سرکوب سخت و خونين را در دستور . به خيابان ھا می ريزند
اصالح طلبی بورژوازی ليبرال . ھا به شھادت می رسند و مرحله اى در تاريخ مبارزات ايران شروع  مى شودتھران و شھرستان 

و ھمه کسانی که بر اساس موضع طبقاتيشان در فکر مماشات بودند، در اين دوره به طور کامل شکست می خورند و از اين پس 
 .انه فکر می کند و مخفيانه به سازماندھی می پردازندبه انقالب و مبارزه مسلحھرچه گروه مبارز بوجود می آيد 

سختانه عليه آن د به رژيم شاه اخطار کرده است سرولی ھمان طور که خو. از زندان آزاد می شود آيت هللا خمينی پس از دو سه ماه
يش با رژيم تھای طبقا نيت که به خاطر وابستگیموضع گيری می کند و به عنوان سمبل اقشار متوسط جامعه و آن بخش از روحا

ن تر کسانی مانند ناصر مکارم و ييروحانيون ليبرال نظير شريعتمداری و در مدارج پا. تعارض دارد در می آيدحتی اختالف يا 
  . از او می برند) نماينده امام در وزارت ارشاد ملی(و سيد ھادی خسرو شاھی ) نماينده تبريز در مجلس خبرگان(ی نحابجعفر س
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ٌ مذھبی دارد ناراحت استاز  رژيم شاه و می كوشد با ارسال  استقبال مردم نسبت به خمينی که شديداٌ مضمون سياسی و نه الزاما
تلگراف تبريک و تسليت  و غيره آيت هللا شريعتمداری  را بعنوان مجتھد رسمی علم کند ولی بر آمد مبارزه طبقاتی درون جامعه 

خوانی نسبی عتقاد من تنھا ھمين جنبه يعنی ھمبه ا. ژيم را نمی پذيرد، بلکه آنھا را طرد می کندنه نتھا ليبرال ھا و سازشکاران با ر
با توجه به ) که تجسم جبھه دشمن و سمبل آن بود(آيت هللا خمينی با نيازھای مبارزاتی اقشار متوسط جامعه و موضع او عليه شاه 

کمونيستی از ضعف شديدی رنج می برد، انظار را متوجه آيت هللا خمينی که جنبش  شرايطی بر آمد انقالبی و طرد رفرميسم و در 
ه در ھمين فاصله، يعنی از آزادی از زندان تا تبعيد که قريب يک سال طول کشيد موضع او از ليبرال ھا ھرچه بيشتر فاصل .ساخت

يست در اينجا اشاره کنم که بين اين دو بد ن. صب او از شريعتمداری بد می گفتند و بالعکسعتبسياری از طرفداران م. می گرفت
مجتھد از سال ھا پيش روابط دوستانه ای برقرار نبوده است که علت آن را ھم در موضع طبقاتی آنان و ھم در رقابت بر سر 

 .مرجعيت می توان ديد

ه شدت و صراحت بيشتری که تبعيد شد، پيوست ١٣۴٣تا اواسط  ١٣۴٢موضع مخالفت آميز آيت هللا خمينی از اواسط  ،به ھر حال
ھرچه سرمايه داری وابسته بيشتر تحکيم مى شد و بدنبال آن خرده بورژوازی تحت فشار بيشتر قرار می گرفت و ھر . پيدا کرد

اينان حيات خود را بيش از بيش در خطر  ،بی اين اقشار تعرض بيشتری می کردمذھ ـاندازه بورژوازی به نھادھا و بينش فرھنگی 
) در ايران يیمصونيت قضائی مستشاران امريکا(کاپيتوالسيون اليحهء اوج مخالفت آيت هللا خمينی در نطقی که عليه . می ديدند

د و  شديداٌ به آمريکا حمله کردر اين نطق که در حضور ھزاران نفر در مدرسه فيضيه ايراد شد، آيت هللا. ايراد کرد ديده می شود
در قالب ھمان مواضع (من ترين و منفورترين فرد عالم نزد مردم ايران دانست و به شاه جانسون رئيس جمھور وقت آمريکا را دش

 !ھشدار داد که اگر خودت را درست نکنی گوشت را می گيرم و از مملکت بيرون می اندازم) خود

حانيون و نيز تقدس رو اين حرفھای صريح و آتشين ھر چند که نه ھمراه با برنامه بود، نه با تشکيالت، ولی وقتی با توھمات و
رژيم دردسر بزرگی باشد  برایی طرفداران ھمراه می گشت، چنان شوری بر می انگيخت که می توانست يتخيالت خرده بورژوا

تعداد زيادی در زندان و برخی ديگر در . در آن زمان رژيم توانسته بود کليه نيروھای سياسی را يا خنثی و يا سرکوب سازد. و بود
بود که می توانست عليه  يیصدای آيت هللا خمينی تنھا صدا. تشکيل سازمان ھای مخفی انقالبی بودند برایحال تدارک 

به ھمين سبب بود که رژيم شاه طی توطئه ای که با سکوت رضايت آميز کسانی مانند شريعتمداری  .کاپيتوالسيون بلند شود و شد
  . او را با ھواپيما از تھران به ترکيه و پس از چند ماه به عراق تبعيد نمودھمراه بود، شبانه آيت هللا خمينی را از قم  ربوده 

 

۵   

 . ١۵-١۶ص ، ص١٣۵٩مھر    ٢١دوشنبه  –ل دوم سا ٧۶پيکار شماره 

به  ١٣٢٠رفيق تراب شما در قسمت ھای پيشين مصاحبه به موضع روحانيون بزرگ منجمله آيت هللا خمينی از شھريور : پيکار
خرداد  ١۵زمان با و موضع گيری آقای خمينی ھم ١٣۴٠ ھمچنين از فعاليت روحانيون در اوائل سال ھای. شتيدبعد اشاراتی دا

 آيا در ايران ھم با آيت هللا تماس داشتيد؟. و پس از آن تا تبعيد وی به خارج از کشور سخن به ميان آورديد ١٣۴٢

به نمايندگی از سازمان مجاھدين  ١٣۵٣تا  ١٣۴٩در نجف در سالھایبايد بگويم که تماس ھای من با آيت هللا خمينی  :رفيق تراب
دانشجويان  یچندين بار از طرف انجمن اسالم ١٣۴٢تا  ١٣۴٠در سالھای  قبالً  .قيم من با آيت هللا نبودتخلق ايران، اولين تماس مس

اسالمی در آن زمان انجمن . دممالقات کر وقت منجمله آيت هللا خمينی معروف تھدينبا مج" نھضت آزادی"و دانشجويان 
مرکزی انجمن شورای حنيف نژاد و من جزء  محمد مجاھد شھيد. ھای دمکراتيک بودگرايش ی با يدانشجويان يک نھاد دانشجو

ھای اسالمی دانشگاه بوديم و اعالميه ھای ما دمکراتيسم انقالبی اقشار متوسط جامعه در آن زمان را به خوبی نشان می داد و به 
جوانان با ما در نھضت آزادی نيز ھمراه . برخی از ھمفکران ما و سران نھضت آزادی تند روانه جلوه می کرد برایلحاظ  ھمين

پرشوری از کادرھا و اعضای نھضت بوديم که سياست رفرميستی رھبری را نمی توانستيم ھضم کنيم و به ھمين دليل وقتی 
تگير شدند و فعاليت تبليغی و افشاگرانه نھضت به عھده ما افتاد، اعالميه دس ١٣۴٢نھضت در اول خرداد  يیاعضای ھيئت اجرا

ھای صريح و تندی  مشخصاٌ عليه شاه، بنام نھضت صادر می کرديم که مورد اعتراض برخی از مسئولين نھضت قرار می گرفت 
  .ولی ما به کارمان ادامه می داديم

با دو سه نفر ديگر با مشورت يکی از مسئولين نھضت و گاه تماس با زندان،  ادامه يافت و من ھمراه ١٣۴٣اين وضع تا اوايل سال 
به انتشار دفاعيات نھضتی ھا در دادگاه، صدور اعالميه ھای افشاگرانه، تدوين و نشر برخی جزوات مبارزاتی که مشخصاٌ اصالح 
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مبارز می پرداختيم و البته از کادرھای باقی  با ديگر نيروھای یطلبی را رد می کرد و شاه را مورد حمله قرار می داد و ھمکار
  .مانده و ھواداران نھضت ھم در اين راه کمک می گرفتيم

يکی از فعاليت ھای ما که در کنار کارھای تشکيالتی مان انجام می داديم تماس با روحانيون مبارز بود که در اينجا فقط به تماس 
در قم  يیقابل توجھی از دانشجويان انجمن اسالمی يک راھپيما تعدادبا  ١٣۴٢خرداد يکبار پس از . با آيت هللا خمينی اشاره می کنم

در آنجا طی يک سخنرانی و نشست، نظرات  .آزاد شده بود رفتيمترتيب داديم و به منزل آت هللا خمينی که تازه از زندان چند ماھه 
خود را می گذراند و از حدود  يیيشه مبارزاتی ما شکل ابتداکه انددر آن زمان با وجود آن .آيت هللا گفتيم برایھمفکرانمان را 

مسائلی که نشان  دھنده نوع برخورد  ؛ميمی ورزيدتأکيد طبقاتی و ايدئولوژيک خود البته نمی توانست فراتر برود، روی اين مسائل 
  :و سمتگيری فکری و مبارزاتی ما در آن سالھاست

ئيل و عمال آنھا در ايران باشد و مسائل جزئی نظير انجمن ھای ايالتی و واليتی لبه تيز حمله بايد متوجه آمريکا و اسرا"  -١
  ".قابل طرح نيستند

  . بايد از حالت خود بخودی بيرون بيايد و ضروری است که تشکيالت داشته باشد" جنبش اسالمی"و " روحانيت مبارز" -٢

  ".بانهبايد برخوردی انقالبی داشت نه اصالح طل "دشمنان مردم"در برابر"  -٣

البته خوانندگان پيکار اگر قسمت ھای قبلی  مصاحبه را مطالعه  کرده باشند می توانند درک کنند که ما اين پيشنھاد ھا را 
  .م  و سازشکاری بر آن مسلط بودکرده ايم، جوی که رفرميس در چه جوی مطرح می

و در اين باره ما از " مدون نشده است ايدئولوژی و برنامه اسالمی به خصوص در زمينه ھای اقتصادی و اجتماعی" -٤
 على گلزاده امثال آيت هللا طالقانی، کسانی ما پس از ذکر تالشی که خودمان به کمک. آيت هللا چاره جوئی می کرديم

در مقايسه با برنامه ھای ساير مکاتب " جوانان مسلمان"غفوری و مطھری انجام داده بوديم به آيت هللا گفتيم که برنامه 
نه، اصالٌ چنين نيست، اسالم  " که گفت ما نقص فراوان است و آيت هللا در جوابدارای ) به تعبير آن روزمان( فکری
  ".ھمه چيز برنامه دارد برای

  اکنون ببينيم اين برنامه از چه نوعی است؟

رھبران اسالمی برنامه دارند،  .اين برنامه با مرحله ديگری از تکامل تاريخی بشر که دورانش سپری شده می توانسته منطبق باشد
از . خيلی ھم برنامه دارددوره برده داری و فئودالی   برای) به ويژه شيعی(اما مربوط به کدام زمان؟ کتاب ھای فقھی اسالمی 

 طی سال ھای گذشته به ويژه در يک سال و نيم اخير بسياری از به اصطالح متفکرين اسالمی. بگير تا معامالت و جزا فتنآداب خ
کوشيده اند در ھمان چارچوب ھای فکری گذشته با مسائل روز و حل مشکالت اجتماعی برخورد کنند، اما نتيجه ای جز در جا 
زدن، جز کمک به باز سازی نظام سرمايه داری وابسته و ايجاد تغييراتی در سطح و رو بنا و نه در جھت منافع واقعی توده ھا 

ماھيت طبقاتی آنان و ايدئولوژی شان . در تئوری ھم مطرح نکرده اند و چاره ای جز اين ندارند حتی. کاری نتوانسته اند انجام دھند
 ءامروز برنامه ای مورد نياز توده ھاست که بتواند نيازھای جامعه را متناسب با مرحله .اجازه نمی دھد که پا فراتر گذارده شود

امحاء سلطه امپرياليسم و ايجاد حکومت کارگران و زحمتکشان،  يعنی برنامه مبارزه جھت. کنونی از تاريخ تکامل حل کند
بودن رژيم جمھوری " بی برنامه"مفھوم . طبقات از بين رفته باشدسمتگيری به سمت الغاء استثمار و بسوی جامعه ای که در آن 

کنونی بايد جستجو کرد،  به عصرحل مسائل مبتال برایاسالمی را در ھمين ماھيت ارتجاعی طبقه حاکم و عجز ايدئولوژی آن 
 .عجزی که ذاتی اين رژيم است

************  

ل مجدد، ريشه دارش و تشک بيرون آوردن آن از رفرميسم برایتالش کادرھای جوان و مبارز نھضت آزادی  ١٣۴٢پس از خرداد 
ان پيوستم و جھان بينی سازمان را دسازمان مجاھدين خلق ايران من ب عبث ماند و به ھمين لحاظ بود که پس از تشکيل ھسته اوليه 

مردم  يیما به مبارزه انقالبی عليه امپرياليسم و رژيم دست نشانده شاه خائن و رھا. که اسالمی و انقالبی می دانستم قبول داشتم
بقاتی ما زحمتکش ميھن مان می انديشيديم و در راه آن فعاليت می کرديم و مسلم است که بينش و شعاع عمل ما از حيطه ماھيت ط

و نيز بر ھمين پايه ھم بود که ما برداشت ھای مترقيانه ای از اسالم می  حاکم بر جامعه مان نمی توانست فراتر رودشرايط و 
تمام وقت به کار مبارزه پرداختم و مخفی بودم و پس از پيوستن به  ١٣۴٣تا نيمه  ١٣۴٢من مدت يک سال از نيمه . نموديم

جزء اولين ھيئت اعزامی اين  ١٣۴٩فعاليت انقالبی در سنگر مجاھدين خلق در آغاز فروردين  سازمان مجاھدين و چند سال
مذاکره و برقراری تماس با  برایو من ] فتح هللا خامنه اى[ سازمان مرکب از مجاھد شھيد رسول مشکين فام، يک رفيق ديگر
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سال  ٩م و بدنبال آن جنوب، به خارج از کشور رفتز مرز به طور قاچاق و ا ،جنبش مقاومت  فلسطين و تدارک آموزش نظامی
در خارج کشور به  ،بنا به دستور سازمان) سال در بخش منشعب از آن ٣بيش از سال در سازمان مجاھدين و کمی  ۶قريب (تمام 

مخفيانه به  ١٣۴٩در تير ماه  .کار سياسی و ارتباطی مشغول بودم ابتدا سه ماه به .قالبی و تشکيالتی خود مشغول بودموظايف ان
نفر از برادران مجاھدم و به عنوان راھنمای آنان دوباره به مناطق خليج فارس  ١٠ايران برگشتم و پس از چند روز ھمراه با قريب 

ٌ مستعمره انگليس بود . رفتم در سفر دوم حدود يک ماه ھمراه با مجاھد شھيد محمود شامخی در ابوظبی که در آن زمان مستقيما
در آنجا تعداد ديگری از مجاھدين گرد می آمدند منجمله شھدا اصغر بديع زادگان  .دم و بعد بالفاصله به لبنان و اردن رفتمبو یزندان

طول  ١٩٧٠فعاليت ما در لبنان و به ويژه اردن تا دو سه ماه بعد يعنی تا پس از سپتامبر سال . و محمد بازرگانى و رضا رضائی
ه در راه پيوستن به ما بودند در دبی  دستگير شده بودند و سازمان تالش خود را به کار برد تا از عده ای از برادران ما ک. کشيد

نفر  ٣برادر زندانی ما را به تھران می آورد بوسيله  ۶تحويل آنان به ايران مانع شود و در ھمين رابطه يک ھواپيمای ايرانی که 
دو نفر ديگر مجاھد شھيد رسول مشکين فام و مجاھد محمد [ غداد برده شدديگر از برادران منجمله رفيق روحانی ربوده و به ب

به زندان  )که حاضر نبودند خود را در خدمت عراقی ھا قرار دھند(ولی مقامات عراقی برادران ما را  ]صادق دربندی بودند
سازمان مخفی ما در آن روز  برایکه انداختند و شکنجه شان می کردند و احتمال داشت که آنھا را به ايران تحويل دھند، امری 

  .البته گران تمام می شد

سفر من به عراق و مالقات با آيت هللا خمينی يکی از . نفر آن ھم از زندان بغداد بايد تالش می کرد ٩نجات  برایسازمان اين بار 
و معرفی آقای  يیخمينی به نجف رفتم و با آشنا من ھمراه با نامه ای از آيت هللا طالقانی به آيت هللا ١٣۴٩در آبان . اين تالش ھا بود

نامه در تقويمی جيبی با جوھر نامرئی نوشته شده و چند روز قبل از آن . آيت هللا خمينی بردم برایمحمود دعائی، نامه را سيد 
  ءنامه. بودپذيرفت و کس ديگری در اطاق ن آقای خمينی مرا به طور خصوصی. مخفيانه به خارج ارسال و به ما رسيده بود

نامرئی را با ماده ظاھر کننده آن جلوی آيت هللا خوانا کردم و نامه آيت هللا طالقانی را که بر اساس شناخت او از بنيانگذاران 
سوره کھف، آيه " [ناھم ھدیانھم فتيه آمنوا بربھم وزد : "نامه با آيه ای از سوره  کھف .سازمان تھيه شده بود به آقای خمينی دادم

نامه از آيت . ) ١(شروع می شد  –يعنی آنھا جوانانی ھستند که به پروردگارشان ايمان آورده اند و ما بر ھدايتشان افزوده ايم  ]١٣
  .هللا ميخواست که به ھر نحو صالح می داند مانع از تحويل برادران زندانی ما از طرف رژيم عراق به ايران گردد

خود ضمن ذکر اين قضيه، نه نام آيت هللا طالقانی را بر زبان آورد و نه آيه  ١٣۵٩تيرماه  ۴، آيت هللا خمينی در سخنرانی ]پاورقى[
ٌ کلمه  .آخر خواند به قران را تا معنا می دھد و مصداق آن بر اساس نامه آيت هللا  "ايمان آورده اند"را که " آمنوا" او مشخصا

  )پيکار! (ھستند، نخواند" مجاھدين "طالقانی 

خوب، من چه بايد : "کرد و از من پرسيدتأييد  ز اطمينانی را که آقای طالقانی داده بود و نيز صحت امضای نامه را آيت هللا رم
فقط کافی است شما به عراقی ھا پيغام دھيد که خبری دريافت کرده ايد که ": بکنم؟ من در پاسخ حداقل تقاضا را مطرح کردم و گفتم

ً اقدام می کنيميد که ما خود ينمال به اخبار بعدی از ايران بصيل قضيه را موکواينھا جاسوس رژيم شاه نيستند و تف  و اضافه "راسا
 ."به سوی پايگاه ھای انقالب فلسطين بوده اند و من نيز از پايگاه ھای الفتح نزد شما آمده ام اين برادران در راه سفر"کردم که 

اگر اقدامی کند ممکن است ":آقای خمينی گفت . او بود برایه فرصت طرح آن در آن روز، نه آيت هللا از ايدئولوژی ما پرسيد و ن
آنھا زير شکنجه شديد قرار دارند و در ": را نمی توانستم قبول کنم و گفتم" بدتر شدن"من  ."(!)بدتر شود )زندانيان(آنھا  برای

ه ھيچ کمکی به ما نشد بدون اين که کوچکترين ولی وی نه در آن تماس و نه بعد از آن حاضر ب". معرض تحويل به ايران ھستند
البته چند روز پس از آن مالقات اول، آيت هللا توجيه ديگری . اطالعی از به اصطالح اشکاالت اعتقادی ما در آن زمان داشته باشد

از سوی آنان به  تقاضای متقابلی تابکند  يیضانمی خواھد از عراقی ھا تقا"اين عدم موضعگيری مطرح نمود و آن اينکه  برای
از دولت عراق محسوب نمی شد و اضافه می کنم که آيت هللا از " تقاضا" ی خواستم،واضح است که آنچه من م". دنبال داشته باشد

ت اين موضوع را در قسمشايد . پيشنھادی من نبود" پيغام"مانع  در عراق بر خوردار بود که –ھرچند غير رسمی  –امتيازاتی 
  .توانم شرح دھمباحبه  بيشتر ھای بعدی اين مص

پيوسته است و گرفته اند آقای دعائی که امروز به خيل ضد انقالبيونی که کمونيست ھا و مجاھدين را زير شالق تھمت و تکفير 
 –حتی آيت هللا خمينی  –ناميده است خوب به ياد دارد که چقدر بی آنکه کسی " منافقانه"تالش ھای انقالبی ما در آن سال ھا را 

برادران ما کوشيد و باز می داند که سر انجام، تماس ما با الفتح و  ءمتوجه شود، خودش در راه آزادی و جلوگيری از شکنجه
او به يادش ھست که چقدر از اين موضع . و آزادی آنھا گرديد ]به ايران[ وساطت نماينده آن سازمان، مانع تحويل آن برادران

که  ١٣۴٩آقای دعائی به ياد دارد که از ھمان سال . گريه کرده است ــبه قول خودش  ــی نزد او گيری آيت هللا ناراحت بود و حت
ً من او را در نجف ديدم و رفتار انقالبی و تشکيالتی من و ديگر برادران که آن را  می " ايده آل ھای اسالمی اش"منطبق بر دقيقا

برنامه  يیاو به يادش ھست که ده ھا گفتار راديو. قرار می داد تأثيرت او و برخی ديگر از دوستانش در نجف را چقدر تح ،دانست
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را که او از راديو بغداد اجرا می کرد، من به اتکاء آموزش ھای سازمانيم می نوشتم و آيت هللا خمينى ھم " نھضت روحانيت"
آن  برایکه ھمکاری در نوشتن گفتار ھرگز کلمه ای در نادرست و غير اسالمی بودن آنھا به او نگفت و باز او به يادش ھست 

از جانب ما ھمچنان ادامه ) ١٣۵٣اواخر (دائر بود  –بمدت چند ماه  –" روحانيون مبارز"برنامه و نيز راديو ديگری که بعدھا بنام 
  .داشت

 ،لقه می زدندآقايان خرده بورژواھايی که تا ديروز بر اساس نيازھای محدود مبارزاتی شان گرد ما ح: به طور کلی می گويم
امروز که به قدرت رسيده و به خدمت بورژوازی در آمده اند از ھمين موضع ضد انقالبی، عليه ما لجن پراکنی می کنند، ما را 

می خوانند و واقعيات جنبش خونبار گذشته را در جھت منافع محدود طبقاتی خويش مورد تحريف و انکار قرار می " فريبکار"
  .دھند

نکرد، تأييد  اما آيت هللا اگر مجاھدين را  .يافتبه او ادامه ، له نشريات خودمانمنجم ،ا آيت هللا، دادن اخبار جنبشباری، تماس ما ب
  .را بعداٌ خواھم داد" چرا"ھرگز تکذيب ھم نتوانست بکند، چرا؟ پاسخ اين 

۶ 

  .١٣-١۴ص ، ص١٣۵٩مھر    ٢٨ال دوم، دوشنبه س ٧٧پيکار شماره 

که به حمايت از مجاھدين خلق به او است از کسانی سخن گفته ) تير ماه ۴مورخ (در ھمان سخنرانی خود  یآيت هللا خمين :پيکار
ً . جاھدين را خواستار شده اندنامه نوشته و حمايت از م داده و اغوا کرده " فريب"آنھا را  آيت هللا گفته است که مجاھدين ضمنا

  خاص تماس بر قرار شده بود؟توضيح شما چيست؟ و به چه منظور با آن اش .بودند

در آن زمان (قابل توجھی از اعضای سازمان ما يعنی پيش از آنکه تعداد  ١٣۵٠مقدمتا اشاره کنم که قبل از شھريور : رفيق تراب
ٌ اکثر اعضای رھب) مجاھدين خلق فتند با برخی از روحانيون که بطور نسبی انديشه ری آن به اسارت پليس شاه خائن بيو تقريبا

دستيابی به مفاھيم قرآن "ور ظدند تماس داشتيم و از آنھا به منارزاتی داشتند و برداشت ھای مترقيانه ای را از اسالم ارائه می دامب
از آنان نمی توانيم ولی بايد بگويم که در ھمان زمان ما به اين نتيجه رسيده بوديم که به ھيچوجه  ؛کمک می گرفتيم" و نھج البالغه
ما به گرايش . ما به عھده بگيرند برایرا " تدوين ايدئولوژی انقالبی اسالم"خودمان  اشيم که به اصطالح آن روزِ انتظار داشته ب

ما به سمت حل تضادھای گرايش موضع طبقاتی ما و . م، نقطه افتراق ما و آنان را تشکيل می دادسقبول برخی از اصول مارکسي
ما ) و سمتگيری جنبه کامالٌ علمی نداشت، بلکه شديداٌ به ايده آليسم آغشته بوديش گراھرچند اين (درون جامعه به نفع زحمتکشان 

م و ماترياليسم تاريخی را در ييپيگير عليه امپرياليسم و لغو استثمار سخن بگو ءرا بر آن می داشت تا آنجا پيش رويم که از مبارزه
  .ليسم ديالکتيک قبول ماترياليسم تاريخی معنا نداردالبته روشن است که بدون ماتريا. تحليل ھايمان مبنا قرار دھيم

او را می " قرآن از پرتوی"نه کتاب مثالً نزديکترين فرد به ما آيت هللا طالقانی بود ولی در مورد او نيز  ،از ميان روحانيون
يل اين قضايا اينجا صح و تفبه ھرحال چون جای شر. ش راا "اسالم و مالکيت"دھيم و نه کتاب  م مبنای کل بينش خود قراريتوانست

نيست از آن می گذرم و در عين حال به اين نکته نيز اشاره می کنم که ما از مواضع مبارزاتی آنان ھرچند بسيار اندک بود تا آنجا 
مايت ح ،بر می آمد نی و مخفی بودن خود را می گذراندخفقان از دست سازمان ما که مرحله جنيشرايط که در توان داشتيم و در آن 

پس از تبعيد آيت هللا خمينی به عراق شايد اولين اعالميه او پس از چند سال، اعالميه ای بود در حمايت از انقالب . می کرديم
ما اين اعالميه را ترجمه و در تعداد قابل توجھی تکثير . صادر شده بود ١٣۴٧فلسطين و به ويژه الفتح که ھمزمان با حج در سال 

کمک به  برایقابل توجھی بخشيد و صندوقی  تأثيرنيز محسوب می شد که شرايط اولين کار تبليغی ما در آن و پخش کرديم و اين 
  .طور مخفيانه در تھران ايجاد شد

ته محدود تشکيالتی خود بيرون به سازمان وارد آمد، سازمان تصميم گرفت که از پوس ١٣۵٠پس از ضربه ای که در شھريور 
تبليغی وسيع افشا نمايد و با تماس با برخی از مراجع و روحانيون و افراد مبارز و بيان مواضع عام رژيم را طی فعاليت  ،آيد

مانع آن شود که رژيم خونخوار شاه انقالبيون اسير را احياناً سياسی و اعتقادی خود، حمايت آنان را از مبارزين در بند جلب کند، و 
ند و با استفاده از گمنامی آنھا و اھدافشان ھرگونه تحريفی در مورد افکار و فعاليت در زير شکنجه يا در ميدان اعدام به قتل برسا

  .ھای مبارزاتی آنان به عمل آورد

که تا آن زمان در آن سال ھا بی سابقه  ،نقش بسيار فعاالنه و افشاگرانه ای اده ھای زندانيان و شھدای سازمانخانو ،در اين ميان
بر پا کردند که بيان آنھا فرصت ديگری می  در قم، تھران وشھرستان ھا حصن ھا و جلسات متعددیداشتند و مسافرت ھا و ت ،بود

در ادامه اين سياست افشاگرانه و بسيج توده ای، سازمان با برخی از اشخاصی که در آن زمان و در چار چوب اھداف  .خواھد
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از اھداف انقالبی سازمان مطلع شده  و غيرمستقيم نھا که مستقيمداشتند تماس گرفت و آ ود با رژيم شاه تضاد و مبارزه ایطبقاتی خ
  :آيت هللا خمينی کردند برای يیبودند منجمله اقدام به ارسال نامه ھا

  .سحابی  به آيت هللا نوشته بود يک نامه را مھندس عزت -

ين نامه نويسنده نه تنھا از مجاھدين خلق در ا. نامه ای مفصل از ھاشمی رفسنجانی بود که نسخه ای از آن را خودم به نجف بردم -
حمايت آيت هللا را از مبارزين خواستار شده  هبه خوبی ياد کرد) سعود احمد زادهخصوص رفيق شھيد مه ب(بلکه از فدائيان خلق 

ً در اينجا باز ھم به تغيير موضع رفسنجانی و امثال او بايد اشاره کنم که . بود را به دست گرفته و به  به دليل آنکه امروز قدرت دقيقا
مواضع گذشته خود را از ياد برده و در سخنرانی ھای خود به کمونيست ھا و مجاھدين  ،اند صف بورژوازی و ضد انقالب پيوسته

  .لجن پراکنی می کنند

  .آقای مطھری ھم سفارشی شفاھی به آيت هللا کرده بود -

از آيت هللا خواسته بود به نفع آنان اقدام نمايد و  ،از مجاھدين زندانیتأييد ن ضم ،نامه ای مھمتر از آيت هللا منتظری بود که در آن -
نامه آيت هللا منتظری خطاب . (اين نامه را خودم به نجف بردم .البته در آخر ھم تصميم را به خود آيت هللا خمينی محول نموده بود
  ).توانند مالحظه کنندبه آيت هللا خمينی را خوانندگان پيکار در حاشيه اين مصاحبه می 

چندين نفر از مجاھدين زندانی به عنوان مسلمانان پاک و مبارز ياد  ، ازاعالميه ای نيز از آيت هللا بھاءالدين محالتی بود که به نام -
  .آيت هللا خمينی ھيچ جواب مثبتی به آن نامه ھا نداد. کرده بود

  .و به سازمان کمک می کرد. می ناميد" شھيد"ه را قاضی در تبريز، مجاھدين اعدام شد ھمچنين آيت هللا -

من مثال ھای فراوانی دارم که ھمگی براساس تحليلی که در قسمت ھای قبلی مصاحبه اشاره کردم نشان می دھد که  بسياری از 
وامفريبی را از مخالفين امروز کمونيست ھا و مجاھدين، موضع گذشته شان را به نفع ضد انقالب تغيير داده اند و بايد ماسک ع

  .توده ھا روشن کرد برایچھره آنان دريد و حقايق را 

، دعائی، بھزاد نبوی و ديگران ما می و کسانی امثال ھاشمی رفسنجانیاطالعات و جمھوری اسالھای آيت هللا خمينی و روزنامه 
اين اتھامی است به . متھم کرده اند" اریفريبک"فعاليت می کرديم به ) مجاھدين خلق(را که در آن سال ھا در يک سازمان انقالبی 

من برعکس، اين حمالت گسترده و ارتجاعی عليه کمونيست ھا و مجاھدين را فريبکاری بزرگی می دانم که با . غايت نادرست
می  شکل مار را بر ديوار" مار"به شيوه ھمان کسی که بجای نوشتن کلمه  ،استفاده از ناآگاھی ھا و توھم ھای موجود در جامعه

  .اينان نيز به فريب مشغول اند ،ی نادان را می فريفتمکشيد و مرد

آماده می کرديم ودر اين راه  انقالبیمبارزه ای سخت و  برایتشکيالتی مداوم و مخفی، خود را  ـما پس از چندين سال کار سياسی 
بر دشمن که عبارت از امپرياليسم و رژيم ما به درستی معتقد بوديم که در برا. خطرات و زحمات زيادی را تحمل نموده بوديم

که فکر می کرديم در اين راه با ما  يیسرمايه داری وابسته شاه خائن بود بايد ھمه نيروھای خلقی را بسيج کنيم و از کليه نيروھا
ياری و پشتيبانی او  با توجه به سوابق ضديت او با شاه، جلب ،علت تماس ما با آيت هللا خمينی. ھدف مشترکی دارند، ياری بخواھيم
تحقق آرمان "ما آزادی و بھروزی توده ھای زحمتکش و به تعبير آن روزمان . رژيم شاه بود ودر مبارزه عليه امپرياليسم آمريکا 

  .را ھدف داشتيم، در صورتی که ھدف ھای مبارزاتی آن اشخاص بسيار محدود و مبھم بود" ھای واقعی اسالم

وگانگی در ايدئولوژيمان، در عين حال که اختالف بين اھداف و برنامه ھای خودمان با اھداف آيت هللا خاطر ھمان التقاط و ده ما ب
و طالبی که از خانواده ھای  اوما حتی بين . خمينی را درک می کرديم ولی نسبت به نقاط اشتراک او با خودمان دچار توھم بوديم

و ھنوز دستشان به سفره رنگين سرمايه داران نرسيده بود، فرق می گذاشتيم ) نظير ھمين آقای دعائی(زحمتکش به پاخاسته بودند 
در عين حال چون  .مارکسيسم لنينيسم داشتيم ازبود که  یو اين ناشی از پايگاه طبقاتی مان و به برکت ھمان برداشت ھای ناقص

سانی که تضادشان با رژيم و امپرياليسم در سطح درک کاملی از تحليل علمی و طبقاتی دارا نبوديم، نسبت به نيروھای نا پيگير و ک
و تأييد  آيت هللا خمينی می تواند درک و موضع ما را نسبت به مسائل مبارزه مورد  مثالً محدودی بود دچار توھم می شديم که 

  !حمايت قرار دھد

ھميديم و در اين راه خود را با ھرکس که و مبارزه آشتی ناپذير با رژيم را می ف" جھاد"باری، وقتی ما به اسالم نگاه می کرديم، 
رجوع  شود به (ھمراه می دانستيم  ــمنجمله کمونيست ھا  ــ در راه مبارزه با امپرياليسم و رژيم دست نشانده شاه مبارزه کند

که ما آن را ، در صورتی که از ھمان اسالم )١٣۵٢، "درباره اتھامات اخير رژيم"دفاعيات مجاھد شھيد علی ميھن دوست و مقاله 



٣٢ 

 

ن خرده ييما مبارزه اقشار متوسط و پا. ايدئولوژی خود تلقی می کرديم، سايرين بر اساس ماھيت طبقاتی شان درکی ديگر داشتد
بورژوازی تحت ستم را نمايندگی می کرديم که ھر روز تحت فشار سرمايه داری وابسته به سمت طبقه کارگر رانده می شد در 

ی عليرغم تضادش با سلطنت، قشر خرده بورژوازی مرفه سنتی را نمايندگی می کرد و منادی حکومتی صورتی که آيت هللا خمين
اعتقاد داشته کامالً مشخص می شود و مھمتر از اينھا او به اصل مالکيت خصوصی بر وسايل توليد " واليت فقيه"بود که با ويژگی 

) مجاھدين(تھيه شده بوسيله سازمان " اقتصاد بزبان ساده"اينکه کتاب  علت. آن قائل باشد برایو دارد و محدويتی ھم  نمی تواند 
. آن کتاب بر الغاء استثمار بودتأکيد از طرفداران سازمان ناراحتی و مخالفت بر می انگيخت، ھمين مسئله  برخیاينقدر بين 

  ).و آغشته به التقاط بود حل مسئله استثمار را نمی توانست ارائه دھد برایھرچند آن کتاب، محققاٌ طرحی علمی (

با آيت هللا خمينی، اصول نظرات و  يیما تصميم گرفتيم طی تماس ھا ١٣۵٠در بھمن ماه سال  ،شما گفتم برایدر ادامه سياستی که 
ته آيت هللا خمينی و روزنامه ھای اطالعات و جمھوری اسالمی و راديو و کسانی که از پش. بينش خود را با ايشان در ميان بگذاريم

انقالب دمکراتيک و  اند و خويش و طبقه شان منبر و تريبون ساخته و به فريب توده ھا پرداخته برایھای اجساد شھيدان انقالب 
متھم می نمايند و ابراز می کنند که گويا " فريبکاری"ضد امپرياليستی خلق را ھر چند موقت از پيشروی مانع گشته اند، ما را به 

ٌ بيان می کرديم! سائل اعتقاديمان دروغ می گفته ايمما در گذشته در طرح م ما روی پای خود . ما درک خود را از اسالم صريحا
اين منطق مبارزه . مبارزه کردن اجازه از کسی نمی خواستيم برایيا  ه با امپريالسم نبوديمما مقلد کسی در امر مبارز. ايستاده بوديم

سازمان ھای . ريش سفيدان قوم نمی ديد ءهزل می گرفت و ھيچ نيازی ھم به اجاالبی شکطبقاتی بود که در آن سال ھا ھسته ھای انق
مان ھای انقالبی را فرمايشی سازاما روزنامه اطالعات که . يپاشديب کسی ازھم مذاجازه کسی بوجود آمده و نه با تکانقالبی نه با 

سر مقاله ! (ان مجاھدين را وعده متالشی شدن می دھدمی پندارد، وقيحانه يک روز پس از سخنرانی آيت هللا خمينی، سازم
  ).تير ۵اطالعات 

جلساتی با آيت  ١٣۵٠باری، ما بر اساس ھمان بينش و سياستی که ذکر کردم و با ھمان توقع محدود اما آغشته به توھم، در بھمن 
در زمينه ايدئولوژی، استراتژی مبارزه  را نظرات سازمان) برادر مجاھد ما در آن زمان(هللا خمينی داشتيم و رفيق حسين روحانی 

خود . آيت هللا بيان کرد برایبه تفصيل ... مسلحانه و تحليل از وضع جامعه، تاريخچه انقالبات اجتماعی و ضد امپرياليستی و 
  .رفيق، با دقت بيشتری به اين سئوال شما می تواند پاسخ دھد

  در حاشيه مصاحبه

وشت كه به دليل شرايط ھجرى قمرى، نامه اى به آيت هللا خمينى ن ١٣٩٢مطابق با  ١٣۵١ل آيت هللا حسينعلى منتظرى در سا
 رجايى] محمد على[ اين نامه را . در نامه ذكر نشده و در امضا نيز به ذكر حروف اول اسم اكتفا شده است" خمينى" ءپليسى كلمه

تاجر  جواد رفيق دوستدين سمپاتى داشت به دست آورده و كه در آن زمان معلم مدرسه بود و نسبت به مجاھ) نخست وزير فعلى(
اشخاص اخير مانند بسيارى . موز در ميدان تره بار تھران كه در حال حاضر پست مھمى در سپاه پاسداران دارد به خارج برد

درت در صف ديگر كه در گذشته افتخارشان اين بود كه براى مجاھدين خدمتى انجام دھند، امروز پس از به دست گرفتن ق
اينك متن نامه را مى آوريم . ندبورژوازى و ضد انقالب قرار گرفته اند و كينه توزانه به كمونيست ھا و مجاھدين خلق مى تاز

  ). تاكيدھا و يادداشت ھاى داخل پرانتز از ماست(

  باسمه تعالى

  مى مدظله العالىظحضرت ايت هللا الع

گرفتارند  جوان ھاى مسلمان و متدينچه اطالع داريد عده زيادى از ساند، چنانپس از تقديم سالم و تحيت به عرض عالى مى ر
امروز در مجلس شورا براى آنان . (عرض خطر اعدام قرار گرفته اندو عده اى از آنان در م!") مرگ بر منافقين"حاال مى گويند(

عميق آنان بر احكام و معتقدات مذھبى معروف و تصلب آنان نسبت به شعائر اسالمى و اطالعات وسيع و !) تقاضاى اعدام مى كنند
اين ! آيا مى بينيد حرف ھاى ديروز و امروز آقايان چقدر با ھم تفاوت دارد؟( مورد توجه ھمه آقايان و روحانيون واقع شده است

الد اقداماتى براى ب ءو بعضى از مراجع و جمعى از علما) ...ن است كه در مصاحبه شرح داده شدهيقا انعكاس موضع طبقاتى آنادق
آنان  ءو حفظ  دما تقويتو  تأييد جا و الزم است از طرف حضرت عالى نيز در ب .ان كرده اند و چيزھايى نوشته شدهتخلص آن

" مخالفين. ("آنان را منحرف قلمداد كنند مخالفين سعى مى كنند چون .ضرورت داردعنى در شرايط فعلى ماين . چيزى منتشر شود
در . استالى حضرتعالبته كيفيت آن بسته به نظر !) اه بود و آقايان امروز جاى آن را گرفته اند و مخالف شده اندآن روز، رژيم ش
  .خير مى باشم ءعالى ملتمس دعاخاتمه از حضرت

  والسالم عليكم و رحمت هللا و بركاته
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مى  ى عاليقدر و مراجع و مجتھدين عظام، ديروز چنينفقيه ھا .اتى، حيا و رودربايستى نمى شناسدحفظ منافع طبق! آرى، آقايان(
شما به اعتبار موضع طبقاتى تان كه در تضاد با قدرت حاكم قرار داشت، !". ما فريب خورده بوديم" گفتند و امروز فقط مى گويند

و خيره و مبھوت به آنھا  عجز خود و ايدئولوژى خود در مبارزه با رژيم شاه را در رشادت مجاھدين و ديگر انقالبيون مى يافتيد
  !).اشان خط و نشان مى كشيدھمى ناميد و براى زنده " دزد"مى نگريستيد ولى امروز، شھداى آنان را 

٧  

  .١٣-١۴ص ، ص١٣۵٩آبان  ۵سال دوم، دوشنبه  ،٧٨پيکار شماره 

ينی، مضمون و نتايج اين مالقات در رفيق روحانی، قبل از اينکه من سئواالت خودم را درباره مالقات شما با آيت هللا خم: پيکار
اطالع خوانندگان نشريه پيکار، از شما بخواھم تا درباره عواملی که موجب مسافرت شما در  برایميان بگذارم، می خواستم 

  .به خارج از کشور گرديد توضيحاتی به ما بدھيد ١٣۴٨شھريور سال 

که بنيان گرفت،  ١٣۴۴ايران، از ھمان ابتدا يعنی شھريور  ھمانطورکه اطالع داريد سازمان مجاھدين خلق: رفيق روحانی
ضرورت مبارزه مسلحانه و اعمال قھر انقالبی را در قبال دشمنان خلق يعنی امپرياليسم و رژيم  منفور پھلوی، به عنوان يکی از 

رفرميستی و اصالح طلبانه که در  و نقد و رد شيوه ھای مسألهقرار داد و توضيح اين تأکيد اصول  خدشه ناپذير اعتقادی اش مورد 
آن زمان از سوی حزب توده و جبھه ملی و نھضت آزادی مورد تبليغ قرار می گرفت يکی از مضامين اصلی آموزش اعضای 

  .سازمان را تشکيل می داد

بااليی آن به ھای  ، از جمله مباحث مھمی که در درون سازمان و در رده١٣۴٧سال پس از بنيانگذاری سازمان يعنی در سال  ٣
در ھمين سال . جامعه ايران و به اصطالح تعيين خط مشی تاکتيکی بودشرايط قھر در  مسألهبرخورد مشخص با  د،بحث گذاشته ش

ده بايد دشمن و و طی بحث ھای متوالی و مفصل در جمع ھا و رده ھای بااليی سازمان، به اين نتيجه رسيديم که به ھر نحو که ش
عملی شود که  شرايطیيسات آن را مورد حمله مسلحانه قرار داد و اين حمالت و ضربات می بايست در سأنيروی انسانی و ت

سازمان تا حد معين و الزمی به کسب آمادگی نظامی نائل آمده و در عين حال دشمن کوچکترين اطالعی از وجود سازمان، آمادگی 
  .نظامی و برنامه عملياتی آن نداشته باشد

آن روزمان از  يیفرصت آن را دارم و نه جای آن ھست که بخواھم به نقد و بررسی ديدگاه و بينش خرده بورژوامن در اينجا نه 
مسئله قھر انقالبی و مفاھيم تاکتيکی و استراتژيکی آن و رابطه آن با مبارزه طبقاتی توده ھا و سطح اين مبارزه و مھمتر از ھمه 

اين خود بحث جداگانه و در عين حال بسيار با . ھبی و التقاطی سازمان مجاھدين بپردازمرابطه اين ديدگاه و بينش يا ايدئولوژی مذ
  .اھميتی است که بايد جداگانه مورد توجه قرار گيرد

به ھر حال، سازمان مجاھدين خلق در آن زمان، پس از تعيين خط مشی تاکتيکی خود و در ھمين رابطه مسئله تدارک و آمادگی 
 در چارچوب ھمين برنامه قرار شد. در دستور کار خود قرار داد و به برنامه ريزی در اين زمينه پرداخت نظامی را بطور فوری

آموزش نظامی عده ای   برایالزم شرايط تماس گرفته شود و " الفتح"قبل از ھر چيز با انقالبيون فلسطين و در آن زمان سازمان 
  .ی فراھم گرددھای فلسطينه از اعضا و کادرھای سازمان در اردوگا

در  ١٣۴٨اولين اقدام و کوشش جھت ارتباط و مالقات با سازمان الفتح توسط خود من صورت گرفت و من موفق شدم در آذر ماه 
چندين مالقات ) ونيسم در پاريس به شھادت رسيديھکه بعدھا به دست عمال ص(الفتح   نماينده سازمان" محمود ھمشری"پاريس با 
قات ھا متاسفانه به دليل عدم پيگيری شھيد محمود ھمشری به نتيجه قطعی نرسيد و بعدھا از طريق ديگری اين مال. داشته باشم

زمينه مالقات با اعضای رھبری اين سازمان به ) از شيخ نشين ھای خليج فارس(يعنی تماس با نمايندگان سازمان الفتح در قطر 
) اردن(ايندگان سطح باالی سازمان مجاھدين و سازمان الفتح در عمان ميان نم ١٣۴٩ن ااين مالقات در اوايل تابست. آمد دست

  .تعھد ھرگونه کمک نظامی را در حيطه امکاناتشان نسبت به ما پذيرا شدند) سازمان الفتح(صورت گرفت و آنھا 

شی به اردوگاه ھای گذراندن دوره آموز برایبه دنبال چنين تعھد ھمکاری ای، تعداد قابل توجھی از اعضا و کادرھای سازمان 
ً فلسطينی گسيل شدند که پس از پايان دوره آموزش نظامی  در ھمين رابطه  تعدادی از اعضا و . به ايران مراجعت کردند غالبا

ً کادرھای سازمان که  و سپس  ريافت گذرنامهجھت د ١٣۴٩اوايل تابستان  ،دانشجو يا به تازگی فارغ التحصيل شده بودند غالبا
آنھا با تحمل زحمات و مشقات بسيار موفق شدند به عنوان . گاه ھای فلسطينی از طريق قاچاق عازم دبی شدندردوپيوستن به ا
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گذرنامه بگيرند، ولی درست يک روز قبل از مسافرتشان به بيروت يعنی ششم مرداد ] با شناسنامهء جعلی[کارگر مھاجر ايرانی 
  .ريد لباس توسط پليس دبی دستگير و زندانی شدند، شش نفر از آنھا در بازار دبی و ھنگام خ١٣۴٩ماه 

دستگيری اين افراد بالفاصله توسط يکی از اعضای سازمان که بطور تصادفی در دبی از اين جريان با خبر شده بود، به تھران 
می شد، کوشش  اطالع داده شد و سازمان با توجه به اھميت حفظ جان اين افراد و خطرات ديگری که از اين طريق متوجه سازمان

جمع  بودم، طی يک نشست خود تصميم گرفترھايی آنھا آغاز کرد و کميته  مرکزی سازمان که من نيز جزء آن  برایوسيعی را 
ويژه ای را به اين کار اختصاص دھد و اين جمع به طور مستقل در خود محل يعنی دبی ترتيب آزادی زندانيان را به ھر شکل 

بر عھده من گذاشته شد، و من در  مجاھدين اين جمع و فعاليت آن از طرف کميته مرکزی سازمان مسئوليت .ممکن فراھم سازد
به دبی مسافرت کردم و در فرصت کوتاھی اين جمع با شرکت شھيد رسول  ١٣۴٩شھريور  ١١رابطه با اين مسئوليت در روز 

اين جمع فعاليت دو ماھه . ود من در دبی استقرار يافتو خ] فتح هللا خامنه اى[مشکين فام، مجاھد صادق دربندی، يک رفيق ديگر 
کمک ھايی که از طرف ديگر ھمرزمان مجاھد صورت می گرفت، موجب گرديد تا تمامی راه ھای  لھمراه با سيدر دبی 

، ھر و موقعيت ھای مختلفی که می توانست بوجود آيدشرايط مجاھد زندانی  مورد بررسی قرار گرفته و متناسب با  ۶استخالص 
  .يک از اين طرح ھا مورد استفاده قرار گيرد

مبنای کار را بر اين گذاشتيم تا از طريق دخالت  ،ی و مسلحانه را مورد توجه داشتيمحال که شيوه ھای تعرض عين ما در ابتدا و در
المکان از تحويل حتی ا ،يردر پرونده و موارد اتھامی مجاھدين اس) ثر بودؤبی کالمشان مدر مقامات دولتی د که(عناصر فلسطينی 
ما در اين زمينه کوشش وسيعی را آغاز کرديم و به پيشرفت ھای زيادی ھم نائل شديم، . سپرده شاه خود داری شودآنھا به رژيم سر

 ما در خالل .ھرچه سريعتر آنھا را تحويل بگيرداما به يک باره متوجه شديم که رژيم شاه با اطالع يافتن از موضوع، قصد دارد 
مطلع  در بند به ايران و جزئيات آن تماس ھای دائمی و در عين حال مخفی ای که با زندان داشتيم، از برنامه استرداد مجاھدين

، موفق شديم طرح ربودن ھواپيمای دو موتوره ای را که )ساعت ٢٠فقط (شديم و عليرغم فرصت کوتاھی که در اختيار داشتيم 
اين طرح توسط اجرای به اين ترتيب با  .گذاريمببه بندر عباس منتقل نمايد به مورد اجرا  قصد داشت مجاھدين اسير را از دبی

رفيق سيد جليل سيد احمديان : مجاھد زندانی بنام ھای تن شھيد رسول مشکين فام، مجاھد صادق سادات دربندی و خود من، شش
ی ھا، رفيق محسن نجات حسينی، رفيق حسين خوشرو، ، رفيق کاظم شفيع)عضو فعلی سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر(

مجاھد شھيد محمود شامخی و مجاھد موسی خيابانی، در حالی که به شکنجه گاه ھای اھريمنی ساواک گسيل می شدند، آزاد 
  . گذراندن دوره آموزش نظامی به اردوگاه ھای فلسطينی پيوستند برایگرديدند و 

 شکنجه شدن مسألهدارم و فکر می کنم برخی از مردم نيز در جريان آن قرار گرفته باشند، آن طور که من اطالع ! رفيق: پيکار
   .  از شما می خواھم تا در اين مورد اگر توضيحاتی داريد بدھيد. است بغداد عراق در زندان یشما و ھمرزمانتان توسط رژيم بعث

ماھيت رژيم بعثی عراق و  ازجاھد اسير در دبی، کم و بيش از ھمان ھنگام برنامه ريزی جھت آزاد ساختن شش م: رفيق روحانی
آنھا می زد با اطالع بوديم و به ھمين دليل  از موضع گيری ھای سوداگرانه آن در قبال نيروھای انقالبی که به ظاھر دم از حمايت

اما اين طرح . رفته بوديمدر نظر گ) يمن جنوبی(خود را جمھوری دمکراتيک يمن  يیدر طرح اوليه ای که داشتيم، مقصد نھا
گيری می کرد و اين يک سوخت) سعودی(ھواپيمای ما در رياض بر اساس اين طرح می بايستی اشکاالتی بود، چرا که دارای 

به اين ترتيب . ريسک کامل بود و طرح ما را به  احتمال زياد دچار شکست می کرد و لذا ما نمی توانستيم اين طرح را پياده کنيم
ه قدرت پرواز ھواپيمای دو موتوره ھيچ راھی جز رفتن به بغداد وجود نداشت و حتماٌ اطالع داريد که طی اين مسير نيز با توجه ب

مرکز (که کوتاه ترين مسير بود ھشت ساعت بطول انجاميد، آن ھم با مخاطرات متعدد چه در ھنگام سوختگيری در فرودگاه دوحه 
  .توسط جت ھای جنگنده کويت در آسمان اين شيخ نشين و چه در موقع محاصره ھواپيمای ما) قطر

. به ھرحال بالفاصله پس از ورود به بغداد، مقامات عراقی ما را به محلی که در ساختمان وزارت دفاع قرار داشت ھدايت کردند
يمی بغداد بردند و ھنوز چند ساعتی از ورود ما به اين محل نگذشته بود که ما را به طور جداگانه به يکی از زندان ھای قد

آنھا با توجيه اينکه ما را نمی شناسند و نسبت به ما . که ھمراه با فحاشی و شکنجه بود، شروع کردندرا بالفاصله بازپرسی از ما 
. به عنوان مثال، مجاھد شھيد رسول مشکين فام را تا سر حد مرگ شکنجه کردند .مشکوکند، بدترين فشارھا را به ما وارد کردند

خود مرا تا آنجا شکنجه دادند که مدت ھا در . موسی خيابانی را چند بار با شليک گلوله در کنار سر او تھديد به مرگ کردند مجاھد
. رفيق حسين خوشرو را ساعت ھا به سقف آويزان کردند و در مقابل چشم من او را شکنجه دادند. ھمان بغداد در بيمارستان بودم
دادند که از ھوش می رفت و تن مجروح و نيمه جان او را به سلول می می ھای شب آنقدر شکنجه  رفيق کاظم شفيعيھا را در نيمه

  .آوردند

دخالت آيت هللا خمينی  برایاين وضع تا چند ھفته به طول انجاميد، تا آن که با کوشش و پيگيری سازمان و پس از آن که تالش ما 
لسطين در بغداد ھمراه با رفيق تراب حق شناس با مسئولين عراقی ديدن کرده و به نتيجه نريسده بود، نماينده سازمان آزاديبخش ف
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آن دو در ھمان زندان به ديدن ما آمدند و از اين به بعد مقامات عراقی مجبور به عقب نشينی شده و دست از شکنجه و بد رفتاری 
متقاعد کنند که در ھمان عراق بمانيم و به قول خودشان در نسبت به ما برداشتند و از اين ھنگام کوشيدند که با انواع حيله ھا ما را 

عراقی ھا بارھا توسط عنصر جاسوسی بنام محمود پناھيان که دستيار تيمور بختيار در عراق . کنار آنھا با رژيم شاه مبارزه کنيم
کنند، اما ما که به ماھيت کثيف رژيم  بود و با حزب توده نيز روابط بسيار خوبی داشت، کوشيدند تا ما را به ماندن در عراق متقاعد

داشتيم با قاطعيت تمام در برابر اين کوشش توطئه گرانه آنھا ايستادگی کرديم و برنامه ھای پناھيان مزدور و عراقی  يیعراق آشنا
ھت پيوستن به ھا را نقش بر اّب ساختيم و از آنھا مصرانه و سرسختانه خواستيم که ھرچه سريعتر ترتيب خروج ما را از عراق ج

  .اردوگاه ھای فلسطينی فراھم کنند

مقامات عراقی وقتی فھميدند که ما به ھيچ قيمتی حاضرنيستيم در برابر فشار و تطميع آنھا تسليم شويم و به آنان امتيازی بدھيم، 
اھيان تحويل بگيرد، شرط   سخت ناراحت شدند و به نماينده الفتح که سرانجام توانست ما را از دست پليس سياسی عراق و محمود پن

يادم ھست که افسر ضد اطالعات عراق بنام سروان يونس که . کردند که پس اين ھا نبايد در عراق بمانند و ھمين طور ھم شد
پس شما به درد ما نمی "رفتن به فلسطين ديد مشتش را روی ميز کوفت و گفت  برایمسئول پرونده ما بود وقتی سرسختی ما را 

  ".خوريد

معالجه در يکی از بيمارستان ھای نظامی بغداد بستری  برایمدتی  ،از ما نده سازمان آزاديبخش و رفيق تراباز ديدار نماي پس
به دنبال خروج از بيمارستان و قبل از پيوستن  به اردوگاه ھای فلسطينی، پناھيان مزدور بارھا به مالقات ما آمد و کوشيد تا . شديم

متقاعد کند ولی ھر بار سرسخت تر از پيش با  عراق رتيب شده ما را به ماندن دربيازمايد و به ھر ت يکبار ديگر شانس خود را
را مبنی بر مصاحبه راديو و تلويزيونی نيز رد  ما آخرين درخواست او و عراقی ھا پاسخ منفی ما روبرو می شد و گفتنی است که

ٌ به مقاما. کرديم و فعاليت دفتر  ت عراقی جھت  خروج از عراق وارد می آورديم و با کوششو باالخره به دنبال فشاری که مرتبا
به اردوگاه ھای فلسطينی و ساير ھمرزمان مان که  کرده،ر بغداد، موفق شديم عراق را ترک سازمان آزاديبخش فلسطين دنمايندگی 

  .پيونديمت ھا پيش به آنجا رفته بودند، باز مد

واين موضعی انقالبی بود و جز اين ھم از ما انتظار نمی  ،گرانه آنراق و برنامه ھای توطئه ا رژيم عبله، اين بود برخورد ما ب
اما آنھا . و بيش از ھمه شخص آيت هللا خمينی نيز به خوبی می دانند یرفت و اين را ھم تمامی سردمداران رژيم جمھوری اسالم

نيست و در جھت فريب توده ھا می کوشند ما و ديگر نيروھای مقابله با جنبش توده ای و سرکوب نيروھای انقالبی و کمو برای
  !!قلمداد نمايند... عراق و امپرياليسم آمريکا و اصطالح وابسته به رژيم ارتجاعی کمونيستی و انقالبی را به

اق زير شکنجه بوديم و آنھا غافلند از اين که عوام فريبی آنھا تازگی ندارد و قبل از آنھا رژيم شاه نيز در ھمان زمان که ما در عر
البته اگر رژيم  شاه در اين فريب  .عراق و آمريکا و شوروی می کرد پس از آن تا آخرين روز حکومتش ما را متھم به ارتباط با

اما شما و ما ديديم که توده ھا چگونه پاسخ خود را . ھا نيز طرفی خواھند بست کاری ھا و عوام فريبی ھا توانست طرفی ببندد، اين
  ! بدون ترديد سرنوشت اينان نيز جز اين نخواھد بود. ه الطائالت رژيم شاه دادندب

٨  

  .  ١۵-١۶ص ، ص١٣۵٩آبان  ١٢سال دوم، دوشنبه ، ٧٩پيکار شماره 

البته ( خمينی در روز چھارم تير ماه جاری، طی سخنرانی خود از مالقات شما با وی هللا تھمان طوری که می دانيد آي: پيکار
از شما می . سخن گفت ١٣۵٠در نجف و بعدھا آقای دعايی ضمن سخنرانی اش به صراحت از اين مالقات در سال ) نام بدون ذکر

  .م تا داليل و عواملی را که موجب اين مالقات گرديدند، توضيح دھيديخواھ

مجاھدين در روز اول شھريور به دنبال دستگيری و زندانی شدن تعداد بسيار زيادی از اعضا و ھواداران سازمان : رفيق روحانی
و روزھا و ماه ھای پس از آن و در آستانه محاکمه آنان در بيدادگاه ھای رژيم آريامھری و احتمال و حتی قطعيت   ١٣۵٠

رزمان مجاھد ما در داخل کشور طی نامه ای خواستار آن شدند که در اين باره و رھبری و کادرھا به اعدام، ھم یمحکوميت اعضا
ل مربوط به جنبش انقالبی ايران و اوضاع جامعه با آيت هللا خمينی، مذاکره شود و حتی االمکان کوشش شود تا پشتيبانی ساير مساي

ھر چند ضعيف او نسبت به مجاھدين و حمايت از آنھا و جنبش انقالبی ای که در ايران به تازگی پا گرفته بود، جلب گردد و در 
بود که عناصر مختلفی از روحانيت  شرايطی مينه از طرف آيت هللا صادر شود و اين در اعالميه ای در ھمين ز ،صورت موافقت

مترقی در داخل کشور، موضع حمايت آميز از مجاھدين داشته و تنھا آيت هللا خمينی بود که تا آن روز کامال سکوت اختيار کرده 
  .بود
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ير رفيق تراب حق شناس، عليرغم جھان بينی و تفکر التقاطی رزمان ديگر که در آن ھنگام در خارج از کشور بودند، نظمن و ھم
و مذھبی مان که به ھر حال و به نحوی از انحاء ما را دچار خوشبينی نسبت به ميزان پشتيبانی و حمايت آيت هللا خمينی از 

و فکری آيت هللا داشتيم و  و مرزبندی ھای مشخصی که با مواضع سياسی اتمجاھدين و يا مواضع آنھا می نمود، با توجه به اختالف
کردھای او در طول سال ھای گذشته، از ھمان ابتدا چندان ھم به نتايج بيات گذشته خودمان و مواضع و عملھمچنين به اتکاء تجر

م معتقد از نظر ايدئولوژی، ظاھراٌ ھم ما و ھم آيت هللا خمينی به مکتب اسال. مالقات و مذاکره مان با آيت هللا خمينی خوشبين نبوديم
  . برداشتی که مشخصاٌ از موقعيت و منافع طبقاتی ھريک از ما ناشی می شد ؛بوديم اما ھريک با برداشت خاص خود از اين مکتب

آنچه آيت هللا خمينی بدان اعتقاد داشت بی کم و کاست ھمان بينش و تفکر اسالمی به مفھوم واقعی خودش بود و از ھمين رو 
اما ما از اسالم برداشت خاص خودمان . خود و در تمامی ابعادش بطور دگم دفاع کرده و ھمچنان می کندھمواره از اسالم در کليت 

ما از اسالم برداشت می کرديم، در را که آنچه . انقالبی ما و دفاع از منافع زحمتکشان بودگرايش برداشت ما ملھم از  .را داشتيم
  . گ اسالم و مذھب را داشت و ھم رنگ مارکسيسم و فلسفه علمی راواقع  برداشتی التقاطی و دوآليستی بود که ھم رن

) و تا حد کمتری امروز اينھا( آن را بپذيرند، اسالم آن روز ما) و البته که تا کنون نخواسته اند(مجاھدين چه بخواھند و چه نخواھند 
درک ما از تکامل و پيدايش  انسان و از تکامل  .ثر از فلسفه علمی و مارکسيسم که بدان عالقمندی وافری نشان می داديم، بودأمت

اجتماعی و دوران ھای تاريخی آن، مبارزه طبقاتی، نقش تاريخی توده ھا و مقوالت اجتماعی ديگر، ھمچون مقوالت فلسفی و 
مارکسيست و  ، خواه)Monist( ن را ھر متفکر مونيستیاي ه ای از اسالم و مارکسيسم بود واقتصادی درکی کامالٌ التقاطی و ملغم

خواه مسلمان به سادگی درک می کرد و لذا تصادفی ھم نبود که ھم ما و ھم آيت هللا خمينی در ھمان برخوردھای اوليه متوجه 
ٌ بر اينکه آيت هللا به عنوان يک مونيست مذھبی متوجه التقاط فکری ما نيز شده . اختالف فاحشی که با يکديگر داشتيم شديم مضافا

 .بود

اشاره کردم، پذيرش قھر انقالبی و  قبالً که  ھمان طور. ت هللا خمينی بارز بوداختالف ميان ما و آي ،مسائل سياسی ءدر زمينه
و محوری ما بود و  یاعمال آن در قبال دشمنان توده ھا، يعنی امپرباليسم و رژيم خائن و سرسپرده شاه، از جمله  باورھای اصول

در ھمين رابطه آيت هللا خمينی پس از سال . بود) یيھر چند خرده بورژوا(ست انقالبی خط مشی و سياست ما يک خط مشی و سيا
ھا سکوت و مماشات در برابر رژيم خون آشام رضا خان و فرزند مزدورش محمد رضا پھلوی، مبارزه خود را با رژيم پھلوی از 

به مضمون و محتوای سخنرانی ھا و اعالميه اگر شما . ، آن ھم در چار چوب يک مبارزه  مسالمت آميز شروع کرد١٣۴١سال 
ھای آيت هللا خمينی  در آن دوره و حتی بعدھا مراجعه کنيد، مالحظه می کنيد که او در شديدترين نطق و اعالميه  ھای خود ھرگز 

تونس،  از نصيحت کردن و اندرز دادن به شخص شاه و يا سران رژيم ھای اسالمی چون عربستان سعودی، اردن ھاشمی، مغرب،
 دبه عالوه  ما از يا! کوتاھی نمی کند و از آنھا می خواھد تا دست از ظلم و ستم نسبت به مردم کشورشان  بردارند... پاکستان و

آيت  ھای ، عليرغم آن ھمه توصيه١٣۴٩نبرده بوديم که ھمين آيت هللا خمينی در مالقات خود با رفيق تراب حق شناس در آبان ماه 
نفر از اعضای سازمان  ٩سايرين از داخل کشور و عليرغم پيشنھاد و اصرار رفيق ما جھت کمک به آزاد ساختن هللا طالقانی و 

مجاھدين که پس از عمليات آزاد سازی بوسيله ھواپيما، در زندان عراق، تحت شکنجه بودند و حتی امکان داشت به ايران تحويل 
خود  )!( وضع آنھا بدتر می شود اگر از سوی من اقدامی صورت گيرد ھانه کهو به اين ب نکردداده شوند، کوچکترين کمکی به ما 

  !را کنار کشيد و پاسخی به درخواست ھای ما نداد

 ً  قبالً ھمان طور که  و ا آيت هللا  خمينی روشن می کردمسائلی بودند که مرزبندی ما را در زمينه ھای مختلف ب آری، اينھا تماما
ی و مذھبی بر ما، قادر به مرزبندی اصولی و ھمه جانبه با آيت طيل حاکميت بينش و تفکر التقاز به دلھرچند که ھنو ،اشاره کردم

ر برخورد با او و طرح خود را با وی فراموش نکرده و در براب اتمعھذا اختالف ؛نی، مواضع و سياست ھای او نبوديمهللا خمي
  .يمان آنچنان دچار خوشبينی و خوشحالی نشديمدرخواست ھا

  چه موقع و توسط چه کسی صورت گرفت و چه مدت به درازا کشيد؟ مالقات شما با آيت هللا خمينی:  پيکار

صورت گرفت و ھمان طور که می دانيد و رفيق  ١٣۵٠مالقات من با آيت هللا خمينی در نيمه اول بھمن ماه سال : رفيق روحانی 
به اين  ١٣۴٩قبل از من و از نيمه دوم سال . و تماس ما با آيت هللا نبودشما توضيح داده است، اين اولين مالقات  برایتراب ھم 

. برده به گفتگو پرداخته بودقات و درباره مسائل مختلف با نامطرف رفيق تراب به عنوان نماينده سازمان بارھا با آيت هللا مال
بحث و گفتگو در باره مسايل مشخص و معين  مالقات من با آيت هللا نيز در چھار چوب ھمين تماس ھا و مالقات ھا و با ھدف

ٌ چه در مورد من و چه در مورد رفيق تراب، . صورت گرفت اين که گفتيد تماس توسط چه کسی صورت گرفت، اين کار عموما
توسط آقای دعائی که در آن دوره از جمله سمپات ھای فعال ما در خارج از کشور بود و امروز خود را وقف ضد انقالب کرده 

ساعت به طول  ١٠ساعت و در مجموع حدود  ١- ٢مالقات ما با آيت هللا طی جلسات متوالی و ھربار . ت، صورت می گرفتاس
در ھمين جا بايد اين نکته را ھم اضافه کنم که اين مالقات و ھمچنين ساير مالقات ھای ما با آيت هللا، با توجه به نقش و . انجاميد
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ی که اين مالقات ھا و نتايج آنھا می توانست بر روی ھواداران آيت هللا بگذارد، نمی ثيرتأموقعيت اجتماعی مجاھدين خلق و 
  .توانست مورد توجه آيت هللا خمينی قرار نگيرد و يا از آن به سادگی چشم پوشی کند

؟ مسايل محوری گرفت مورد بحث و مذاکره شما قرارهللا خمينی داشتيد چه مسائلی ت در سلسله مالقات ھايی که شما با آي: پيکار 
  .ما بازگو کنيد برایرا ھمراه با توضيحات بيشتری 

. ساعت مذاکره، مسائل ريز و درشت مختلفی مورد بحث قرار گرفت ١٠روشن است که طی چندين جلسه و جمعاٌ : رفيق روحانی 
ت الزمه را می دادم و در پايان نظر شيوه کار ما چنين بود که ابتدا من مسئله مورد نظر را طرح می کردم و در باره آن توضيحا

آيت هللا نيز بر خالف آنچه تاکنون ادعا شده که ايشان سکوت می کردند نظر خود را  .آيت هللا را درباره اين مسئله جويا می شدم
  .نسبت به يکايک اين مسائل  ولو به اختصار می داد

واستی، نظرات و مواضع سازمان مجاھدين را که ما نماينده آن از نظر ما اصولی اين بود که قبل از ھر چيز و طرح ھرگونه درخ
ا يوضع گيری آيت هللا نسبت به ما و آيت هللا خمينی به تفضيل توضيح دھيم تا جای ھيچ گونه ابھام و اشکالی در م برایبوديم، 

دم تلقين شود که ما قصد  فريب آنھا ھمواره از سوی خود آيت هللا و سايرين کوشش شده است تا به مر. درخواست ھايمان باقی نماند
کرد انقالبی ما در طی ساليان دراز در ای نه با ايدئولوژی و نه با عمل چنين شيوه! را داشته ايم و اين اتھام وقيحانه ای بيش نيست

 ر شديم و در ھمينکه به کرات در بحث ھای خود با آيت هللا خمينی ياد آو ھمان طور. ھلوی خوانايی نداشتمقابله با رژيم سفاک پ
می تأکيد ما ھمواره روی اين اصل که بايد تمامی حقايق را با توده ھا در ميان گذاشت،  ،مصاحبه من بدان ھا خواھم پرداخت

شکنجه و ميدان تير از ما در ھر کجا و حتی در زندان، زير  ،به عکس. پنھان کردن از کسی نداشتيم برایچيزی  ما. ورزيديم
حال اگر آيت هللا  خمينی و سردمداران حزب جمھوری اسالمی نسبت به  گذشته . دات و مواضعمان ابايی نداشتيماعتقا بازگو کردن

اين خود آنھا ھستند که  بايد به توده ھا پاسخ دھند که چرا بايد در برابر . خود چنين احساسی دارند اين  ديگر بما مربوط نمی شود
می رسيد و به اقرار صريح خود آيت هللا و سايرين به قرآن و نھج البالغه  آشنا تر و مسلط سال  ٣٠جوانانی که سن آنھا حداکثر به 

تر از آنھا بودند اين ھمه دچار عجز و انفعال شوند و بدتر از آن در توجيه اين انفعال خود، به اتھامات بی پايه و بی مايه و مثال 
  !دست بزنند" دیعالم ھمدانی و آن مرد يھو"ھای عوام فريبانه ای نظير 

عکس، اين آيت هللا خمينی بود ه من در توضيحات بعدی خودم ودر پاسخ به اين سئوال شما به اين نکته خواھم پرداخت که درست ب
چرا که در پرتو اين حقايق . که چه در ھمان زمان مالقات ما و چه امروز حاضر نبوده و نيست که حقايق امر بر مردم روشن شود

باقی نمی ماند و از ھمين رو منافع طبقاتی و حاکميت سيستمی که وی در آن نقش فعالی " واليت فقيه"حکومت  یبراديگر جايی 
به ھرحال . يابی مردم به واقعيات جامعه گرددبرخيزد و مانع از دستبه مبارزه دارد، ايجاب می کند که ھمواره با تابش انوار آگاھی 

اشاره کردم چه از طريق توضيح شفاھی و چه از طريق در اختيار گذاشتن جزوات من با پيروی از ھمان اصلی که در باال 
مجاھدين سازمان کوشيدم تا مواضع ايدئولوژيک و سياسی " امام حسينسيمای يک مسلمان، "و " راه انبيا"آموزشی سازمان نظير 

  .آيت هللا خمينی روشن نمايم برایرا به تفصيل 

٩  

  . ١٩و  ١٧و  ٩-١٠ص  ، ص١٣۵٩آبان  ١٩نبه سال دوم، دوش، ٨٠پيکار شماره 

قبل از ھر چيز کوشيدم تاريخچه تشکيل سازمان،  ،شما توضيح دادم که در مالقات ھای من و آيت هللا برایقبالً  :رفيق روحانی
تر باشد،  هھای ما ھمه جانب آنکه بحث برایو . آيت هللا توضيح دھم برایھای سازمان را  ايدئولوژی، مواضع سياسی و فعاليت

صل فپس از توضيحات م. به آيت هللا داديممطالعه   برایسازمان را نيز که در آن زمان در اختيار داشتيم  برخی از نشريات درونی
توسط آيت هللا، مسائل مختلفی مورد بحث ما قرار گرفت که من سعی می کنم نکات برجسته آن " امام حسين"کتاب  ءو مطالعه من

  .اينجا ذکر کنمرا بطور خالصه در 

جامعه، شيوه مبارزه و نقش شرايط از جمله مسائلی که بين آيت هللا و من مورد بحث قرار گرفت، موضعگيری آيت هللا در قبال 
 برایمردم آمادگی " :ھار داشتظع سياسی سازمان اضل بحث پيرامون خط مشی و مواآيت هللا در خال. توده ھا در انقالب بود

ٌ اميری يا شاھی  .توانند کاری انجام دھند شود کرد و آقايان ھم نمی ری نمیمبارزه ندارند و کا  کرد به ما کمک می(!) اگر واقعا
در  ."يدآ ولی االن دست ما خالی است و کاری از ما بر نمی. شد روی پيشرفت کار حساب کرد طور ديگری بود و می مسأله

ھر و چه در روستا مطالبی شرضايتی آنھا چه در م و ميزان نامعيشتی مردابتدا من درباره وضعيت اقتصادی و  مسألهتوضيح اين 
ھای اعتراضی مردم نظير تظاھرات مردم تھران در چھلم جھان پھلوان تختی  را مطرح کردم و سپس نمونه ھای زيادی از حرکت

، جنبش گسترده اعتراضی ١٣۴٧در ھنگام مسابقات ورزشی ايران و اسرائيل در سال  ، تظاھرات ضد صيھونيستی١٣۴۶در سال 
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مقاومت و  ،١٣۵٠تار آنھا توسط رژيم در سال ش، اعتصاب کارگران جھان چيت و ک١٣۴٨اسفند  عليه گران شدن بليط اتوبوس در
اعتصابات و تظاھرات دانشجويان  ،ھا زنجان در مقابل فشار و ظلم و ستم فئودال" دوتپه"ايستادگی حماسه آميز دھقانان روستای 

ھای  مبارزه عليه رژيم شاه، دستگيری ر وسيعی از روشنفکران انقالبی بهھای انقالبی و روی آوردن قش گروه ل، تشکيدانشگاه
ھای زندانيان تحت شکنجه  ھا از جوانان مبارز و انقالبی، محکوميت و اعدام رزمندگان و حماسه آفرينی وسيع و پر شدن زندان

توده ھا اه است که به آگاھی و سازماندھی کردم که در اينجا وظيفه و نقش عنصر آگيد تأکآور شدم و آيت هللا ياد برایرا  ...و
اطالع آيت هللا به تشريح و توضيح مبارزات و انقالباتی که در چين، ويتنام، الجزاير، کوبا و فلسطين صورت  برایبپردازد و 
نقالبی با اتکاء به مردم و با نيرو و امکانات محدودی که تم و گفتم که چگونه در اين کشورھا نيروھای اخگيرند پردا گرفته و می

پيروزی خود  برایراه يا پيروز شدند و يا  نخاستند و در ايھای جھانخوار بر مبارزه با امپرياليسته در بدو امر در اختيار داشتند ب
 ءابر رژيم و قدرت سياسی حاکم، جنبهدر ابتدا ھر جنبشی ضعيف است و در بر. دھند سختانه شان ادامه میسر ءھمچنان به مبارزه

تدريج و با شرکت بيشتر مردم در مبارزه ه دھد، ولی اگر به نيازھای جنبش، پاسخ شايسته داده شود، ب فرعی تضاد را تشکيل می
من  شما تعجب آور باشد که برایشايد . بر می چيندبساط ظلم و ستم دشمن را  رود که کند و تا آنجا به پيش می جنبش رشد می

کردم و  اثبات حقانيت گفته ھايم به آيات مختلف قرآن و خطبات نھج البالغه و نمونه ھای عملی در تاريخ اسالم  استناد می برای
، مسألهمعرفتی نبود که الزم باشد من در اين باره به بحث با آيت هللا بنشينم،  مسأله، مسألهليکن . دادم هللا را به آنھا مراجعه می تآي

يک کارگر و يک عنصر زحمتکش و يا يک  برایتوانست  کردم می آيت هللا مطرح می برایمن  آنچه را که. بقاتی بودط مسأله
روشنفکر انقالبی، بسيار قابل فھم باشد، چرا که او بنا بر ماھيت طبقاتی و ظلم و ستمی که بر او رفته است، گفته ھای مرا با تمام 

اما آيت هللا که در آن . شود ی اش به درک اصولی و ھمه جانبه ای نسبت به آن نائل میکند و با افزايش آگاھ وجود احساس می
 کرد، از زاويه  منافع و خواسته ھای اين قشر با مسائل برخورد می زمان اساساٌ قشر خرده بورژوازی مرفه سنتی را نمايندگی می

  .توجه نداشت یجز آن به چيز ديگرو  ودحرکت اعتراضی بازار و روحانيت باو آنچه اھميت داشت،  برایکرد و 

ی و مبارزه مردم صحبت می کنيد، در حاليکه روحانيت ما ھنوز گشما از آماد: آيت هللا به من گفتدر يکی از ھمين جلسات، 
حرکت نکرده است و حتی به درک درستی از اسالم و حکومت اسالمی نرسيده است و در ميان آنھا ھنوز کسی نتوانسته است 

بد نيست بدانيد که اين مطلب را آيت هللا پس از مطالعه کتاب امام حسين که توسط (ل کاملی از انگيزه قيام امام حسين ارائه دھد تحلي
اجتماعی البته در آن روزھا ما اين نحوه برداشت آيت هللا را از مسائل  .)کرد سازمان تھيه شده بود و من به او داده بودم اظھار می

ثر بودن از اخبار و گزارشات أايران و يا متشرايط حساب دوری و بی اطالعی او از ه نسبتاٌ زيادی ب ءهزتا اندا و مبارزات مردم،
ب و چه من و چه و از ھمين رو چه رفيق ترا. گذاشتيم شد می محدودی که توسط برخی از تجار و بازاريان ايرانی به او داده می

برده در جريان فعال مسائل و رخدادھای  کوشيديم تا نام س با آيت هللا بودند، مین آقای دعائی که در تماواز طريق عناصری چ
  .ايران قرار گيرد

 خمينی که در خارج از از جمله آيت هللا ،ھر فرد برایھرچند که آگاھی نسبت به مسائل و رخدادھای ايران . اما واقعيت اين نبود
ارتباط  ،گذاری و اين حرکت و جھت آن تأثيراساسی اين بود که اين  مسأله باشد، ولی مؤثر توانست در حرکت او  می ،ايران بود

ھا و جريان ھای اعتراضی ايران، تنھا  در ميان تمامی حرکت اينکه آيت هللا .هللا داشت تام و تمام و الينفکی با موضع طبقاتی آيت
ی خود عموماٌ ودر درجه اول آنھا را مورد خطاب توجه داشت و يا در اعالميه ھا و حرکت اعتراضی آن ھا به بازار و روحانيت

" تجار محترم"و " ء گرامالضف" ،"علماء اعالم"آيت هللا قبل از ھر چيز  برای. گرفت داد، کامال در ھمين رابطه قرار می قرار می
" بيچارگان"ی ھم اين و در موارد !مطرح بودند و پس از آن کسبه و اصناف و دانشگاھيان و دست آخر دھقانان و کارگران بيچاره

ويتنام  مثالً ھای ھمين زحمتکشان در تاريخ  مبارزات و جان فشانیاز وقتی ھم که ! دداشتننافتادند و محلی از اعراب  از قلم می
جنگ ويتنام را آمريکا و شوروی . شد که اينھا ھمه اش حرف است آقا گفتم، از طرف ايشان جواب داده می آيت هللا سخن می برای
ی و توده ھا نيروی اصل ،دادم آقا من توضيح می .کرده اند که اسلحه ھاشان را آب کنند و مردم در اين  ميان کاره ای نيستند درست

شوند وقادرند  با  يل میبه آتشفشان مبارزه تبد آگاھی دست يابند، توده ھا اگر به. سازند آنھا ھستند که تاريخ را می .محرکه تاريخند
قت تمام مضمون گفته ھای مائو را دو  من با حوصله. قابله کنند و ھرچند در طوالنی مدت او را شکست دھندم يیھر قدرت ونيرو

از جمله و در باره نقش انسان و جايگاه تاريخی او و در ھمين رابطه حماسه آفرينی ھای او را در طول تاريخ و در عصر خودمان 
دادم ولی پاسخ آيت هللا اين بود که اگر واقعا اميری يا  آيت هللا توضيح  می رایبدر ويتنام، چين، کوبا، کره، الجزاير و فلسطين 

شد روی پيشرفت کار حساب کرد ولی االن دست ما خالی است و کاری  طور ديگری بود و می مسأله ،کرد شاھی به ما کمک می
 ،بلکه به انقالب ايران ،خوده و ھمراھی او نه ب جلب کمک برایجالب اين است که آيت هللا توصيه اش به ما که . از ما بر نمی آيد
ھم با صراحت بيشتری به اين ) تيرماه ۴(يش نخواھيد برد و در سخنرانی اخيرش پاين بود که شما ھم کاری از  نزد او رفته بوديم

  ."خود خودتان را به باد ندھيد بی"اشاره کرد و گفت من به اينھا گفتم که  مسأله

واقع امر اين است که من (!) آقا اين مطلب را پيش خودتان داشته باشيد : به صراحت به من گفت اين بودآخرين حرفی که آيت هللا
من اعتقادی به مبارزه "در بدو امر ممکن است تصور شود که منظور آيت هللا از اين گفته که  .اعتقادی به مبارزه مسلحانه ندارم
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که   ،پذيرفتن اين مبارزه برایدليل عدم آمادگی مردم ه ب مثالً نی اينکه آيت هللا باشد يع مسأله، جنبه تاکتيکی "مسلحانه ندارم
کند و بدان اعتقادی ندارد و اين به معنی نفی ضرورت مبارزه مسلحانه  آن را نفی می ،شرايطعاليترين شکل مبارزه است، در آن 

  .کسب قدرت سياسی نباشد برای

بود، چرا که  يی، اين حرف کامال بجا)توانست باشد که نمی(گفته، چنين چيزی بوده باشد  روشن است که اگر منظور آيت هللا از اين
خواست قھر انقالبی و  بود که می ىييک مشی خرده بورژوا دليل ويژگی ايدئولوژی و اعتقادات مذھبی مان،ه آن روز ب ،مشی ما

داشتند و مبارزات آنھا در سطح را ن وز آمادگی پذيرش آنقرار دھد که توده ھا ھن ردر دستور کا یشرايطمبارزه مسلحانه را در 
يچوجه قادر به ھدايت مبارزه طبقاتی ھ رو مشی ما يک مشی آوانتوريستی و جدا از توده بود که به تری قرار داشت و از اين ينيپا

ورد اعتقاد آيت هللا  نسبت به شما بگويم که چنين تصور و برداشتی در مه اما من بايد با قاطعيت ب. دتوده ھا نمی توانست باش
نه از جھت تاکتيکی و نه از " من اعتقادی به مبارزه مسلحانه ندارم"اين گفته آيت هللا که . يچوجه درست نيستھ مبارزه مسلحانه به

ٌ از زاويه عدم اعتقاد به ضرورت قھ ،درگير شدن در چنين سطحی از مبارزه برایزاويه عدم آمادگی توده ھا  ر بلکه مشخصا
  .از آن اشاره کنم يیدر اينجا به جنبه ھا کنم کسب قدرت سياسی است و اين،  داليل  فراوانی دارد که من سعی می برایمسلحانه 

مضمون مبارزه طبقاتی و ھدفی که مبارزه  بخاطر آن صورت  زقبل از ھر چيز بايد گفت که اعتقاد به شکل مبارزه ھيچگاه جدا ا
آنھا با تجديد نظر در اصول . جمله حزب توده را در نظر بگيريد ھا و از آن ال رويزيونيستعنوان مث هب. گيرد نيست می

طبيعی است که قھر  ...مارکسيسم و نفی ديکتاتوری پرولتاريا و تبليغ آشتی طبقاتی و يا پذيرش راه رشد غير سرمايه داری و
ھا را در نظر  ليبرال مثالً و يا . نمايند غکرده و آن را تبلي  انقالبی را ھم نفی کنند و بجای آن روی مبارزه مسالمت  آميز تکيه

شاه بايد سلطنت کند و نه "گفتند  ھا بودند و می و امپرياليست ویآنھا که در زمان شاه درصدد سازش و بند وبست با رژيم  ؛بگيريد
بدست آوردن سھم بيشتری  برایبلکه  ) دکه نمی توانست باش(ھای مردم  خواست تأمين  برایگاه نه  و مبارزه شان ھيچ" حکومت

الح صدفی، پارلمانتاريسم و شيوه ھای ارسيدن به چنين ھ برایاز غارت و استثمار کارگران و زحمتکشان بود، طبيعی است  که 
گان بود و دھا دعوای دلدا دعوای آنھا با رژيم شاه و امپرياليست. طلبانه و مسالمت آميز مبارزه را با رژيم شاه در پيش بگيرند

  !نيازی به سالح و قھر مسلحانه نداردکه دعوای دلدادگان ھم 

ھا تفاوت داشت و آشکارا ميان او و  با موضع ليبرال ھر چند که موضع آيت هللا خمينی اکنون آيت هللا خمينی را در نظر بگيريد،
ھای  سری حرکت و در ھمين رابطه به يک م تضاد وجود داشتکرد با رژيم شاه و امپرياليس اقشاری که آنھا را نمايندگی می

ھا و تا ھمين اواخر دوران رژيم  ولی تا مدت. طرف دست زد به اين ١٣۴١اعتراضی عليه رژيم شاه و امپرياليسم آمريکا از سال 
و  اعالميه ھا یتمام توانيد از مضمون و محتوای گاه ھدف سرنگونی رژيم شاه را در نظر نداشت و اين را شما می شاه ھيچ

رفيق تراب در مصاحبه خودش با شما . بدست آوريد ١٣۴١-۵٧ھای آيت هللا در دوران گذشته و از جمله سالھای  خطابيه ھا و نطق
  .شما بطور مستند توضيح داده است و من ديگر نيازی به  تکرار آنھا در اينجا نمی بينم براینمونه ھای برجسته ای از آنھا را 

اعتالء جنبش و پيدايش موقعيت انقالبی در ايران به شرايط ذيری از پثيرتأطرف ھم که آيت هللا با  به اين ١٣۵٧از اوايل سال 
شود، ولی با توجه  ھا خواستار نابودی سلطنت در ايران می و برخالف ليبرال می بخشد مبارزه خود عليه رژيم شاه شدت بيشتری

يعنی  با توجه به ماھيت قدرت سياسی ای که او در صدد ايجاد آن بود، کرد، و او و قشری که آن را نمايندگی می به موضع طبقاتی
ھای آن و از جمله ارتش،  گاه حاضر به مبارزه ای جدی و قاطع عليه رژيم و ارگان ت واليت فقيه، ھيچيحکومت اسالمی و حاکم
شان و توده ھای خلق ما گروه گروه که زحمتک شرايطی نبود و شما و مردم ما خوب بياد دارند که در  ،اين ارگان سرکوب دشمن

ز مسلح کرد و ا شدند، آيت هللا خمينی اين ارتش را برادر مردم خطاب می شاه کشتار می يیدر سراسر ايران توسط ارتش آمريکا
و تا  ددا نمود و بجای شعار تسليح توده ھا و قيام مسلحانه، شعار مشت در برابر گلوله را می يری میگشدن مردم در مقابل آن جلو

  .آخرين لحظه ھم از دستور جھاد خودداری کرد

اين  ١٣۵٧مبارزه مسلحانه با رژيم آماده نبود، نيمه دوم سال  برایشرايط و در زمان مالقات من با آيت هللا،  ١٣۵٠اگر در سال 
البی از دست زدن به سالح اوج جنبش توده ای و موقعيت انق شرايط وجود داشت و اگر می بينيد که آيت هللا خمينی حتی درشرايط 

ديگر نمی توان اين گفته او را در سال  ،شاه خائن ترس دارد يیمسلح آمريکاحانه مردم در برابر ارتش سرتا پا لو مبارزه مس
  .تيکی تلقی کردكيک برخورد تا" مبارزه مسلحانه ندارم اعتقادی به"که من  ١٣۵٠

معنی اين نيست که در قبال طبقات و ه عدم اعتقاد آيت هللا به مبارزه مسلحانه ب در اينجا بايد به توضيح اين نکته مھم بپردازم که
بقاتی است که ط لعکس اين قانونمندی مبارزهاب. برد دست به اسلحه نمی ،دارد) آشتی ناپذير(آنتاگونيستی  که با آنھا تضاد يینيروھا

. در برابر يکديگر به مبارزه بر می خيزند ،ل قھر آميزس آن شکأمبارزه و در ر بقات متخاصم با استفاده از اشکال مختلفط
کشتار ددمنشانه و وحشيانه مردم توسط  تم ايران با رژيم شاه و متقابالٌ ھای تحت س مبارزه قھر آميز پرولتاريا و زحمتکشان و خلق

در گذشته  ھر يک در سطحی از ھا و آيت هللا خمينی که  ھمين ليبرال ؟چرا راه دور برويم. بود مسألهاين رژيم بيانگر ھمين 
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 می از يکديگر سبقتگسترش مبارزه مردم و به سازش کشاندن آن و جلوگيری از تسليح و مبارزه مسلحانه آنھا عليه رژيم شاه 
حفظ ارتش و سيستم سرمايه داری وابسته به خلع سالح توده ھا پرداختند، از ھمان زمان به اين  برایگرفتند و حتی پس از انقالب 

شدت ايستادگی ه ھای تحت ستم و فعاليت نيروھای انقالبی و کمونيست ب کشان و خلقدر مقابل مبارزات کارگران، زحمت رفط
ق قھرمان کرد را له کردستان و کشتار انقالبيون و خبگاه لشکر کشی  مردم ما ھيچ. دھند را با گلوله و کشتار می اپاسخ آنھ ،نموده
که چرا چوبه  سف از اينأخنان سال گذشته آيت هللا را در تگاه س مردم ما ھيچ .برند ت از ياد نمیآيت هللا صورت گرف دستوره که ب
ياد دارند که ه مردم ما ب .ا نکرده است، از ياد نخواھند بردپرب ھا و انقالبيون کمونيست برایھای بزرگ  دار را در ميدان ھای

ساير مناطق ايران بپا  که در کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان و يیھا ھمين ارتش و سپاه پاسداران مورد حمايت او چه جنايت
سای برجسته ؤھويدا، ر یاروز، کامل آيت هللاتأييد   که با ھستندھای انقالب اسالمی  ما بخوبی شاھد احکام دادگاهمردم  .نکرده اند

ھا و انقالبيون را به جرم دفاع  ولی کمونيست، کنند دھند و يا به چند سال زندان محکوم می ساواک و حتی کودتاچيان را عفو می
 چند دقيقه ای محکوم  به اعدام  می يیھای صحرا ھای در بسته و حتی دادگاه از آرمان کمونيسم و منافع زحمتکشان در دادگاه

مندرج در (جالد  مراجعه کنيد به چگونگی محاکمه رفقا منوچھر نيک اندام و محمد اشرفی توسط خلخالی: پاورقی از پيکار[ !کنند
  ])٨٠پيکار  شماره 

نيازی به مبارزه مسلحانه در برابر رژيم شاه  ،ھا کند و بيشتر از آن ليبرال آری از نظر آيت هللا و قشری که او آنھا را نمايندگی می
ھای تحت ستم بايد  وجود نداشته و اعتقاد به آن ھم ضرورتی ندارد، ولی در برابر نيروھای انقالبی، کارگران و زحمتکشان و خلق

آنجا مبارزه مسالمت آميز در برابر . ھم اينجا و ھم آنجا قانون مبارزه طبقاتی عمل کرده است. قاطعانه و مسلحانه ايستادگی نمود
  !رژيم شاه و اينجا با گلوله در برابر نيروھای انقالبی و زحمتکشان

١٠  

    ١۶-١٧ص ، ص١٣۵٩آبان    ٢۶دوشنبه  ،سال دوم ،٨١پيکار شماره 

ه نوشته مجاھدين خلق، به آيت هللا خمينی سخن ب" امام حسين"ھايتان از دادن کتاب  رفيق روحانی، شما در خالل صحبت :پيکار
  .ما بدھيده رات آيت هللا در باره آن بظتوضيحاتی در باره اين کتاب و ن  خواھم از شما می .ميان آورديد

آيت هللا، عالوه بر توضيحات شفاھی،  برایزمان مجاھدين اما در توضيح مواضع س م،اشاره کرد قبالً ھمانطور که  :رفيق روحانی
  .در اختيار آيت هللا قرار داديم برای مطالعه را نيز" امام حسينسيمای يک مسلمان، "مدارکی از سازمان از جمله کتاب 

با نثری  بود، ١٣۴٨دئولوژی سازمان در سال وه ايرھای وابسته به گ اين کتاب که حاصل کوشش مجدانه و پيگيرانه يکی از جمع
و نقش تاريخی و اجتماعی آن را تحليل نمايد و در اين ميان نقش عنصر آگاه را " امام حسين"شيوا سعی دارد تا فلسفه و انگيزه قيام 

ساختن توده ھای  تحت ھای ضد خلقی و مقابله با آنھا و ھمچنين وظيفه آگاه  حاضر در قبال رژيمشرايط و از جمله شرايط در ھر 
 نحو برجسته ای توضيح می بهسياسی سازمان را  ـجھت که مواضع ايدئولوژيک  اين کتاب از آن. ستم و استثمار را بازگو نمايد

در سطح  ١٣۵١صورت پلی کپی در سال ه اولين بار ب برایاين کتاب  .شد عنوان جزوه آموزشی نيز استفاده میه از آن ب ،داد
  .جای گذاشترات جالبی بر روی ھواداران سازمان مجاھدين بتأثيرکه  جنبش منتشر شد

بايد اشاره کنم که  اختصاره ھم اينجا نيست، ولی ب يلی به اين کتاب را ندارم و جای آنصر اينجا فرصت برخورد تحليلی و تفمن د
امام  قيام تحليل ما از. بودمجاھدين مان التقاطی ساز ايدئولوژی ی اززبارتجسم  ،اين کتاب چه از نظر مضمون و چه از نظر شکل

عبارت ديگر نفی ماترياليسم ه و ب" امامت"سو ناظر بر ايدئولوژی اسالمی و اعتقاد به خدا، وحی و قيامت و الزاماٌ  حسين از يک
حسين و  يام امامجمله ق ما از تاريخ و رويدادھای تاريخی و از آن"  مادی"ھای ديالکتيک بود، و از سوی ديگر نظارت بر برداشت

و پيامبران و امامان دانسته و از ديگر سو مبارزه " اراده باريتعالی"سو نيروی محرکه تاريخ را  ما از يک. واقعه عاشورا داشت
و " برگزيده"را يک عنصر " امام حسين"سو  از يک. ورديمآ حساب میه عنوان نيروی محرکه تاريخ به طبقاتی و توده ھا را ب

را رسالتی " امام حسين"سو رسالت  از يک. کرديم ھمچون ديگر افراد تلقی می" عادی"ران و از سوی ديگر انسانی متمايز از ديگ
ه اصطالح زمينی که امام به الھی و آسمانی که امام ناگزير از انجام آن است و از سوی ديگر رسالت وی را رسالتی انسانی و ب

  ...داديم و ازد، مورد ارزيابی  قرار میی يھای  بارز انقالبيش بدان دست م اتکاء ويژگی

گانه و متضاد که در باال فقط به برخی از آنھا اشاره کردم و بی شک موارد آن نه اين وجوه دو کنيد، که مالحظه می طوری ھمان
آن روز ما و تفکر  خورد، به بھترين وجه بيان بارز التقاط در ايدئولوژی چشم میه در اين اثر بلکه در تمامی آثار و مواضع ما ب

آشتی بر قرار کند و با و ايده آليسم ماترياليسم  ،خواھد ميان ماده و خدا، عين و ذھن التقاطی که می ؛بود) و امروز مجاھدين(
ه آليستی و غير علمی را به ھر حال جوھر ايده ايدئولوژی التقاطی ای بسازد که ب ،عاريت گرفتن چيزی از اين و چيزی از آن
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ی و از جمله در مورد صلح امام ھمين ديدگاه التقاطی، اين کتاب در موارد دعالوه بر اين و در رابطه با عملکر. دارد خود هھمرا
در پيش گرفته و کوشيده است اقدام  توجيه کارانه ای موضع کامال" ابن زياد"از کشتن " مسلم"استنکاف  ياو  ]با معاويه[ نحس

اين در بحث آنھا  دھد که البته جایر موارد فوق الذکر يک اقدام اصولی و انقالبی جلوه محافظه کارانه امام حسن و مسلم را د
  .مصاحبه نيست

ايدئولوژی التقاطی ما و چگونگی برخورد ما به مذھب و مارکسيسم  ، ھم از نظر شکل" امام حسين"که که گفتم کتاب  طوری ھمان
 يیھا سو و نقل قول پر بود از استنادات ما به قرآن و نھج البالغه از يکبسياری از صفحات اين کتاب . داد وضوح نشان میه را ب

مثابه يک شيوه ه از لنين و ديگر بزرگان مارکسيسم از سوی ديگر و باز چنين نحوه برخوردی نه منحصر به اين کتاب، بلکه ب
کار گرفته ه ب ...کتاب شناخت، راه انبياء و ثر از ايدئولوژی التقاطی آن روزمان، در اکثر آثار و مدارک سازمانی نظيرأعمومی مت

  .شد می

بايد  بگويم که در مجموع، از زحمات تھيه کنندگان آن تعريف و تمجيد کرد " امام حسين"و اما در مورد بر خورد آيت هللا با کتاب 
زمان ھيچيک از برجستگان  که تا آنارائه دھيم، تحليلی " امام حسين"نين تحليلی از قيام نظر او ما توانسته ايم چه که ب و از اين

 شکل غير مستقيم و با گفتن اين مطلب که ه متعجب بود و اين تعجب خود را ب ،روحانيت نيز نتوانسته  بودند نظير آن را ارائه دھند
هللا خمينی عالوه آيت ه ب. ، ابراز داشت"ارائه دھد" قيام امام حسين"آقا ھنوز روحانيت ما نتوانسته تحليلی ھمه جانبه از "

ه نداشت اما از اينھا که بگذريم، دآم ...که در اين کتاب از بزرگان مارکسيسم، نظير لنين و يیھا کوچکترين انتقادی به نقل قول
و ما در برخورد با مسائل مختلف مطروحه در اين کتاب وجود داشت که من سعی می کنم  ھای امام شخصی بين ديدگاهماختالف 

  .نممحور آنھا را ذکر ک

از جمله نکات مھمی که درباره مطالب اين کتاب مورد بحث ما قرار گرفت، چگونگی برخورد  با روحانيون مرتجع و وابسته به 
ی قاض ،"شريح"از طرف  حسين ل امامتآنجا که به فتوای ق"  امام حسين"از اين قرار بود که ما در کتاب  مسأله. رژيم شاه بود

تاريخ و از جمله در عصر خودمان پرداخته و به توده ھای  به افشای نقش روحانيون مرتجع در ،رسد می ،امويان دربار ةالقضا
آيت هللا خمينی نسبت به آوردن . ھای آنھا ھشدار داده بوديم مردم درباره عوامفريبی و رياکاری آنھا و خيانتشان به مردم وخواست

من از آيت هللا سئوال . و از ما خواست که اين قسمت را حذف کنيماين مطالب افشاگرانه عليه روحانيون مرتجع اعتراض داشت 
ه مالحظه کاری و ب ءجنبه ،کردم که آيا اين پيشنھاد شما در رابطه با نادرستی اين مطالب است يا اينکه عليرغم مضمون درست آن

 ءت و پيشنھاد و اصرار من جنبهاصطالح  تاکتيکی دارد؟ آيت هللا اظھار داشت که مضمون اين مطالب مورد قبول من نيز ھس
من گفتم آقا اگر شما . شما نمی بينم و دليلی ھم ندارد که شما اين مسائل را حاال مطرح کنيدخود نفع ه را ب مالحظه کاری دارد و آن

ده از مقام قبول داريد که اين مطالب درست است و اگر قبول داريد که اين روحانيون مرتجع در خدمت رژيم ھستند و با سوء استفا
ژيم شاه در آمده اند، چرا نبايد وموقعيت مذھبی و اجتماعی خود به فريب توده ھا مشغول بوده و به سدی در راه مبارزه آنھا با ر

سازش با اين مرتجعين و زيرپا گذاشتن منافع توده ھا نيست؟ آيا اين به توده ھا افشا شود؟  آيا اين به معنی  برایھره کثيف آنھا چ
 ءننگين و اقدامات فريبکارانهحيات ادامه  برایراه  و باز گذاشتنمعنی ميدان دادن ه مردم نيست؟ آيا اين ب برایتمان حقايق کمعنی 

اين دسته از علما و مجتھدين که فراوان نيز ھستند، نيست؟ آيت هللا  که انتظار چنين جسارتی را از ما نداشت، بالفاصله در جواب 
من گفتم که ما از ھمان روز اول که  .شوند کنند و مانع کارتان می ا بنويسيد، آنھا ھم شما را تکفير میر خوب اگر شما اين: گفت

قدم در راه مبارزه گذاشتيم، انتظاری جز اين  نداشتيم که نه تنھا از سوی رژيم، بلکه حتی از طرف علماء و مجتھدين مرتجع نيز 
ھای ما به  مخالفت با ما بر  طبيعی است که اين دسته از علماء در برابر افشاگریقرار گيريم و اين نيز  طعن و لعنمورد حمله و 

 کاریو دغل اخاطر لعن و تکفير اين حضرات در مقابل خيانت آنھه ولی آنچه اھميت دارد اين است که آيا ما می توانيم  ب. خيزند
اينجا منافع توده ھا مطرح است و  .ل خدعه و فريب  نيستيمما اھ! نه شان سکوت کنيم، و آنھا را در برابر مردم رسوا نسازيم؟ ھای

  .ما نبايد ذره ای  به سازش و مالحظه کاری تن دھيم

عن و تکفير اين حضرات را بشنويم و عوارض آن لما حاضريم . گناھی نابخشودنی استفريب توده ھا و  ،خود ،اين مال حظه کاری
نبش باشد و ھرگونه  پرده جنقطه عزيمت ما بايد منافع توده ھا و مصالح . رنداريمرا نيز متحمل شويم ولی دست از افشای حقايق ب

  .زيان توده ھا و مصالح جنبش استه پوشی و کتمان اين مسائل ب

جريان از اين قرار بود که من . روز شاھد آن بودم تعريف کردم ھمان که خود منرا آيت هللا واقعه ای توجيه  برای در اينجا من
ٌ ھمان. اتفاق ھمين آقای دعائی به منزل آيت هللا شاھرودی رفتيمه وضع روحانيون نجف، باز ع و شناخت بيشتر اطال برای  اتفاقا

پس از ورود . ديدن او آمده بودند برایاز مسافرت مکه برگشته بود و منزل آقا پر بود از جمعيت که  روز فرزند آيت هللا شاھرودی
ٌ حاال میما به ميان جمعيت، فرزند آيت هللا   شاھرودی مقابل جمعيت ايستاد و شروع کرد به سخنرانی و ما فکر کرديم که حتما
ھا شروع کرد به تعريف  جای ھمه اين حرفه ورد خودش از اين سفر حرف بزند، اما او بآخواھد از نقش و اھميت حج و رھ
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مذھبی و جلوگيری پليس  و انجام مراسم) عه آنجا مدفونندکه برخی امامان  شي اقع در شھر مدينهو(به قبرستان بقيع  داستان رفتنِ 
ميرد و به  سعودی از انجام اين مراسم و در اين ميان رخداد معجزه ای که طی آن رئيس پليس آنجا ناگھان به زمين می افتد و می

  .رسد اين ترتيب به سزای عملش می

توانست داشته  من که کوچکترين ترديدی در صحت آن نبود، میھای  کنيد آيت هللا خمينی چه پاسخی در برابر اين حرف فکر می
) داشت وجودنجف و در کنار خود او که در ايران و بيش از آن در ھمان (باشد؟ آيت هللا خمينی چاره ای جز اقرار به اين مسائل 

منظور (اسالمی ن وقتی حکومت م .آقا شما ھنوز کجايش را ديده ايد: "و لذا خيلی خودمانی به من گفتتوانست داشته باشد  نمی
صدايشان در آمد و آن را بدعت در ) منظور علماء برجسته عراق است(را در اينجا درس گفتم، اکثر اينھا ) ستکتاب واليت فقيه ا

  "!ھا اسالم  دانستند و از اين قبيل حرف

در قبال آنھا چه مفھومی دارد و چرا بعد از يد، ديگر سکوت شما يگو طور است که می به آقا گفتم پس اگر اين. پاسخ من روشن بود
راستی چرا؟ و اصالٌ  دليل شما  .زنيمنکنيد که دم از افشای آنھا  ما توصيه میه و فضاحت اين حضرات، تازه ب یيھمه رسوا اين

به ما خود بھترين که تکفير و دشنام آنھا  در حالی ،می ترسانيد عن مرتجعينطاين کار چيست؟ شما ما را از تکفير و لعن و  برای
ی از آنھا را داشته يت که نبايد ھم انتظار خوش آمد گوکسی که با دشمن و طرفداران او سازش نکند طبيعی اس. بيان حقانيت ماست

  .باشد

ھمه  توضيحات قانع کننده من و حتی  شايد شما تعجب کنيد که عکس العمل آيت هللا در برابر اين. کامال روشنی است مسألهاين 
  !و تا آخرين لحظه نيز کوچکترين تغييری در نظر اوليه اش نداد! سکوت و ار صريح خودش نسبت به اين مسائل سکوت بوداقر

گويد او برای فريب من آمده بود،  کند می ، آنجا که از مالقاتش با من صحبت می)تير ماه  ۴(آيت هللا خمينی در سخنرانی اخيرش 
ھان نکردن آنھا مفھومش پنتأکيد ما روی افشای روحانيون مرتجع و گفتن حقايق به مردم و  که آيا می کنم من از آيت هللا سؤال

فريب دادن شماست؟ آيا اصرار ما روی ضرورت پشتيبانی شما از فرزندان انقالبی مردم که در شرف اعدام بودند، يعنی فريب 
د گفت که شما فريب نخورده ايد، چرا که نه حاضر به دادن شما؟ اگر معنی و مفھوم فريب اين باشد، حرف شما درست است و باي

 .کرد نموديد مقام مرتجع شديد و نه کوچکترين حمايت از انقالبيونی که خطر اعدام  آنھا را تھديد می افشای خيانت روحانيون عالی
فريبکار ما   !ن انقالبی خلقدانند که نه افشای چھره کثيف روحانيت مرتجع فريبکاری است و نه دفاع از فرزندا اما مردم ما می

خواھند مردم ما به ماھيت ارتجاعی  فريبکار کسانی ھستند که نمی. ما چيزی را نه از شما و نه از مردم پوشيده نداشتيم. نيستيم
يند که در صورت روشن شدن آن، آ برند و ريا کارانه در صدد پوشش وکتمان حقايقی برمیبروحانيون درباری و سازشکار پی 

که  ،واعظ دربار ،ای چون فلسفی فريبکار کسانی ھستند که آخوند وابسته. اندازد يت روحانيت را در کليت خود به خطر میموقع
او  ،ھای گذشته برای توده ھای وسيعی از خلق ما و ھمچنين برای خود آيت هللا شناخته شده بود ماھيت و عملکرد او در طول سال
  .دريف و تمجيد از او می پردازنرا در کنار خود قرار داده و به تع

آگاه . مرتجع، منافع خود شما را نيز به خطر می اندازدبه خطر افتادن منافع روحانيت . و سازش بی دليل نيست آری مالحظه کاری
ا و شم .ھايتان نيز آگاھتر خواھد ساخت سازشکاری حانيت مرتجع، آن ھا را نسبت به خود شما وشدن توده ھای خلق نسبت به رو

با سوار شدن بر موج نا آگاھی و توھم مردم نسبت به خود و يا سيستمی که خود شما امروز جزئی از آن ھستيد،  نخواھيد بود قادر
  .ھمچون گذشته به فريب آنھا بپردازيد

١١    

    ١٧-١٨ص ، ص١٣۵٩آذر  ٢دوشنبه  ،سال دوم ،٨٢پيکار شماره  

خمينی بود، از چگونگی نگرش و  ح مسائلی که مورد بحث شما و آيت هللاضمن بر شمردن و توضي ، شمارفيق روحانی :پيکار
در دنباله مطلب اگر مسائل ديگری در مالقات شما با آيت هللا مورد  .مسلحانه و قھر انقالبی سخن گفتيدخورد آيت هللا به مبارزه بر

  .بدھيدبه ما بحث قرار گرفته اند، توضيحاتی درباره آنھا 

که  از اين کتاب و جوانانی" امام حسين"به شما گفتم که آيت هللا خمينی در اظھار نظر خود نسبت به کتاب  بالً قمن : رفيق روحانی
و تعريف آيت هللا قرار  تأييددر اينجا بايد اضافه کنم که از جمله موارد مشخصی که مورد . آن را تھيه کرده اند تعريف و تمجيد کرد

و " امام حسن"صلح  ءمن در اينجا نه قصد آن دارم و نه جای آن ھست که به تاريخچه .بود" امام حسن"گرفت، موضوع صلح 
آنچه  .ميل آمده بود، بپردازصتفه تحليل آن روز سازمان از اين صلح که در کتاب فوق الذکر ب ءانهيارھمچنين به مضمون توجيه گ

عنوان ه ب. ھا از اين رخداد تاريخ اسالمی است يستسازشکاران، فرصت طلبان و پاسف ءاست، استفاده ندر اينجا مورد توجه م
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ھای قبل با عناصر و افراد زيادی از اين دست روبرو شده ام که در پاسخ اين  نمونه، خود من در طول زندگی مبارزاتی ام در سال
ر کرده و حاضر نيستند ھای توده ھا سکوت اختيا خاطر دفاع از منافع و خواسته سئوال که چرا در مقابل رژيم منفور پھلوی و ب

و  يچوجه مساعد نيستھ مبارزه با رژيم به برایشرايط را شاھد آورده و مدعی بودند که  ت به مبارزه بزنند، صلح امام حسندس
  .جراجويانه استاماقدام و فعاليتی غير اصولی و  ھرگونه اقدام و فعاليت عليه رژيم حاکم،

و مقارن با ھمان زمانی  ١٣۵٠ه ھای زندانيان سياسی مجاھدين و ھواداران آنھا در سال خوب به ياد دارم که وقتی مادران و خانواد
که من با آيت هللا خمينی مالقات داشتم، نزد آيت هللا خوانساری در تھران رفته بودند، او در پاسخ مادران و خانواده انقالبيون 

احکام اعدام بيدادگاه ھای رژيم شاه اجرای يا جلوگيری از  که خواستار اقدام فوری وی جھت آزادی زندانيان سياسی وزندانی 
  ! درباره آنھا شده بودند، گفته بود که آنھا حق نداشتند دست به چنين کاری بزنند

زنان قھرمان ما، از فعاليت و اقدام مبارزين و مجاھدين دفاع کرده و در توضيح خود در باره  ضرورت مبارزه عليه ظلم و ستم، 
: آيت هللا خوانساری بالفاصله به آنھا می گويد .را مثال می آورند" يزيد"گر اموی در مقابل خليفه ستم" امام حسين"زه نمونه مبار

او ھم امام بود و چرا شما راه او را . يديسخنی نمی گو" امام حسن"ثال می آوريد و از صلح م" امام حسين"شما چرا ھميشه از 
  الگو و سر مشق خود قرار نمی دھيد؟

فاحشی وجود  اتبه لحاظ موضع طبقاتی و در برخوردشان به رژيم  شاه اختالف ميان آيت هللا خمينی و خوانساری ھر چند که
شما توضيح دادم نمی توانست در مبارزه  خود عليه  برای قبالً داشت، اما آيت هللا خمينی نيز بدليل ماھيت طبقاتيش ھمان طور که 

از صلح " امام حسين"کتاب  انهيارتعريف و تمجيد آيت هللا خمينی از تحليل توجيه گ. عيت باشدپيگيری و قاطدارای رژيم شاه، 
. به ھيچ وجه نمی توانست جدا از عدم  اعتقاد او به قھر انقالبی و مبارزه مسلحانه عليه امپرياليسم و رژيم شاه باشد" حسنامام "

که توده ھای ميليونی خلق ما  شرايطیتا آخرين روزھای دوران شاه و در  اين بسيار طبيعی  و روشن است که وقتی آيت هللا خمينی
شاه با مردم می گويد و از تسليح توده ھا و مبارزه  يیخواستار مسلح شدن و جنگيدن با دشمن بودند، سخن از برادری ارتش آمريکا

انه آن روز ما از اين يارو تحليل توجيه گ" حسنامام "سر باز می زند، از صلح  با رژيم سرمايه داری وابسته حاکمحانه آنھا لمس
  .صلح نيز به سختی طرفداری  می نمايد

و  یويژه ای، صلح با دشمن به صورت امری ضرورشرايط در . اشتباه نشود، ما کمونيست ھا مخالف ھرگونه صلحی نيستيم
اليستی و آلمان امپرياليستی که توسط لنين ميان شوروی سوسي" ليتوفسک -برسک"امضای معاھده صلح . اجتناب ناپذير در می آيد

کبير صورت گرفت و ھمچنين امضای پيمان عدم تجاوز ميان شوروی استالينی و آلمان ھيتلری در اوائل جنگ جھانی دوم، از 
است نه به معنی مصالحه و سازش  جمله اين صلح ھا ھستند، اما اين به معنی مصالحه و سازش تاکتيکی و موقتی با دشمن

مصالح تاکتيکی با دشمن، امری فرعی، موقت و مشروط است، در حاليکه مبارزه با  .تراتژيک و به اصطالح صلح طبقاتیاس
ترين مناديان صلحند، اما نه صلحی که دست غارتگران را گکمونيست ھا بزر. ر مشروط می باشددشمن، امری اساسی، دائم و غي
لحی ھستند که بر پايه  حاکميت کارگران و زحمتکشان و نابودی طبقات و ستم آنھا طرفدار ص .بر ھستی زحمتکشان باز بگذارد

  .طبقاتی باشد

  قرار گرفته، چگونه بود؟تأکيد و تأييد  مورد " امام حسين"که در کتاب " تکامل"موضع آيت هللا خمينی نسبت به مقوله  : پيکار

اعتقاد به اصل . تکامل بود  مسألهھمين  د بحث قرار گرفتن و آيت هللا موراز جمله مسائلی که در مالقات م: رفيق روحانی
ترين و در عين حال اساسی ترين اعتقادات سازمان  يیو پيدايش حيات از ماده و تکامل پيچيده آن به انسان، از ابتدا" تکامل"

داده می شد، جزوه به اعضاء آموزش " شناخت"مجاھدين بود و از ھمين رو يکی از جزوات آموزشی سازمان که پس از کتاب 
با برداشت و اعتقادات مذھبی  ،و آنچه به استناد اصول علمی در اين جزوه آمده، در اساس" تکامل"اعتقاد به اصل . بود" تکامل "
و (تضادی آشکار دارد و اين يکی ديگر از التقاط ھای موجود در مبانی فکری و ايدئولوژيک آن روز ما ) اعم از اسالم و غير آن(

روشن است که آيت هللا با توجه به " تکامل"اما در مورد موضع آيت هللا خمينی نسبت به مقوله . را تشکيل می داد) مجاھدينامروز 
جھان بينی ايده آليستی و مذھبی اش، به ھيچ وجه با آنچه مورد قبول ما بود، موافقت نداشت و مخالفت خود را نيز آشکارا پس از 

  .ار داشتاظھ" امام حسين"مطالعه کتاب 

مسائل ديگری از جمله معاد و قيامت نيز تکامل الزاماً به درکھای مختلف ما و او در باره اختالف بنيانی ميان ما و آيت هللا بر سر 
آيت هللا خمينی که بر . آليستی و غير علمی و بدور از ھرگونه التقاط بوده درک آيت هللا در اين زمينه نيز کامالٌ ايد. کشيده می شد

آليستی اش، به خلق الساعه بودن جھان و انسان باور داشت، بر ھمين پايه، به نابودی ناگھانی جھان و ه اس اعتقاد مذھبی و ايداس
صورت می گيرد، اعتقاد " ذات باريتعالی"انسان و سپس حيات مجدد تمام موجودات و از جمله انسان در يک لحظه که بنا به اراده 

اصولی علمی متکی سازيم، از يک سو چاره و قيامت بر دانش  مسألهتحليل خود را از تکامل و وديم که خواسته بليکن ما . داشت
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ای جز نديده گرفتن مبانی و اصول مورد اعتقاد مذھب نداشتيم و از سوی ديگر به دليل ايده آليسم نھفته در تفکر و جھان بينی آن 
. د و قيامت ولو به شکل پيچيده تر و التقاطی مورد قبول قرار می داديمروزمان، اصول مورد اعتقاد مذھب را نظير ھمين اصل معا

و مبانی علمی  در چارچوب اصول) طبيعی و اجتماعیاعم از (تحليل خود را در زمينه تکامل  می کوشندمجاھدين عليرغم آنکه 
اراده "قطعی و تعيين کننده  تأثيررا تحت " علمی"، اما در ھمان زمان اين چارچوب )جنبه ماترياليستی تفکر مجاھدين(استوار کنند 
که نتيجتاٌ کوچکترين سخنی از علمی بودن و اصولی بودن اين تحليل ) جنبه ايدآليستی تفکر مجاھدين(قرار می دھند " باری تعالی

  .در چارچوب مورد نظر مجاھدين نمی تواند در ميان باشد

ساعت ھای متوالی بحث و مذاکره و توضيح مواضع سازمان مجاھدين و نتيجه مالقات شما با آيت هللا خمينی و پس از : پيکار
ضرورت پشتيبانی آيت هللا از مجاھدين و زندانيان سياسی چه بود؟ آيا آيت هللا خمينی ھيچ گونه پشتيبانی ای از مجاھدين و زندانيان 

  سياسی به عمل آورد؟

 ـرگونه درخواستی از آيت هللا، به تشريح مواضع ايدئولوژيک توضيح دادم، من قبل از ھ قبالً ھمان طور که : رفيق روحانی
دانيان نآيت هللا را از ز یضرورکه حمايت و فعاليت ھای آن پرداختم و پس از توضيح اين مسائل بود  مجاھدين سياسی سازمان

 وز مدعی استرا آن طور که امرآيت هللا خمينی بدون آن که اعتقادات ما . سياسی و دادن اعالميه ای در اين زمينه خواستار شدم
بداند و عليرغم آن که ظاھراٌ نسبت به سرنوشت ما اظھار عالقه می نمود و در ھمين رابطه ما را از " خالف اسالم"و " منافقانه"

 خود قرار خواھند داد، برء فير و ضربهکبه اين دليل که ما را مورد ت ،تجعاتخاذ موضع صريح و قاطع  نسبت به روحانيون مر
عدم  حمايت آيت هللا خمينی از . حذر می داشت، حاضر نشد از مجاھدين و يا زندانيان سياسی حمايت و پشتيبانی به عمل آورد

جانی و ديگران نآيت هللا طالقانی، منتظری و رفس بود که در ايران بسياری از علماء و روحانيون و از جمله شرايطی مجاھدين در 
آيت هللا خمينی در توجيه عدم پشتيبانی . به آيت هللا نوشته  بودند يیالم کرده و در اين مورد نامه ھاحمايت خود را از مجاھدين اع

ضرورت شناخت بيشتر از ما را مطرح کرد و از ما خواست که از افراد نامبرده فوق و ديگران که مورد اعتماد آيت  ،خود از ما
و جالبتر از ھمه اين که وقتی من علت عدم پشتيبانی آيت هللا را از ! او بنويسند رایبهللا باشند بخواھيم که در اين مورد باز ھم نامه 

اگر من درباره آنھا چيزی : زندانيان سياسی و مجاھدين که امکان اعدام آنھا وجود داشت، جويا شدم، آيت هللا خمينی در جواب گفت
ی، دفاع و حمايت از انقالب و آرمان زندانيان سياسی است و نه من توضيح دادم که آقا مسئله اصل! بگويم، وضع آنھا بدتر می شود

به عالوه  .د وضع آنھا بدتر می شوديينيد اگر درباره آنھا چيزی بگوحمايت فردی از اين و يا آن زندانی سياسی که شما فکر می ک
  .ر از آن نخواھد شدآنقدر بد ھست که با حرف شما بدت شاه وضع آنھا چه در زندان و چه در بيدادگاه ھای رژيم

خالی نبودن عريضه در  برایآيت هللا خمينی پاسخی در برابر استدالالت من نداشت و نمی توانست ھم داشته باشد و به ناچار و 
من به . عکس العمل من روشن بود! جورند و اميدوارم  که در کارشان موفق باشندأآقايان م: ت رو به من کرد و گفتآخرين مالقا
نيستند، آنھا عمل می خواھند و دعا کردن و صرفاٌ آرزوی موفقيت " دعا"آيت هللا گفتم که مردم ما و مجاھدين خواستار صراحت به 

  .آنھا دردی را دوا نمی کند براینمودن 

د من از آيت هللا جدا شدم و حاصل کوشش و مالقات من ورفيق تراب تنھا اين بود که اوال در البالی برخی از اعالميه ھای خو
را " وجوھات شرعی"به عمل آورد و ثانياٌ پرداخت بخشی از " جوانان مسلمان"حمايت محدودی از زندانيان ما و تحت عنوان کلی 

مجاھدين مثالً بازاريان ھوادار آن روز مبارزه چنان بود که شرايط اما بد نيست بدانيد که . به خانواده زندانيان سياسی مجاز دانست
در . کمک می کردند مجاھدين خود ھم به خانواده زندانيان سياسی و ھم به سازمان" وجوھات شرعی"از بابت  آيت هللا" اذن"بدون 
ست که حتی اگر آقای  ھمين آقای ھاشمی رفسنجانی به رفيق تراب در دمشق گفته بود، وضع در داخل کشور طوری ١٣۵۴سال 

  !شدنی نيستنکنند اجرا تأييد  خمينی ھم حرفی بزند تا مجاھدين آن را 

من در اينجا سخن خودم را با شما، عليرغم آن که مطالب گفتنی بسياری وجود داشت که من ناگزير از تلخيص آنھا بودم به پايان 
رد يمی برم و از رفيق تراب می خواھم تا درباره مالقات ھای بعدی خود با آيت هللا و مسائل ديگری که در ارتباط با آن قرار می گ

  .پيروز باشيد .کند با شما صحبت

  

١٢  

   ١۵-١۶ص ، ص١٣۵٩آذر    ١٧دوشنبه  ،سال دوم ،٨۴پيکار شماره 
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داند  مطالبی را که الزم می ١٣۵٠کنيم درباره ادامه تماس با آيت هللا خمينی پس از سال  حاال از رفيق تراب خواھش می: پيکار
  .مطرح کند

بارزاتی توده ھای زحمتکش و تحت ستم ايران و شرح تماس ما با آيت درک موضع آيت هللا خمينی در قبال مسائل م :رفيق تراب
با توجه به (ھا به طرح مسائل ضروری متعددی  نياز دارد که در اين مصاحبه  دگان سازمان مجاھدين در آن سالننوان نمايع هللا به

ميه حوزه عل"ثال بايد شرح داد که م برای .گری موکول نموديھای د را به فرصت نمی گنجد و بايد آن) صفحات محدود پيکار
سال گذشته چه کسانی بوده اند و در خدمت  چه طبقاتی؟ آيا  ۶٠ -٧٠محيطی است و مجتھدين بزرگ آنجا حداقل در  چگونه" نجف
روحانيت بزرگ شيعه پرچمدار آزادی و مبارزه با استعمار  ددارن ھار میظا دروغه ب "تاريخ نويسان اسالمی"طور که امروز  آن

در " (رھبر انقالب اسالمی عراق"نام ميرزا محمد تقی شيرازی که ه توده ھا روشن کرد که مجتھدی ب برایبوده است؟ بايد 
) ١٣۵٩سخنرانی مندرج در روزنامه ھای اول آذر ماه (کند  لقب گرفته و آيت هللا خمينی از او با تجليل فراوان ياد می) ١٩٢٠

ھای بارز سياست  ، که از چھره]Sir Percy Zachariah Cox" [پرسی کاکس سر"عراق  گونه نامه ای به فرمانده سياسی کلچ
به سفير  ،بايد روشن کرد که ھمين مجتھد مورد حمايت آيت هللا خمينی. استعماری بريتانيا در خاور ميانه بوده، می نوشته است

کرده و باالخره چه روابطی  بين او و وثوق  اد میان استمدييآمريکا در تھران چه می نوشته و چگونه از عدالت گستری آمريکا
  امثال او وجود داشته است؟ و) ١( ١٩١٩اقد معروف قرارداد ننگين الدوله ع

که براساس آن ايران به سه منطقه  دادی را به ايران تحميل کرده اندروسيه تزاری و امپراطوری بريتانيا قرار، :]پاورقى پيكار[
اين قرارداد در . شد به اصطالح بی طرف تقسيم می ءانگليس و مرکز بعنوان منطقه برای، جنوب روسيه براینفوذ يعنی شمال 

  )پيکار. (تصويب نشد وثوق الدوله نخست وزير رسيد ولی در مجلس به امضای ١٩١٩ لسا

آيت هللا  مثالً که کارگران و زحمتکشان روشن کرد  برایبايد  ،ھا درک موضع آيت هللا خمينی در نجف در آن سال برایھمچنين 
ھا و نيروھای مترقی که فتوای  سخت کمونيستراق و دشمن سرع ھای سيد محسن حکيم، صاحب قبيله و مورد حمايت فئودال

ھا در عراق را در حد خود توجيه نمود، چه کسی بوده  ر عام کمونيستارا صادر کرد و کشت) کمونيسم کفر است" (الشيوعيه کفر"
رژيم جمھوری اسالمی  حمايتی که ھم اکنون برایه باشيم تا سر نخی در دست داشت ،ت به او چه نظری دارد خمينی نسبو آيت هللا

که ھمين شخص اخير  در حالی .نشاند عراق می" روحانيت مبارز"اصطالح ه س بأکند و او را در ر از فرزند آيت هللا حکيم می
ناھنده پبه ايران  ١٣۵٢در سال  و و مورد حمايت ساواک بوده است"  الدعوه"از سردمداران حزب ارتجاعی ) سيد مھدی حکيم(

  .شده و مورد حمايت شاه قرار گرفته است

نگام ھ به"از فرح  ١٣۵٧کرد و در سال  که تا آخرين روزھای شاه از او حمايت می يیخو ]ابولقاسمسيد [ و يا بايد ديد آيت هللا
چه موضعی ... و امثال اش آيت هللا شاھرودی و يیهللا خمينی در قبال خواستقبال نمود چه کسی است و آيت " زيارت در نجف
  داشته ودارد؟

و دو لایر توده ھای زحمتکش و  اصطالح بيت المال مسلمين که از يک لایره بايد ديد که در برابر فساد مالی و ريخت و پاش ب
آقازاده "شد و صرف شکمبارگی  نجف سرازيرمیبه صندوق ھريک از مجتھدين "  وجوھات شرعيه"صورت ه آگاه جمع شده بنا
د و نواده ھای مجتھدين مثال اوال برای. گرديد آيت هللا خمينی چه موضعی داشته ودارد و نوه و نتيجه ھای مجتھدين بزرگ می" ھا
پاش ھا و فسادھای در باره ريخت و . مرتب ماھانه برخوردار بودند" مستمری"از  –ھر چند روحانی نبودند  –" عاليمقام فقھای"و 
ھای متعدد  افشاگری. ..پدرانشان ھم ھستند چه در نجف و چه در قم و مشھد و" لصعقل منف"اصطالح ه که معموالٌ ب"  آقازاده ھا"

  .توان تھيه کرد که اينجا مجال طرح آنھا نيست می

ان از طرح انتقاداتی بلکه ما را نيز در آن زمکرد  ھا و افتضاحات سکوت می يت هللا خمينی نه تنھا در برابر ھمه اين خيانتآ باری
 –ھای قبلی مصاحبه  رجوع شود به قسمت( نمود منع می ،زمان داشتيم در ھمان قالب فکری و مبارزاتی که در آن ،به روحانيت

و به عنوان تواند داشته باشد  کرد ولی امروز که ديگر موضع گذشته را نمی اگر ديروز سکوت می ،آيت هللا خمينی .)٨١پيکار 
از موضع  سکوت پيشين پا را فرا تر گذارده به  ،ه درست در مقابل خلق ايستاده استک از سردمداران رژيمی در آمده است يکی

  .توان ديد می) ٢( "دادگاه ويژه روحانيت"را در  ھای معممين ھم با اغماض می نگرد که نمونه اش ھا و جنايت خيانت

رجوع کنيد به  ،دھد غير معمم را به وضوح نشان می که تبعيض بين معمم و" اه ويژه روحانيتدادگ"درباره :] پاورقى پيكار[
  )پيکار(  ،١٣٩٩جمادى الثانى  ٢٢هللا خمينی مورخه  فرمان آيت

  :ھای تبعيد رابطه آيت هللا خمينی با مبارزات مردم ايران در سال
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ً  يعنی ١٣۵٧استثنای سال ه ب ،ھا در آن سال ، رابطه ای رابطه آيت هللا خمينی با مبارزات مردم ايران ،سال ١٣در طول  تقريبا
ھم پس از يک دنيا اصرار و التماس برخی از طالب و روحانيون مبارز آن  آن ،ماه يک اعالميه ۵ – ۶منفعل بود و از حد ھر 

و  ١٣۴۶ھای  رژيم شاه در سال آيت هللا خمينی درباره سرکوب خلق کرد توسط. کرد نمیتجاوز  ،ھا از داخل يا خارج کشور سال
خصوص از سياھکل به بعد، کشتار خلق ه ھا ب ھا و اعدام ھای آن سال دستگيری ١٣۵٠کشتار کارگران جھان چيت ، ١٣۴٧

از امپرياليسم آمريکا در ويتنام، لشکر کشی شاه به ظفار و کشتار خلق عمان و بسياری  جنايات ،)سپتامبر سياه(فلسطين در اردن 
ھريک  برایآگاه بودند  ی کهيای انقالبی ايران و توده ھاھيچ موضعگيری نداشت و اين در حالی بود که نيروھ ،ابه ديگرموارد مش

ساختند و چه بسا يا سرسختانه در  از مسائل فوق انرژی انقالبی قابل توجھی صرف کرده خود را با خطرات فراوان روبرو می
  .شدند ده میزندان می ماندند يا به جوخه ھای آتش سپر

کنم  به  از رشد مبارزاتی در ايران داشت اشاره می ١٣۵١ی داده باشم از درکی که آيت هللا خمينی در سال ياھ که نمونه آن برای
ما دفاعيات مجاھد شھيد سعيد  .ش قابل باور نبودبرايھا خبری می شنيد،  که وقتی از رشادت مبارزين جان بر کف آن سال اين

زندان ارسال کرده بود چاپ و منتشر نموديم و توسط ھمين از به خارج  را روی کاغذ سيگار نوشته او اصل آنمحسن را که خود 
و وقتی به " ز زندان نوشته اندرا در خارج ا اين: "آيت هللا پس از خواندن گفته بود. آيت هللا فرستاديم برایآقای دعائی نسخه ای را 

خط  ھم نمونه دست ھا را در سلول نوشته و به  خارج از زندان فرستاده و اين ودش اينسعيد محسن خ ،نخير" :او گفته شده بود
" کنند دھانش را خرد می را بزندھا  اگر کسی اين حرف :اوست که در آخر کتاب کليشه شده است، آيت هللا  با نا باوری گفته بود

  "!آقا او را اعدام کرده اند" ه بودکه به او جواب داده شد

را بدون  آن ،طور که در قسمت ھای قبلی مصاحبه آمده ھا نسبت به پيروزی بر شاه اميدوار نبود و ھمان  خمينی در آن سالآيت هللا
شايد بخاطر ھمين نوميدی بود که در اغلب اعالميه ھا و نامه ھای آيت هللا  .ممکن نمی دانست ،کمک يک ارتش و دولت خارجی

دانست که ضعف ھای  او نمی .شد ديده می ...و" عمر خود را می گذرانممن روزھای آخر"اراتی مانند اينکه ھا عب در آن سال
وار خواھد کرد تا باالخره مردم و را بر جنبشی توده ای سا ،ايران و فقدان تشکيالت نيرومند انقالبی و کمونيستی جنبش انقالبی

ھمين ه انفجار توان انقالبی زحمتکشان اعتماد نداشت و بو به مبارزه عظيم  توده ھا و ا! را ھم تجربه کنند" جمھوری اسالمی"
عنوان معجزه ياد ه حمتکش ايران که نظام شاھنشاھی را به زباله دان تاريخ افکند بزدليل ھم ھست که ھمواره از انقالب توده ھای 

مينی چنان نوميد بود که تلويحاٌ به ھا آيت هللا خ در آن سال. و کاری کرده است" برون آمده بدستی از غي"کند و می پندارد که  می
و  .)٣( سند و از زندان بيرون بيابندبنوي" توبه نامه"برخی از طرفدارانش که از چند سال قبل در زندان بودند دستور داده بود که 

اج مھدی عراقی  و ح) وکيل مجلس شورا(راوالدی کعس ]حبٮب هللا[ ،)دادستان دادگاه انقالب(الجوردی  ]اسدهللا[ بدين ترتيب آقای
شيخ [و آقای ) نماينده امام در ژاندارمری و وکيل مجلس شورا(انواری  ]محى الدين[آيت هللا  و) که بدست گروه فرقان ترور شد(

  .، در تلويزيون، سپاس شاھنشاه آريامھر را گفتند و آزاد شدند١٣۵۵ھمه در سال  ،کروبی] مھدى

س أی و ييخرده بورژوا ن آقايان و امثالھم داستان مفصلی از وازدگی، تنگ نظری ھایچند سال زندان کشيدن اي، :]پاورقى پيكار[
  .)پيکار(دارد که در جای ديگری بايد افشا کرد 

ھای غارتگر و خونخوار و  طرف و امپرياليست ھای تحت ستم از يک ھا از مبارزه بين خلق درک آيت هللا خمينی در آن سال
نبرد عادالنه و حماسه آفرين خلق ويتنام را که پوزه امپرياليسم آمريکا را به ديگر چنان بود که  عوامل دست نشانده آنان از طرف

تبليغاتی رژيم جمھوری اسالمی بارھا از  در دستگاه ھای .کرد صورت دعوای آمريکا و شوروی تصور میه خاک ماليد ب
ھا که جنگ  را نگفته اند که آيت هللا خمينی در آن سال شده است ولی ھرگز اين دخلق ويتنام و پيروزی عظيم آنان يامبارزات 

را نيز نگفته اند که آن پيروزی عظيم تحت رھبری  ھمچنين البته اين .جريان داشت کوچکترين موضعی در حمايت از آنان نگرفت
  .حزب کمونيست ويتنام عملی گشت

عنوان ه ه جزئی از ايفای نقشی بود که امپرياليسم بطور در مورد لشکر کشی شاه به ظفار و سرکوب خلق قھرمان عمان ک ھمين
از قول پدر  ،عھده شاه گذاشته بود، آيت هللا خمينی ھيچ موضع مخالفی نگرفت، بلکه سيد مصطفی فرزند آيت هللاه ژاندارم منطقه ب

البته آيت هللا خمينی به سکوت  "!ھا کمونيست اند ما نمی توانيم ھمه کارھای شاه را محکوم کنيم باالخره ظفاری"نقل کرده بود که 
خود به  ،از کسب قدرت امپريالسم بود اکتفا نکرده، پساو در مبارزه با رژيم شاه و  دگذشته خود که ناشی از ناپيگيری شدي

ھم گونه حمايتی  توانست ھيچ ھا و نيروھای انقالبی در داخل ايران پرداخته و بالطبع بنا به ماھيت طبقاتيش نمی سرکوب کمونيست
  .عمل آورده ب عمان از انقالب مسلحانه خلق

راجع به کمک مالی به سازمان الفتح از طرف آيت هللا خمينی داده  ١٣۴٧که در سال  يیاستثنای فتواه گفته ام ب قبالً طور که  ھمان
از او سراغ ندارم تا  فلسطينمردم در حمايت از چيزی  ]آرمان فلسطين" اسالمی نشان دادن"ھمه آغشته به اعالميه  و چند[شد، 

تی از طرف آنھا را با آيت هللا بدھيم تا آنھا ضمن أی از ما خواستند ترتيب مالقات ھيبرادران انقالبی فلسطين ١٣۵٢اينکه در سال 
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در آن . قرار دھدتأکيد حمايت شيعيان لبنان از مقاومت فلسطين را مورد  يیاز او بخواھند طی فتوا ،طرح مسئله جنوب لبنان
عھده داشتم اين امکان حاصل شد که ضمن طرح مسائل سياسی مربوط ه ھم معرف آنھا بودم و ھم کار ترجمه را ب ،قات که منمال

آن اعالميه با بعضی . بدھدرا آيت هللا وعده انتشار اعالميه ای در حمايت از فلسطينی ھا  ،خصوص در لبنانه ب ،به قضيه فلسطين
  .يش نويس آن کردم به امضای آيت هللا رسيد و منتشر شدکه من ھنگام قرائت پ يیپيشنھادھا

او  ١٣۵٧که تا سال  وریه طرفته موضع آيت هللا خمينی نسبت به مسائل سياسی ايران و منطقه حالت منفعلی داشت ب ھم روی
  .نيروھای انقالبی فلسطينی و غيره تقريباٌ ناشناخته بود برای

ھا که معموالٌ  که طی يکی از مالقات کنم و آن اين ده رژيم شاه، يک نمونه را ذکر میدر مورد برخورد آيت هللا با عمال سر سپر
رئيس سابق ساواک تھران  مولوی م، مطرح کردم که سرھنگيداشتگذاشتن آيت هللا نسبت به اخبار مبارزاتی ايران  در جريان برای

اين " :گفت" البد چون در راس ساواک بوده"من گفتم " د؟چرا او را کشته ان"آيت هللا با تعجب پرسيد که . گويا کشته شده است
   !"او ديگر از ساواک رفته و به ژاندارمری منتقل شده بود. درست نيست

وقتی آيت هللا خمينی حدود دو ماه در زندان گذراند   ١٣۴٢که در سال  ه ای داشته  است و آن اينرآيت هللا از سرھنگ مولوی خاط
ند که  حضرات آيات عظام بايد شاھنشاه معتقد"کند که تأکيد رود تا خبر آزادی آيت هللا را به او بدھد و  يک روز مولوی نزد او می

ھم  يیھا کند که ممکن است تند روی و آيت هللا خمينی قبول می "مورد احترام باشند ولی از سخنرانی تند آيت هللا ناراحت ھستند
به اصل سلطنت و يا سکوت او  نسبت ١٣۴٢ی ھا ی و برخوردی که او در ھمان سالمولو هآيا اغماض آيت هللا  نسبت ب! شده باشد

  ھای بعد داشت  بی ارتباط است؟ در سال ...در قبال جنايات شاه در ظفار و

صادق طباطبائی و  رهللا با گردانندگان انجمن اسالمی در اروپا و آمريکا نظيآيت  ين مصاحبه جا داشت راجع به روابطدر حاشيه ا
يزدی که کارشان بطور عمده اداره محافل و جلساتی بود که ربطی ] مابراھي[بنی صدر و دکتر ] لحسناابو[قطب زاده و ] صادق[

ما طی  .ستاھای فراوان  نمود جای صحبت و کمک مالی که آيت هللا بدانان میتأييد  ارزه انقالبی عليه رژيم شاه نداشت و ببه م
پرداخته ايم و در اينجا  ،ھا داشته تبعيد و نقش واقعی که او در آن سال ھای هللا خمينی در سال اين مصاحبه به تحليل مواضع آيت

  .نيازی به تکرار آنھا نيست

از طرف ھای گذشته را که  شمه ای از واقعيات جنبش انقالبی سال ،کامل اختصاره ما در اين مصاحبه کوشيديم ھرچند ب
کارگران و زحمتکشان و  برای ،معرض تحريف و مسخ قرار گرفته استيده شديداٌ در قدرت رسه ب بورژوازی و خرده بورژوازی

نيروھای انقالبی بازگو کنيم و نشان دھيم طبقات و اقشار بينابينی که در دوره شاه، در زير حاکميت مطلق سياسی و اقتصادی 
در تناسب با موقعيت  و البته نا پيگير(ضع مبارزاتی موا ھمين اعتبار برخیه سرمايه داری وابسته به امپرياليسم قرار داشتند و ب

چگونه پس از سوار شدن بر موجی که انقالب توده ھا بر انگيخته بود و غصب قدرت سياسی،  ،دادند از خود نشان می) طبقاتيشان
  .دپردازنى وب نيروھای کمونيستی و انقالبی مبه صف ضد انقالب پيوسته ھمدست با امپرياليسم جھانی به سرک

ھای قھرمان ما در مسير پر سنگالخ خود با مبارزه عليه  اين واقعيتی است که راه سرخ انقالب دموکراتيک ضد امپرياليستی خلق
ست که بی مھابا حقايق را به توده ھا باز ھا اين وظيفه سترگ کمونيست .طبقات پاسدار نظام استثماری کھن طی خواھد گشت

سوی آينده ای ه امعه را بجسازماندھی و رھبری کنند و  ،نينيسم بسيجلی خود با مارکسيسم لمع نیويند، آنھا را در پرتو جھان بيگ
تحقق اين آرمان از ھيچ گونه فداکاری دريغ  برایھا  کمونيست. تابناک که فارغ از ھرگونه ستم طبقاتی و ملی است رھنمون شوند

  .اين حتميت تاريخ است. ندارند و از ھيچ چيز نمی ھراسند

با تشكر از رفقا تراب حق شناس و حسين روحانى كه نظرات خودشان را پيرامون تماس با آيت هللا خمينى در نجف با ما در : پيكار
ميان گذاشتند، به خوانندگان عزيز به ويژه رفقايى كه به ما نامه نوشته و خواستار انتشار اين مصاحبه ھا به صورت كتاب شده اند 

مندرج در ( كامل اين مصاحبه را ھمراه مصاحبه با رفيق تراب پيرامون ياوه ھاى شيخ محمد منتظرى اطالع مى دھيم كه متن 
 .در يك كتاب منتشر خواھيم كرد) پيكار ۶٩تا  ۶٧شماره ھاى 

  :ضميمه ھا

  . ١٠، صفحه ١٣۵٩شھريور  ١٧، دوشنبه ٧١در حاشيه مصاحبه دوم، پيكار، شماره 

]  ١٢٧١-١٣۴٢[زاھدی ] فضل هللا[واعظ معروف در خدمت سپھبد ] ١٢٨۶- ١٣٧٧" [حجت االسالم شيخ محمد تقی فلسفی"
  .و نخست وزير كودتا ١٣٣٢مرداد  ٢٨عامل كودتای امپرياليستی 



٤٨ 

 

  

به فحاشی عليه كمونيست ھا و نيروھای انقالبی می  -ھمانند گذشته -شيخ محمد تقی فلسفی واعظ معروف كه اين روزھا نيز
مصدق و به ] محمد[راه با گروھی در جماران با آيت هللا خمينی مالقات كرد، ھمان كسی است كه عليه پردازد و چندی پيش ھم

به بعد با دريافت حقوق از  ١٣٢۵مرداد بود او از سال  ٢٨نفع شاه موضع داشت و در حد خود جاده صاف كن كودتای آمريكايی 
ردن افكار عمومی از قضايای سياسی، مسئله بھاييت را كه از در پادگان ھای ارتش سخنرانی می كرد و برای منحرف ك ٢ركن 

لحاظ سياسی برادر دو قلوی رژيم شاه و آلتی در دست امپرياليست ھا بود علم می كرد و با طرح يك سلسله خرافت می كوشيد 
] سپھبد نادر[امی تھران و فرماندار نظ] ١٢٨٢-١٣۴٩[تيمور بختيار ] سپھبد[آقای فلسفی با سپھبد زاھدی و . مردم را مشغول كند

بايد پرسيد چه كسانی از افشای مزدورانی چون فلسفی می . رييس ستاد ارتش دوست نزديك بود] ١٢٨٢-١٣٧٠[باتمانقليچ 
 ترسند؟

  

  . ١١، صفحه ١٣۵٩شھريور  ١٧، دوشنبه ٧١در حاشيه مصاحبه دوم، پيكار، شماره 

   :در حاشيه مصاحبه

 ١٣۴١تاريخ تلگراف، مھر . می آوريم – ١٣۴١قم،  –تاليف علی دوانی " ھضت دو ماھه روحانيونن" سند زير را به نقل از کتاب 
   تلگراف حضرت آيتا خمينی؛: می باشد

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  حضور مبارک اعليحضرت ھمايونی

و واليتی، اسالم را در رای  پس از اھداء تحيت و دعا بطوری که در روزنامه ھا منتشر شده است دولت در انجمن ھای ايالتی
دھندگان و منتخبين شرط نکرده و بزنھا حق رای داده است و اين امر موجب نگرانی علماء اعالم و ساير طبقات مسلمين است بر 

مستدعی است امر فرمائيد  . خاطر ھمايونی مکشوف است که صالح مملکت در حفظ احکام دين مبين اسالم، آرامش قلوب است
که مخالف ديانت مقدسه و مذھب رسمی مملکت است از برنامه ھای دولتی و حزبی حذف نمايند تا موجب دعاگوئی مطالبی را 

  .ملت مسلمان شود
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  الداعی روح هللا الموسوی

  

  

  

  . ١٠، صفحه ١٣۵٩شھريور  ٢۴، دوشنبه ٧٢در حاشيه مصاحبه سوم، پيكار، شماره 
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  . ٩و  ١٠، صفحه ١٣۵٩مھر  ١۴وشنبه ، د٧۵در حاشيه مصاحبه چھارم، پيكار، شماره 
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  . ١۴، صفحه ١٣۵٩مھر  ٢٨، دوشنبه ٧٧در حاشيه مصاحبه ششم، پيكار، شماره 
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  .نسخه تايپ شده اين نامه و توضيح پيكار بر آن در متن اين مصاحبه آمده است

  در حاشيه مصاحبه

امه اى به آيت هللا خمينى نوشت كه به دليل شرايط ھجرى قمرى، ن ١٣٩٢مطابق با  ١٣۵١آيت هللا حسينعلى منتظرى در سال 
 رجايى] محمد على[ اين نامه را . در نامه ذكر نشده و در امضا نيز به ذكر حروف اول اسم اكتفا شده است" خمينى"پليسى كلمه، 

[  اد رفيق دوستجوكه در آن زمان معلم مدرسه بود و نسبت به مجاھدين سمپاتى داشت به دست آورده و ) نخست وزير فعلى(
. تاجر موز در ميدان تره بار تھران كه در حال حاضر پست مھمى در سپاه پاسداران دارد به خارج برد] برادر محسن رفيق دوست

اشخاص اخير مانند بسيارى ديگر كه در گذشته افتخارشان اين بود كه براى مجاھدين خدمتى انجام دھند، امروز پس از به دست 
اينك متن . بورژوازى و ضد انقالب قرار گرفته اند و كينه توزانه به كمونيست ھا و مجاھدين خلق مى تازند گرفتن قدرت در صف

 تاكيدھا و يادداشت ھاى داخل پرانتز از( نامه را مى آوريم 
  ). ماست

  باسمه تعالى

  حضرت ايت هللا العضمى مدظله العالى

چنان پس از تقديم سالم و تحنيت به عرض عالى مى رساند، 
 جوان ھاى مسلمان و متدينچه اطالع داريد عده زيادى از 

و عده اى از !") مرگ بر منافقين" حاال مى گويند(گرفتارند 
امروز در . ( آنان در معرض خطر اعدام قرار گرفته اند
تصلب آنان !) مجلس شورا براى آنان تقاضاى اعدام مى كنند

ق آنان بر نسبت به شعائر اسالمى و اطالعات وسيع و عمي
احكام و معتقدات مذھبى معروف و مورد توجه ھمه آقايان و 

آيا مى بينيد حرف ھاى ديروز و (  روحانيون واقع شده است
اين دقيقا انعكاس ! امروز آقايان چقدر با ھم تفاوت دارد؟

... موضع طبقاتى آنان است، كه در مصاحبه شرح داده شده 
الد اقداماتى براى و بعضى از مراجع و جمعى از علما ب) 

تخلص آنان كرده اند و چيزھايى نوشته شده، به جا و الزم 
و حفظ   تقويتو  تاييداست از طرف حضرت عالى نيز در 

اين يعنى در شرايط فعلى . دما آنان چيزى منتشر شود
خود مخالفين سعى مى كنند، آنان را منحرف  ضرورت دارد

اه بود و آقايان آن روز، رژيم ش" مخالفين. ("قلمداد كنند
البته كيفيت !) امروز جاى آن را گرفته اند و مخالف شده اند

در خاتمه از حضرت عالى . آن بسته به نظر جنابعالى است
  .ملتمس دعا خير مى باشم

  والسالم عليكم و رحمت هللا و بركاته

  م-ع-ح

عاليقدر و مراجع و مجتھدين عظام، ديروز چنين مى  حفظ منافع طبقاتى، حيا و رودربايستى نمى شناسد، فقيه ھاى! آرى، آقايان( 
شما به اعتبار موضع طبقاتى تان كه در تضاد با قدرت حاكم قرار داشت، !". ما فريب خورده بوديم"گفتند و امروز فقط مى گويند، 

و خيره و مبھوت به آنھا  عجز خود و ايدئولوژى خود در مبارزه با رژيم شاه را در رشادت مجاھدين و ديگر انقالبيون مى يافتيد
  !).مى ناميد و براى زنده اشان خط و نشان مى كشيد" دزد"مى نگريستيد ولى امروز، شھداى آنان را 
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