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مواضع حزب
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 آقای عمویی  ،کاریکاتوری را من در روزنامه کیهـان سـا  ۵۸دیـدم کـه آقـای
کیانوری را کشیده بود با آن سبیل معروف چپها و آقای بازرگان هم جلو ایشـان
ایستاده بود ،با همان هیئت مـههبیهای کراواتـی  ،بـا تسـبیح و تـهریش و  ...دکتـر
کیانوری به بازرگان میگفت :آقا شما در خط امام نیستید!
سؤالی که برای من پیش آمد این بود که خط مردمی و ضد امپریالیسـتی امـام ،
به عنوان خط حزب (که البته بیشتر توسط دکتر کیانوری تئوریزه شده بـود ) از کجـا
آمد؟ چه کسی پیشنهاد اولیه را داد؟ به چه طریقی این شـعار بـه شـعار اصـلی حـزب
تبدیل شد؟ و چه جریانی در حزب  ،بیشتر به دنبا این قضیه بود؟

 شما شعاری را مطرح کردید که به صورت جانمایه فعالیتهای آن روز حزب مطرح
بود و در روند توضیحش نه فقط برای فعاالن سیاسی و مردم جامعۀ ما  ،بلکهه بهرای
بدنۀ حزب هم مسئله مهمی بود و غالباً ما بها نهو ی سهر در مهی در درون نیروههای
حزبی مواجه می شدیم.
پیش از این توضیحی دادم که حزب متوجه شد کهه غالبهاً آن هه در رهبهری حهزب
واضههو و روشههن اسههت و بههه صههورت شههعار مطههرح مههی شههود  ،بههرای بدنههۀ حههزب
برداشتهای دیگری دست میدهد و ناچار شد شعبۀ جدیدی به نام شعبۀ بازرسهی و
رسید ی به وجود بیاورد که مرتب نمایند انی را برای رسید ی به نظرات رفقهایی کهه
در حزب بودند  ،یا بازرسی در زمینۀ صحت انتقال رهنمودهایی که از رهبری به بدنهۀ
حزب منتقل می شد  ،بفرستد.
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در واقع آن ه که سبب چنین تصمیمی شد  ،مدتاً این بود که مسئله «خهط مردمهی
و ضد امپریالیستی امام» مد نظر رهبری حزب بود ولی در بدنۀ حزب غالباً به صورت
«خط امام» بیان می شد که از نظر رهبری حزب دو مفهموم کامالً متفاوت بها همهدیگر
بود« .خط امام» در واقع آن خطی بود که مجمو ۀ جریانی که حاکمیت بعهد از انقهالب
را به دست رفته بود  ،داشت و مظهرش ههم مهًالً «حهزب جمههوری اسهالمی» بهود.
مجمو ۀ امام جمعه هایی بود که در خطبه هایشهان آن خهط را توضهیو مهی دادنهد و
توصههیم مههی کردنههد .ولههی آن ههه کههه مههورد توجههه حههزب بههود  ،آن جنبههههای ضههد
امپریالیستی و مردمی در سخنرانیها و مواضع آقای خمینی بهود .چهه آن هه کهه در
پاریس در «نوفل لوشاتو» بیان کرد ،چهه آن حمایهت سهتردی ای کهه از جانهب مهردم
نسههبت بههه ایههن شههعارها و خواسههتها ابههراز مههی شههد و موضههعگیریی کههه در قبههال
امپریالیسم داشت.
این درست است که در واقع این شعار توسط رفیق کیانوری مطرح شد ولی بهرای
ما که از زندان آزاد شدی بودیم ،مسئله به صورت بسیار سادی ای در زمینه همکهاری
همۀ نیروهایی که بر ضد دیکتاتوری موجود و لیهه نظهام خودکامهۀ پهلووی مبهارزی
میکنند ،مطرح بود  .و دقیقاً هم لهتش ایهن بهود کهه در سهول سهالیان درازی کهه مها
دهههای مختلم زندان را سپری میکردیم ،شاهد تغییراتی در ترکیب زندانیان بهودیم.
این ترکیب بیانگر این بود که نمایند ان جریانههای سیاسهی متفهاوتی دارد در زنهدان
پدید می آید .ا ر در دهۀ سی فقط ا ضها و ههواداران حوب ووو ا راو ر در زنهدان
بودند ،در دهۀ چهل نمایند ان جریانات دیگر چپ ،ا م از سرفداران چین یها سرفهداران
جنبش مبارزی مسلحانه «کاستریستی – چه وارایی» هم بودنهد و بعهد شهاهد پیهدایش
نمایند ان یک جنبش اسالمی هم بودیم که ابتدای کار برای ما چیهز تهازی ای نبهود .در
ذشته هم «فداییان اسالم» رقمی نبودند ،هیچ وقت ددی نبودند .یک وقتی یهک جهایی
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تروری می کردند و چند نفرشان را می رفتند و به زنهدان مهی انداختنهد .امها در ایهن
دوری یک موجی زندان را فرا رفت که بسیاری از روحانیون به زنهدان افتادنهد و ایهن
مسئله تداوم هم پیدا کرد.

 آقای کیانوری از اروپای شرقی آمده بود  ،زندانی هم نبود .سـا بیسـت و هفـت
رفته بود زندان  ،بعد هم زندگی مخفی ،بعد هم اروپا  .چرا آقای کیاانوری «الهیـات
رهایی بخش» را مطرح میکند؟ ایشان از فضایی آمـده بـود کـه کنفدراسـیون در آن
دست باال را داشت ؛ فعاالن نیروهای اسالمی در خارج از کشور عددی نبودند .در اروپا
فضای دینی و الهیات رهاییبخش و  ...چندان مطرح نبود  .چرا آقای کیانوری میآید
این مسئله را مطرح میکند؟

 سیاست ابعاد ناپیدایی دارد که بعد از اینکه ملکردش نمایان مهی شهود خهودش را
بروز میدهد .بله ،ما «خط مردمی و ضد امپریالیستی امام» را این چنین فرموله نکردی
بودیم .حتی ما چندان شناختی هم نسبت به نگرشهای آقای خمینی نداشتیم  .ما آن ه
که در زندان می دیدیم نمایشی بود از حضور نمایند ان جریانی که در جنبش انقالبهی
ایران وجود داشتند .بالنتیجه ما را به این اندیشه رسهاند کهه بایهد جبههۀ فرا یهری در
مقابله با نظام دیکتاتوری و خودکامۀ شای وجود داشته باشد.
به سور مًال آن سخنانی که من به هنگام تودیع هاشمی رفسنجانی از زندان بیان
کردم و ایشان هم نظرات خودش را ابراز داشهت – حهدود سهال  ۴7 ، 1۳۴۶ه نشهان
میدهد که از همان زمان این اندیشهه بهه مخیلهۀ مها خطهور کهردی بهود کهه ضهرورت
هماهنگ شدن این سیم ستردی ،از مسلمانان متعصب رفته تها جنهبش چهپ و چهپ
روترین نیروهای چپ ،احساس میشود .زیرا یک هدف واحد در مقابلشان قرار رفتهه
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و آن سد دیکتاتوری نظام پهلوی است که به تعبیر من  ،ما بایهد کلنگهایمهان را یکجها
به این دیوار بزنیم تا این دیوار فرو بریزد.
پس این اندیشه وجود داشت و با ذشت زمان هم مرتب تقویت می شد .امها اینکهه
توسط رفیق کیانوری فرموله و تئوریزی شدی  ،باید فت که رفیق کیانوری به دور از
آن ه در ایران رخ میداد نبود .به خصوص اینکه در مرکز الهام این مسهئله در اروپها
بود.
درست است کهه کنفدراسهیون ایهن چنهین بهود کهه شهما اشهاری کردیهد ،امها همهه
میدانستند که آن ه در خیابانهای تهران رخ می دههد از «نوفهل لوشهاتو» سرچشهمه
می یرد .نوارهایی که سی یک سال در سراسر ایران دست به دست میشد  ،فتههای
آقای خمینی بود که ضبط و تکًیر میشد و در دسترس همگان قرار می رفت.
درست است که مرکز حزب در اروپای شرقی بود ولی یک نمونه از ارتباسی را که
با «نوفل لوشاتو» داشت  ،مهن اشهاری کهردم و زنهدی یهاد ف وهو واسهطه یهک چنهین
صحبتهایی بود؛ و حتی سال  ،1۳57وقتی که من تازی از زندان بیهرون آمهدی بهودم ،
آقای ف وه پیام رهبری حزب را برای من آورد .که همزمان با دیداری بود که هم بها
رفقای ما و هم در «نوفل لوشاتو» با آقای خمینی داشت .یعنی مرکهز حهواد ی کهه در
ایران داشت جهت می رفت و مطالبی که قرار بود بیان شود آنجا بود .اینکه بعداً چهه
بشود ،مسئله انوی قضیه است .سرچشمۀ آن ه که به ظاهر سرح ملیاتی انقالب بهود
و ملکرد مجمو ه نیروهایی که این انقالب را باید به نتیجه میرساند ،آنجا بود.
از اینرو آقای کیانوری با آن ه که در ایران می ذشهت ،بیگانهه نبودنهد .درسهت
است که تظاهرات چند صد هزار نفری خیابانها را نمی دید ،اما می دیهد کهه بها الههام
رفتن از چه کسی و با چه بیانات و نظراتی این کار دارد انجام می یرد.
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آقای عمویی ،آقای کیانوری قبل از اینکه برگردند ایران ،انقالب پیـروز شـده

بود .فکر کنم بعد از پیروزی برگشتند .آقای سپانلو ـ عضـو کـانون نویسـندگان ـ
تعریف میکنند که به آقای بهآذین توصیه کردند که با جمعی از نویسـندگان برونـد
پیش آقای خمینی  ،با ایشان صحبت بکنند  .چون از طریـق احمد آقا پیغـام داده
بودند که بیایید ببینیم حرفتان چیست؟
آقای بهآذین خیلی مخالفت میکند  .به همان روا که اینهـا آخوندنـد و بـا اینهـا
نمیشود زیاد صحبت کرد و  ...ولی بعد از اینکه دکتر کیانوری به تهران میرسـد و
رهنمودهایش را میدهد ،آقای بهآذین تبـدیل میشـود بـه مـدافع سرسـخت آقـای
خمینی !
از آن طرف هم شاهد این هستیم که هنوز چند روز از انقـالب نگهشـته  ،فـداییها
میخواهند یک تظاهراتی را به سمت بیت – آن موقع ،مدرسۀ رفاه بود -راه بیندازند و
اعالم حمایت و همکاری و همراهی بکنند .آقای خمینی یـک پیغـامی میدهـد کـه
مردم مسلمان در این تظاهرات شرکت نکنند .این از خدا بی خبرها را به خانه مـن راه
ندهند!
چنین عبارتی را نقل به مضمون به کار می برند .در حقیقت هویت ضـدِ  چـپ رأس
جمهوری اسالمی کامال مشخص بـود کـه ایشـان بـا مارکسیسـتها و کمونیسـتها
دشمنی بیشتری دارند تا نیروهای بورژوازی و...
بعد آقای کیانوری بـر مـی گـردد .اوایـل سـا ۵۸مـا مواجـه هسـتیم بـا روزنامـۀ
« نامۀ مردم»  .فکر میکنم که حاکمیت دوگانه را آقای کیاانوری تئـوریزه میکنـد.
میگوید که این آقای بازرگان و  ...با آقـای خمینای یـک رقـابتی دارنـد  ،یـک
حاکمیت دو گانهای در ایران تشکیل شده و حاکمیـت بایـد یگانـه بشـود  ،یکپارچـه
بشود .در حقیقت می بینیم طرف آقای خمینی ر ا می گیرد .
من همان مقطع  ۵۸-۵۷را می خواهم بدانم که چه اتفـاقی ناگهـان مـی افتـد  ،چـه
تحلیلی وارد حزب می شود ؟ حزبی مارکسیست – لنینیست است .دهـۀ چهـل حـزب
مارکسیست – لنینیست بود .اکثراً هم می گفتند ما کمونیست هسـتیم .تفکـرات هـم،
شبیه مارکسیست های شوروی بود .این بهجای اینکه از بورژوازی ملـی دفـاع کنـد ،
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یکباره می آید و طرفداری می کند از آقای خمینی  ،از یک شخصیت محافظه کار !


به نکات ونا ونی اشاری کردید ،از جمله به «بهورووازی ملهی»« .جبههه ملهی» دههه

 ،1۳۳0مظهر خواست و فعالیت سیاسی بورووازی ملی ایران بود .اما پهس از انقهالب،
مواضع بورووازی به سور مدی ،موافق نظرات آقای خمینی و مخالم مواضهع آقهای
بازرگا و «جبهه ملی» بود.
درباری آقای بهآذان هم معتقدم ،ارزیابی ایشان درباری نیروههای انقالبهی ،در ابتهدای
انقالب ،اشتبای بود و او پس از آشهنایی بها مواضهع حهزب ،صهادقانه اشهتبای خهود را
اصالح کرد.
در اتخاذ مشیی که حب وو ا را ر در قبال انقالب و بعد از انقالب اتخهاذ کهرد ،چنهد
امل تأ یر داشت .یکی آن تأ یراتی بود که «الهیات رهایی بخهش» آمریکهای التهین در
جنبش چپ آمریکای التین به جا ذاشته بود .این صرفا ًمربوط به مقطع انقالب ایهران
نیست .از مدتها پیش ،این نگرش پدید شدی بهود کهه در جنهبش ههای رههایی بخهش،
نیروهایی نمایان شدیاند که پیش از آن وجود نداشتند .و اینها کشیش هایی بودنهد کهه
نسبت به ستمکشان دل می سوزاندند و بها همهه کسهانی کهه لیهه سهتمگران مبهارزی
میکردند ،صرف نظهر از نگرشههای ایهدلولوویک ،همراههی میکردنهد .بعهدها مها در
نیکارا وله شاهدش بودیم و در رویهای چریکی که در نقاط مختلم آمریکهای التهین
مبارزی میکردند و اصوال در موجی که در بین کشیش های آزادیخوای شهکل رفهت و
مورد ا تراض پاپ واقع شد ! که پاریای از ایشان را خلع لباس کردند.
مزید بر این  ،در زندان ما شاهد این بودیم که ا ر در دهۀ سهی زنهدانیان سیاسهی
ایران منحصراً ا ضای حب وو ا را ر بودند ،در آغاز دهۀ چهل  ،نمایند ان دیگهری
از جنبش چپ به زندان افتادند و همینسور که به پایان دهۀ چهل  ،نزدیک مهی شهدیم،
نمایند ان جنبش مذهبی به زندان آمدند .یعنی ترکیب زندانیان سیاسهی نمایشهگر ایهن
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بود که جنبش آزادیخواهانه و ضد دیکتاتوری ایران مجمو ه ای است از چپ سهنتی ،
چپ جدید ونیروهای مذهبی ترقیخوای.
حضور تعدادی از روحانیون در زندان  ،یکی از شوخیهای بین ما شدی بود .وقتی
که برای هوا خوری به حیاط می رفتیم  ،شاهد مامه به سرهای سفید و سهیای بهودیم
و به مزاح می فتیم حاال دیگر روز ار به جایی رسیدی کهه مامههایها ههم در زنهدان
همبند ما میشوند! و برخی از ایشان واقعاً خیلی همگام و همرای بودند .من مهی تهوانم
اینجا شهادت بدهم که آقای منتظ ی از کسانی بود که از همهان بهدو ورود ،اصهال آن
تعصباتی را که کسانی مًل ربانیشی رزی نشان می دادند ،نداشت .مًال امکان نداشت
ربانیشی رزی با یکی از ما چپها اصالً دست بدههد .تهوی اتهاو خهودش وفقهط بها
پانزدی خردادیها حشر ونشهر داشهت .ولهی آقهای منتظو ی میآمهد سهر سهفرا مها
مینشست  ،با هم غذا میخوردیم  ،لطیفه می فت و میخندیدیم و ...
شب قبل از آزادی آقای هاشمی رفسنجانی  ،ما ایشان را د وت کردیم  .سهنتتمان
بود .هر وقت کسی مرخص می شد  ،یک چنهین تهودیعی بها او بهه مهل مهی آوردیهم.
ایشان اظهار تشکر کرد از اینکه حرمتهی ذاشهته شهدی ! و مهن ههم در پاسها ایشهان
صحبت کردم که امیدواریم این دیوار سهتبری را کهه در مقابهل آزادیخواههان مملکهت
قرار رفته  ،با ضربات مشترکمان از بین ببریم.
احساس میشد که آقای هاشمی الزم دید توضیحی به این مطلب اضهافه کنهد .بهه
این معنی که ما هیچوقت نمی توانیم وحدت داشته باشیم! من هم دیدم الزم اسهت یهک
توضیحی بدهم که «به هیچوجه مراد از صهحبت مهن  ،وحهدت نیسهت  .چهون مسهلماً
وحدت ایدلولوویک نداریم .اینجا صحبت اتحاد ِ مل است .ا ر ما در جهت دستیابی به
اهدافمان در مقابل دیوار واحدی قرار رفته ایم  ،مانع واحدی مًل دیکتاتوری شای در
مقابلمان هست ،ما ضربه می زنیم که از بین برود ،تا بتوانیم آزادباشیم و حرفمهان را
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بزنیم  .شما هم یناً میخواهید همین کار را بکنید ؛ پس چه بهتر کلنگ هایمهان متحهداً
به این دیوار بخورد تا از بین بهرود .در آن محهیط بیهرون اسهت کهه تکلیفمهان بها ههم
روشن می شود که آیا می توانیم در کنار هم حرفمان را بزنیم؟»
به یاد دارم که مشابه همین بحث را من با آقای حجتیک مانی داشتم و ایشهان بها
قطعیت تمام فت ا ر ما به حکومت برسیم  ،بعهد از رفهتن شهای حتمها مارکسیسهتها
آزادند که اظهار قیدی کنند !





،

ولی بعد از اینکه شما را گرفتند ،ایشان رفتار دیگری انجام داد!

بله ،شنیدم که سال  1۳۶1-۶2که سرکوب حزب انجام رفت و ما به زندان افتادیم
آقای حجتی مقالهای نوشت و نامه ای هم به آقای خمینوی و اظههار شهادمانی از

اینکه چنین موفقیتی نصیب شد و چنهین رفتهاری بها «مارکسیسهتهای مُلحهد» انجهام
رفت!
خوب  ،من حقیقتاً خیلی تعجب نکردم .بعد از تجربیاتی که پیدا شهد ،بعهد از هوض
شدن نظرات در قبال آن مطهالبی کهه در زنهدان مهد ی بودنهد ،دیهدم کهه واقعهاً آقهای
هاشمی رفسنجانی همان موقع حرف دلش را زد و من کامال دریافتم که به ههر حهال
آقایان بر مبنایی که وحدت ایدلولوویک میسرنیست  ،اتحاد مل را هم میسر نمیدانند!
اما پاریای از آنان میقاً روی این مسئله پافشاری داشتند .مهًال صهحبتهایی کهه
من با آقای طالقانی داشتم ،ایشان واقعاً در این زمینهها خیلی سعه صدر داشت و این
نه فقط محدود به دورا زندان بود ،بعد از زندان ههم همهین بهود .فرامهوش نمهی کهنم
زمانی که آقای ها ی غفاری و روهش آمدند دفتر حزب را تعطیل کردند و دادستانی
آمد و قفل تعطیل و پلمب زد ،من رفتم پیش آقای طالقانی .ایشان فهت «مههم نیسهت ،
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به زودی دادستان وض می شود و میآیند پلمب را بر میدارند » .و یناً همهین کهار
اتفاو افتاد  .و این سعه صدر آن نان بهود کهه واقعهاً ایهن مهرد  ،کهه بها کمهال تاسهم
مایهای آخر دوری حیاتش را سپری می کرد ،به من فت آقای عموای بگذار ایهن یهک
دیداری که با ههم داریهم ،از سیاسهت حهرف نهزنیم ،یهک مقهدار از انسهان و انسهانیت
صحبت کنیم.
من آنجا احساس کردم آقای طالقانی در چه فشاری اسهت ،در چهه فضهایی قهرار
رفته که دلش میخواهد اصال از این محیطی کهه روی ا صهاب آدم فشهار مهی آورد،
این نادرستی ها و ناسالمیها در چهریهای ظاهرا خیلی مطبوع ولهی در بهاسن بسهیار
آلودی ،دور باشد! خیلی افسردی بود آقهای طالقانی ! واقعهاً مهن آن کهس د ر مجلهس
خبر ان را فراموش نمیکنم که ایشان در یک کناری ،کنجی نشسته بود و این صا را
در بر رفته بود  ...واقعاً من احساس کردم یک تنهایی میقی در ایهن کهس مهنعکس
است!
و خوب ،مشابه ایشان کسان دیگری هم بودند  ،مًل آقهای محمد مجتهدشبسوت ی
که آن موقع با ایشان دیدار و فتگو داشتم .یا آقای حائ ی که با ایشان هم اتاو شدم.
یا آقای گلبر اغفوری که نمایندا دورا اول مجلس بعد از انقالب بود و سی مهذاکراتی
که من با ایشان داشتم  ،اینقدر نظرات بلند و جالهب تهوجهی داشهت کهه آدم دقیقها آن
«الهیات رهایی بخش » را در فتار اینگونه افراد درک می کرد!
من به سترش اینگونه روابط مارکسیستها با سایر نیروهای آزادی و آزاد اندیش
که برای د ر اندیشان هم حقوقی قالل میشدند  ،خیلی القهمند بودم.
فراموش نمیکنم ما را سال  1۳۴5از زندان برازجهان بهه زنهدان شهمارا  ۴قصهر
تهران آوردی بودند .یعنی از بدترین جا بهه بهتهرین زنهدان ایهران .حیهاط وسهیعی ههم
داشت .درخت بیدی هم بود .شاخههای درخت و حوض ه ای که فوارا آبهی بهاال مهی
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رفت و پودر خنکی می زد .از ههوای پنجهای و چنهد درجهه آمهدی بهودیم اینجها .خنکهی
مطبوع ،مرا به والمی دیگهر بهردی بهود .یکبهاری آقهای طالقوانی را دیهدم .ایهن اولهین
فتگویی بود که ما با همدیگر داشتیم ،چون پهیش از آن مهن بها ایشهان همبنهد نبهودم.
فت آقای عموای مًل اینکه خیلی لذت بخش است! فتم بله  ،واقعاً لذت بخهش اسهت !
آقا ،من فکر می کنم آن بهشتی که شما به مؤمنین و دی دادید همین باشد!
ایشان خندید و فت «آقای عموای  ،از آنجایی که من فکر مهی کهنم شهما بهشهتی
هستی! میروی بهشت و میبینی از این هم بهتر است!» خوب  ،ببینید این شوخی است
ولی آن صفای باسن این مرد را نشان می دهد!
نمونههایی از این قبیل ،این اندیشه را تقویت مهی کهرد .چهه آن دورا دههۀ چههل و
پنجای زندان ما که شاهد حضور نمایند ان جنبش مهذهبی و ضهد دیکتهاتوری و ضهد
دربار در ایران بودیم و چه پس از آن دیهدارها و برخوردهها بها نماینهد ان بخشهی از
روحانیون جامعه ایران که نگرش های خیلی بازی داشتند.

 تا سا  ۱۳۵۴شما سفرههای اشتراکی داشتید .کمون حتی نیمه مشترک بود .آقای
مهدی عراقی غهایی میپختند ،به این طرف تعارف می کردند ! چون به آن
طرفیها غها بیشتر می رسید  .به کمون چپی ها هم که یک مقدار فقیرانه تر بود ،
یک کمکی هم می شد .احیانا یک رفاقتی هم بود .
ولی آیا پس از سا

 ۵۴فضای زندان همینطور بود؟ بعد از آن جریان مارکسیست

شدن «پیکار» ،این رابطه خوشایندی که شما می گویید حفظ شد؟

 نه! بعد از سال  1۳5۴واقعیت این است که یک مشکل مدیای که مربوط به دوستان
مجاهد ما بود پیش آمد و آن کسانی که رایشات مارکسیستی پیدا کردند درست مًل
متعصبین مذهبی  ،برخوردهای نامناسبی با یکدیگر می کردند! این را چرا می ویم؟
برای اینکه من شاهد بودم که مًال آن بخشی از نیروهای مذهبی که هم نان به
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باورهای دینی خودشان پایبند بودند  ،مراسمشان و نماز خواندنشان و روزیدار
بودنشان مورد تمسخر ب ه هایی قرار می رفت که تا دیروز خودشان همین د اها
را می خواندند و همین مراسم را داشتند  .ولی اکنون به شکل مذهبی برخورد
میکردند .
ببینید  ،خوب من هم روزی نمی رفتم  ،من هم نماز نمیخواندم ولی وقتی میدیدم
یک نفر نماز میخواند آهسته از کنارش رد میشدم  .بگذار به ا تقاد خودش مل کند.
در واقع آرزوی من بود که او هم وقتی من نماز نمیخوانم و روزی نمی یرم برایش
مسئلهای نباشد و متعرض من نشود .این سعه صدر را من به کار میبرم  ،این
راحتی برخورد را انجام می دهم که او هم متقابال بپذیرد که دیگری هم د ر اندیش
است .چه مانعی دارد ؟ ا ر اختالف نظری هست  ،بنشینیم با یکدیگر بحث کنیم  .نه
اینکه به هم اهانت بکنیم  ،نه اینکه همدیگر را متهم کنیم .و باور کنید بارها اتفاو
میافتاد که خود من وقتی با اینگونه موارد مواجه میشدم می فتم دوست زیز وقتی
واقعا تو مارکسیست شدیای باید بدانی این جامعه  ،جامعه مذهبی است .تو بهتر از
من می دانی چه درصدی از مردم مذهبی هستند .آیا خودت به تنهایی می خواهی لم
مارکسیسم را بلند کنی و بروی؟ تو نمیخواهی همرای مردم و با مردم و برای مردم
مبارزی کنی؟
خوب ،این از آن نکاتی است که موضع حزب را تعیین کرد ...
 آیا نیروهای مههبی هم بعد از سا  ۱۳۵۴همین سعه صدر را داشتند ؟ یعنی فکر
نمیکردید که اینها هم دارند نسبت به چپ  ،کینههای انباشتهای می گیرند؟


چرا ،چرا ،ببینید ما در همان ایامی که حزب دفترش را داشت ،یک مدت کوتای

زارشاتی از هواداران یا ا ضای حزب دریافت می کردیم که به انحا مختلم تحت
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فشار قرار می رفتند .یکی از آنها واقعا خیلی آموزندی بود :یکی از هواداران حزب را
که مشغول پخش ا المیه بود ،دستگیر می کنند .ا المیههای حزب هم همه در تایید
انقالب و دستاوردهای انقالب بود .او را به کمیته وزرا – یکی از کمیته هایی که خیلی
خشن مل میکرد -میبرند .رسیدی  ،نرسیدی ،حاجآقا -بی آنکه بپرسد اصال این کی
هست ،همین که دیدی دو تا پاسدار او را اینجا آوردند -می زند تو وشش!
رفیق ما می وید «حاجآقا چرا می زنی؟ من هوادار حزب تودی هستم  » .فکر
میکند که حاال ذرخواهی خواهد کرد ولی آقا دو سه تا سیلی دیگر میزند که «فالن
فالن شدی ها! شما از همه بدترید ! شما از همه خطرناک ترید! حاال آنهایی که تفنگ
دست رفتند رفتند کردستان جنگیدند ،اقال ما فهمیدیم که آنها مقابل جمهوری
اسالمیاند؛ ولی شماها از این سرف می ویید ما سرفدار جمهوری اسالمی هستیم
ولی میخواهید ریشه جمهوری اسالمی را بزنید  .شما از همه خطرناکترید! اینقدر
زیر فشار می ذاریمتان تا مجبور شوید اسلحهتان را به روی ما بکشید .آن وقت
حسابتان را میرسیم! »
این زارشی بود که آمد و من ینا با این زارش رفتم پیش هاشمی رفسنجانی و
فتم «این است کار شما ! این ملکرد شماست! »
همان ابتدای فعالیت حزب من به اقتضای آشناییهایی که در زندان با تعدادی از
این آقایان پیدا کردی بودم ،به دیدار چند نفر از اینها منجمله هاشمی رفسنجانی رفتم
که آن موقع مسئولیتی در وزارت کشور داشت .البته ایشان مرا خیلی رم پذیرفتند ...



این ماجرا بعد از سقوط دولت موقت است؟

 قا دتا باید این سور باشد .

۴۶0



وزارت کشور را دوبار مثل اینکه هاشمی رفسنجانی سرپرستی کرد  .یکباردر

شورای انقالب ،یکی هم بعد از  ۱۳آبان ،سرپرستی را آقای صدرحاجسیدجوادی
داشت ولی مدیر کل انتخابات یا سرپرستی که از طرف شورای انقالب مسئو وزارت
کشور بود ،آقای هاشمی رفسنجانی بود.

 فکر می کنم این دوری باشد.


یعنی بعد از  ۱۳آبان ؟

 دقیق یادم نیست.


چون گفتید بعد از قضایای کردستان  ،احتماال باید بعد از  ۱۳آبان باشد یعنی هنوز

امام آن پیغامش را برای کردستان و آن قضایا نداده.


احتمال دارد  .من االن تاریا دقیق یادم نیست ولی اولین دیداری بود که من با

ایشان داشتم .خوب اشخاص زیادی در وزارت کشور نشسته بودند که وقت مالقات
داشتند  .منشی ایشان فت  :شما وقت مالقات دارید؟
فتم  :نه من با ایشان آشنا هستم می خواهم ببینمشان .
فت  :خوب ،شما برای یک روز دیگر وقت بگیرید.
فتم  :نه  ،من کار دارم .خواهش می کنم به یکی از آقایان که به دیدارشان
میرود بگویید فالن کس آمدی به دیدارتان .
وقتی پیغام من رسید  ،آقای هاشمی خودش آمد بیرون دست دادو یااهلل و خوش
آمدی فت و دست من را رفت و به اتاقش برد  .یعنی خیلی رم پذیرا بود .صحبت
من این بود که به هر حال اسالع دارید حب وو ا را ر فعالیت لنیاش را در ایران
آغاز کردی و از آنجا که یک حزب سراسری است  ،در نظر دارد شعب حزب را در
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همه شهرها دایر کند .موضع ما هم موضع ا الم شدی ای است .و ما می خواهیم
بدانیم که شما چگونه می خواهید با حزب برخورد کنید؟ آیا حزب به لحاظ برخورد
دولت با آن ناچار بایستی فعالیت غیر لنی بکند یا اینکه همین روندی که پیش رفته
ادامه دهد؟
ایشان فت  :از آنجایی ک ه بسیاری از جوانان به مبانی قیدتی ما قانع نیستند و
تفکرات مارکسیستی زودتراینها را جذب میکند و با توجه به مواضعی که حزب در
قبال انقالب و جمهوری اسالمی دارد ،ما بنا نداریم جلو حزب را بگیریم .
این نحوی صحبت ایشان بود و بعد فت که حاال از خودمان صحبت کنیم  .یک یک
از رفقای ما سؤال کرد :آقای خاوری حالش چطور است ؟ آقای حج ی حالش چطور
است ؟ و دیگران ...و پس از آن هم همواری در دیدارهایی که من با آنها داشتم هیچ
حالت اکراهی در آنان نمی دیدم.
اولین بار سال  1۳59که بیانیه «اکًریت» منتشر شد و مواضعی را ا الم کرد که
درست در راستای مواضع حب

وو ا را ر بود ،بر حسب تصادف من یک قرار

دیدار در مجلس با آقای هاشمی داشتم .و وقتی که به مجلس رفتم به کلی برخورد
ایشان فرو داشت! ا ر همیشه با آن لبخند مخصوص خودش پذیرا میشد -حال این
ال چهری شاد و برخورد
لبخند چقدر واقعی یا غیر واقعی بود ،ولی به هر حال معمو ً
دوستانه داشت -ولی این بار خیلی در هم بود و با این بارت شروع کرد «خوب با
چریکها هم که التالف کردید» .
خیلی سلبکارانه فتم  :به نفع جمهوری اسالمی است .آقا کسانی که تا دیروز در
ترکمن صحرا تفنگ دستشان بود و در کردستان میجنگیدند  ،حاال آمدی اند تفنگ را
زمین ذاشتهاند و فته اند ما میخواهیم قانونی فعالیت کنیم .آیا این به ضرر
جمهوری اسالمی است؟
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فت :نه البته درست است ولی بیشتر به نفع حزب تودی است! 
۸۳/2/2

 بعد از انقالب ،حزب کامال متوجه بود که همین حضور لنی  ،همهین دفتهری کهه

دارد ،همه روزی در معرض حمله است .من قبال اشاری کردم که سهه راههی انداختنهد و
اتاو ما که بایگانی بهود ،شهعله ور شهد .خهاموش کهردیم .شهکایت رسهمی در مراجهع
قضایی انجام دادیم .به کالنتری که مراجعهه کهردیم فتنهد «آقها مها کهاری نمیتهوانیم
بکنیم! » خیلی برای ما جالب بود ،پاری ای از رفقهای مها کهه از مههاجرت آمهدی بودنهد،
حیرت می کردند که یعنی چه؟! مگر می شود ؟ باید چنین باشد و چنان نباشد و ...
فتیم شما مًل اینکه نمی دانید چه کسانی دست اندرکار هستند؟ کسانی که شهعار
معروفشان «حزب فقط حزباهلل ،رهبر فقط روحاهلل» است .خود این جمله یعنهی «مها» و
جز «ما» نه! و حال آنکه فضای اول بعد از انقالب ،فضایی بود که همۀ احهزاب داشهتند
نمایان می شدند ،رشد می کردند  ،هوادارانشان پیدا میشدند .اصال ً فعالیت و فضهای
سیاسی این مملکت را زندی کردی بودند و از درون این فضا می توانست واقعها ً نتهایج
بسیار ارزندی ای حاصل شود .نه الزاما ًنظرات حزب مها ،نهه الزامها ًنظریهات «نهضهت
آزادی» ،ولی از مجمو ۀ اینها ،از تا یر متقابهل ایهن نظهرات و اندیشهه هها میتوانسهت
بهترین رای برای پیشبرد انقالب و دستاوردها و تحکیم دستاوردهایش پدیهد آیهد .امها
اصال ً همین بارت «فقط حزب اهلل» یعنی همه شهما بیخهود هسهتید! حهاال لفظهش بایهد
ملی بشود .و این چنین شد که دیدیم ریختند به دفتر حزب.
رفقای ما که از مهاجرت آمدی بودند اصال ً حیرت می کردند که  :مگهر ایهن فعالیهت
لنی نیست؟ آخر ما در اروپا شاهد بودیم که دفاتر احزاب امنیت داشت و هیچکس هم
مزاحمتی ایجاد نمی کرد .اختالف نظر هم خیلهی شهدید بهود .در مقهاالتِ نشهریات بهه
شدت به هم می تاختند ولی نه کسی برای کسی چاقو می کشهید  ،نهه کسهی بهرای آن
یکی سه راهی می انداخت! ولی اینجا...

۴۶۳

البته کم کم زمینه دستشان آمد .بهرای مها کهامال روشهن بهود  .بهرای اینکهه مها از
نزدیک زند ی کردی بودیم .شناختمان نسبتا خوب بود و ضمنا ًتفکیک هم مهی کهردیم.
ما بین مجمو ه نیروی مذهبی که پس از انقالب نیرومنهد شهدی و حضهور چشهمگیری
داشت ،تمایزاتی قالل بودیم .برخی واقعا ً کسانی بودند که د ر اندیشهان میتوانسهتند
با آنها بنشینند و مذاکری بکنند ،و از لحاظ برنامه های ملی و مدیریت جامعهۀ بعهد از
انقالب به تفاهمهایی برسند .برخی دیگر اصال ً مجال نشستن و بحث کردن نمی دادند.
حتی امکان حضور فیزیکی نمیتوانست باشد! ما این را به تجربه دریافته بودیم.
میدانستیم آقای الجور ی که پس از انقالب دادستان انقهالب مرکهز شهدی  ،همهان
آقای الجور ی است که در زندان دورا شهای  ،نحهوی برخهوردش بها رفقهای مها غیهر
انسانی بود .مًالً آقای هوشنگ ویبربی مگر چه کردی بود؟ ویبربی نظرش را در بهارا
یک مطلب بیان میکرد .سرف مقابل هم خیلی تند جهوابش را مهیداد .آن سهرف اهانهت
کرد .ویبربی هم فت «وقتی که تو اهانت میکنی ،من هم به خودم حق می دهم به نظر
تو اهانت کنم » .ویبربی را کتک زدند! در حالی کهه آنجها همهه زنهدانی بهودیم  ،کسهی
حاکم و محکوم یا ادی نبود.
ولی وقتی که در موقعیت حاکم و محکوم قهرار مهی یهری ،بحهث مهدارا و اسهالم
مطرح می شود ،که آقای کداور و آقای محمد مجتهدشبست ی پهیش کشهیدند کهه بهه
استناد امر به معروف و نهی از منکر ،ما باید نصیحت بکنهیم .بایسهتی اینهها را بهه رای
حق  ،رهبری و هدایت بکنیم .مادام که در قدرت و در حاکمیت نیستیم ایهن ههدایت مها
بیشتر توصیه و مو ظه و نصیحت و دلسوزی است که می خهواهیم یهک باسهل را بهه
سرف حق هدایت کنیم ولی موقعی که در قدرت قرار رفتیم  ،بایستی مراقهب بهود کهه
در امر به معروف  ،نهی از منکر و در هر ونه هدایت به سهرف حقانیهت  ،زور همهرای
نباشد! در این صورت می تواند بحث باشد ،می تواند منطهق باشهد ،یهک سهرف منطهق
۴۶۴

قوی تر  ،یک سرف منطق ضعیم تر  .ولی وقتی یک سرف مهنطقش را تهو م بها قهدرت
حکومتی بکند ،آنجایی که کم بیاورد ،زور مهی ویهد .اصهل جهدایی دیهن از حکومهت ،
همین نکته است.
آقایان کداور و مجتهدشبست ی ایهن اسهتدالل را مهی کردنهد .بالنتیجهه بهه اینجها
رسیدند که پس بایستی یک تجدید نظری در فروع بکنیم و رسید به آنجهایی کهه آقهای
شبست ی اظهار کرد که باید در اصهول یعنهی نسهبت بهه امهر خداشناسهی  ،مسهالل
جدیدی را مطرح بکنیم که حاصلش این سیم تندرو نشود!
ببینید  ،کسانی که واقعا ً از همان ابتدا منطقشان زور فهتن هسهت ،ههر جهایی کهم
بیاورند به سیلی زدن ،بازداشت کردن ،شکنجه دادن و ا دام کردن متوسل می شهوند.
این دیگر تقابل دو نظر نیست ،آزادی اندیشه نیست ،امنیت پس از آزادی بیهان نیسهت.
بالنتیجه یک د ر اندیش یا جرلت نمی کند نظرش را بیان بکند یا ا ر فهت ،قیهد ایهن را
زدی که چه بالیی به سرش میآید و پیامدش چه میشهود .تلطیهم جامعهه ایهن چنهین
میتواند باشد.
فضای آن زمان مقداری این امید را میداد که ا ر آقای غفاریی هسهت  ،ا هر آقهای
الجور یی هست ،در ین حال آقای طالقانی هم هست! حتی برخی نگرشهای خهود
آقای خمینی هم هست .بعدها برای مها مشهخص شهد کهه در واقهع آن جنهاح افراسهی
بیشتر به آقای خمینی نزدیک است تها ایهن نیروههای مترقهی اسهالمی .کمها اینکهه بها
ذشت زمان دیدیم رفته رفته اینها پس زدی شدند و در واقع «مؤتلفه اسالمی» بود کهه
مشاور اصلی و تعیین کنندا دادستانها و ...شد.
آقای الجور ی چند بار قرار بود که از دادستانی معزول بشهود .بهه لهت ایهن کهه
نیروهای مترقی اسالمی درون حاکمیت بهه ایهن نتیجهه رسهیدی بهود کهه رفتهار آقهای
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الجور ی افراسی است و با تعریم خود آقایان از دل اسالمی ،انصهاف اسهالمی و...
به اینجا هم رساندی بودند که اصال ً رفتارش اسالمی هم نیست!
خوب ،ما که آن تفکیک را بین مجمو ۀ اینها ،یعنی روشن بینهها و واقهع بینهها و
قشههریها و ...قالههل بههودیم ،ایههن امیههد را داشههتیم کههه رونههد پیشههرفت فعالیتههها و
دستاوردهای انقالبی ،موقعیت واقع بینهای درون حاکمیهت را تقویهت بکنهد و بتوانهد
جلو افراط و تندرویهای سایرین را بگیرد .متأسفانه ذشت زمان نشهان داد کهه ههر
قدر جلوتر رفتیم« ،چرخش به راست» بیشتر شد و نه فقط د ر اندیشان ،بلکهه اصهالح
سلبان و مترقیهای مذهبی درون حاکمیت هم  ،یک یک جایشان را به آن تالیها دادنهد
و بعد هم این چنین شهد کهه حهاال دیگهر مُههر روشهنش در مجلهس هفهتم هسهت  ،کهه
جانشین مجلس ششم شدی .
۸2/۸/1۳

زمانی از سرف احزاب کمونیست فرانسه و هندوستان د هوتی بهه مهل آمهد کهه

نمایندی حزب در کنگریهای این دو حزب شرکت داشته باشد  .رفقهای هیئهت سیاسهی
من و رفیق طب ی را برای رفتن به آنجها تعیهین کردنهد  .منتهها همهان موقهع تصهمیم
رفتیم که پس از شرکت در کنگرا حزب کمونیست فرانسه  ،رفیق طب ی از همان جها
به آلمان برود و من پس از شرکت در کنگرا هندوستان به ایران بر ردم  .چون رفیهق
طب ی وضع قلبش اجازی نمیداد در هیئت دبیران شرکت کند  ،به ایهن ترتیهب او را از
این فضای ملتهب  ،اصالً معاف کنیم تا بتواند به راحتی کار تئوریک ه ایهدلولوویک را
انجام بدهد .
 کاش میشد !

 واقعاً کاش میشد ! چون شرایط جنگی بود  ،برای رفهتن بایسهتی از نخسهتوزیری
اجازی ویژی می رفتیم  .مهن نامههای بهه نخسهتوزیری نوشهتم و در آن نامهه کهه بها
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امضای من و مهر کمیتۀ مرکزی بود  ،اشاری داشتم به اینکه شرکت نماینهد ان حوب
وو ة را ر  ،که کمونیستهای این مملکت هستند  ،در کنگرا حزب کمونیست فرانسه ،
به سود جمهوری اسالمی است و با توجهه بهه تبلیغهاتی کهه لیهه جمههوری اسهالمی
میشود  ،حضور ما در این مجامع میتواند نمونههای از آزادی مهل کمونیسهتها در
جمهوری اسالمی باشد .

 چه سا شمسی بود ؟

 میتواند اوایل سال  1۳۶0باشد.

 یعنی قبل از خرداد سا  ۱۳۶0بود؟

 بله ،یعنی دقیقاً میخواهم بگویم که هنوز نخستوزیری سالم بود.

 نه تنها این ،بلکه حتی مناظره تلویزیونی هم میگهاشتند.

 بله ،بله .فضا ،فضای نسبتاً قابل قبولی بود .شاید یک هفته پس از ارسهال ایهن نامهه
به نخستوزیری ،به دفتر من زنگ زدی شد( .دو اتاو پشت اتاوهای وکیل حزب ،دفتهر
مهن بههود .آقهای کتو و ربوی وکالهت حههزب را داشههت .از دارالوکالهۀ او مهها اسههتفادی
میکردیم .منتها شماری تلفن آنجا را به مراکز معینی دادی بودم .به هر حهال حهزب آن
زمان دیگر دفتری نداشت ولی هم ما با نهادهای دولتی کار داشتیم و ههم آنهها بها مها.
مجلس ،وزارت کشور ،نخستوزیری و  ...این شماری تلفهن را داشهتند  .ههر کهاری بها
حزب داشتند ،به نوان مسئول روابط مومی به من زنگ میزدنهد .بهه ههر حهال ،از
نخستوزیری زنگی زدی شد و خواسهتند کهه مهن بهه اتهاقی در سبقههای از سهاختمان
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نخستوزیری مراجعه کنم  .و من رفتم  .آقایی خیلی رم پذیرا شد و دست داد و بعهد
از کشو میزش نامهای را به من داد  .پس از نگاهی اجمالی متوجه شدم که جواب نامۀ
من است  .تشکر کردم و بیرون آمدم و دیدم که بله  ،نخسهتوزیر اجهازی دادی کهه مها
برویم .
بعد زنگی به کیا زدم و فتم که اجازا خروج دادی شدی  .رفقا خیلی شاد شدند .
واقعاً این شادمانی نه صرفاً به خاسر رفتن به کنگری  ،بلکه اصالً از لحاظ روابط ما
با این رویم و حاکمیهت بهود و اینکهه بههرغم کارشهکنیهایی کهه حهزباهلل و دشهمنان
میکردند  ،دارد سدشکنی میشود  .اصالً همان زمان ما اسالع پیدا کهردیم کهه هوا ی
غفاری و فخ رلدان حجازی به جماران پیش آقای خمینی رفته و پیشنهاد دادیانهد کهه
«امام ! اجازی بدهید تا حزب تودی ریشه ندوانیدی سرکوبش بکنیم ! ظرف یهک روز قلهع
و قمعش میکنیم! »
این پیغامی بود که رحمد خمینی به ما داد :فت «معموالً شیوا رفتار امهام در قبهال
پیشنهاداتی که به او میشد  ،این سور بود که ا ر آن را قابل بحث میدانست  ،نگهاهی
به سرف میکرد و از او توضیحات بیشتری میخواست و  ...و ا ر نه  ،همینسهور کهه
سرش پایین بود  ،هیچ جوابی به سرف نمیداد  .وقتهی فخ رلودان حجوازی و هوا ی
غفاری را به محضر امام د هوت کهردم و آنهها پیشنهادشهان را کردنهد  ،امهام اصهالً
نگاهشان نکرد  .تمام مدت سرش همینسور پایین بود » .
به هر جهت  ،یک چنین اجازیای دادی شد  .رفقا هم خوشحال شدند  .به اتفاو رفیق
طب ی برای رفتن ذرنامه به ادارا ذرنامه رفتیم  .در آنجا یک شعبۀ نخسهتوزیری
وجود داشت که معلوم بود مربوط به بخش اسال ات نخسهتوزیری اسهت  .کارمنهدی
که آنجا بود به کلی با سایر کارکنان ذرنامه فرو داشت  .افهراد ادارا ذرنامهه همهان
افسران و کارمندان ادی شهربانی بودند  .ولی کامالً معلوم بهود کهه ایهن یکهی  ،آدم
۴۶۸

دیگری است ! چهری و موقعیت اتاقش کامالً متفاوت بود  .در اتاقش همیشه بسته بود.
وقتی هم که در میزدی الی در را باز میکرد  .واقعاً من حیرت کردم !
چون خیلی معطل شدم فتم آقا ! مراجعین اینجا با شما کار دارند  ،لطفاً در اتاقتان
را باز بگذارید  ،ا ر جوابتان مًبهت اسهت بنویسهید و ا هر منفهی اسهت بگوییهد خیهر !
موافقت نمیشود  .والتا مرتهب آدم در بزنهد  ،خبهری نشهود و بعهد ههم الی در را بهاز
میکنید ...
فت  :حاال چه کار داری ؟
فتم  :برای رفتن ذرنامه و رفتن به سفر  ،یک نامه از نخستوزیری دارم .
فت  :تو کی هستی ؟
فتم  :من محمدعلی عموای ضهو کمیتهه مرکهزی حوب ووو ة راو ر هسهتم و
میخواهم به فرانسه سفر کنم .
به شدت به من براو شد و فت  :بدی به من !
ما خبط کردیم  ،باید قبالً کپی می رفتیم و کپی نامه را میدادیم  ،ولی اصهل نامهه
را به او دادیم  .سا تی معطل شدیم و دوباری در زدیم  .فت  :برو فردا بیا !
با همین ادبیات «برو فردا بیا !» فردا دوباری آمدیم  .پس از مدتی معطلی فت  :برو
فردا بیا !
به رفیقمان طب ی فهتم « بها ایهن مشهکالت مهن دیگهر شهما را بهه اداری ذرنامهه
نمیبرم ...بگذارید فقط من بیایم  .مًل اینکه روی چرخۀ بهدی افتهادی اسهت ! ایهن یکهی
اصالً قیافهاش با کسان دیگری که ما با آنها سر و کار داشتیم  ،فهرو دارد  » .و دیگهر
از فردای آن روز او را نبردم  .کارمند مربوسهه یهک هفتههای مهرا دوانهد تها اینکهه بهه
ا تراض فتم آقا یعنی چه ؟ آخر یک پاسخی دارد؟!
فت  :شما دیگر مراجعه نکن ! ما به شما جواب میدهیم  .خودمان زنگ میزنیم .
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و هر ز هم زنگ نزد و به این ترتیب مسافرت ما منتفی شد .
خوب  ،ما همان موقع متوجه شدیم که دو جریهان در حاکمیهت جمههوری اسهالمی
وجود دارد .



آیا در حزب وقتی که دکتر کیانوری قضیه خط امام را مطرح کرد  ،مخالفی هـم

داشت؟ یعنی آیا یکی بلند شد بگوید حاال که انقالب به جایی رسیده و جبهۀ دیگری
گشوده شده است  ،ما دیگر لزومی ندارد درذیل رهبری «امام» خودمان را بگنجانیم؟

 همان سور که اشاری کردم در زندان مها کهامالً بها اصهطالحاتی از ایهن قبیهل بیگانهه
بودیم .ما ادبیات خودمان را به کار می بردیم و واقعیتش هم این بود که برای مها ایهن
لفظ «امام» یک مقدار دشوار بود .همیشه هم لفظ «آقای خمینی» را بهه کهار میبهردیم.
معموال ما در به کار بردن اسامی همیشه لفهظ « آقها » و ا هر در چهپ بهودی اصهطالح
«رفیق» را به کار می بردیم .مًالً در مورد آقایانی که با ما در زنهدان بودنهد  ،هم هون
آقای منتظ ی ،آقهای ربانیشوی رزی ،آقهای هاشومی رفسونجانی ،آقهای طالقوانی ،
همیشه کلمۀ «آقا» را استفادی می کردیم .نه برای آنها برخورندی بود و نه ما شالبه ای
در اسالو این کالم احساس می کردیم .ولی واقعیت این است که بعهدها متهداول شهدن
این اصطالح یک مقدار برای ما احساس بار منفی داشت .و اینکه ما در ذشته اصهطالح
«جبهه ضد دیکتاتوری» « ،جبهه ضد فاشیستی» داشتیم  ،فتیم که چه ایهرادی دارد از
این اصطالحاتی که مال خودمان است و اصالً در ادبیات و نوشتههای ما هم مهنعکس
می شدی استفادی کنیم؟! ما اصالً اصهطالح «خهط» برایمهان تهاز ی داشهت و بهه یهادم
نمیآید تا قبل از اینکه رفقایمان از خارج بیاینهد ه اوایهل سهال  -1۳5۸نسهبت بهه ایهن
اصطالح مأنوس شدی باشیم.
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 این بحثها هم جالب است! این به هر حا تاریخ شفاهی است  .شاید بتوان گفت
این سه چهار جلسه ای که ما در خدمتتان بودیم می شود این مسـئله را دیـد  :شـما
دقیقاً مثل یک آدم حزبی  ،برآیند حزب را بیان می کنیـد .دقیقـاً انگـار کـه مسـئو
روابط عمومی حزب بحثهایی را که در جلسۀ حزبی بوده جمعبندی میکنـد  .مـا در
این چند جلسه «آقای عمویی» را ندیدیم  .در آن گفتگوها فقط حزب بود! ...
قبو داریم که تمامی رفقا شهید شدهاند یا چون دکتر کیانوری در میان ما نیستند و
چون نمیتوانند دفاع کنند  ،شما نیز نمیتوانید انتقاداتتان را مطرح کنیـد  .ولـی اینجـا
مسئله شخصی درمیان نیست ۲۵ ،سا از این حوادث گهشته  ۲۵ ...سا برای خودش
تاریخی است!  ۲۵سا عمر من مصاحبهکننده است!
ما واقعاً می خواهیم بدانیم این آقای عمویی که آن همه زندان در زمان شاه کشیده و
دیگر رفقای افسر  ،در آقای خمینی چه چیـزی را میدیدنـد؟ مطمئنـاً او را کااملیو
تورس یا کاردینال رومهرو نمیدانستند (شـاید مسعود رجوی  ،ولـی نـه آقـای
خمینی) ما میخواهیم ببینیم آقای عمویی در جلسات حزبی چـه نظـری داشـت ؟
آنهایی که زندانهای ایران را تجربه کرده بودند  .به هرحا این خاطرات شخص شما
هم تلقی میشود ...

 ببینید! درست است که اکنون من مسئولیتی در حب ووو ا راو ر نهدارم  ،ولهی رز
سال  1324وا رم وز همچنا خو رر وو اری موی رنم .اینکهه مهن چهه مسهئولیتی در
حزب و چه ارتباسی دارم ،اتفاقا از جمله سؤاالتی بود کهه در بهازجویی اخیهر ه سهال
 1۳۸۳ه از من به مل آوردند و محرز است کهه مهن ههیچ ونهه مسهئولیت حزبهی و
ارتباسی با خارج نهدارم .بعهد از خهروج دوباریمهان از زنهدان  ،هر هز ههم هیچ ونهه
کوششی در این زمینه نکردم .چون ضرورتی ندارد  .و حقیقت این است کهه مفیهد بهه
فایدی هم نیست.
اما ذشت ِ ایامی این چنین ،که به قول شما همهین بخهش اخیهرش بهه انهدازا سهن
شماست ،یعنی این  25سال اخیر  ،یک پرورشی  ،روحیهه ای  ،ادبیهاتی  ... ،بهه انسهان
میدهد که انسان کمتر «خودش» است .همان چیزی که شما در پی آن هستید .عموای
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را از البه الی رد و خاک ها پیدا کنید ! این همرای همان رد و خاکهاست! به همهرای
همان مجمو ه است!
به هر جهت ،من همین قدر می توانم این مطلب را بیان کنم که نه فقط « خط مردمی
و ضد امپریالیستی» و مجمو ه ادبیاتی که بعدها در نشریات حزب ما مطهرح میشهد،
حتی ر ی دادن به «جمهوری اسالمی  ،آری یا نه! » تو م بها بسهیاری بحثههای درون
حزبی و رهبری حزب بود و خیلی راحت به توافق مومی نرسید ولی سرانجام مهورد
پذیرش ما هم قرار رفت و شهاید مهن یکهی از فعهال تهرین ا ضهای رهبهری در رفهع
ابهامها در زمینه این ونه اصطالحات بودم.
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 آقای عمویی ،سا  ۵۹حزب اعالم میکند که نیروهایش برای دفاع از ایـران بـه
جبهه بروند ،سازمان افسری حزب (مثل ناخدا افضلی و سرهنگ عطاریان) هم
که به شدت در جنگ فعا اند ،حتی عسگر دانش در خرمشهر کشته میشود .بجـز
«پیکار» و چند گروه کوچک دیگر به نظر میرسید همـۀ گروههـای چـپ در دفـاع از
ایران فعاالنه شرکت دارند ...
 ...که ناگهان بهزاد نبوی در تلویزیون ظاهر میشود و بـه نـام سـخنگوی دولـت ،
«خودی و غیرخودی» را برای اولین بار و با بی انصافی تمام مطـرح میکنـد! یکـی از
این طیفهای «غیرخودی» شما و «فدایی اکثریت» هستید...
این در حالی است که شما امید بسیاری به همین نیروهای عقالنی داریـد و در مقابـل
نیروهای بنیادگرا سعی دارید آنها را تقویت کنید  .آنهـا هـم خـوب آب پـاکی را روی
دست شما میریزند! همۀ اینها در حالی است که از شعارهای چپنمایشان چیزی کـم
نشده است .
شما در مقابله با این پارادوکس چه فکر کردید؟ آیا ناامید نشـدید از ایـن وضـعیت؟ از
اینکه حتی بهزاد نبوی هم میآید و به عنوان سـخنگوی دولـت علنـاً ایـن موضـع
سکتاریستی را میگیرد؟

 ببینید! نخست آنکه بخشی از حاکمیت  -که ما به نوان نیروهای واقع بین حاکمیهت
ارزیابیشان میکردیم  -به رغم آن موانع ایدلولوویک و نگرشهای ویژیای که نسبت
به مسالل تاریخی و جنبش و  ...داشتند  ،ولی سیفی در مجمو ه حاکمیت بودند کهه بها
شعارهایی که مطرح می کردند ،با موضهعگیریهایی کهه نسهبت بهه مسهالل ونها ون
اراله می دادند ،موضع نسبتا ترقیخواهانهای از خود نشان مهی دادنهد ؛ امها دقیقها بهه
لحاظ اینکه این موضعگیریهای ترقیخواهانهه یها پهاریای شهعارهای مًبتهی کهه ارالهه
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میدادند  ،از یک تحلیل سیاسی  ،اجتما ی ،لمهی  ،نشهأت نگرفتهه بهود  ،همهواری در
معرض نوسان بود!
دوم اینکه  ،یک جنگ قدرت در حاکمیت بود! همان چیزی که مها تحهت نهوان کهارزار
« کِه بَر کِه» از آن یاد می کردیم و ا تقاد بر این داشتیم که این دو انگی یا چنهد انگی
که در حاکمیت جمهوری اسالمی وجهود دارد  ،الهتالف بهی سهرو صهدای نیروهها بها
مواضع ونا ون اسالمی نیست  ،بلکه در واقع این روندی است که سی آن هر کدام از
این جناحها در صدد تحصیل قدرت حداکًر است!
بنابر این از نظر ما آن بخشی از حاکمیت که نسهبت بهه بخشههای دیگهر موضهع
مًبت تری داشت ،بهرغم اینکه اینجا و آنجا و از جمله همین مهوردی کهه شهما اشهاری
کردید ،با آن نگرشی که ما نسبت به ترقیخواهی اینهها داشهتیم و در واقهع امیهد بسهته
بودیم هیچ هماهنگی نداشهت ،بها ایهن همهه مها بهرای تقویهت مواضهع اینهها در مقابهل
نیروهای اقتدار سلب تالش می کهردیم و مجبهور بهودیم کهه مقهداری انعطهاف داشهته
باشیم!
البته از این شیوا کار راضی نبودیم اما بعضی وقتها اخباری به ما می رسید کهه
نشان می داد این موضعگیریها صرفا ناشهی از آن نوسهاناتی نیسهت کهه بهه لحهاظ
نداشتن یک تحلیل لمی رخ می دهد! منجمله زمانی اسال ی به دستمان رسید مبنی بهر
اینکه به احتمال زیاد بهبر نبوی با یکی از شهرکتهای نفتهی انگلیسهی( BP ،بهریتیش
پترولیوم در ارتباط است و ویا از زمان پدرش یهک چنهین ارتبهاسی وجهود داشهته و
پدرش واسطه این ارتباط بودی  .مها ایهن اسهالع را بهه آقهای خمینوی وآقهای هاشومی
رفسنجانی که آن موقع رلیس مجلس بود ،رساندیم  .برای اینکه اسمینان کافی داشهته
باشیم که این اسالع مهم حتما از دو کانال مورد توجه قرار می یرد!
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ما این اسالع را محرمانه به خود آقای خمینی رساندیم و بعد برای اینکهه حضهوراً
هم مذاکری بکنهیم ،مهن و آقهای کیوانوری رفتهیم بهه مجلهس ،مطهابق دیهدارهایی کهه
ای اهی انجام می رفت ،و این مطلب را با آقهای هاشومی در میهان ذاشهتیم .آقهای
هاشمی بعد از اینکه آن را خواند ،یک مقدار چهری اش در هم رفت!
آن موقع آقای هاشمی روابط خیلی نزدیکی با آقای بهبر نبوی داشت .حتهی ایهن
جور به خاسرم می آید که بهبر نبوی برای رفتن رای ا تماد خهودش در مجلهس ،از
حمایت جدی آقای هاشمی برخوردار شد! یعنی هاشمی دفاع از او را به هدی رفت.
ایشان نسبت به صحت این خبر اظهار تردید کرد .ما فتیم کهه منبهع مو هق اسهت!
ه خوب  ،این خبری بود که از سرف رفقای شوروی برای ما فرسهتادی شهدی بهود .ایهن
مطلب هم برای او مفهوم بود ه فت که «دو حالت ممکن است باشد ،یا اینکه ناصهری
در آنجهها بههرای اینکههه تفرقههه ای در درون نیروهههای ترقیخههوای جمهههوری اسههالمی و
حاکمیت ایجاد کنند ،یک چنین افترا و تهمتی مهی زننهد  ،یها اینکهه خیهر  ،در ایهن میهان
ازسریق  CIAکه نفوذ در  KGBدارد ،یهک چنهین ترفنهدی دارد زدی مهی شهود کهه ایهن
نتیجه حاصل بشود ! به هر حال اصل خبر مورد پذیرش ما نیست! » بهه دنبهال آن ،در
یکی از صحبتهایش هم این مطلب را لنی کرد .اوال با خهود بهوبر نبووی ایهن را در
میان ذاشت که «حزب تهودی آمهدی یهک چنهین خبهری را در بهارا تهو دادی! » بعهد در
مجلس هم نوان شد و بالنتیجه این موضوع در روزنامه ها هم آمد.
خوب  ،اینها مواردی است که به هر حال وشه ای از ذهن آدم را اشغال مهی کنهد.
حاال هر قدر هم با نیت خوب برخورد کند و سهعی کنهد رفتهار بهدبینی ههای معمهول
نشود که به محض اینکه از وشه ای یک خبری بشود این زنهگ بزنهد و کهار را تمهام
شدی تلقی بکند؛ ولی به هر حال وقتی یک چنین مطلبی مطرح مهی شهود و سهرف شهما
هم در یک موقعیت سیاسی ه اجتما ی بارزی قرار دارد و روز بهروز هم بهه صهورت
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یک چهرا فعال و مشخصی نمایان می شود ،همواری در یک وشهۀ ذهنهت یهک جهایی
برای این خبر می ذاری ،به کلی پاکش نمی کنی! بنابر این همان موقع و حتی مهدتها
بعد ه تا همین اواخر ه هم این اصطالح «خودی و غیرخودی» را آقایان رها نکردند!

 بله  ،در «عصر ما» هم می نوشتند.


بله  ،بله .من در مصاحبه ام هم اشاری کردم که تا همین اواخر هم رها نکردند! فقهط

این اواخر مسکوت ذاشتند! باید بگویم که حتی ما را «غیرخودی» ههم نمهی دانسهتند!
منظور « ،غیرخودی» در درون خودشان بود .در مذهبی هایی مًل «جنهبش مسهلمانان
مبارز»« ،نهضت آزادی» و  ...اینها هستند که غیر خودی هستند!! من اشهاری کهردم کهه
ویا ما اصال در این مملکت نیستیم  ،اصالً وجود نداریم!
و به همین لت هم در آخرین مصاحبه با روزنامه « یاس نو» -که ایهن قسهمت را
حذف کردند -من اشاری کردم که «شما بخواهید یا نخواهید ،اندیشۀ سوسیالیسهم در
اکًر کشورهای جههان جایگهای ویهژیای پیهدا کهردی ،از جملهه در کشهور مها ایهران .و
د راندیشان از حقوقی به نام حقهوو بشهر برخوردارنهد! چنانکهه اصهل اول ا المیهه
جهانی حقوو بشر می وید که هر کس صرفنظر از تمایزات سبقهاتی  ،دینهی و  ...از
حقوو امی برخوردار است به نام حقوو بشر .د راندیشهان ههم بایهد از ایهن حقهوو
برخوردار باشند  ،نه کمتر از هیچ شهروند دیگر  ،نه بیشتر! » این پایان مصهاحبه مهن
بود که حذفش کردند .
این اصطالح «خودی و غیر خودی» اصال چشم را بر اینکه در ایهن مملکهت کسهان
دیگری هم وجود دارند بسته! کسانی که به هر حال یک اندیشه ای دارند  ،یهک تفکهری
دارند و حتی ا ر به خاسر این اندیشه و تفکرشان به زندان رفتند ،ا دام شدند و ...ولی
« اندیشه» وجود دارد .هم نان هست!
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این مق نگرش آقای نبوی است! یک روز که مشکالت اینها همهین سهور اضهافه
شدی بود ،در یک محفلهی بیهان کهردی بهود کهه « نبهود ِ مصوففی شوعاعیا را خیلهی
احساس می کنم! وجود چپ می توانست برای ما منشأ خیر باشد ،نتایج خوبی داشته
باشد! » ولی اینکه واقعا این از سر صدو و صهفا بیهان مهی شهود ،بهه لهت اینکهه بها
مشکالت خیلی دشواری روبهرو شدی که احساس میکند این حمایتهها مهی توانسهت
کمک زیادی بکند ،یا این هم روی حسابهایی بیان شدی که امروز کهه نیازمنهد اسهت ،
چپ به وشش برسد و یواش یواش بیاید حمایت بکند ،بیاید کمک بکند.
لی ایحال ،اینها بیش از اینکه متکی بر فاکتهای تعیین کننهدی باشهد بهه حدسهیات
معطوف می شود ولی به هر حهال سهیر ایهن روابهط و فتهه هها  ،یهک چنهین سهابقه
تاریخی دارد که بیان کردم.

 پس فکر می کنید یک مقدار مسئله شخصی بود؟ برداشتی که کردم فکر می کـنم
مثال بهزاد نبوی نسبت به حزب توده ،درموضع روانی قرار گرفته بود. ...


بله  ،اصال در مجلس صریحا بیهان کهرد کهه حهزب تهودی لیهه مهن ایهن کارهها را

میکند...

 آقای عمویی  ،در همان سا  ، ۵۹هرچه مـی گـهرد فشـار آمریکـا بـرای آزادی
گروگانها افزایش مییابد  .آقای خمینی اختیارات معامله را به مجلـس مـی دهـد و
مجلس هم هیئت چند نفرهای را مأمور میکند که آنها میروند الجزایر و آن معامله را
با آمریکاییها انجام میدهند! یکی از این افراد بهزاد نبوی است!
همه اینها در حالی است که آزادی گروگانها از نظر زمانی به شدت مشکوک اسـت!
البته سند خاصی در زمینه ساخت و پاخت «جمهوریخواهان امریکـا» و آقایـان وجـود
ندارد ،ولی اینکه تا لحظه سوگند خوردن ریگاان  ،گروگانهـا آزاد نشـدند و درسـت
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همان روز و به شکل نمادین گروگانها آزاد میشوند  ،در فضای آن روزها بـه شـدت
مشکوک به نظر میرسد!...
این قضیه همراهی با آمریکا تا آنجا پیش میرود که همه یکدیگر را به پیشدسـتی در
این قضیه متهم میکنند  ،چنانچه بنیصدر در روز  ۱۴اسفند دکتر فرهناگ را بـه
کنار تریبون میخواند و خطاب به مردم میگویـد «ببینیـد مـردم ! آن کسـانی را کـه
میگویند من برای مهاکره با آمریکا فرستادهام اینجا پیش من ایستادهاند! » و در ادامه
بنیصدر تاکید میکند که «خبرهایی به من رسیده بود که جناح بهشتی داشت بـا
آن طرف می ساخت » ...و اینها با بهترین شرایط برای آمریکاییها گروگانهـا را آزاد
کردند  ،و قراردادی که نوشته شد به شدت به نفع آمریکا بود!
آیا این نزدیکی با آمریکـا راشـما حـس میکردیـد؟ آیـا زمـان و نـوع قـرارداد آزادی
گروگانها برایتان مشکوک نبود؟

 بله ،دقیقا این مسئله مدا آن زمان بود و در تمام دیدارهایی که با این آقایهان پهیش
میآمد  ،ما روی حل مسئله رو انها تاکید داشتیم  .ما ا تقاد داشتیم که اساسهاً ههر
قدر این موضوع به درازا بکشهد  ،رو انهها بیشهتر وبهال هردن جمههوری اسهالمی
میشوند! یعنی بیش از اینکه سود ببرد  ،باید در مورد این مسئله هزینه بکنهد  ،هزینهه
سیاسی ه اجتما ی بکند!
از جمله ما با آقای منتظ ی هم صحبت کردیم .یادم می آید که یک دفعهه بحهث بها
آقای محمد منتظ ی خیلی خیلی باال رفت و او تصدیق کهرد کهه بایهد مسهئله را حهل
کنند .اما می پرسید که چگونه حلش بکنیم؟
فتیم  :ول کنید بروند ،مذاکری کنید ،تمامش کنید! بابت رفتن اینها  ،اینجا یک کهار
خالف مبانی دیپلماتیک هم انجام رفته  ،بروید با حهافظ منهافع امریکها صهحبت کنیهد.
نمی خواهد هم بیخودی بزر ش کنید .آمریکایی ها کارهای خهالف امنیهت مملکهت مها

۴7۸

میکردند ولی حاال می خواهیم آزادشان بکنیم  .سبعا آنها دیای را میفرستند پهلهوی
شما .از سریق همین سفارت سولیس هم این کار را بکنید ،مسئله تمام میشود!
واقعا در درون حاکمیت  ،مسئله رو انها یک معضلی شهدی بهود! بهیش از اینکهه
یک منبع امتیهاز یری بشهود ،پهی ابهزار و وسهیله ای مهی شهتند کهه اینهها را از سهر
خودشان باز بکنند! اما واقعیت این است که نیروهای دیگری در حاکمیت بودند کهه بهه
شههدت روی ایههن مسههئله حسههاب بههاز کههردی بودنههد ،تهها بهها در اختیههار ههرفتن مسههئله
رو ان های امریکایی  ،برای مناسبات خودشان با امریکا  ،به نهو ی سهرمایه هذاری
کنند .همان جریانی که بعدها شاهدش بودیم!
مسئله «کیک و انجیل» و ظهور آقای مکفوارلین و  ...تصهادفی نبهود .ایهن سهابقه
قبلی داشت .اصال در دوران جنگ برای خریدهایی که بایهد انجهام مهی رفهت ،آقهای
ق بانی  ،دالل قاچاق ی تسلیحات  ،به همه جا سر میزد .به اسرالیل سهر مهی زد ،بهه
امریکا سر می زد ،به آروانتین می رفت .هر جایی که تسلیحات امریکایی بود  ،مراجعه
میکرد و موشکهای ونا ون و «تاو» و ...خریداری می کرد و می فرستاد می آمد!
یادم میآید یک بار درروزنامه «پراودا» یا «ایزوستیا» اشهاری شهدی بهود کهه «یهک
هواپیما از اسرالیل به قصد تهران بلند شدی ولی رای را م کردی و در بهاکو نشسهته! »
خوب  ،برش می ردانند.البته شناسنامه آروانتینی داشهت! در آن مقالهه نوشهته شهدی
بود که «این نوک کوی یا روابطی است که نمایان می شود! » اینها مساللی است که از
همان زمان ادامه داشت.
ا رچه مدرکی برای ا بات در دست نیست  ،اما شما که اشاری می کنید «حل مسئله
رو ان ها از لحاظ تهاریخی در مقطعهی انجهام مهی یهرد کهه یهک چنهین تغییهری در
حاکمیت دموکراتها یا جمهوریخواهان آمریکا دارد انجام می یرد» درست است! در
واقع مسئله حل شدی بود! اصهال مهذاکرات انجهام رفتهه و بهه توافهق رسهیدی بودنهد،
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قرارداد الجزایر امضا شدی بود ،ولی اینها ا المش را به تأخیر انداختند و چنان کردنهد
که نصیب کارو نشود! دقیقا حساب شدی این کار را کردند!
تحلیل ما در حزب دقیقا این بود که اینها(جمهوری اسالمی احساس می کنند همان
کسی (کارو

که با ایجاد فضای باز سیاسی اش زیر پای شای را خالی کرد  ،میتواند

برای اینها هم خطرناک باشد! و حال آنکه اینان با جمهوریخواههان امریکها راحهت تهر
می توانند کنار بیایند! جمهوریخواهان اصال روی حقوو بشهر تکیهه نمهی کننهد  ،آنهها
روی مسههئله تسههلیحات تکیههه دارنههد و اینههها هههم االن نیازمنههد تسههلیحات هسههتند! بههه
خصوص اینکه ترجیو می دادند در این فضای به شدت بسته ای که در داخهل مملکهت
درست کردی اند  ،با حزب دموکرات امریکا برای خودشان دردسر ایجاد نکننهد! دقیقها
حساب کردی بودند که با جمهوریخواهان راحتتر می توانند کار بکنند!

 خوب  ،چه بخشی از حاکمیت این کار رابه اصطالح رهبری می کرد؟ یعنـی شـما
فرضتان این بود که کدام بخش از حاکمیت دارد این مسئله را راهبری می کند؟



ما تصورمان این بود که مدتا از «حهزب جمههوری اسهالمی» هسهتند و در حهزب

جمهوری اسالمی کسانی مًل آقای هاشمی رفسنجانی و  ...همه کاری بودند!

 آقای بهزاد نبوی و خود رجایی مثل اینکه امضا کننده این قراردادهستند .


آنها تعیین وظیفه میکنند! اصال مسئلهای نیست که به دست دیگری این کار انجهام

می یرد .

۴۸0



شما نگران نمیشدید از اینکه میدیدید نیروهایی که به نظرتان مترقی میآینـد ،

(مثل رجایی و نبوی و  )...که هم در زندان و هم بیرون  ،مواضع ضد سـرمایهداری
داشتند  ،و با آن همه حسابی که روی اینها باز کرده بودید  ،میآیند قرارداد اینجوری
با امپریالیسم امضا میکنند؟

 ببینید ،واقعیت این است که ما روی این سیم که شهما بیشهتر اسهمش را مهی بریهد،
حساب باز نکردی بهودیم .مها نیروههای سهالمتر دیگهری را در اسهراف آقهای خمینوی
جستجو می کردیم .نیروهای مذهبی که آن نان بسته نبودند .شخصیتهایی مًل آقای
صانعی و ...یعنی کسانی که معمم بودند و در حوزی نفوذ داشتند  .کسانی مًل آقهای
منتظ ی  .دقت می کنید؟ اینها برای ما اهمیت داشتند تا رجاای .ما روی کسهانی مًهل
باهن یا موسوی خوئینیها بیشتر حساب باز میکردیم .مها اینهها را وامهل قهدرت،
نیرو میدانستیم .برای تا یر ذاری هم ،آنها بودند که میتوانستند تا یر بگذارنهد! کمها
اینکه بعدها هم وقتی روزنامهه «سهالم» در آمهد ،دیهدیم کهه بیشهترین تها یر را بهر آن
نیروی ترقیخوای درون حاکمیت توانستند بگذارند!
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 یک روز بحرانی و یک نقطۀ عطف در این جریانات هست که رویـارویی جریانـات
لیبرا اسالمی (و به قولی بورژوازی ملِ ی) با جریانات مکتبی و خـط امـامی مشـخص
میشود و آنهم  ۱۴اسفند  ۵۹است که به مناسبت سـالمر مصاد  ،بنیصادر
اعالم میتینگی در دانشگاه تهران میکند و نیروهای حزباللهی حمله وسیعی بـه ایـن
میتینگ میکنند ،آن هم به رئیس جمهور مورد تائید آقای خمینی! بنیصدر هم تـا
به آن موقع این قدر علنی مسائل را بیان نکرده بود که مثالً کارتهای شناسایی حمله
کنندگان را پشت تریبون بخواند که از کمیته اردبیل و سپاه رشـت و  ...آمدهانـد ،و یـا

کلتی را نشان بدهد و بگوید «میخواستند با این کلت رئیس جمهورتان را بکشـند»!...
و حتی معلوم میشود که نیروهای پلیس تحت امر هم چندان کارآمد نیستند!
چند روز بعد از این قضایا دو طرف میروند پیش آقای خمینای  .و آقـای بهشاتی
حرف آخر را میزند که «آقا ! یک طرف برود کنـار  ،بگـهارد طـرف دیگـر کـارش را

بکند!»
شما چه رویکردی به این چند ماهۀ پرآشوب – از اسفند  ۵۹تا خـرداد  – ۶0داشـتید؟
روزنامههایتان اما طرف جناح مکتبی را میگرفت  .آیا به نظرتـان نمیرسـید کـه اگـر
بنیصدری که حاضر به تکفیرنیروهای غیرخودی نشده است و جلو حزباللهیهـای
فاالنژ ایستادگی کرده  ،حهف بشود ،نیروهای مکتبی سیطرة کاملی بـه اوضـاع پیـدا
میکنند و به حهف شما هم منجر خواهد شد؟


البته برخی اصهطالحاتی کهه دربهاری نیروههای ونها ون بهه کهار میبریهد ،ماننهد

«مکتبی» در ادبیات حزب نمی نجد.
ما دقیقا در هیئت سیاسی روی این مسئله بحث کردیم  ،صهحبت کهردیم و هوارض و
واقب حذف کامل بنی صدر را هم پیش بینی می کردیم .اما اسالع دقیهق داشهتیم کهه
قبل از  1۴اسفند تکلیم بنی صدر روشن شدی .اصال اینکه بنی صدر در  1۴اسفند آن
جور موضعگیری را لنی کرد  ،این بهود کهه از ایهن تصهمیم اسهالع دقیهق داشهت کهه
دستور دادی شد که او برود! این دیگر تالش بًی بود که داشت میکرد .فکر مهی کهرد
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واقعا دی  ،یازدی میلیون بهه او رای دادی انهد .در حالیکهه ا هر حمایهت بیهت ـ بهه قهول
خودشان ه رهبری نبود  ،امکان نداشت انتخاب شود!
همان سور که قبال اشاری کردم آقهای منتظو ی مهی فهت « متاسهفانه بیهت امهام
بنیصدر را تایید میکنند! » یعنی ایشان آن موقهع نظهر خهوش نسهبت بهه بنیصودر
نداشت و ا ر بنی صدر ر ی آورد ،به لحاظ تاییدی بود که از سرف آقای خمینی و...
انجام رفت .آن موقع هم بنی صدر می دانست که تصمیم رفتهه شهدی کهه او بهرود.
این بود که به سیم آخر زد .منتها این به سیم آخر زدن  ،سبع بنی صدر نبود ،در واقع
مجاهدها به اینجا کشیدندش .چون مجاهدها بهرای خودشهان برنامهه داشهتند ؛ کهه از
همانجا به خرداد  ۶0منجر شد! راهپیمایی مسلحانه ،نا هانی نبود .اینها می خواستند
به این ترتیب برنامه ای انجام بدهند ؛ چه بهتر رلیس جمهور را پیش بیندازند.
والتا شما ا ر پیشینۀ ملی و تاریخ ه فعالیتهای اجتما ی ه سیاسهی و مهنش و ...
بنیصدر را مطالعه کنید ،پی می برید که او اصال اهل تبدیل شدن بهه یهک نارنجهک و
منفجر شدن و کلت و این حرفها نبود .منتهها از آن سهرف اسمینهان قهاسع بهه او دادی
شدی بود که «کارَت تمام اسهت و بایسهتی کنهار بهروی! » و از ایهن سهرف مهی فتنهد
مقاومت می کنیم و جلوشان می ایستیم  ،آنها چیزی نیستند و ما نیرو داریم و ...
بنابراین  1۴اسفند  ،بله یک نقطه رهی هست  ،اما در واقهع حاصهل جمهع فعهل و
انفعاالتی بود که پیش از آن انجام رفتهه بهود و یکبهاری رو شهد! بایهد یهک روزی رو
میشد .می توانست  1۴اسفند نباشد ،همان اول خرداد باشد .ولی به ههر حهال چیهزی
بود که دیگر باید لنی می شد .ما در تعجب بودیم که بنیصدر کهارش تمهام اسهت و
قرار رفتنش در آن موضع  ،در واقع قرار رفتن در موضهع باختگهان اسهت .درواقهع
این دیگر «رضایت به حداقل فعالیت در مقابل هیچ» است!
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 امِ ا آقای عمویی  ،من فکر میکنم شمایی که تجربۀ پس از  ۲۸مـرداد را از سـر
گهرانده بودید و در سازمان افسری آنقدر بر بیعملی حزب – بـا اینکـه مـیدانسـتید
شاید ننتیجه ندهد -تاخته بودید  ،آن تجربه را باز تولید شده ندیدید؟
نامههای سرگرد وکیلی به همسرش را حتماً دیدهاید! ناامیـدی یـاران یـک حـزب،
خطرناکترین مسئله برای سران آن حزب است ! آیا شما ناامیدی را نسبت به حضـور
حداقلی ترجیح می دادید؟ آن هم در فضای آرمانگرای سا  ۵۹؟

 ببینید ،از لحاظ واسم انسانی این صحبت شما درست اسهت .آدم در رای آرمهانش
زندی می ماند ،تالش میکند  ،کشته می شود! اما واقعیهت مبهارزی سیاسهی  ،از لحهاظ
تاریخی چیز دیگری است.
بدون تردید تجربه  2۸مرداد برای ما درس ارزنهدیای بهود .آن زمهان در سهازمان
نظامی  ،مًل نامه های رفیق ما وکیلی ،روحیه این بود که « ا ر رفقای کمیتهه مرکهزی
استدالل می کنند که قتل ام می شود ،بشود! ما میرویم که از حیًیتمان دفاع بکنهیم.
در آیندی چنین و چنان می شود » ...یعنی ما وقتی اصرار داشتیم که مل بشود  ،باور
نداشتیم پیروز میشویم؛ ولی می فتیم ا ر سرفداران مصدق بیایند  ،شانس پیهروزی
هست ،ولی ا ر نیایند و هیچ حرکتی نکنند  ،بدون برو بر رد ما قتهل هام مهی شهویم!
ولی این افتخار است! بهتر از این است که دست روی دست بگذاریم و بنشینیم.
ولی به نسبت اینکه پختهتر شدیم و حرکت تاریخی را مورد توجه قرار دادیهم  ،بهه
این نتیجه رسیدیم که در یک مقطعی هیچ لزومی ندارد افراد فهدا بشهوند .حهاال ههم آن
تجربه را داشتیم .ما دقیقا می دیدیم که هر اقدام نسنجیدا حزب  ،یعنی خودکشی! آیها
این درست بود که یک چنین خودکشیی بکند؟ درست است که بعدا در سال 1۳۶1-۶2
همه را رفتند و در سال  1۳۶7ا دام کردند ،ولی این بههیچوجه به این معنا نیست کهه
ما خودمان پنج سال زودتر اقدام به خودکشی کنیم!
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 ببینید آقای عمویی  ،به نظر من «انصاف» یعنی اینکه قضاوت باید بـا توجـه بـه
شرایط باشد  .رفتاری که لنین در سا  ۱۹۱۷انجام میدهد  ،قابـل تجـویز یـا حتـی
تکرار در سا  ۱۹۴۹چین نیست ،در سا  ۱۳۵۷تهران هم قابل باز تولید نبود.
فضای سا های او انقالب ایران فضای پرشوری است و حزب شما حزب طراز نوین
طبقه کارگر و مارکسیسم – لننیسم مرام شماست ،و حزبتان به طـور خالصـه حزبـی
انقالبی و لنینی ! فضا هم که انقالبی و پرشور  ،آن وقـت حـزب تـوده جـوری عمـل
میکند که انگار در فضای دموکرات مآب یک دموکراسی اروپـای غربـی اسـت و بـه
حداقلهایی راضی میشود؟!
چگونه برای نیروهایتان این مسئله را توجیه میکردید؟


تناسب نیروها جهت یری را تعیین می کند .ببینید ذهنیت انقالبی صرفا ایهن نیسهت

که تند بگوید ،تند مل کند .نه ،به نظر من اساساً خصلت انقالبی کهه موارک

و لنوین

مطرح می کنند  ،مبتنی بر تحلیل لمی واقعیتهای موجود است.
بعد از انقالب  1۳57ما وقتی تناسب نیروها را در نظر می یهریم  ،مهی بینهیم کهه
«چپ» نیروی بسیار اندکی است ،بسیار اندک .فقط نگرش و تحلیلش هست که برتهر از
آنهاست .والتا از لحاظ نیروی انسانی  ،از لحاظ توان مادی  ،اصال رقمی نیست .حهزب
یک « سازمان نوید» را با حدود  200نفهر و تعهداد انهدک رفقهایی کهه از زنهدان آمهدی
بودند ،در ایران داشت .حدود چهل  ،پنجای نفر هم از خارج آمدند .ایهن سهه مجمو هه،
میشدند حب وو ا را ر  .از فداییها چیزی در حدود سی نفر بیرون از زندان بودند
و تعدادی هم از زندانها آمدند و البته انبوهی هوادار آموزش ندیدی داشهت کهه اصهال
حتی یک بار در حوزی ای ننشسته بودند که چیهزی بداننهد .ههواداران سهازمان فهدایی
چند برابر هواداران ما ولی همه جوان و بدون تجربه بودند.
شههما نمیدانیههد در ملیههات «مرصههاد  »...چههه تعههداد داوسلههب از سههپای و  ...بههه
کرمانشای و  ...ریخت که اصال ترافیک را بسته بود! حاال شهما در نظهر بگیریهد کهه در
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چنین شرایطی ،یک سازمان چپ یا مجاهدین که مسلو هم هستند ،این همه هوادار ههم
دارند ،بخواهند مل بکنند؟!
بله ،همانسور که اشاری کردم ،مسئله تناسب نیروها خیلی روی اقدامات ملی یک
جریان سیاسی ا ر می ذارد .ممکن است لحظاتی پیش بیاید کهه بهالقوی پتانسهیل قابهل
توجهی در جامعه وجود داشته باشد .وجود چنین پتانسیلی در جامعه ،الزاما به معنهی
این نیست که آن جریان سیاسی هم می تواند از این پتانسهیل مطهابق الیهق خهودش
بهری برداری بکند .خو ای ناخوای در آنجا باید کوشش کند تا حد امکهان ا زآن پتانسهیل
بهری بگیرد .ولی بالمآل تناسب نیروها این را تعیین میکند.

 آقای عمویی ،امید چی؟ شور چی؟ ببینید آقای عمویی شما به طرفداران جوانتان
این مسئله را چه جوری توضیح می دهید؟

 به مان من این برداشتی که دوستان ما از مسئله «نومید شدن» میکنند ،مربوط بهه
نیروهای بیرون حزب است که ارزیابی شان این است که حب وو ا را ر یهک روش
انفعههالی در پههیش رفتههه .احساسههی کههه در خودشههان هسههت  ،تصههور مههی کننههد در
جوانهای حزب هم وجود دارد .و حال آنکه یک چنین چیزی نیسهت .وقتهی کهه بهرای
جوانان حزب توضیو دادی می شد  ،شرایط را درک می کردند .بیان می شد که  :رفقها!
با وجود چنین پتانسیلی در جامعه  ،ما درصد کمهی از نیروهها را در اختیهار داریهم و
درصد ظیمی از نیروهها آنجها سهت .مها بایهد در میهان مهردم باشهیم ،کهار کنهیم و
نیروهای بالقوی مًبتی را که آنجها هسهتند  ،آرام آرام بهه آن راههی بکشهانیم کهه زیهر
رهبری نیروهای بازدارندی قرار نگیرند .ما امید زیادی به بخش ظیمی از ایهن نیهروی
انقالبی داریهم کهه بهه لحهاظ باورههای مهذهبی شهان ،در مسهیر خهط مردمهی و ضهد
امپریالیستی آقای خمینی قرار دارند .اینها به لحاظ احساس و شور انقالبی کهه دارنهد
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و شهعارهای ترقیخواهانهه ای کهه آقهای خمینوی و ههواداران و همراهانشهان مطههرح
میکنند ،قابل توجه اند و برای تحقق آن شعارها باید حمایت شوند.
این حاد ه بزرگ تهاریخی را نیهروی ظیمهی بهه وجهود آوردی بودنهد و ایهن امیهد
میرفت که باالخری اینها تا پایان  ،زیر رهبری ویژی ای که ایهن نیهرو را ههدایت کهردی
نخواهد ماند .پس باید ماند و رفته رفته کار کرد ،نه صرفا با یک حرکت نا هانی و تند!
آرام آرام باید شعارها و پروویههایی تحهت نهوان « حفهظ دسهتاوردهای انقهالب» و
«تعمیق دستاوردهای انقالب» را مطرح کرد .والتا با حرکتهای نا هانی چیهزی بهه نهام
دستاوردهای انقالب به وجود نمی آید و حفظ نمی شود  .واین فقهط کهار یهک حهزب
سیاسی است که به آرامی آن را به پیش ببرد.
این به هیچوجه به معنی ایجاد نا امیدی و از بین بردن شور انقالبی نیست .ایهن بهه
معنای آ اهی بخشیدن به نیرویی است که ابتدا به سور غریزی حرکهت مهی کنهد ولهی
باید آ ای بشود و این انروی و نیهرو را در مسهیر سهازندی پهیش ببهرد .کمها اینکهه در
ابتدای انقالب ،ما شاهد این بودیم که بسیاری از این شور و توان ههدر میرفهت ،ههرز
میرفت ! وقتی می رفت کردستان می جنگید ؛ وقتی می رفت ترکمن صحرا میجنگیهد؛
در آذربایجان ،و ...این انروی ها هدر می رفت .نه تنها ههدر مهی رفهت  ،بلکهه در نبهرد
«کِه َبر کِه» به سود جریان بازدارندی تمام می شد! به جای اینکهه نیروههای ترقیخهوای
درون حاکمیت مواضع نیرومندتری پیدا بکنند «،راسهت»هایشهان قدرتمنهد میشهدند و
نشان می دادند که «چپ»ها قابل ا تماد نیسهتند و کسهانی هسهتند کهه بایسهتی قلهع و
قمعشان کرد و از بینشان برد!
درست است که بالمآل جمهوری اسالمی چپ را تحمل نمی کرد ،چون ایهن اصهال
در ذات چنین نیروهایی است؛ اما بهانه دادن و زمینه و بستر سازی برای ایهن مطلهب،
پذیرفته نیست.
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ما اسمینان داشتیم با روشی که حزب اتخاذ کردی  ،تا مدتها میتواند با اینهها سهر
کند و در این فاصله  ،نه فقط از لحاظ کمتی سازمانهایش ستردی تهر و ریشهه دارتهر
میشود ،بلکه اندیشهاش هم سترش می یابد و ا ر این کارزار « کِهه بَهر کِهه » وجهود
دارد ،می تواند در درون نیروهای ترقیخهوای حاکمیهت ایهن امهر را تسهریع کنهد و ا هر
خودش را بگذارد!
بالمآل ما را حذف می کردند! اصال جمههوری اسهالمی کهه بهه قهول خهودش « نهه
شرقی نه غربی» بود ،واقعاً «نه شرقی» بود و «غربی» بود! اصال اقتصهاد ایهن کشهور
ا ر در جهت برنامه ریزی و اقتصاد سوسیالیستی نباشد الجرم اقتصاد سرمایه داری
خواهد بود؛ فقط نوع قب ماندیاش؛ نوع شایری  ،نوع شهبانی اش .رو بناههایش ههم
همه از همین قبیل می شود و بالنتیجه نیروی ترقیخوای را تحمل نخواهد کرد.
اما به وجود آمدن خرداد سال  1۳۶0به پیشبرد نظرات آن جناحی سر ت بخشهید
که میخواست «حاکمیت اسالمی» را ه نه یک کالم کمتر و نه بیشتره پیادی کند.
من اخیرا در یکی از صحبتهای آقای خامنهری همه اش واوی «حکومت اسهالمی»
شنیدم .حتی در خطبههای آقای هاشمی رفسنجانی هم این را شنیدم .البته به تنهاوب.
ولی اصال اینقدر این اصطالح «حکومت اسالمی» پررنهگ بهود کهه مهن بهه یهاد «هیئهت
مؤتلفه اسالمی» افتادم که درست پس از مصاحبه ای که مهن در آن بهر «جمهوریهت»
تکیه کردی بودم  ،پیشنهاد کردی بودند که آقها! جمههوری یعنهی چهه؟! «حکومهت هدل
اسالمی!» حضرات خواب جدیدی برای مملکت میدیدند!
به هرجهت ،اقداماتی ازقبیل آن ه در کردستان و ترکمن صحرا یا در خرداد سهال
 1۳۶0انجام شد ،بسترساز پیشبرد نظرات جناحهای اقتهدار سلهب میشهود .مها زمهان
الزم داریم .برای انتقال نظرات ترقیخواهانه  ،برای بسط و سترش فضایی کهه امکهان
این انتقال را فراهم بیاورد و برای رساندن به مرحله ای که دیگر از بین رفتنی نباشهد،
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دیگر نتوانند کاریش بکنند  ،زمان الزم داریم .آری می توانند سرکوب ههم بکننهد ولهی
اینقدر ریشه دار شدی که دیگر ریشهکن نمیشود! این احتیاج به زمان دارد.
رفقای حزبی همه می دانند که آن زمان این بارتِ غالب کادرهامان بود که «به مها
چهار سال دیگر فرصت بدهند  ،بعد بزنند داغانمان کنند  ،رهبری را بگیرند ا دام کنند،
ولی دیگر کاریش نمی توانند بکنند! » یعنی این نگرش برای کارکردن و فعهال بهودن و
شور و امید و … وجود داشت و همین به رفقای جوان ما برای ادامه کهار و فعالیهت ،
شور و امید می داد.



این تفکر را سا  ۵۹داشتید یا سا  ۶۱هم داشتید؟

 ما از همان ابتدا این تفکر را داشتیم  .این مسئله «چهار سال فرصهت » همهان سهال
 1۳57بیان میشد ،سال  1۳۶0هم بیان می شد.



از مالنصرالدین می پرسند چند سالت هست؟ میگوید چهل سا  .چنـد سـا

می گهرد ،میپرسند چند سالت هست؟ میگوید چهل سا  .ای بابا ،چنـد سـا پـیش
چهل سالت بود! می گوید حرف مرد یکی است!

 در زندان از من می پرسیدند چند سالت است؟ می فتم  2۶سال .می فتنهد چطهور
 2۶سالت است؟ االن  20سال است که در زندانی! می فتم «چون من این زندان را غیر
قانونی میدانم ،این مدت را جزو سنم قبول ندارم .سن من همان است که آزاد بهودم،
از آن به بعدش را قبول ندارم» حاال ا ر مالنصرالدینی است بهه ز هم شهما و اندیشهه
شماست...؟!
نه! صحبت «حرف مردیکی است» نیست .صحبت بر سر یک تحلیل است .صهحبت
بر سر ضرورت هاست .ما دقیقا بعد از همه این حوادث وقتی با جوانان انقالبی صادو
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سازمان فدایی که به همه دری زدند ،صحبت کردیم ،به این نتیجه رسیدیم که بله ،ایهن
درست است .یعنی آن شور و شق زیاد  ،ضمن اینکه واقعا ارزشمند است  ،وقتهی بها
آ اهی همرای می شود  ،می پذیرد که باید کار سیاسی بکند!

 فاکتی می آورم از اتابک فتحاهللزاده  ،نویسنده «خانۀ دایی یوسـف»  ،فـدایی
اکثریت  ،فعا در دشت مغان  ،در کتابش آورده که «در سا های  ۶۱-۶0نیروهـای
کارگری ما مـدام اقبالشـان بـه سـازمان کـم و کمتـر میشـد» و علـت آن را رفتـار
سازشکارانه حزب و سازمان در قبا جمهوری اسالمی (یعنی عقبنشینی مداوم) بیان
می کند .
شما این گفتهها را یک مسئله تاریخی میدانید یا حرف یک آدم کم اطالع؟

 من دومی را می دانم .اتفاقا همین چند روز پیش یکی از فعالین سازمان فهداییان کهه
اهل آذربایجان است  ،این کتاب را خواندی و آمدی بود و سخت برافروخته که «آقا ایهن
زیردست من بود و بسیاری از مطالبی که در این کتاب نوشهته اصهال خهودش تجربهه
نکردی و نقهل قهول دیگهران را آوردی » .فهتم مهن کهه اسهالع نهدارم .اصهال ایشهان را
نمیشناسم .فقط وقتی که این کتاب منتشر شد از روزنامۀ همبستگی به من زنگ زدنهد
که می خواهیم با شما دربارا این کتاب مصاحبهای بکنیم .فتم آقا بندی اسال ی ندارم.
ایشان را هم نمی شناسم ،این کتاب را هم نخواندیام .همین قدر که دیدم این کتهاب بهه
کوشش آقهای علوی هباشوی آمهادی شهدی  ،اصهال از خوانهدنش صهرفنظر کهردم.
بنابراین شما به دیگران مراجعه کنید .مًال شما می توانید از سریهق اینترنهت بها آقهای
ف خ نگهدرر تماس بگیرید ،ایشان اسالع دارد  .یا با آقای جمشید طواه ی پوور تمهاس
بگیرید ،بندی را معاف کنید!
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 یعنی فکر می کنید اعضای حزب یا طرفداران یا گروندگان به حزب  ،در سا های
اولیه انقالب بیشتر شده بودند؟ یعنی هر چه می گهشت حزب رشد می کرد ؟

 بله  ،شما می بینید که بعد از  2۸مرداد ...

 نه ،نه ،از سا ... ۵۷

 همین را می خواهم بگویم .برای اینکه آمار داریم بعد از  2۸مرداد ،در فاصله مهرداد
 1۳۳2تا شهریور  1۳۳۳سازمان نظامی  20درصد رشد داشت.



سا  ۱۳۵۷و  ...هم آمار دارید یا اینکه ...

 نه ،ندارم .چون کالً تشکیالت با جورنشی بود ولی فکر میکنم ما به شدت در جههت
افزایش ضو بودیم ،به نحوی که سال  ۶0به تشهکیالت توصهیه شهد کهه یهک مقهدار
شرایط ضویت را سختگیرانهتربکند! خیلی ها به حزب روی آوردی بودند .دلیلش ههم
این بود که اقدامات مسلحانه نتیجه بخش نبود .و موضهعگیریهایی توسهط جریانهاتی
مًل «رزمند ان» و مًل خود فداییها انجام رفته بود که هدم کهارایی چنهین روشهی
ابت شدی بود و مسهئله روی آوردن بهه کهار سیاسهی  ،یهواش یهواش در درون ایهن
رویها ،به خصوص جوانها شکل رفته بود .مبلتغ یک چنین کارسیاسی هم از همهان
ابتدا حب وو ا را ر بود .این بود که روی آوری به سرف حزب زیاد شدی بود.
یادم می آید در یکی از جلسات هیئت سیاسی به مسئول تشکیالت کل توصیه شهد
که در زمنیه ضو یری یک مقدار سختگیری شود .و القهمندان بهه صهورت ههوادار
باشند  .هوادار می تواند فراوان باشد ،ولی پر کردن آنکهت (بر هۀ ضهویت و ضهو
یری ،مقداری محدود تر باشد .چون هم ممکن بود اهی این روی آوردن بهه حهزب ،
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یک حالت فرصت سلبانه باشد ،هم ما فکر می کردیم با سترش تشهکیالت و بر هزاری
جلسات حوزیها و افزایش کادرهای آموزش دیهدی و ارتباسهات سهتردی  ،آن ههم در
چنین زمان و شرایطی  ،یک مقدار دست و بالمان بیخودی بسهته مهی شهود .اصهال در
آن شرایط  ،حفظ خود سازمان ،ضهمن حفهظ انسهجام تشهکیالتی  ،بیشهتر ضهرورت
داشت .چون آرام آرام اوضاع به سمتی می رفت که پیشنهاد مخفی شدن حزب بیشتر
مطرح می شد .در سال  1۳۶1این اندیشه به وجود آمدی و مقهدماتی ههم انجهام رفتهه
بود .بنابراین هر قدر تشکیالت محدودترباشد ،این کارها راحهت تهر مهی توانهد انجهام
بگیرد و شناساییها کمتر خواهد بود.



یعنی قبلش تصور این نبود که مخفیاش کنید؟

 خیر ،ما از همان اول تصمیممان این بود که سازمان «نوید» را حفظ کنیم.



آنکه به جای خود! منظورم گروههای علنی است .مـثالً دوسـتی تـودهای تعریـف

میکرد که در سا  ۱۳۶۱به ما دستور داده شد ارتباطات مثلثی را به صورت زنجیـری

داشته باشیم و به همه هم یک اسم رمز داده شد .
 سال  1۳۶0ما موقعیت خیلهی خهوبی داشهتیم .ببینیهد ،مها پلنهوم هفهدهم را درسهت
فروردین سال  1۳۶0داشتیم .در روند سال  1۳۶0هم ارتباسات نسبتا خهوبی داشهتیم.
منتها بعد از خرداد  1۳۶0محدودیت زیاد شد .آنجا بود که این ذهنیتها پیش آمهد کهه
با حزب چه خواهند کرد؟ سهرکوب مجاههدین و هم نهین دسهتگیری تعهداد زیهادی از
فداییها  ،حتی در کشتارهای اوین ،از فداییها هم کشتند...

 از اکثریت هم کشتند .چون یادم می آید اولین اعدامی که کردند یـک شـاعر بـود.
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سعید سلطانپور...

 سعید که جزو اقلیت بود .



به هر حا مسلحشان نبود ،شاعرشان بود .قبال هم دستگیرشده بـود .نـه؟ همـان

روز ...

 بله  ،یکی از ا تراضاتی که من به الجور ی داشتم همین مسئله فداییها بهود .وقتهی
که نسبت به این کشتارها ا تراض کردم ،فت از شما که نکشتیم! فتم آقها مگهر اینهها
چه کاری اند؟ اینها مگر چه هستند؟ این ب ه ها موضهع سهالم دارنهد ،درسهت هسهتند،
اینها نیروهای انقالبی تمیزی هستند .فت «اینها به هر حال یک زمانی سرفهدار مبهارزی
مسلحانه بودند .ممکن است دوباری به سرشان بیفتد باز  »...آخر ایهن منطهق شهد؟! بها
جان یک آدم این جور بازی بکنی که ...

 حتی یک مثلی برای خلخالی ساخته بودند که گزارشـگری از آقـای خلخاالی
میپرسد «این قاچاقچیها که شما می گیرید و این قدر زود اعدام میکنید  ،از کجـا
معلوم که گناهکارند؟» او هم در جواب میگوید «خوب اگر گناهکـار باشـند کـه بـه

سزای عملشان میرسند و اگر بیگناه باشند که»...

 خدا میبردشان بهشت ! منطق آقایان همینسوری بود دیگر ...

 روندی که میخواهم تعریف کنم شاید خیلی از نظر تاریخچـهای صـحیح نباشـد ،
ولی بنیصدر آن را مطرح کرده که  :پس از انفجار شهریور (۶0نخستوزیری) برنده
اصلی حزب توده و فدایی اکثریت است! چرا که آنها بارها اعالم کردهاند قابلیت ارائـه
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کادرها و نیروهای آموزش دیده را به حاکمیت جمهوری اسالمی دارند!
آیا شما در آن سا ها رویکردتان به حاکمیت این چنین بود؟ یعنی شما در دیدارهایی
که مثالً با هاشمی رفسنجانی داشتید اعالم می کردید که ما کـادر داریـم  ،نیـرو
داریم و حاضریم در خدمت حاکمیت قرار دهیم؟

 نه  ،کادر و حاکمیت نه ،ولی پرووی چرا .ما بارها به اینها فته بودیم که شهما اصهال
تجربۀ ادارا امور اقتصادی ایهن مملکهت را نداریهد .تجربهه برنامهه ریهزی آمهوزش و
پرورش را ندارید .شما تجربه بستن قراردادههای خهارجی را نداریهد و حهال آنکهه مها
کادرهایی داریم که در این زمینهها تحصیل کهردی و متخصهص هسهتند .میتواننهد در
شعبه پژوهش ما برنامه فراهم کنند .حتی اشاری کردیم که ما اصراری نداریم که اسهم
حزب ما زیر این پرووی ها باشد .ما برایمان مهم است که این به اجرا ذاشته شود .
۸۳/۶/17





وقتی با اعضای قاعده حزب صحبت میکنیم  ،بعضاً به انتقـادی برمیخـوریم

که «انگار بین حزب توده و جمهوری اسالمی فضای خیلی گل و بلبلی بر قرار بـود! »
یا اینطور به آنها منتقل شده بود  .تا آنجایی که شنیدهام آقای پرویز شاهریاری
در زندان به اعضای زندانی میگفت کـه :ببینیـد االن مـا را گرفتهانـد کـه «انجمـن
حجتیه» را حهف بکنند و «انجمن حجتیه» که حهف شد  ،امام خمینی حکم نخست
وزیری دکتر کیانوری را امضاء میکند!



به نظر من این را درست نقل نمی کنند  .چون پ واب شه ااری اصهال در مهوقعیتی

نبود که این چیزها را بگوید! مدت زیادی کهه در راههرو بنهد  ،چشهم بسهته بهود و در
اتاقی هم که او را بردند  ،همه رفقای قدیمی و سابقه دار بودنهد ،کامیوا بهود ،شوی
زانرلدان بود ،اینها االن هستند.


می دانم  ،شای د آن کسی که نقل کرده  ،غرض ورزانه این کار را کـرده  ،ولـی از
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افراد دیگری هم شنیدهام  ،این حالت را که می گفتنـد انگـار در یـک فضـای خیلـی
دوستانه ای با جمهوری اسالمی قرار داریم! حتی اصطالح «گـل و بلبـل» را بـه کـار
میبردند و اظهار میکردند که رهنمودها یک جوری میآمد که ما فکر میکردیم فضا
دوستانه است!
آیا چنین چیزی به شما رسیده بود؟


بله .احتمال دارد یک چنین حالتی در بخشهایی توسط پاریای از مسهئولین حزبهی

منتقل شدی باشد ؛ که در حقیقت ناشی از برداشت های خود آن فرد و تصور اینکه مها
خیلی با جمهوری اسالمی قاسی هستیم  ،باشد.
خوب  ،خیلی از رفقا اسالع داشتند که من ههر هفتهه یهک بهار مهیروم اویهن! اینهها
نمیدانستند من برای رهایی رفقای بازداشت شدی آنجها مهیرفتم و بها چهه مشهکالتی
آنجا روبهرو بودم و چه خطراتی مرا تهدید می کرد؟! فکهر میکردنهد مهن مهی روم و
دروازی به روی من باز می شود و آقای الجور ی دست میاندازد ردن من  !...بارها
و بارها مذاکرات ما به تهدید متقابل رسید که من به سرف می فتم که اول تفهیم اتهام
به من بکنید و بعد این سؤال را از من بپرسید! شما دارید بازجویی از من میکنید!؟
می فت :نه آقای عموای ...
می فتم :ا ر سؤال دارید ،سؤالتان را بنویسید و بفرستید برای حهزب  ،در رهبهری
حزب مطرح می شود و ا ر صالح دانسته شد به شما جواب می دهند!
اصال ب ههای ما نمیدانستند ما مناسبات این چنینی داریم.
در سال  1۳59و اوایل  ۶0هر درِ نظام جمهوری اسالمی که من می رفتم ،به رویهم
باز بود ،اسهتقبال مهی کردنهد و هاشومی رفسونجانی بهرای رفهتن بهه آنجها در واقهع
کارتبالنش (برگ سفید بور دادی بود! یعنی جلو خود من به رلیس دفتهرش دسهتور
داد که «هروقت آقای عموای زنهگ زد و وقهت بهرای مالقهات خواسهت ،همهان موقهع،
بالفاصله شما وقت بدهید!» و واقعا این سور بود .اما این مربوط بهه دوری ای میشهود
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که آنها هنوز این امید را داشتند که با این شیوی تایید حزب از نظام جمهوری اسالمی،
بهریهایشان را ببرند و بعد هم بهه حسهابش برسهند! کمها اینکهه تقریبها از اردیبهشهت
 1۳۶0یا ( ۶1در تاریخش تردید دارم تمام تلفنهای من کنترل میشد.




شما از کجا متوجه شدید؟

اولین پرسشی که بازجو می خواست از من بپرسد  ،می خواست یکی از تلفن ها را

نقل بکند ،دفتری دستش بود که من از زیر چشم بند دقت کردم و فقهط تهاریا را نگهای
کردم ،کاری نداشتم به اینکه مطلب چی هست؟ دیدم  1۳۶0/2/1یها  ۶1اسهت .یعنهی از
آن زمان  ،تلفن من کنترل می شدی است.
ما با اینها خیلی کل کَل داشتیم .مًال بر سر مسئله پایان جنگ یا ادامه جنگ بعهد از
پیروزی خرمشهر  ،کلی بگو مگو با اینها داشتیم.


چگونه ای ن انتقادات را منتقل کردید؟ وقتی که به گفتـه خودتـان درهـا کـم کـم

شروع کرد به بسته شدن  ،یعنی حتی با میرسلیم هـم کـه مـی خواسـتید صـحبت
بکنید ،شما را گشتند و با آزار و اذیت رفتید !...بعد از سا  ۶۱چطور ایـن انتقـادات را
مطرح کردید؟


به کی؟



ما دو نوع ارتباط با اینهها داشهتیم  ،یکهی دیهدارهای های هاهی کهه بها تلفهن وقهت



به جمهوری اسالمی .

می رفتیم و بعد می رفتیم ؛ غالبا من می رفتم و اهی اوقات به اتفاو آقهای کیوانوری
میرفتیم .رای دیگر به صورت مکتوب بود که ارسال میکردیم  .معموال هم دو نسخه ،
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یکی برای مقهام مربوسهه مسهئول( ،حهاال وزیهر کشهور اسهت ،رلهیس مجلهس اسهت ،
دادستانی است  ،و یک نسخه را هم به جماران برای خودآقای خمینی میفرستادیم .

۸۳/5/27





یکی از انتقاداتی که از درون یا بیرون حزب مطرح میشود  ،یا در انشـعابیونی

مثل بابک امیرخسروی و سایر دوستان  ،این اسـت کـه یکـی از نقطهضـعفهای
رهبری حزب (و دکتر کیانوری به خصوص) اصرار بر فعالیت علنی بود ؛ یعنـی چـون
حزب میخواست فعالیت علنی داشته باشد خیلی به جمهوری اسالمی باج میداد و آن
شعار «اتحاد ـ انتقاد» بد به «اتحاد ـ اتحاد» شده بود  .آیـا انتقـاداتی از درون حـزب
متوجه این رفتار بود؟ آیا بحث نشده بود ؟

 این بخش از انتقاد ،که توسط کسانی نسهبت بهه موضهع حهزب در قبهال جمههوری
اسالمی مطرح می شود ،ا ر چه با اغراض و اهداف ونا ون انجام می یرد ،ولهی آن
بخش بیغرضانهاش واقعیتی است .به نظر من هم بیش از آن حدی که جهایز بهود ،بهه
جنبه های مًبت بها دادی شد .درستِ آن  ،همان «انتقاد -اتحاد» بود و من هنوز هم بهه
این شعار موضعی ه بهرای آن زمان ه بهاور دارم کهه از نقهاط و دسهتاوردهای مًبهت
جمهوری اسالمی بعد از انقهالب دفهاع بشهود ،و از کاسهتیهایش انتقهاد بشهود .و در
کمال تاسم با ذشت زمان ،به رغهم اینکهه موضهع جمههوری اسهالمی روز بهه روز
رایش به سرف راست داشت و منطقاً بایستی موضع حزب بیشهتر رنهگ انتقهادی بهه
خودش می رفت ،حزب بموقع چنین موضعی نگرفت.
البته این کار به ساد ی پیش نمی رفهت ،انتقهاداتی در درون حهزب نسهبت بهه ایهن
ملکرد وجود داشت ،چه در سطو بدنه حزب که سبیعتا رهبری حزب از سریهق شهعبه
بازرسی و رسید ی از این موضهعگیری بدنهه مطلهع مهی شهد ،چهه زارشهاتی کهه از
تشکیالت به رهبری حزب می آمد و چه در خود رهبری حزب  ،همه رفقهای رهبهری ،
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یکدسههت مویههد ایههن تعبیههر از موضههع «انتقههاد -اتحههاد» نبودنههد .انتقههاد را بهها محتههوای
واقعیاش تلقی می کردند و میهزانش را ههم متناسهب بها ملکهرد حاکمیهت جمههوری
اسالمی میدانستند .
۸۳/۳/19

 در واقع یکهی از انتقهاداتی کهه بعهدها در هیئهت سیاسهی مها توسهط پهاری ای از

رفقایمان مطرح شد این بود که «واقعیت این است که حاال دیگر مسئله (اتحاد ه انتقهاد
مطرح نیست ،دیگر دارند همه چیز را پایمال می کنند ،همه را سرکوب می کننهد ،حهاال
ا ر هنوز ما را نگرفتهاند ه که مقدمه اش انجام رفته ه زارشات همه حکایهت از ایهن
دارد که همه هفته تعداد زندان رفته های ما بیشتر از آنهایی است که از زنهدان بیهرون
می آیند ،یعنی همین سور این آمار دارد بیشتر و بیشتر و بیشتر می شهود ،مها بها کهی
میخواهیم اتحاد کنیم با الجور ی؟ می ویم با الجور ی نه  ،با نیروههای ترقیخهوای
خط امام  .کجایند ؟ در مراکز قدرت چه نقشهی ایفها میکننهد؟ کهو؟ چهه ملهی انجهام
می یرد؟ بنابراین می ماند فقط انتقاد  .واقعیت این است که ما انتقهاد ههم نمهی کنهیم .
االن شعار حزب شدی (اتحاد و اتحاد و این برای مها برخورنهدی اسهت! یهک سهازمان
سیاسی که سالهای سال مبارزی کردی  ،این همه قربانی دادی ،حتی مشهور به (حهزب
شهدا شدی  ،آن وقت حاال در یک موقعیتی قرار بگیرد که زینت چنین نظامی بشود؟!»
واقعیت این است که تابستان سال شصت و به ویژی پاییز شصهت ،حهزب را تکهان
داد! در حزب نظراتی پدید شد که بعضی مواردش حتی داشت یک حالهت افراسهی پیهدا
می کرد که ویا ما اساساً از اول موضع غلهط اتخهاذ کهردیم! یعنهی همهان نظهری کهه
دیگران نسبت به حزب داشتند که حهزب چهرا بهرای «رای آری» دادن شهرکت کهرد ؟!
واقعا در حزب داشت یک چنین نظراتی پدید میآمد.
به مان من خیلی سبیعی است ،وقتی که داستان افهراط و تفهریط هسهت  ،وقتهی از
یک جهت زیادی روی بشود ،وقتی آ ار منفهی آن زیهادی روی نمایهان بشهود ،آن وقهت
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میزند به سرف دیگری که تفریطی زیادی از حهد میشهود« .ا تهدال» بهه معنهای اتخهاذ
دقیق ترین تاکتیک ها ،متناسب با شرایط زمان « .ا تدال» به معنای نرم سهخن فهتن ،
نرم رفتن ،آسته بیا آسته برو نیست ،اصهالً! اصهالً! مها مارکسیسهتها چنهین بهاوری
نداریم  .پارامتر «شرایط ویژا زمان را ملحوظ داشتن و تالش کردن بهرای دیهدن ایهن
تغییرات»  ،این را ا تدال میدانیم .یعنی نه چپ روی می کنیم نه راسهت روی .ایهن بهه
آن معناست.
من تصور می کنم که حزب ما بعد از انقهالب ،در آغهاز کهامال سیاسهت صهحیحی
اتخهاذ کههرد  .واقعیههت جامعهه مهها را بههه خههوبی درک کهرد .شههرایط حضههور لنههی در
جمهوری اسالمی را به درستی درک کرد .سعی کرد ارتباساتش را ستردی بکند و این
فقط مربوط به سترش روابطش با نظام نبود،بلکه با کل جریانات سیاسی بود .تهالش
برای ارتباط با «سازمان مجاهدین خلق»  ،تالش برای سترش مناسباتش با «سازمان
فداییان» و حتهی ا هر زمینهه مسها دی در نیروههای دیگهری حتهی مالولیسهتها پیهدا
میکرد ،در داخل حزب این پتانسیل وجود داشت .یعنی در درون رهبری حزب کسانی
بودند که از چنین چیزی استقبال کنند و سعی کنند این مناسبات را آنجا ههم سهترش
بدهند و پیش ببرند.
ا ر چه مقاومتهایی در درون حزب در این زمینه وجود داشت اما ما مهال شهاهد
این مطلب بودیم که ا ر این روند تداوم پیهدا کنهد  ،ا هر مهر ایهن فعالیهت یهک مقهدار
درازتر بشود  ،در حزب این پتانسیل وجود دارد.این هم محدود بهه سهه چههار سهالی
می شد که تازی سال آخرش در واقع با محدودیت بسیار زیاد مواجه شد و سال اولش
هم آغاز شکل یریها بود .یعنی تمام انروی حزب معطوف به زدن شعبههایش در این
و آن استان و شهرستان و پیدا کردن رفقایی به نوان مسئول بود.
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زمانی ما برای پیدا کردن رفیقی که توانایی اداری فالن شعبه را داشته باشهد واقعها
فقیر بودیم .کسانی ابتدا از محل تعیین میشهدند کهه بعهد میفهمیهدیم اصهال شایسهته
نیستند .مًال زمان شای آدم چندان خوبی نبودی ،یک وقتی تودیای بودی ولی آنجا اصال
قبولش ندارند .این را به چه حسابی بگذاریم؟! این حرفها درست آن موقعی بهود کهه
رفیقمان جورنشی دست به دامن ما میشد کهه «رفیهق عمووای بیها یهک سهفری بهرو
رشت » .چیه؟ «آنجا ما مشکل داریم و » ...معلوم می شد که فهالن رفیهق هردن کلفهت
رو فروشی که آنجاست ،یک زمهانی حزبهی بهودی و زنهدان کشهیدی  ،حهاال مهی رود
مینشیند توی دفتر و همه کاری است  .آنها هم جرلت نمیکنند به او بگویند پاشو بهرو!
جوانهای حزبی که میآیند آنجا وقتی که او را می بینند  ،رم می کنند .اصال تا دیروز،
قبل از انقالب او را در دکه رو فروشی می دیدند .به ساواکی ها هم رو میفروخت.
سبیعی است که جای او اینجا نیست و اصال نباید اجازی داد .حهاال راههش را بایهد پیهدا
کرد .زورشان نمیرسد .واقعا باور کنیهد مهن فقهط یهک جلسهه بها او صهحبت کهردم .
روسرش ذاشت  ،فت چشم ،فقط چیزی که هست من روزنامه از کهی بگیهرم؟ فهتم
روزنامه به تو می دهند .فت خوب پولم را به کی بدهم من می خواهم به حهزب کمهک
کنم  .فتیم همان که می آید به تو روزنامه می دهد ،کمکت را به او بکن .
واقعا سال اول ،وقتمان یک مقداری برسر چنین مواردی می ذشت  .تازی آن موقع
سه شعبه نشدی بود و من مسئول روابط مومی بودم اما مادر من بهه مهن مهی فهت
«موقعی که تو در زندان بودی من بیشتر تو را میدیدم تها حهاال کهه خهارج زنهدانی» .
راست هم می فت  .ما هفته ای یک بار مالقات داشتیم و مادر میتوانسهت بیایهد مهرا
ببیند .ولی حاال اصال ما روز تعطیل ،پنجشنبه  ،جمعهه نداشهتیم .همههاش دنبهال همهین
کارها بودیم  .برو شهرستان یا در تهران  ،وقت مالقات با این  ،وقهت مالقهات بها آن ،
یک جا یواشکی با افراد  ،یک جا لنی.
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خوب به این ترتیب ،مجمو ه فعالیهت حهزب و آن همهه کهار در دو سهال خالصهه
میشد  .واقعیتش این است که ما در یک موقعیت استًنایی قرار رفته بودیم که بهدون
تردید با این تراکم وظایم و تحوالت جامعه انقالبی که به سهر ت پشهت سهر یکهدیگر
صحنه آفرینی میکرد  ،همه تصمیماتی که حزب می رفت  ،الزاما نمیتوانست صحیو
بودی باشد  .میتوانست اشتبای هم داشته باشد و امروز که من به ذشته نگای مهیکنم
واقعا مًل یک تابلو از مقابلم می ذرانم به خوبی میبینم که ما فرصت رسید ی به یک
مورد به خصوص پیدا نمیکردیم  ،والتا چه بسا چنین تصمیمی نمی رفتیم .چه بسا بهه
مخالفت فالن کس که در اقلیت قرار می رفت  ،بهای بیشتری میدادیم.
خوب  ،واقعیت این است که برای پیشبرد این سیاستها  ،این شعارها و پیدا کردن
راهکارهای متناسب با این امر  ،زمان با ما یاری نکرد  .
۸۳/5/27

 اما نکتهای در این میان وجود داشت که ابعاد ایهن «انتقهاد -اتحهاد» را مشهخص

میکرد و آن تالش حزب برای لنیت بود .میقا همه ما بر این باور بهودیم کهه مخفهی
شدن حزب  ،محروم کردن حزب از بسیاری از امکانهات بهرای ارتبهاط بها تهودی ههای
مردم است .برد کار تبلیغی و ترویجی حزب را بسیار بسیار کم مهی کنهد و پیشهاپیش
ما را به آن سرنوشتی دچار می کند که بعدها با آن مواجه خواهیم شد .نظهر رهبهری
حزب این بود که تا آنجا که امکانپذیر هست ،حزب لنیت خودش را حفظ کند.
اینکه من اشاری میکنم «تا آنجایی که امکانپذیر است » تاکیدم از این جههت اسهت
که روز به روز این امکانات محدودتر و محهدودتر میشهد .حلقهه محاصهری تنهگتر و
تنگتر می شد .در واقع تلقی اینکه حزب به سرف از دسهت دادن تمهام امکانهات لنیهت
میرود  ،کامال محسوس بهود! ولهی بهه رغهم ایهن ،رهبهری حهزب بهرای حفهظ چنهین
موقعیتی اصرار داشت.
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چرا؟

 هما ن سور که اشاری کردم  ،در مخفی شدن  ،بهرد فعالیهت خیلهی نهاچیز میشهود ؛
خیلی خیلی ناچیز می شود!



در آن علنیت ،برد فعالیت چقدر بود ؟ مثال در سا  ۶۱شما چـه کـاری توانسـتید

انجام بدهید؟


هنوز ارتباساتمان زیاد بود ،درست است که همه دفاتر ما اشغال شدی بود و دفتهر

لنی نداشتیم ولی رفت و آمد ها و نشستهایمان مرتب و مکرر بود .خوب ا هر قهرار
باشد حزب بر لنیتش تاکید نکنهد ،بهه ایهن راحتهی نشسهتهای سهی چههل نفهری در
خانهها بر زار نمیکرد! سبعا تبدیل به شبکههای مخفی و نشستهای سه  ،تا حهداکًر
پنج نفری و ارتباسات محدود و قطع کردن بسیاری از ارتباسات شناخته شدی  ،میشد.
یعنی رفتن به سرف یک فعالیت زیرزمینی ناب که به مان من آیندی نداشت.
االن هم همین سور است .من االن هم به فعالیت زیر زمینی باور ندارم! ببینیهد  ،بهه
دو لت این فعالیت زیر زمینی مًمر مر نیست :یکی اینکه برد کار شبکه مخفهی خیلهی
محدود است ،دیگر اینکهه تکنیکههای تعقیهب و مراقبهت دسهتگایهای اسال هاتی آنقهدر
پیشرفته شدی که هر قدر هم ر ایت بشود  ،سهرانجام ایهن شهبکهها کشهم میشهوند.
یعنی این امکانات دستگایهای اسال اتی ،روز به روز به یک شبکه مخفی تحمیل میکند
که دست و بال خودش را محدودترو محدودتر و ارتباسات خودش را تنگتر و تنهگتر
و خصایص دموکراتیک خودش را روز به روز کمتر و کمتر کنهد! تها آنجهایی کهه یهک
هسته بسیار کوچکی  ،همیشه تصمیم یرنهدی همهه چیهز باشهد! و اینهها الزامهاً بهه آن
تحمیل می شود.
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در حالیکه تجربه حوادث تاریخی نشان می دهد که ا ر معیارهای دموکراتیهک در
روند فعالیت تشکیالتی یک نههاد سیاسهی نباشهد ،ایهن حتهی در اوج پیهروزی اش ههم
زمینههای نابودیاش را فراهم خواهد کرد.
برای ما صرفا تحت نوان اینکه «باشیم»  ،غیر دموکراتیک هم «باشیم»  ،یک هسته
مخفی باشیم  ،ا ر یک ا المیه بیرون بدهیم این خیلهی اهمیهت دارد؟! خیهر ،ایهن اصهال
اهمیت ندارد!



یعنی «نوید» کارش اهمیت نداشت؟

« نوید» اهمیت داشت.



توزیع آن هم خوب بود؟

 بله توزیعش هم خوب بود.



یعنی شما نمیتوانستید یک «نوید» در جمهوری اسالمی داشته باشید ؟

 نه ،شرایط وض شدی بود « .نوید» در زمانی کارش سترش پیدا کرد کهه دسهتگای
امنیتی چنان رفتار مسایل ستردی ایران بود که نمهی توانسهت نیهروی زیهادی روی
«نوید» بگذارد .اما االن میدانید ،جمهوری اسالمی دسهتگای امنیتهی و اسال هاتی اش را
تبدیل به یک دستگای وحشتناک جیبی کردی است! االن از پیشرفته ترین ابهزار تعقیهب
و مراقبت برخوردار است .از همه تکنیکهایی که االن در سطو جههان بهه کهار رفتهه
میشود ،برخوردار شدی است و لذا مسئله این نیست که  ،چند تا دانشجو اینجا  ،چنهد
تا کار ر آنجا  ،یواشکی با هم فعالیتی بکنند ؛ بهه خهوبی میبینهد و بهه خهوبی متوجهه
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است! خیلی جاها اصال صالح خودش نمیبیند در یر شود .البتهه بعضهی وقتهها ههم
ناصر خام و ردی پایینش دنبال چنین چیزهایی میروند ...والتها مغزهایشهان پهی ایهن
چیزها رفتن را اصال جایز نمیدانند!
االن دستگای امنیتی ه اسال اتی جمهوری اسالمی دقیقا می داند آقهای عمووای چهه
اندیشه و تفکری دارد ،کجا میرود  ،به کجا میآیهد ،تلفهنش را کنتهرل میکنهد  ،آمهد و
رفت او را زیر نظر دارد! آنجایی که احساس بکند که از اظهار نظر و بیان قایدش یک
پله جلوتر ،به سمت ایجاد حلقه برای تشکیالت رفته ،بالفاصله واکنش نشان میدههد و
حساسیت جیبی نسبت به ایجاد تشکیالت دارد!



آن موقع شما اطالعات امنیتی جمهوری اسالمی را اینقدر قوی میدانستید؟ شـما

به من گفتید از داخل اطالعات ارتش و اطالعات نخست وزیری اطالع داشتید و ایـن
قدر قوی نمیدانستید  .منظورم این است که زمان و مکان مهم است .


من باز هم تاکید میکنم که دستگای اسال اتی نخست وزیری از نظر ما چیهزی مًهل

ذشته بود .همین دستگاهی که آقای خس و وه رنی و امًالهم در آن بودند .اما اسهالع
هم داشتیم که در نهادهای نوپای جمهوری اسالمی ،اقداماتی برای ایجهاد دسهتگایهای
اسال اتی ه امنیتی مستقل از نخست وزیری دارد انجام می یهرد؛ کهه از آنجها بهه کلهی
بدون اسالع بودیم.
ما واقعا مطلع نشدیم که تمام پیگیریهای فعالیت حزب ،توسط اسال هات سهپای در
حال انجام است! درست است که در داخل دستگای اسال اتی نخست وزیری هم انجهام
میشد و ما مطلع میشدیم که چه چیزی از ما میدانند ،که کجا تشکیل جلسه دادیهم و
در زارشی منعکس شدی ولی نمی دانستیم در اسال ات سپای چه رخ میدهد.
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همه آن ه که در تعقیب هها و مراقبتهایشهان نسهبت بهه حهزب  ،سهرکوب حهزب،
بازجویی های مرحله نخستین و ...رخ داد ،رفقای مها در ابتهدای کهار از آن بهی اسهالع
بودند .زارشاتی که آقای پ ووی به جلسه رفقای رهبری ه کهه هنهوز دسهتگیر نشهدی
بودند (مًل رفیق جورنشی ه میداد ،نادرست بود! می فت :سبق اسال اتی کهه مها بهه
دست آوردیم  ،رفقا در آنجا خیلی خوب پاسا می دهند و بحثهای ایدلولوویک مطرح
شدی و اصال بازجوها در پاسا دادن به رفقا در ماندند!!...



بازجوها می ترسیدند تنها بروند پیش کیانوری...

 بله .بعد بعضی از رفقایی که در درون آنجا و از پاسدارها بودند ،زارشاتی واقعهی
دادند  .جورنشی نقل میکرد که « پ وووی حهاال مهی آیهد دربهاری خهون و شهالو و...
صحبت میکند! »  ،که تهازی فهمیدنهد کهه خیهر ،مسهئله چیهز دیگهری اسهت ،در کمیتهه
مشترک  ،اصال از بحث ایدلولوویک خبری نیست .شالو است و کتک و خون!



خوب ،حاال این علنیتی که این قدر روی آن تاکید داشتید  ،روزنامه داشـت؟ نفـوذ

جمعی داشت؟ آن سی  ،چهل نفر در کمیته مرکزی  ،آن دوازده نفر هیئـت سیاسـی،
آن چند نفر جلسهشان را هم با هم بگهارند  ،آیـا شـما میتوانسـتید در طبقـه کـارگر
اعتصــابی راه بیندازیــد؟ میتوانســتید در طبقــه متوســط روزنامــه ای چــا کنیــد ؟
میتوانستید «پرسش و پاسخ»هایتان را پخش عمومی کنید؟ چکار می توانستید بکنید
که علنی یا مخفی این قدر فرق داشت؟

 ببینید ،ما دقیقا میدانستیم روندی که آغاز شدی ،به سمت سرکوب حزب می رود! و
به همین لت هم تصمیم رفتیم رهبری حزب را به خارج منتقهل کنهیم .در آن اجهالس
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هیئت سیاسی که خروج ا ضای کمیته مرکزی از ایهران تصهویب شهد ،در جهوار ایهن
تصمیم  ،برای غیر لنی شدن حزب هم تصمیم رفته شد.



دقیقا چه تاریخی میشود ؟

 پاییز سال 1۳۶1


یعنی تا پاییز سا  ۶۱فضا این قدر مساعد بود کـه کـار علنـی را ادامـه دادیـد و

شعبات خودتان را مخفی نکردید؟

 نخیر ،شرایط واقعا مسا د نبود! با ذشت زمان  ،شرایط به تدریج این ونه شد .


چرا این تعلل صورت گرفت؟ این خیلی مهم است!

 ما یک احساس قانونیت برای حزب میکردیم و اشهاری کهردم در آن جلسهه ای کهه
درباری(آیندی حزب چگونه خواهد بود؟ تشکیل شد ،سه نظر به وجود آمد؛ که اکًریهت
رهبری این نظر را داشت که حزب سرکوب نخواهد شد ،حزب را نگه مهی دارنهد ولهی
جلو فعالیتش را می یرند ،نمی ذارند ما موفق بشویم که در بین کار رهها  ،نهادههای
صنفی را شکل بدهیم ،سندیکاها را تبلیغ بکنیم و القهمندی سبقه کهار ر را بهه ایجهاد
این تشکلها افزایش بدهیم .حتی احتمهال دارد بعضهی از ا ضهای مها را دسهتگیر ههم
بکنند -چنان ه آمارهای شعبه روابط مومی به خوبی نشان می داد که رقم بازداشت
رفقای ما هفته به هفته در جهت افزایش است ،با وجهود اینکهه تعهدادی از آنهها را ههم
میرویم آزاد می کنیم – ولی سرکوب نخواهد بود.
خوب ما برای رسیدن به چنین نتیجهای  ،قرینههایی داشهتیم  .دقیقها ایهن اسهالع را
داشتیم که کسانی در حاکمیت جمهوری اسالمی به سرکوب حزب مصهر هسهتند! ایهن
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اسالع را هم داشتیم که کسانی در حفظ حزب مصر هستند و در ر سشان خهود آقهای
خمینی بود .نمونهه آن دسهتوری بهود کهه بهه دادسهتان انقهالب دادی بهود  ،نمونهه آن
نپذیرفتن پیشنهادات فخ رلدان حجازی و ها ی غفاری برای سرکوب حزب بود!
اینها مواردی بود که خوشبینی ایجاد می کرد .در واقع تکیهه کهالم کیوانوری ایهن
بود که «تا وقتی امام هست ،حزب را سرکوب نمی کننهد ولهی محهدود میکننهد » .ایهن
نگرش موجب شدی بود که ما به دست خودمان  ،قانونیهت خودمهان را از بهین نبهریم.
درست است که محدود میشویم  ،ولی ا ر یکبهاری بهرویم مخفهی بشهویم و از رو بهه
زیر برویم ،خودمان به دست خودمان می وییم بله ،ما غیر قانونی هستیم!



از ترس مر خودکشی نکنیم.

 بله ،به هر جهت برای رهبری حزب محهرز بهود کهه رونهدی کهه آغهاز شهدی رونهد
میمونی نیست؛ اما اصرار داشت این حداقل را تا آنجایی که می تواند حفظ بکند.



این حداقل را حفظ کردن برای یک حزب مارکسیست -لنینیست اصـولی بـود یـا

نه؟
لنین میگوید «یا در قدرتید و تاثیر گهارید یـا در جامعهایـد و بـه سـازماندهی طبقـه
کارگر مشغولید » .این وسط بودن بیشتر به جمهوری اسالمی آبرو نمی داد؟
به عنوان مثا حتی شما سا  ۵۹وقتی میخواستید بـا آقـای طباری بـه مسـافرت
بروید  ،نامهای دادید و در آن بیان کردید که  :خروج ما و شرکت ما در آن کنفرانس ،
موجب بسته شدن دهان کسانی خواهد شد که نظام اسالمی را به نقض حقوق مـدنی
متهم میکنند...
چرا حزب باید نقش آبرو دهی به یک حکومت سرکوبگر را ایفا کند؟ آن هم سـرکوبی
از نوع کشتارهای دهشت بار دهۀ !۱۳۶0
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 نه ،به نظر من این آبرو دادن نیست .یک وقت هست که چیزی به صالح حزب اسهت؛
در این میان سود آن به رویم هم می رسهد .خیلهی مهوارد در رصهه جههانی  ،اتخهاذ
موضعی به نفع امپریالیسم هم تمام می شود ؛ ولی بهه نفهع آن سهازمان سیاسهی ههم
هست  .الزاما همیشه رودر رو نیست.
در اینجا مًل رای دادن ما بهه خواومی اسهت .پهاری ای از رفقهای مها یها افهرادی از
رویهای چپ ،اسهتدالل مهی کردنهد کهه ایهن «زینهت بخشهی بهه انتخابهات جمههوری
اسالمی» است .ما ا تقادمهان ایهن بهود کهه ا هر واقعها یهک کاندیهدایی بهرای ریاسهت
جمهوری در جهت ایجاد یک شکاف در این محیط بسهته غیهر دموکراتیهک هسهت ،مها
نباید خودمان را از این امکان محروم کنیم .ما بایهد از ایهن امکهان بهرای فهتن حهرف
خودمان استفادی ک نیم  .حاال این سبب می شود که بگویند چهپ ههم در ایهن رای دادن
شرکت کرد.
مًل رای دادن به جمهوری اسالمی .ما ا تقاد داشتیم  ،این یک ذار از سهلطنت بهه
جمهوری است .حاال اینها یک پسوند بهه آن اضهافه کهردی انهد ؛ البتهه مها آن را قبهول
نداریم ولی میتوانیم حضهور داشهته باشهیم ،در زمینهه ههای تعمیهق دسهتاوردهایش
فعالیت بکنیم  .صرف نفی کردن که قضیه را حل نمیکند  .کمااینکهه برخهی از کسهانی
که نفی کردند و شرکت نکردند ،یک یک به آنجا رسیدند که فتند کهاش شهرکت کهردی
بودیم!
آن فرمولی که لنین می وید ،کلیتی را در شرایط معین بیان می کند! ولهی شهرایط
وض میشود و تغییراتی پیدا میکند و در صد معینی برای بهری یری از آن شرایط
ویژی در اختیار می ذارد .یک زمانی این درصد به حداقل میرسد ،یعنی آن جاست که
نفسگیر می شود و آن وقت حوصله و توان میخواهد.
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یادم میآید که در سال  1۳۶5یکی از رفقای ما در اتاو مالقات به من برخورد کرد
و فت میدانی موضع حزب در مورد جمهوری اسالمی چه هست؟ براندازی! و حتهی
ا ر ضروری باشد  ،اقدام مسلحانه!! فتم اشتبای کردی! فت اِ ...کمیته مرکزی...؟ فهتم
برو از قول من بگو که موضع رفقای ما همان موضهع روز دسهتگیر شدنشهان اسهت!
یعنی ما در چارچوب قانون اساسی ه ضمن اینکه نقد داریهم ،انتقهاد داریهم نسهبت بهه
برخی از موادش ه قانونی مل کردیم و این جمهوری اسالمی است که قهانون را زیهر
پا ذاشته و این جمهوری اسالمی است که ا ترافات غیر واقعی را بهه زور شهکنجه از
ما رفته است! این جمهوری اسالمی است که بر پایه قهوانین موجهود داد های تشهکیل
ندادی است ،وکیل نداشتیم ،لنی نبودی است! موضع رفقای ما ا تراض نسهبت بهه ایهن
شیوی مل است!ولی براندازی نه  !...اسمینان داشته باشهید کهه مهدت زیهادی نخواههد
ذشت که رفقا موضع را تغییهر خواهنهد داد! مهن حهدس مهیزنم رفقها در خهارج  ،آن
موضع را تحت چه شرایطی اتخاذ کردیاند ،منتها چون حدس است به زبان نمیآورم ...
وقتی که محدودیتها ایجاد میشد ،ما ا الم کهردیم کهه حتهی ا هر مها در معهرض
سرکوب هم قرار رفتیم  ،موضع خودمان را تغییر نمی دهیم! انتقهاد مهی کنهیم  ،ولهی
موضعمان را تغییر نمیدهیم .در واقع منظور آن است که این  ،یک موضع اسهتراتژیک
است .ولی واقعیت این است که مواضع  ،متناسب با شرایط تغییهر مهی کنهد؛ بایهد ههم
تغییر بکند.
در آن جلسه سال  1۳۶5که در زندان از من نوار رفتند و نزدیک به یک سا ت یها
یک سا ت و نیم در مورد مواضع حزب صحبت کردم  ،همه جا از موضع حزب دفهاع
و به شدت حاکمیت جمهوری اسالمی را محکوم کردم  .فهتم :شهما قهانون را لگهدمال
کردید! قانون خودتان را لگدمال کردید! نه اینکه خواسته های ما را ملی نکردید...
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به نظر من این موضع  ،موضعی است که می توان از آن دفاع کهرد .یهک سهازمان
سیاسی ،یک فرد سیاسی باید موضع قابل دفاع داشته باشد؛ و التا زود رفتن زیر زمین
و زود در مقابل حاکمیت قهرار هرفتن  ،محهروم کهردن یهک سهازمان سیاسهی از آن
حداقلهایی است که میتواند استفادی کند .و این به نظر من هنهر سیاسهت اسهت  .یهک
سازمان سیاسی باید از این هنر برخوردار باشد .حاال هر قهدر بیشهتر ،بههری بهرداری
آن بیشتر خواهد بود.
من هم واقعا صرف نظر از انگیزی انتقاد کننهد ان بهر موضهع حهزب ه کهه برخهی
مغرضانه است و خیلی در این زمینه غلو میکنند ه وقتهی خهودم مواضهعی کهه حهزب
اتخاذ کرد بازبینی مهیکنم  ،بهه ویهژی بعهد از سهال  1۳۶0و بهه خصهوص آغهاز ، ۶1
میبینم که دیگر اینقدر تکیه روی فتههای امام جایی نداشت .اصال درسهت اسهت کهه
آقای خمینی نسبت به پاریای از ا تراضات حزب( که سی نامههایی ملکرد جمههوری
اسالمی نسبت به حهزب و دسهتگیریهایی کهه انجهام رفتهه بهود مهورد انتقهاد قهرار
می رفت ،حتی بیان اینکه االن پاریای از ا ضای کمیته مرکزی مها در زنهدان هسهتند
واکنش مسا دی نشان دادند و در این زمینه به دادستان کل دستور دادی شد ه کهه بهه
ما منتقل شد ه یا تالشهایی که ناصر فتنه ری چهون فخ رلودان حجوازی و هوا ی
غفاری میکردند و میخواستند تجویز قتل ام رفقای ما را بگیرند و آقای خمینوی بها
اینها موافقت نکرد؛ ولی این اسال ات که در واقع پایه های موضعگیری حزب در زمینه
چگونگی برخوردش با جمهوری اسالمی شد ،نمیبایست سبب کمتهر انتقهاد کهردن از
اشتباهات و خطاکاریهای جمهوری اسالمی می شد!
به رغم همه اینها قیدی من هم این اسهت کهه تقریبها انتقهاد حهزب بهی رنهگ شهد ،
بیرنگ! نه کم رنگ ...خیلی کم رنگ ! مًال ا تراضی که ما در شهریور سال  ۶0نسهبت
به حوادث زندان اوین کردیم ،مًبت بود ولی باید ادامه پیدا می کرد.
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نامه بود؟ به آقای خمینی نوشتید؟ یا پخش عمومی شد؟

 بله  ،برای جمهوری اسالمی نوشتیم ،برای دادستان نوشتیم.


مضمون آن چه بود ؟

 مضمونش آن ه که در زندان اوین می هذرد ،آن هه کهه نسهبت بهه دستگیرشهد ان
می ذرد ،کشتارهایی که دارد انجام می یرد،بود .خوب ،این موضعی مًبت بهود ولهی
باید ادامه پیدا میکرد .یک مقدار خطر نکهردن ،شهاید  ،یکهی از هواملی بهود کهه مهانع
میشد که انتقاد ادامه پیدا کند .حزب به درستی احساس کردی بود کهه رونهد سهرکوب
همه نیروهای غیر خودی دارد به سر ت پیش می رود.



و اگر این خطر را بکند ممکن است سرکوب سریعتر شاملش بشود؟

 جلو بیفتد.


ولی این اسمش ( Opportunismفرصت طلبی) راست نیست؟

 آن روز نگرش ما واقعا این نبود .شاید همین قب انداختن ماجرا بود .با اینکه ما بهه
این نتیجه رسیدی بودیم که سرکوب باالخری صورت خواهد رفت  ،ولی آیها مها آن را
جلو بینهدازیم؟! مها کهه مواضهعمان را تغییهر نمهی دههیم! فقهط چگهونگی برخهورد بها
جمهوری اسالمی چه چیزی را تعیین میکهرد؟ مهن واقعها هنهوز ایهن سهنگین -سهبک
کردن مضار و فواید چنین موضعی را در کفه های ترازو نگذاشتم.
ببینید به هر جهت ،درست است که اصولیت بایستی راهکار همه سیاستگذاریها و
ملکردهای یک سازمان سیاسی باشد ولی همیشه در همین اصهولیت ههم یهک نفهع و
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زیان وجود دارد .نمیشهود ههیچ سهازمان سیاسهی  ،مهادام کهه بهه اصهولیتش لطمهه
نمیخورد ،این را نادیدی بگیرد  .به مان من محاسبه این امر که ما خطر نکنیم ،اینقهدر
که سرکوب را جلو نیندازیم ،الزم است.
مًال ما در قبال مسئله جنگ ،مسئله پایان بخشیدن بهه جنهگ  ،پهس از پیهروزی در
مقطع خرمشهر ،این را یک امر اصولی میدانستیم .د وت به جنگیدن با ارتش متجاوز
راو را اصولی میدانستیم و آن جا که دیگر قطعنامه را پذیرفتهه ،مها تهداوم جنهگ را
غیر اصولی میدانسهتیم و بایهد اینجها حتمهاً موضهعگیری میکهردیم  .بهه رغهم اینکهه
میدانستیم چه حساسیتی را بر میانگیزد! و لنا هم این مطلب را نوان کردیم ،آنهها
هم واکنش نشان دادند؛ مع هذا هم نان از آن دفاع کهردیم ،در مالقاتهها و دیهدارهای
حضوری هم با آنها هم نان روی این موضع پافشاری کردیم .آنجا تلقیمان این بهود؛
و به همین لت هم خطر را پذیرا شدیم.



چرا در مورد جنگ بود ولی در مورد کشتار سا  ۶0نبود؟

 در مورد کشتارها هم بود...



شرایط بدتر هم شده بود دیگر  ،یعنی سرکوب سازمان های سیاسی در یک سـا

معطوف به سا  ۱۳۶۱بسیار بدتر شده بود  ...چرا در مورد جنگ محکم تر ایستادید؟

 من پاسا روشنی برای این مطلب ندارم .واقعیتش این است که خیلهی دشهوار اسهت
در این زمینه  ،مطلبی در دفاع از ایهن موضهوع بیهان بشهود .چهون کشهتارهای سهال
 1۳۶0بدون تردید محکوم است و هر سازمان سیاسی  ،منجملهه حوب ووو ا راو ر
حتما بایستی نسبت به این سرکوبها موضعگیری قاسع تر از موضعی که اتخاذ کردی
بود ،اتخاذ میکرد.
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البته حزب موضع انتقادی نسبت به روش حاکمیت در این زمینه داشت ؛ حتهی در
دیدارها و مذاکرات حضوری  ،روی ملکرد دستگای امنیتی و بخش دادستانی ه حتهی
با نام شخص الجور ی ه موارد متعددی بحث پیش آمدی بهود؛ امها بهه نظهر مهن بایهد
رسمیتر از این می بود.
ولی همان سور که قبال اشاری کردم ،در واقع یک مقهدار ناشهی از همهان اسال هاتی
بود که ما در زمینه تنگتر شدن حلقهای که دارد دور حزب رفته میشهود داشهتیم و
واقعا پیش بینی اینکه محدودیت روز به روز بیشتر میشود و میرسد به آنجهایی کهه
همه امکانات سلب میشود ولی سرکوب نمی شود .می فتیم حاال به استقبال سهرکوب
نرویم!



ولی خوب  ،سا  ۱۳۶۱خیلی قاطع ایستادید و نیروهایتان را از جبهه فراخواندید.

 بله.



باید منتظر میشدید که سرکوب بشوید؟

 نه  ،انتظار سرکوب نبود .اصال تا پایان هم این انتظار سرکوب نبود .ببینید  ،تنها در
آن اجالس دی مای  1۳۶1بود؛ وقتی که تصهمیم بهه خهروج ا ضهای کمیتهه مرکهزی و
غیر لنی کردن حزب اتخاذ شد ،حتهی در غیر لنهی کهردن حهزب ههم مها بهرای مهدتی
نظرمان این بود که روابط مومی کار خودش را بکند .
۸۳/۶/2۴





آقای عمویی  ،این اخبـاری کـه سـا  ۶۱ ،۱۳۶0از زنـدانها میرسـید  ،در

حزب ،در رهبری حزب چه بازخوردی داشت؟ این در سیاست حزب نسبت به جمهوری
اسالمی و خوش بینیی که بعد از نامه اخگر ،بعضی از آقایان اظهار کردند ـ مثل خود
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حیدر مهرگان (رحمان هاتفی) که در جواب اخگر(رفعت محمدزاده) نامه ای
نوشت و نظر خوشبینانهای را مطرح کرد ـ چه اثری داشت؟
آن کشتارها و شکنجهها که مطمئنا خبرش به شما میرسـید  ،چـون آزاد شـدههایی
داشتید که بگویند اوضاع زندان ها چه طوراست  ،چه تاثیری گهاشته بود؟


واقعیت این است که ما در شهریور  ،1۳۶0نامهای ا تراضهی ،بهه اتفهاو «سهازمان

فداییان» ،برای جمهوری اسالمی نوشتیم و در آنجا اشاری کردیم به اینکه اسال اتی که
از زندانها میرسد ،به هیچ وجه در خور نظامی که از انقالب برخاسته اسهت نیسهت!
صههحبت از شههکنجهها و قتلهههای چنههدین نفههری و ...ضههمن ا تههراض بههه ایههن مههوارد ،
خواستار این شدی بودیم که رفتار مالیم تر بشود.


نامه را علنی فرستادید یا غیر علنـی بـود؟ سـر گشـاده بـود  ،بـه اصـطالح  ،یـا

محرمانه؟


ما آن موقع ههیچ مطبهو ی نداشهتیم و بهه همهین لهت نامههای را بهرای حاکمیهت

جمهوری اسالمی ارسال داشتیم ،بیانیهای بود که هم برای دادستانی انقالب  ،هم برای
شخص آقای خمینی  ،هم برای نخسهت وزیهر فرسهتادیم .فکهر مهی کهنم حتهی بهرای
وزارت کشور هم فرستادیم  .به هرحال  ،هم برای دستگای اجرایی  ،هم قوی قضهاییه و
هم رهبر فرستادیم و نظراتمان را بدین سریق بیهان کهردیم ،بها آن رفتارهها مخهالم و
معتقد بودیم که به انقالب لطمه میزند .هشهدار دادی بهودیم کهه ایهن مهی توانهد دسهت
کسانی باشد که میخواهند به خود انقالب لطمه بزنند! اشاری کردیم که ما به هیچ وجه
تظاهرات مسلحانه مجاهدین را تایید نمی کنیم ولی بهه ههیچ وجهه ههم رفتهاری را کهه
دستگای قضایی با جوانها می کند ،تایید نمی کنیم!
و بعد نمونههایی را اراله دادی بودیم کهه مها شهاهد دسهتگیری و رفتهار خشهن بها
جوانهایی هستیم که فقط در حال فروش نشریه ای هستند! ا هر نشهریه غیهر قهانونی
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است  ،میشود نشریه را توقیم کرد ،ا ر آن جوان کار غیهر قهانونی انجهام میدههد ،
میشود به او تذکر داد ،می شود مانع از پخش نشریه توسط او شد ،حداکًر می تهوان
چند روز او را بازداشت کرد ! ولی ما اسالع رفتیم که کسهانی از ایهن نهوع بازداشهت
شدی ها ا دام شدی اند!




نامه ها تکرار هم شدند؟

نه .یک بار در شهریور انجام رفت.
آن ه که من داشتم اشاری می کردم این مطلب بود که بر خالف آن شعار «اتحاد ه

انتقاد»  ،واقعیت این است که بعد از تابستان  ،1۳۶1زمینه های تجاوز به حقوو فهردی
و اجتما ی فعالین سیاسی ایهن کشهور ،بهیش از آن بهود کهه فقهط در چهارچوب یهک
ا تراض مکتوب بگنجد! به نظر من در سیاست حزب ،آن بخش دوم شعار که «انتقهاد»
است ،به کلی بی رنگ شدی بود .دیدارهایی انجهام می رفهت و انتقهاد و ا تراضهی ههم
میشد  ،ولی دیگر شفاهی صحبت کردن ها کافی نبود ،باید حتمها موضهعگیری جهدی
تری توسط حزب انجام می رفت! که به مان من ،نگرفت .
به هر حال در این زمینه  ،نظراتی در داخل حهزب ههم بهود ،رفقهایی خواههان ایهن
بودند که بایستی این رخدادها با موضعگیری حزب مواجه بشهود! بهه ههر جههت یهک
حالت سرکوب همگانی در حال رخ دادن است! یکهی بعهد از دیگهری ،احهزاب تعطیهل و
افرادشان بازداشت میشوند و حزب اصوال برای اصل دموکراسهی در داخهل جامعهه
ایران ه نسبت به هر کس که نادیدی رفته می شود -بایستی موضعگیری بکند!
من به یاد دارم که حتی همان ابتدا که مسئله توقیم روزنامه «میزان» مطهرح شهد،
ما در اساس موضع مًبتی نسبت به «میزان» و «نهضت آزادی» نداشهتیم،اما بهه ههیچ
وجه نمیتوانستیم توقیم مطبو ه را تایید کنهیم ،بهه خهاسر اینکهه مهًال یهک مقالهه ای
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نوشته است که باب سبع حاکمیت نیست! هر سازمان سیاسی می تواند نقدی بنویسهد،
ا ر بنا باشد به مجرد اینکه انتقادی کرد توقیم و بازداشت بشود...
خوب  ،اینها مطالبی بود که در حزب مطرح بود .من اشاری کردم که با کمال تاسم
نو ی مصلحت اندیشی روی پاریای تصمیماتی که در ارتبهاط بها حاکمیهت جمههوری
اسالمی رفته میشد،سایه انداخته بود.
همانسور که قبالً فتم موضع حهزب در قبهال جمههوری اسهالمی و رای بهه نظهام
جمهوری اسالمی در مقابل سلطنت  ،با محاسبه دقیقی بود مبنی بر این کهه هالوی بهر
نیروهههای ترقیخههوای دیگههری کههه در جامعههه هسههتند  ،نیروهههای ترقیخههواهی هههم در
حاکمیت وجود دارند! حب وو ا را ر « ،سازمان چریکهای فدایی خلهق»« ،سهازمان
مجاهدین خلق» ،نیروهای ترقیخوای دیگری که حتهی در درون نیروههای ملهی بودنهد،
«جنبش مسلمانان مبارز» که موضع بسیار ترقیخواهانه داشت و در بهین روحهانیون
هم ما شاهد چهری های قابل قبولی از نهوع آقهای طالقوانی  ،آقهای شبسوت ی ،آقهای
گلبر اغفوری بودیم و کم نبودند اینها  ،کسانی بودند که همگی در انتخابهات دور اول
مجلس ،نمایند ان مجلس بودند و نقش قابل توجهی داشتند و به همین لت هم ما فکر
می کردیم که مجمو ۀ این نیروها میتواند در جبههای به نام «جبهه متحد خلهق» مهل
بکند و پیش برود!
به خصوص با آن نگرشی ههم کهه نسهبت بهه مسهئله «الهیهات رههاییبخش» سهر
زبانها بود و نمونههایی از آن در آمریکای التین خودنمایی می کرد ،این امید میرفت
که در ایران  ،حاال نه دقیقا در همان چارچوب  ،بلکه آ اری از آن مترتب باشد!
ولی در آن دوری  ،با ذشت زمان ،در مقطع تابستان  1۳۶1و بعد از تابستان ،تمام
اینها کنار ذاشته شدی و محدودیتهایی هم برای حهزب پهیش آمهدی و بازداشهتهایی
انجام رفته بود ،دفاتر ما همگی رفته و نشریات ما توقیهم شهدی بهود! مها فقهط یهک
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«پرسش و پاسا» داشتیم که تازی برای کسب اجازی برای آن هم رفتاریهای بسهیار
زیادی پیش رو بود ،دوند یهای بسیار زیادی باید انجام می رفت! خوب ،معلوم بود
که به چه سویی داریم حرکت می کنیم! و این سؤال مطرح بود که  ،به کجها مهیرویم؟
که  ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
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آقای عمویی  ،در اردیبهشت و خرداد سا  ۱۳۶0مناظرههایی از تلویزیون ایـران

پخش شد بین حزب توده ایران و سـازمان فـدایی(اکثریت)  ،در مقابـل نیروهـای
اسالمی (بهشتی و پیمان و  )...این در حالی بود که هـیچ گـروه اپوزیسـیونی ایـن
مناظره را نپهیرفته بود!
چرا فداییان و حزب این مسئله را پهیرفتند؟

 مدتی بود که چه حزب و چهه سهایر جریانهات سیاسهی منجملهه آقهای بنوی صودر
القه مند بودند که از ایهن رسهانه بسهیار مههم  ،کهه سبعها شهنوندی ههای بسهیاری را
میتواند تغذیه بکند  ،بهری مند شوند و جریانات سیاسی کشور ما در رونهد یهک بحهث
آزاد  ،بتوانند نظراتشان را در مورد مدیترین مسالل موجود جامعه در میان بگذارند.
خوب ،امکانات رسانهای مدتا دست جریاناتی بود کهه در حاکمیهت بودنهد .در آن
زمان هم دو جناح در حاکمیت ،یکی آقای بنوی صودر و رسهانه ههای وابسهته بهه آن،
منجمله روزنامه شان و دیگری «حزب جمههوری اسهالمی» بهود کهه در وجهود آقهای
بهشتی و برخی رهبران «حزب جمهوری اسالمی» متبلور میشد.
ولی الوی بر این دو جریان حاضر در حاکمیت جمههوری اسهالمی ،سهازمانهای
سیاسی دیگری در کشور بودند که با کمال تاسم بعهدها یکهی پهس از دیگهری حهذف
شدند ولی در آن زمان  ،برخالف شرایط کنونی ،فضهای نسهبتا آزادی وجهود داشهت،
ا ر چه تو م با محدودیتها و دشواریهای ویژی خودش بود .این جریانات سیاسی از
نیروهای ملی آغاز می شد ،ملی ه مهذهبیها را در بهر می رفهت« ،سهازمان مجاههدین
خلق» را در خودش داشت ومیرسید به سیم چپ که بارت بود از «فهداییان خلهق» و
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حب وو ا را ر  .البته روی های سیاسی چپ دیگری هم بودند که خیلی مطمو نظهر
نبودند.
ار ان های جریانات چپ  ،با توقیم شدن و دم امکهان انتشهار مجددشهان ،خیلهی
زود از ردونه خارج شدند .اما به صور ونا ونی مانند «پرسهش و پاسها»  ،مسهالل
مورد نظر توسط حهزب یها سهازمان فهدایی و غیهری نهوان مهی شهد .البتهه روزنامهه
«مجاهد» هم نان چاپ و منتشر می شد.



فکر کنم «نامۀ مردم» تا  ۱۷خرداد منتشر می شد.

« نامۀ مردم» خیلی زودتر توقیم شد.

 چون  ۱۷خرداد دقیقا همین چهار تا را بستند« :میزان»« ،مجاهد» « ،نامۀ مردم» و

«انقالب اسالمی» را با هم بستند.
 بله .خوب ،سبعا این مسئله مورد ا تراض بود .حتی نامههایی به جماران برای آقای
خمینی نوشته و ارسال شد  ،با این مضمون که « شما در بدو کار حتی آن زمانی کهه
در «نوفل لوشاتو» بودید  ،اشاری کردید آزادی خواهد بود و حتهی مارکسیسهتها ههم
میتوانند نظراتشان را بیان کنند .ما هم جز بیان نظراتمان چیزی نمیخواهیم » .ظهاهرا
این سور که آقای بنی صدر بیان کردی بود ،در یک جلسه ای در جمهاران  ،حهول ایهن
مطلب آقای خمینی هم به آقای بهشتی  ،هم به آقای بنی صدر توصیه مهی کننهد کهه
بحث آزاد ترتیب بدهید و همرای با سایر نیروهایی کهه در ایهران هسهتند نظراتتهان را
بیان کنید  .و به مسئولین تلویزیون هم دستور دادی میشود که جریان آزاد پخش ایهن
مطالب را فراهم بکنند.
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میدانید که آن موقع دفتر حزب اشغال بود و مها بهه اصهطالح یهک مرکهز رسهمی
نداشتیم اما به سور کلهی روابهط مهومی حهزب و هم نهین تحریریهه «دنیها» و «نامهۀ
مردم» ،نه به سور آشکار و لنی و با تهابلو  ،ولهی بهه ههر حهال کهارش را بها ر ایهت
احتیاسات معینی انجام می داد.
از آنجایی که روابط مومی حزب الجرم بایستی ارتباسش را با ار انهای مختلم
حکومتی حفظ بکند ،برای رفتن امتیهاز مجلهه و بهرای نشهر روزنامهه ،بهرای انتشهار
کتابهایش  ،برای مشکالتی که برای هواداران حزب پیش می آمد که بایستی به اوین،
به این کمیته  ،به آن کمیته ،مراجعه می شد و هواداران را از زیر این فشهارها خهالص
می کرد  ،الجرم با دادستانی  ،با زندان اوین ،با وزارت کشور ،با مجلس ،و هم نین با
جماران ارتباط داشت.
لی ایحال ،از سرف صدا و سیمای جمهوری اسالمی با روابط مومی حزب  ،کهه
مسئولیتش با من بود ،تماس رفتند و خواسهتند کهه نماینهدی حهزب در جلسهه ای بهه
منظور بر زاری بحثهای آزاد تلویزیونی شرکت بکند .مسئله در هیئت سیاسی کمیتهه
مرکزی مطرح شد و رفقا به اتفاو آرا موافقت خودشان را با شرکت نمایندا حزب در
بحثهایی که بعد مورد توافق قرار خواهد رفت  ،ا الم کردند .ازسرف حزب بهه مهن
ماموریت دادی شد تا در آن نشستی که در صدا و سیما  ،در جام جم  ،بر زار می شد
شرکت بکنم  .روزمقرر به آنجا رفتم .تعداد قابل توجهی از نمایند ان جریانات مختلم
سیاسی ایران در آن جلسه بودند.



می شود اسم ببرید؟

 از«حزب جمهوری اسالمی» تا آنجایی که به یادم می آید آقای معا اخورا بهود  ،از
ریاست جمهوری فکر می کنم  -آقای غضنف پور بود  ،از «جنبش مسهلمانان مبهارز»
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آقای پیما بود  ،از «جاما» آقای سامی نبود ولی شاید آقهای دکتهر قهواری یها کهس
دیگری بود.





نظامالدین قهاری ؟

بله ،از «نهضت آزادی» شاید دکتهر اب ی بهود ولهی بهه هیچوجهه یهادم نیسهت  .از

حزب  ،بندی بودم  ،از «سازمان فداییان خلق»  ،آقای فتاپور بود.





ببخشید ،اسمشان آقای فتاح پور است یا فتاپور ؟

فتاپور ،فتاپور.

 این کتابی که چا شده « ،فتاح پور» نوشته .

 نخیر ،نخیر« ،ح» ندارد« .فتا» یعنی مرد و جوانمردی.



اسم خودش بوده یا اینکه انتخاب کرده؟

 نخیر ،اسم واقعیاش است .مهدی فتاپور .برادرش هم در ایران هست .همهان کسهی
است که چندی پیش پدرش را کشتند!

 یک بازاری بود .

 بله ،بازاری بود .همان موقع که می خواست وارد خانه اش بشود ،آمدنهد همهان جها
زدندش  ،و انداختنش داخل خانه و رفتند!
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 اینکه چه کسی از طرف سازمان فداییان بیاید  ،با شما هماهنگ شده بود یا نه؟ آن

موقع ارتباطات خیلی زیاد بود؟
 بله ،بله ،ما اصال ً قبل از اینکه مسئله را در هیئت سیاسی مطهرح بکنهیم ،تماسهی بها
سازمان فداییان رفتیم ...مسئله را با آنها مطرح کردیم.
همزمان ،از سرف صدا و سیما با این جریانات سیاسی که نام بردم  ،تمهاس ههایی
رفته و به همه اسالع دادی شدی بود .با تفاهمی که بین ما و فداییان خلق بود ،متفقا ً بهه
این نظر رسیدیم که هر دو در ار انهایمان مطرح بکنهیم و ا هر موافقهت سهازمانهای
مربوسه هست ،نمایند انمان را با هماهنگی همدیگر به آنجا بفرستیم.



در مورد موضوع بحث و ...هم هماهنگ شده بود؟

 هنوز برنامه مطرح نشدی بود .بعد از بر زاری نخستین نشست ،دیگر ما همهواری بها
هماهنگی یکدیگر برنامهها را تعقیب میکردیم .از «سازمان مجاهدین خلق» هم یک نفر،
فکر میکنم آقای حیاوی نامی هم  ،در آنجا بود.



مجاهدین خلق آن موقع نیمه مخفی بودند دیگر!

 مجاهدین خلق هنوز در خیابانها بودند .همان زمانی کهه بیانیهه دی مهادی ای مطهرح
شدی و حزب آن را پذیرفته بود .فهداییها « ،جنهبش مسهلمانان مبهارز»« ،جامها» ،همهه
پذیرفته بودند .فقط «سازمان مجاهدین خلق» نپذیرفته بود .اتفاقهاً در مهذاکراتی کهه در
همانجا انجام رفت مقدار زیادی صحبتها معطوف به این بیانیه و مسالل مربوط به
آن شدی بود .یکی از لل در یری هواداران این سازمان با کسانی که به ایشان تعهدی
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می کردند  ،همین مسئله بهود .ب هههای مجاههد بهه خصهوص دخترهایشهان  ،نشهریه
مجاهد را در دست داشتند و غالبا ً در مسیر خیابانهها میایسهتادند و نا ههان کسهی
تحت نوان «حزب اهلل» – یا هر کس بود  ،آدم هویتش را نمی دانسهت – ولهی بهه ههر
حال می آمد و متعرضش می شد و روزنامه را از دستش می رفت و پاری می کرد و
احیاناً بعضی وقتها یک سیلی هم به صورتش می نواخهت! یکهی از مهواردی کهه در
روابط «سازمان مجاهدین خلق» و ار انهای نظامی و انتظامی تنش ایجهاد مهی کهرد،
همین مسئله پخش روزنامه «مجاهد» بود که روز به روز این تنش افزایش مییافت .
به هر حال ما در یک چنین فضایی  ،نشستی با دو محور داشهتیم  .یکهی موضهوع
مناظری ،دوم چگونگی اداری جلسه مناظری .در وهلۀ اول مسئله چگهونگی مهدیریت ایهن
جلسه و پخش و به آنتن رفتنش حساسیت خیلهی زیهادی را بهه وجهود آورد .نماینهدا
آقای بنی صدر بر این قیدی بود که اداری این جلسات بحث آزاد بایستی توسط آقهای
بنی صدر باشد .استدالل ایشان هم این بود کهه آقهای بنوی صودر مطهرح کننهدا ایهن
مسئله نزد آقای خمینی بودی ،بنابراین تهالش و کوشهش ایشهان بهودی کهه منجهر بهه
بر زاری یک چنین جلسه ای ردیدی .خوب ،سبیعی بود کهه نماینهدی «حهزب جمههوری
اسالمی» به شدت مخالم این مطلب بود .جالب این بود که ما اصال ً هیچ حرفهی ،ههیچ
حساسیتی نسبت به چگونگی مدیریت این جلسه نداشتیم .رفته رفته متوجه شدیم چهه
چیزهایی در میان است! مخالفت نمایندی «حزب جمهوری اسالمی» منجر به این شد که
پیشنهاد نمایندی آقای بنی صدر با موافقت صدا و سیما مواجه نشد.
ابتدای کار ،ظاهر قضیه این بود که یک سرف می وید من اداری کهنم ،سهرف دیگهر
می وید نه تو اداری نکن! خوب  ،چه کسی اداری کند؟ نماینهدی سهازمان صهدا و سهیما
مسئله را از زاویه دیگری مطرح کرد .ایشان اظهار کرد کهه اصهوال مسهئولیت اجهرا و
پخش برنامه ها از صدا و سیما متوجه صهدا و سیماسهت .ههیچ جریهان دیگهری نمهی
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تواند مسئولیت این امر را داشته باشد ،چرا که حساسهیتهایی کهه در جامعهه وجهود
دارد اصال ً ایجاب نمی کند که صحبتها مستقیم روی آنتن برود .حتمها بایسهتی قهبال
ضبط بشود تا «ویرایش»های خاص خودشان را انجام بدهند  -حاال من لفهظ فرهنگهی
«ویرایش» را بهکار می برم – سانسورهای الزم انجهام بگیهرد ،آن وقهت بتوانهد روی
آنتن برود .نظر این بود سبعا.
البته ما اشاراتی در این زمینه کردیم که ا ر واقعها ً قهرار اسهت بحهث آزاد باشهد ،
بگذاریم آزادانه هر کس هر آن ه می وید به وش همگان برسهد ،همگهان ببیننهد! چهه
ضرورتی دارد که احیاناً توسط مدیریت صدا و سیما حک و اصالحی در این فته هها
و این برنامه ها انجام بگیرد؟! روح بحث آزاد ایجاب می کند این چنین باشد.
خوب  ،استدالل نمایندی بنی صدر هم بیشتر همین بهود .و ایهن اسهتدالل بهه مهذاو
همه خوش می آمد! ا ر قرار است بحث  ،بحث آزاد باشد ،بنابر این هیچ لزومی نهدارد
سرف الًی بیاید  ،احیاناً حک و اصالحی در فتهها بکند .

 خیلی هم ثالث نیست  ،توی قضیه  ۱۴اسفند خوب خودش را نشان داد!

 بله  ،بله .در واقع آن توجیهی که برای مسئله مطرح شد این چنین بود که «ا هر یکهی
از آقایانی که در این جلسۀ بحث آزاد شرکت کردی ،احیاناً با یک ادبیات تنهد یها حتهی
موهنی از امام یاد بکند ،آن شورش و صیان و واکنشی که در جامعه پیش می آیهد ،
چه کسی مسئولیتش را دارد؟» این در واقهع وجهه افراسهی قضهیه بهود .چهون امکهان
نداشت شرکت کنند ان در آنجا یک چنین ادبیاتی به کار یرند .بلهه  ،ممکهن اسهت در
مخالفت با نظر این یا آن جریان سیاسی معین کشورمان اظهار نظری شود  .متاسفانه
پس از بر زاری این مناظریها دیدیم که کلمات موهن توسط نمایندی «حهزب جمههوری
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اسالمی» به کار بردی شد و از سرف دیگران مطلقا ً به کار بردی نشد! به هر جهت ایهن
استداللی بود که از سرف نمایندی صدا و سیما شد.
آن زمان دو نفر از سرف صدا و سیما در این بحث مقدماتی شرکت می کردند.

 حسن ابوترابیان مدیر بحث بود .

 نه  ،منظورم جلسۀ پیش از مناظری و بحث برنامه ریزی و چگونگی اداری منهاظری و
 ...است .آن دو نفر ،یکی همین آقای علی الراجانی بود که آن موقهع سرپرسهت ادارا
صدا و سیما بود .و دیگری نمایندی ای از سرف آقای خمینی بود .احتماال به نام آقهای
غفاری که معمم نبود .آدم مستنی نبود .من جاهای دیگری ایشهان را ندیهدم  .در واقهع
از جانب صدا و سیما سرف اصلی  ،ایشان بود .آقای الراجانی کمتهر در ایهن بحثهها
دخالت می کرد .کار ایشان بیشتر ادارا امور و اراله تسهیالت بود.





منتها انگار علی الریجانی مشکل داشت!

بله  ،آن موقع ایشان اصال ً دخهالتی در بحثهها نداشهت .در حاشهیه بحهث  ،آقهای

روحانی هم بود .ایشان وقتی که بحثها به درازا می کشید اشاری مهی کهرد کهه تمهام
کنید! چیزی نیست .با همدیگر توافق کنید! یعنی یک حالت کدخدامنشانه داشت و اینکهه
«خیلی هم قضیه را جدی نگیرید! » یعنی ما احساس کردیم که اصال ً مًل اینکهه قضهیه
می خواهد سَمبَل شود.
رض کنم که این بحث خیلی باال رفهت .از جهانبی نماینهد ان آقهای بنوی صودر،
«نهضت آزادی» و «جاما» به جد پای چگونگی مدیریت این برنامهه ایسهتادند و اشهاری
کردند که این مسئله ،مسئله خیلی خیلی حساسی است و میتواند سرنوشهت بحهث را
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تعیین بکند! بنابراین اول اینکه حتما بایستی آقای رلیس جمهور اداری کنندا این برنامهه
باشد و زیر نظهر ایشهان انجهام بگیهرد؛ دوم اینکهه بایهد مهذاکرات در ایهن بحهث آزاد،
مستقیما روی آنتن برود .این شروط به هیچوجه مورد موافقت قرار نگرفهت و الجهرم
در جلسه بعد ،این آقایان هیچکدام شرکت نکردند.
در جلسهه اول  ،یکهی از بحثهههای خیلهی خیلههی تهنش زا بحههث نماینهدی «سههازمان
مجاهدین خلق» بود .ایشان اصوال مسئله را نه در چارچوب بحث آزاد تلویزیونی بلکه
در واقع موقعیتی برای سرح مطالب سازمانش تلقی کرد ،مبنی بر اینکهه مها اساسهاً بهه
چه اسمینانی نمایندی سازمان را بفرستیم اینجا بحث بکند کهه بعهد همهین جها تهرورش
نکنند ،نکشندش ،نگیرندش ،زندانش نکنند!
این نمایندی خیلی تند صحبت می کرد و بیشتر مشهکالت مجاههدین بها حاکمیهت را
پیش میکشید که در خیابانها ما با این مشکالت مواجه می شویم؛ تهدیدات این چنهین
می شود .تعداد زیادی از هواداران ما را کمیتهها می یرند و...
به ایشان پاسا دادی شد که شما االن خودتان اینجا حضور دارید! هوادارانتهان در
خیابانها هستند .مسئله اساسی شما این است کهه اسال یهه دی مهادی ای دادسهتانی را
بپذیرید  ،بالنتیجه سالحهایتان را تحویل بدهید ،هیچ حساسیتی نسبت به شما نیست و
مًل سایر سازمانهای سیاسی می توانید حضور داشته باشید .هم از جانهب نماینهدی
«حزب جمهوری اسالمی»  ،هم از جانب نماینهدا آقهای خمینوی در صهدا و سهیما ،بهه
ایشان فته می شد که اینجا صحبت شرکت نمایند ان جریانات سیاسی موجود بهرای
بحث در بارا مسالل مختلم است .شما می توانید شرکت بکنید و ا ر نظراتهی داریهد ،
در همین برنامه ها می توانید نظراتتان را بیان بکنید .اینجا جای شهرط ذاشهتن بهرای
شرکت کردن در بحث یا موقعیت سازمان شما در جامعهۀ ایهران یها فعالیهت شهما در
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تهران یا فالن شهرستان یا در کردستان و  ...نیست .اینجا اصهال ً صهالحیت پهرداختن
به این ونه مسالل سیاسی شما را ندارد!
ایشان هم نان مشکالتی که سازمانشان با آن مواجه بهود و در یریههایی کهه بها
نیروهای انتظامی داشتند و چالشهایی را که از لحاظ بحثها با آنهها داشهتند ،نهوان
میکرد و تکیه اساسی در صحبتهایش هم این بود کهه «مها بهرای شهرکت کهردن در
اینجا هیچ امنیتی نداریم .باید تضمینی به ما دادی شود! » نمایندی صدا و سهیما حاضهر
شد تضمین بدهد و فت ما تضمین می دهیم نمایندی شما به محوسۀ «جام جهم» بیایهد
و مادام که در «جام جم» است ما صحیو و سالم ایشان را از اینجا بیرون میفرستیم.
نمایندی مجاهدین فت «بعد در خیابان ا ر آمدند سراغ ما چه؟!» جواب داد « آخر مهن
که دیگر مسئولیت خیابان را ندارم! » حقیقتش یک مقدار بهانه جویی بود.



یادم می آید در روزنامۀ «انقالب اسالمی» هم با گروههای مختلف کـه مصـاحبه

کرده بودند ،گفتند ما به پناهگاه آقای موسی خیابانی رفتـیم و بـا ایشـان مصـاحبه
کردیم .به خاطر مشکالتی که مجاهدین خلق در این وضعیت داشتند! یعنی حتی مثالً
نماینده روزنامۀ «انقالب اسالمی» را هم می بردند در آن پناهگـاه احتمـاال بـا چشـم
بسته و با نشاندن توی ...

 حال آنکه شما میدانیهد نماینهد ان سهازمان مجاههدین در «دفتهر همهاهنگی رلهیس
جمهور» اصالً میز داشتند!



حاج حمزه اصال ً مشاور فرهنگی رئیس جمهوربود!

 بله  ،به هر جهت در حقیقت بیشتر بهانه جویی و قدرت نمایی بود .واقعا ً بهرای ایهن
آقایان یک توهماتی پیش آمدی بود که ویا بایسهتی کهار را یکسهری بکننهد! و بعهد ههم
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دیدیم که چه حواد ی رخ داد! واقعیت این است که «سهازمان مجاههدین» بها مشهکالت
جدی مواجه بود .البته من سرف مقابل را تبرله نمی کنم و این به این معنها نیسهت کهه
همۀ تنشهای بعدی که پدید آمد صرفا متوجه این آقایان بود .نه  ،سرف مقابل ههم بهه
اندازا کافی صحنهسازی می کرد که سیر حوادث خهود بهه خهود بهه آنجهایی کشهیدی
بشود که کشیدی شد! با شیوی ای که دو سرف پیش رفته بودند ،نتیجه الزاماً ایهن شهد
که حوادث خرداد  1۳۶0پیش آمد.
لی ایحال ،در جلسه دومی که در صدا و سیما بر زار شد ،آقایانی کهه معتقهد بهه
اداری این جلسات توسهط رلهیس جمههور و پخهش مسهتقیم مهذاکرات بودنهد ،شهرکت
نکردند  .چون در جلسه قبلی از سرف تعدادی موافقهت نشهد .نماینهدا حهزب ،نماینهدا
«فداییان خلق» و نمایندا «جنبش مسلمانان مبارز»  ،نظر خاصی نداشتند .قیدی بهراین
داشتند که مهم این است که چنین بحث آزادی در تلویزیون انجام بگیرد ،ایهن بحثهها
آزادانه پخش و جامعۀ ایران از نظرات جریانات ونا ون آ ای بشود .بهه ههر حهال در
جلسه دوم فقط نمایند ان «حزب جمهوری اسالمی»  ،حوب ووو ا راو ر « ،سهازمان
فداییان خلق» و «جنبش مسلمانان مبارز» حضور داشتند  ،بهه اضهافۀ نماینهدی آقهای
خمینی در صدا و سیما و سرپرست سازمان صدا و سهیما .ایهن جلسهه بهرای تنظهیم
برنامۀ بحث بود ،یعنی اینکه اصوال در مورد چهه چیزههایی بحهث بشهود و چهارچوب
بحثها چه می تواند باشد.
پیشنهاد ما این بود که آن ه این روزها مورد القۀ جامعه ایران است ،در درجه
اول مسههالل سیاسههی و مسههالل اقتصههادی اسههت .آن نههان کههه ا ههر ار انههها و
روزنامههایی هم داشته باشیم ،مقاالت و بحثهای ما حول همینها خواهد شت .در
درجه اول تحلیلهای سیاسی است و بعد می پردازد به مسهالل اقتصهادی جامعهه و

529

این که در جمههوری اسهالمی ،اقتصهاد بهر مبنهای چهه اصهولی بایسهتی پیگیهری و
پی ذاری بشود.
«فداییان خلق» و «جنبش مسلمانان مبارز» این مطلب را تأیید کردند ولی نماینهدی
«حزب جمهوری اسالمی» تکیه کرد که با توجه بهه اینکهه بحهث ایهدلولوویک  ،بحهث
بسیار مهمی است و مبنای اساسی تفاوت نظر «حزب جمهوری اسالمی» با سایرین،
مبانی ایدلولوویک است ،بنابراین ما اصرار داریم که بخش مهمی از بحثهها  ،بحهث
ایدلولوویک باشد.
نمایندی حزب نوان کرد که بله  ،بحث ایدلولوویک خیلی مهم است  ،منتها جهای
آن در بحث تلویزیونی نیست .این حتی میتواند یک بحهث آکادمیهک باشهد و حوب
وو ا را ر هیچ مخالفتی ندارد که در جا و موقعیت مناسهب کهه زمهان کهافی بهرای
بحث باشد ،انجام شود .چون مبانی ایدلولوویک مسئله ای نیست کهه بتوانهد در یهک
برنامه تلویزیونی بگنجد و دو نظر متفاوت به سور کامل بیان شود .بله  ،می شود از
یک زاویه معین نشست و در باری یک مقوله معین  ،بحث ایدلولوویک کهرد و برنامهه
هم تمام بشود؛ آن نان که غالبا ً بحثهای تلویزیونی ایهن سهور هسهت .و حتهی ا هر
مناظری ای هم هست مناظرا موافق و مخالم نیست .دو نظر موافق منتهها از زوایهای
ونا ون به یک مسئله می پردازند .امها اینکهه یکهی بها یهک سلسهله مبهانی اساسهی
ایدلولوویک و دیگری با مبانی ایدلولوویک متفاوت به منهاظری تلویزیهونی بپردازنهد،
مقدورنیست .اصال ً آن ترمینولووی که اینها می خواهند به کار ببرند متفاوت است ،
چه رسد به پرداختن به اصل مطالب.
این است که حزب معتقد بود که منهاظری تلویزیهونی جهای مناسهبی بهرای بحهث
ایدلولوویک نیست و این نظر حزب به این معنا نیست که ما حاضهر نیسهتیم در یهک
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بحث ایدلولوویک شرکت کنیم .ما حاضریم دریک بحث ایدلولوویک شرکت کنیم اما
در جای خودش و موقع خودش.
«جنبش مسهلمانان مبهارز» بها بحهث ایهدلولوویک موافهق بهود ،بهه شهرط اینکهه
بحثهای سیاسهی و اقتصهادی ههم جایگهای خهودش را داشهته باشهد .فهداییها ههم
نظرشان شبیه نظر نمایندی حزب بود.
من فراموش کردم اشاری کنم که در ایهن ترکیبهی کهه از جریانهات سیاسهی نهام
بردم ،نمایندی ای هم از «سازمان مجاهدین انقالب اسالمی» حضور داشت  .نمیدانم
درست تشخیص دادم یا نه  ،مًل اینکه آقای رلوا ی آنجا بود .فکر میکنم ،با تردیهد
این را بیان می کنم .به این لت یادم آمد که هنگام مذاکری حول بحهث ایهدلولوویک ،
یک مقداری مکهث و اظههار نظهر موافهق و مخهالم شهد .نماینهدی «حهزب جمههوری
اسالمی» اساساً مناظری تلویزیونی را منوط به اصلی بودن بحهث ایهدلولوویک کهرد.
نمایندی «سازمان مجاهدین انقالب اسالمی» اشاری کرد به اینکه «بحثهای مربوط به
بخش سیاسی و اقتصادی خیلی مهم است ولی از آنجایی که نحوا تحلیل و نظهر مها
در این زمینهها شباهت زیادی به نظریهات حهزب تهودی دارد  ،مها ازشهرکت در ایهن
بحث خودداری می کنیم! » خیلی استدالل جالبی بود! اشاری کرد به اینکه «موضع ما
به این ترتیب ،خیلی شهبیه حهزب تهودی خواههد شهد و حهال آنکهه مها مشهابه آنهها
نیستیم ».بالنتیجه «سازمان مجاهدین انقالب» از شرکت در این مذاکرات پایشهان را
پس کشیدند!
بر اساس اصرار نمایندی «حزب جمههوری اسهالمی» ،بحهث ایهدلولوویک ههم در
برنامه قرار رفت  .منتها قرار بر این بود که اول برنامه بحث سیاسی شروع بشود،
بعد اقتصادی  ،بعد ایدلولوویک  .نمایندی «حزب جمهوری اسهالمی» مخالفهت کهرد و
فت که اول بحهث ایهدلولوویک باشهد .سهرانجام توافهق شهد کهه یهک جلسهه بحهث

5۳1

سیاسی ،یک جلسه بحث ایدلولوویک و یک جلسه بحهث اقتصهادی باشهد و دوبهاری
همین روند ادامه پیدا کند.
برای بحث سیاسی  ،از سرف «حزب جمهوری اسالمی» آقای بهشتی  ،از سهرف
حب وو ا را ر آقای کیانوری و از سرف «جنبش مسلمانان مبارز» آقای پیما و
از سهرف «سهازمان فهداییان خلهق ایهران» آقههای فتواپور شهرکت کردنهد .در بحههث
ایدلولوویک  ،از سرف «حزب جمهوری اسالمی» آقایان س وش و مصوبا اوب ی،
از سرف «حزب تودی ایران» آقای رحسا طب ی ،از سرف «سهازمان فهداییان خلهق»
آقای نگهدرر و از سرف «جنبش مسلمانان مبارز» هم آقای پیما شرکت کردند.



چرا نگهدار به بحث ایدئولوژیک رفت؟ فرخ نگهدار بین بچه ها سواد آنچنانی

نداشت  ،به اصطالح بیشتر کادر سیاسی بود .


واقعیتش این است که اصوال آن زمان «سازمان فداییان خلهق» بهرای شهرکت در

این ونه بحث های نسبتا جا افتادی و میق و سراسری ،چههری ای نداشهت .مهدتا ً
اینها با تشویق حزب به میدان آمدند .ضمن اینکهه بهه هرحهال جهوانی اسهت و مًهل
موضعگیری های دورا چریکی ،در روند فعالیت سیاسی هم قدم به میدان می هذارد
و می تواند سالب نام و آوازی باشد .چرا که نباشد؟



خوب آخر فرخ حالش به هم خورد اصال ً توی ...من این را شنیدم  ،نمی دانم که

چقدر معتبر است  ،میگویند آقای احسان طباری تمـام شـب را داشـته بـا او کـار
می کرده که مثالً چه مطالبی را مطرح بکند و  ...یعنی بـه صـورت کـامال  ...بودنـد .
مطمئنا با سوادتر از این توی...
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 به هر حال انتخاب سازمانشان بودی  .این که چرا آقهای ف خ نگهدرر بهودی و چهرا
دیگری نبودی ،من نمیدانم .آیا شما با سوادتر از او سراغ دارید؟



خودشان ادعا می کنند بودند ولی حاال من نمی دانم.

 همین قدر بگویم مدتی که من با آقای کیانوری در مرکزیت سازمان فداییان  ،ههر
وقت که اجالس داشتند ،شرکت میکردیم ،نه آن نان که چشمگیر باشد ،کسی دارای
پایههای ایدلولوویک محکم و جدی به چشمم نخورد .شاید هم موردی پهیش نیامهدی
که چنین بحثهایی در یر بشود تا انسان شناخت بیشتری نسبت به افراد پیهدا کنهد.
من شناساییام بیشتر حول همین افراد مرکزیتشان بود  .مًل جمشوید طواه پور و
مهدی فتاپور و  ...البته ،نه آن نان که فتند که سراسر شب آقای طب ی با ف خ کار
می کرد؛ بلکه هماهنگی می شد .بله در منزل ما هم بود .همان محل روابهط مهومی.
به نظر من نه کم وکاستی برای ف خ هست که بنشهیند پهلهوی طبو ی و از او کمهک
فکری بگیهرد و نهه اصهال ً ایهن مسهئله ایهرادی دارد .حهاال کسهانی بخواهنهد ایهن را
مستمسکی برای کوچک کردن نگهدرر کنند یا  ...من در این امهر اصهال ً ههیچ ایهرادی
نمی بینم .با توجه به آن پختگی و دانش باالیی که رفیهق مها  ،طبو ی داشهت ،خیلهی
سبیعی است که نگهدرر هر قدر هم مطالعه و آ اهی و دانهش فلسهفی داشهته باشهد ،
در یک چنین برنامه ای  ،بی نیاز از مشورت با طبو ی نخواههد بهود .بهه خصهوص
اینکه به هر حال ما موضع مشترکی در مقابهل کسهان دیگهری کهه آنجها بودنهد ،بهه
خصوص «حزب جمهوری اسالمی»  ،داشتیم و الزم بهود کهه ایهن همهاهنگی انجهام
بگیرد و انجام می رفت .البته در قلمرو سیاسی کمتر به این مطلب نیاز بود.
اما نکته ای که در جریان انجام ایهن برنامهه توجهه مها را جلهب کهرد  ،چگهونگی
برخورد کسانی بود که همرای نمایندی «حزب جمهوری اسالمی» میآمدنهد! مهواردی
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پی ش می آمد که مامورینی که غالبا ً پاسهدار بودنهد و بها نماینهدی «حهزب جمههوری
اسالمی» می آمدند  ،یک سلسله برخوردهای تهدید آمیز می کردند .مًالً وقتی مها بها
آسانسور باال رفتیم  ،مدتی منتظر شدیم که ب ههای فدایی بیایند .وقتی آمدند دیهدیم
ناراحهت هسهتند .پرسههیدیم چهه شهدی؟ فتنههد اصهال ً اینهها مهها را تهدیهد کردنهد کههه
«میخواهید بیایید بحث بکنید که چه بشود؟! یک نارنجهک میانهدازیم  ،حسهابتان را
می رسیم!! »



آقای کیانوری این را در بحثها مطرح کرد  .گفت «میگویند یـک نارنجـک

میاندازیم چهار نفرتان را می کشیم! » بعد آقای بهشتی تهدیـد کـرد «آقـا اسـم
میبرید از اینها  ، » ...بعد کیانوری گفت« ،ما که اسمی نبردیم ،گفتـیم چهـار تـا

محافظ گفتند نارنجک می اندازیم شما را ازبین می بریم» !...
 بله  ،خیلی خوب است توجه داشته باشیم به اینکه خود بر هزاری بحهث آزاد ،ایهن
را متبادر به ذهن می کنهد کهه «چهه فضهای آزادی! چهه محهیط انسهانی خهوبی کهه
دارند ان اندیشههای ونا ون در جمهوری اسالمی ایران این امکهان را پیهدا کردنهد
بنشینند و راحت نظراتشان را ابراز کنند! » اینکه پشت پردی چه خبر است و تعهدادی
مامور مسلو  ،کسانی را که هیچ تضمینی ندارند  ،هیچ تامینی ندارند ،ههیچ محهافظی
ندارند ،تهدید می کنند ،کسی خبهر نداشهت .واقعها ً حیهرت آور بهود! در فضهایی کهه
نمایندی «حزب جمهوری اسالمی» یعنی در واقهع حهزب حهاکم ایهن مملکهت بها کلهی
محافظ مسلو و ...می آید ولی مًالً حب وو ا را ر یا «سازمان فهداییان خلهق» کهه
سازمانهای د راندیش این مملکت هستند و میتوانند هر زمهانی در معهرض تهدیهد
قرار بگیرند ،نه محافظی دارند و نه اسلحه ای دارند ،معهذا توسهط همهان محهافظین
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«حزب جمهوری اسالمی» تهدید می شهوند بهه اینکهه بها یهک نارنجهک حسهابتان را
میرسیم!
خوب ،ما به رغم وجود یک چنین مخاسراتی ،به تداوم این ونهه مناسهبات و بهه
وجود آوردن فضاهایی که یک چنین روابطی را تلطیم بکند  ،ا تقاد داشتیم .ا ر چه
همین تهدیدها میتوانست نشانی از این باشد که ممکن است این تهدید ملهی بشهود
یا اصال ً پسِ ذهن این آقایان یک چنین مساللی هست ! ولی با ایهن همهه مها اصهرار
داشتیم که فضا ،فضای مذاکری بشود .فضا ،فضای مطهرح شهدن نظهرات ونها ون
باشد.


فکر نمی کنید این روش باعث جری شدن طرف مقابل بشود؟ یـک طرفـی دارد

مرتب تهدید می کند ،به اصطالح تهدیـد جـانی مـی کنـد« ،نارنجـک مـی کشـیم ،
میکشیمتان! » یا در مناظره  ،آقای بهشتی میگوید «ما اسـنادی از روابـط شـما و
شوروی و ...پیدا کردیم! » در حقیقت تهدیدی که یعنی «بعدا با من سروکار خواهیـد
داشت که رئیس قوه قضائیه هستم! » یا رئیس شورایعالی قضایی آن موقع بود.
فکر نمی کنید این به اصطالح یک نـوع سـازش ،یـک نـوع تسـلیم ،در مقابـل آنهـا
محسوب می شد ؟

 ابدا ،ابدا! به نظر من این نشانۀ استواری در مواضع است .چون موضع حب ووو ا
را ر و «سازمان فداییان خلق» ه بعد از این که تغییر موضع داد و نظیر حزب شد ه
بارت بود از حضور لنی و مبارزا سیاسی .در مبارزا سیاسی  ،واکهنش نسهبت بهه
یک اقدام خشن ،خشونت نیست .خشونت توسط خشونت سلبان مطرح میشهود  .ا هر
قرار باشد که واکنش ما هم همان باشد ،درست رویهارویی دو نیهرو پهیش میآیهد کهه
می شود آن ه سال اول انقهالب رخ داد! هدی ای بهه کردسهتان رفتنهد ،خواسهته ههای
برحقی داشتند ،حاکمیت نپذیرفت و خشونت کرد  ،آنها هم متقابالً خشونت کردند .شد
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جنگ کردستان! چیزی که هیچکس سالبش نبود .در این میان  ،در واقع کسی که ضرر
کرد ،خلق کرد بود .اصال ً خواسته خلق کرد مخدوش شد .ویها اینهها اصهوال آشهوب
سلب بودند .ویا اینها تجزیه سلب بودند .و حال آنکهه خواسهتههای برحقهی داشهتند و
میتوانستند روی مبانی حقوقی  ،قانونی و سیاسی  ،این مسالل را در قهانون اساسهی
بگنجانند تا رفته رفته ملی بشود.
لی ایحال ،به مان من  ،بها توجهه بهه اینکهه حوب ووو ا راو ر سهالیان دراز از
حضور لنی در جامعه محروم بود و نه فقط حضور لنی نداشهت بلکهه بها سهرکوب
شدید از سرف رویم قبل از انقالب مواجهه بهود و بهرایش انهواع تاریخسهازیها کهردی
بودند و به استناد ویا فالن موضع ،ویا فالن نظر ،که حزب در مقطع تاریخی معینهی
داشته  ،لیه آن مطالب بسیار بیان شدی وهر ز حزب مجال این را پیدا نکهردی بهود تها
توضیو بدهد که مًالً موضع من در بارا فالن مسئله تاریخی چه بهودی و شهما داریهد
اصل قضیه را تحریم می کنید که بالنتیجه نظر خودتان را به کرسی بنشانید و نتیجهۀ
مطلوب خودتان را بگیرید  ،بنابر ایهن سبیعهی بهود کهه حوب ووو ا راو ر خواسهتار
حضور لنی برای سرح اندیشهاش با مردم باشد.



حزب توده ایران « ،سازمان فداییان خلق ،اکثریت» قرار بود که اسلحه را کنار

بگهارند و به صورت اپوزیسیون قانونی و وفادار عمل بکنند  .اگر اصطالحش را درست
گفته باشم.
شما فکر نمی کنید در آن جلسه با آن جوی که داشت  ،بـا آن رئـیس جلسـهای کـه
داشت  ،با آن لحنی که آقایان بهشتی ...و آن روند منفی که بحث داشت و دیگـران
هم شرکت نکرده بودند ،اگر شرکت نمـی کردیـد و علـت شـرکت نکردنتـان را مثـل
گروههای دیگر که نوشتند ،مینوشتید ،فکر نمی کنید یـک مقـدار «حـزب جمهـوری
اسالمی»  ،یک مقدار این آقایان در این وضعیت بی آبروتر می شدند؟ تا اینکه بیاییـد
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کنارشان بنشینید بحث کنید ،آن همه تحقیر را تحمل کنید؟

 اصطالحاتی که به کار میبرید ،ماننهد «اپوزیسهیون قهانونی و وفهادار» نهه درسهت
است ،نه پسندیدی!
ببینید ،پس از حل معضالت ،امروز خیلی راحت تر می شود این پرسش شما را جهواب
داد .یعنی به اصطالح  ،معما چو حل شت آسان شود! امروز می توان فت بله ،واقعا ً
دم شرکت ما نمهی توانسهت ایهن توجیهه را بهرای آقایهان بهه وجهود بیهاورد کهه در
جمهوری اسالمی بحث آزاد تلویزیونی بین د راندیشان و حاکمیت وجود دارد.
آن زمان در جریان بحث  ،ما فکر می کردیم که می توانیم حتی بها پیغهام دادن بهه
جماران روشن کنیم که «ا ر آقای خمینی با پیشنهاد بحث تلویزیونی موافقت کهردی و
به صدا و سیما دستور دادی که یک چنین بحًی را بر زار کند  ،برای این است کهه یهک
چنین آزادی فتاری وجود داشته باشد ؛ ولی آقایان دارند این چنین انجام میدهنهد! »
ما امیدوار بودیم که این برنامه بتواند از ایهن کانالهها و از ایهن حمایتهها برخهوردار
شود.
ولی بعد از دیدن این صحنه ها ،بالصراحه بگویم ،من مخالم این مطلهب شهدم .بهه
خصوص اینکه آقایان اصال ً بحث اقتصادی را حذف کردند! ما به شدت نسبت به ایهن
امر معترض بودیم  .اصالً مشارکت ما برای شرکت در بحث ایهدلولوویک نبهود! البتهه
ما ترسی از شرکت در بحهث ایهدلولوویک نداشهتیم  .مها لنهاً فتهیم نگهرش و مبهانی
ایدلولوویک مان چیست ،امها تلویزیهون را فضها و جهای مناسهبی بهرای سهرح مسهالل
ایدلولوویک نمی بینیم .این یک بحث آکادمیک اسهت کهه بایهد درجهای خهودش انجهام
بگیرد .شما مقاله بنویس من جوابش را می دهم .شما یک جلسه در دانشگای تهران یا...
تشکیل بدی ،ما شرکت می کنیم .تداوم هم پیدا می کند .بحث میکنیم.
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االن مسئله این است که در جامعه ما مواضع سیاسی ،سیاست داخلهی و سیاسهت
خارجی چیست؟ روابط احزاب ،حاکمیت ودیگران ،مناسبات شهما بها د هر اندیشهان و
غیری و غیری چگونه است؟ آیا آزادی بیان  ،در این فضای بعد از انقالب ،وجهود دارد؟
آیا امنیت بعد از آزادی بیان وجود دارد؟ آیا انتشهارات مها مهی توانهد مقهاالتش را در
چارچوب قوانین منتشر کند؟ اهانت به کسی نکند ،اتهام به کسی نزند ،افترایهی نباشهد،
ولی بتواند نظر سیاسی و تحلیل سیاسی خودش را آزادانه بیان کند؟ آیا دفتر حزبش
را می تواند آزادانه داشته باشد بی آنکه کسی مزاحمتی برایش ایجاد کنهد؟ امنیهتش را
آیا دولت حاضر است تامین کند؟
در قلمرو اقتصاد  ،اقتصاد جمهوری اسالمی چگونه می خواهد باشد؟ مناسهبات و
تجارت خارجی اش چگونه می تواند باشد و منافع چه کسانی را تهامین مهی کنهد؟ و...
اینها مسالل اساسی بود که بین حزب و آقایان مطرح بود.
امهها بهها کمههال تاسههم رونههد بحثهههای آزاد تلویزیههونی روی بحثهههای آقایههان
مصبا اب ی و س وش با آقای رحسا طب ی شهت .آقهای رحسوا طبو ی را در
چنان محظوری قرار دادند -جلو دوربین تلویزیونی  ،در کشوری که حاکمیت مهذهبی
و تعصباتی توسط آحاد مختلم جامعه وجود دارد که اصال ً این مرد ا ر بحًی بکنهد ،
تامین جانی ندارد و معلوم نیست از آن اتاو تلویزیون بیرون بیاید آیا زندی می ماند یا
از بین می رود؟ -که ایشان ناچار یادداشتی برای آقای مصبا اب ی نوشت که «مهن
خواهش می کنم بحث را به جاهایی که نبایهد ،نکشهید! » خهوب  ،آیها ایهن یعنهی آزادی
بحث؟
بعد از این ماجرا فتیم ما خواهان این هستیم کهه بحهث اقتصهادی آغهاز بشهود .
فتند یک جلسه دیگر بحث اقتصادی می کنیم  .فتیم نه ،ما تا بحهث اقتصهادی شهروع
نشود  ،ادامه نمی دهیم! من به جد مخالم بهودم کهه مها اساسهاً بحهث ایهدلولوویک را

5۳۸

بپذیریم  ،منتها اکًر رفقا نظرشان این بود که «بهرای اینکهه ایهن بحهث آزاد تلویزیهونی
بتواند انجام بگیرد و این برای حزب ما و فهداییان  ،یعنهی اصهال ً بهرای چهپ  ،اهمیهت
دارد ،بحث ایدلولوویک را بپذیریم .چون جریان چپ برای اولین بار امکان پیدا کردی با
مخاسبین ستردی جامعه ایران ارتباط برقرارکند  » .بدون تردید مخاسبین ایهن برنامهه
از همه برنامهها کًرت بیشتری داشت.

 نصف شب هم پخش می شد.


حتی هر سا تی هم بود  ،چشمگیر بود .من خودم شاهد بودم کهه چهه جهور بهرای

نگای کردن میایستادند! یادم می آید همان زمانی که این بحث انجام می رفت و ضبط
میشد  ،در یکی از این ماشینها دستگاهی بود که بالفاصهله آن را نشهان مهی داد .از
کارمندان تلویزیون آنجا اظهار القه کردند من به آنجا بروم و این چیزها را ببینم.

 شما هم با آقای کیانوری می رفتید ؟


بله ،من همواری آنجا بودم .اصهوال بهرای ههر نهوع مشهکلی کهه پهیش میآمهد مهن

بایستی حضور میداشتم  .چون زبان مذاکری در روابط مومی برای سایر رفقایمهان،
به ویژی رفقایی که از مهاجرت آمدی بودند و خوب اینها را نمیشناختند ،راحت نبهود و
دشواریهایی پدید می آمد .این بود که حتما من بایستی آنجا می بودم.
من نحوی صحبت آقای بهشتی را دیدم که در واقع آنجا نسبت به حزب ا الم جرم
کرد و آن پاسخی که آقای کیانوری داد که ما در هر داد اهی حاضریم شهرکت کنهیم
و هر ونه اتهامی را که به ما وارد می شود رد کنیم.
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در زمینه ارتباط با شوروی اعالم جرم کرد؟

او کال ً فهت کهه مها سهند داریهم .آقهای کیوانوری ههم فهت مها حاضهریم در ههر

محاکمهای ،در هر جلسه داد اهی شرکت وهر ونه اتهام را رد کنیم و...
که بعد از سرکوب حزب و مصاحبه های تلویزیونی ،به مًابه یهک پیهروزی بهرای
خودشان  ،آن سخن آقای بهشتی و آن پاسا کیوانوری را بهه نهوان ا بهات نظهرات
آقای بهشتی  ،به نمایش ذاشتند که «دیدید ،حاال اینهها در زندانانهد و خودشهان ههم
معترفاند که ما چنین بودیم و چنان بودیم و  » ...حاال شنوندی تا چه حد هشیار باشد
که بپرسد چگونه کسی که تا قبل از رفتن به آن زندان  ،میقاً به آرمانش ا تقاد دارد-
نه در لحظه  ،بلکه چهل سال است این باور را دارد -ولی حاال مهی آیهد مهی ویهد مها
قبول داریم که اشتبای کردیم ؟!

 خود کیا با این مناظره خیلی موافق بود؟


بله  ،بله.



همین  ،همین مطرح شدن حزب از یک رسانهای که مخاسبین زیهادی دارد .و مهردم



چرا؟

یک مقداری حرفهای ما را میشنوند .در حالی که سرح دید ایها در روزنامهه ار هان
ما با تیراو بسیار محدود  ،چندان بردی ندارد ،که تازی آن هم توقیم مهی شهود ،تهازی
آن هم در بسیاری شهرستانها اصال ً نمی تواند توزیع بشود و فهرو دارد بها تهرانهی
که می شود دست به دست رداند.
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کسانی که واقعا ً به چگونگی فعالیت سیاسهی در شهرسهتانها واقهم هسهتند ،بهه
خوبی می دانند فعالیت سیاسی احزاب د راندیش بها چهه مشهکالت دیهدی ای مواجهه
میشود .تعدادی از رفقای مها را در کرمانشهای رفتهه و بهردی بودنهد در جهادا قصهر
لختشان کردی و با زنجیز اینقدر روی پشتشان زدی بودند که بیهوش شدی بودند! فکر
کردند مردیاند  ،انداخته بودند کنهار جهادی! اتومبیلههای بهوری اینهها را پیهدا کهردی،
آوردی و در بیمارستان معالجه شان کردی بودند .آقایان اد ها کردنهد «شهیت» اینهها را
زدی! یک روهی که سرفدار مستضعفین و ...بودی! ولی در واقع کار همین کسهانی بهود
که پایبند هیچ چیز نیستند ولی با جریان چپ این چنین مواجه می شوند!
خوب ،واقعا ً شما ببینید  ،در شرایطی که ما میقا نیاز داشتیم که نظراتمهان را بهه
وش حداکًر مخاسبینمان برسانیم و این استدالل رفیهق مها کیوانوری بهود کهه همهه
رفقای هیئت سیاسی را قانع کرد تها بههرغم محهدودیتها  ،بههرغم اینکهه نمهی تهوانیم
آزادنه حرف دلمان و اندیشه مان را خیلی صریو تر و بازتر بیان کنیم و برخی را بهه
ناچار باید در «کپسول» اراله می دادیم ،به امید اینکه شهنوندی خهودش متوجهه بشهود
و ...و لیرغم اینکه در هیئت سیاسی این نظربود که هیچ ضرورتی ندارد کهه مها ایهن
پیشنهاد «حزب جمهوری اسالمی» مبنی بر شرکت در بحث ایدلولوویک را بپذیریم ،در
نهایت همۀ اینها منجر به این شد که ما در این بحث شرکت کنیم.

 شما هم مخالف بودید؟


بله ،من مخالم شرکت در بحث ایدلولوویک بودم .من به جد مخهالم بهودم! چهون

اساساً من در برخوردهایم ،در جریان مسئولیت شعبه روابط مومی هم هر ز اجهازی
نمههی دادم ارتباسههاتم بهها جریانههات سیاسههی ،بهها حاکمیههت ،وزارت کشههور ،مجلههس،
شخصههیتها ،بهها خههود آقههای بهشووتی در حههزب جمهههوری اسههالمی ،روی مسههالل
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ایدلولوویک بگردد .دقیقا آن ه مورد توجه ما بود ،تکیه روی همان بحثههای سیاسهی
بود.

 چون شما میدانستید که اینها میتوانند از حساسیتها به راحتی استفاده کنند!


همین سور است .چرا انقالب ما  ،انقالب اسالمی شد؟ برای اینکه اکًریهت مهردم مها

باورهای دینی دارند .برای اینکه سی سی چههل سهال همهۀ جریانهات سیاسهی توسهط
رویم شاهنشاهی سرکوب شدی بودند ،هیچ تریبونی نداشتند  ،ولی تمام منابر مسهاجد
کًیرالعدا جامعۀ ایران ،تریبونی بهود بهرای تبلیهغ مسهالل اسهالمی .مهدتی فقهط جنبهه
اسالمی و مذهبی داشت ،بعد رفته رفته چاشنی سیاسهی ههم پیهدا کهرد .بالنتیجهه  ،بها
ذشت ایام  ،سبیعتا در نبود جریانات سیاسی و نظراتشان ،وقتی نارضایتی نسبت بهه
رویم پهلوی افزون و افزون تر ردید ،آلترناتیوش آن تریبونهایی شد که تبلیغ کهردی،
صحبت کردی و از زمینه نظری باورهای دینی مردم هم حداکًر بهری برداری را کهردی
بود .حاال می تواند یک میلیون را بسهیج کنهد و بهرای پیشهواز آقهای خمینوی بیهاورد.
میتواند تمام مراکز قدرت را همان ابتدای امر اشغال بکند .و حهال آنکهه مها بهرای بهه
وجود آوردن یک دفتر که تابلویمان را بزنیم ،چه کشیدیم!
شما نمیدانید ،من و علی خاوری چقدر دربه در شتیم تا یک دکهه پیهدا کنهیم کهه
تابلوی حب وو ا را ر را بزنیم .یا فداییها ،سفلیها چقدر سختی کشهیدند! جاههایی
را رفتند با اسلحه رفتند.
یعنی  ،ما با یک چنین جریاناتی مواجه بودیم ،اما می خواستیم به نوان یک حهزب
سیاسی  ،فعالیت سیاسی بکنهیم .شهاید سهادی تهرین رای حهل ایهن بهود کهه مقابلشهان
بایستیم .ولی نه ،ما به جد معتقد بودیم که نباید به نوان یک نیهروی مسهلو جلوشهان
ایستاد .و در قبال اقدامات این چنینی ،واکنشی مشابه آن داشت.
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 مقاومت منفی چی؟

 مقاومت منفی ،پاپس کشیدن است .یعنی انگار نه انگارکه هستیم ،ما باید باشیم.

 به هر قیمت؟!

 به کدام قیمت؟

 مثالً توی آن ...

 ما هیچوقت موضع خودمان را از دست ندادیم.

 به هر حا توی آن مناظره ها مثالً رفتاری که با حزب می شـد در حقیقـت یـک
نمایش بود .این تلقی من است .این نمایشی بود که حزب اعالم می کـرد کـه ببینیـد
آزادی هست! و آزادی محاکمۀ این آقایان هم هست .یعنی بهشتی سؤا می کـرد
و کیانوری را وادار میکرد که جوابش را بدهد .بعـد کیاانوری هـم هـی اعتـراض
میکرد که « آقا من آزادم که مثالً خودم جواب بدهم  ،هر وقت دلـم خواسـت جـواب
بدهم» بعد بهشتی هم مرتب میبردش -به اصطالح  -لب بام!

 بله  ،این فتۀ شما درست است .این ین صحنه ای است که تلویزیهون پخهش کهرد.
همین بحث را ما در جلسه هیئت سیاسی داشتیم که« آخر یعنی چه؟! مها رفتهیم بحهث
سیاسی بکنیم » ...می دانید استدالل آقای کیانوری چه بود که همه را قانع کرد؟ فهت
ما داریم همین را به مردم نشان میدهیم .یعنی می وییم که مها بهرای بحهث سیاسهی
آزاد با شما آمدیم  ،ولی شما حتی در این بحث هم دارید این جور رفتار می کنیهد! نهه
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فقط با دفتر ما آن جور مل می کنید ،نه فقط با روزنامه ما این سور مهی کنیهد  ،بلکهه
اینجا هم این ونه برخورد میکنیهد! ایهن را لنها ً نمی هوییم  ،در مهل داریهم نشهان
میدهیم و از صفحه تلویزیون به همه اراله میکنیم.

 واقعا ً برداشت مردم هم همین بود؟

 ببینید ،پس از بازداشت مها ،آن زمهانی کهه شهوهای تلویزیهونی مها پخهش میشهد،
خیلیها حتما فتند «اِ ...عموای هم که  25سال زنهدان شهای را تحمهل کهرد ایهن بهود؟!
خاک بر سرش!» تردید ندارم انواع این اهانتها را غیاباً به ما کردند .ولی ذشهت ایهام
این مطالب را روشن میکند .وقتی رادیو «بی.بی.سی» نظر مهرا در بهارا دانشهجویانی
پرسید که هنگام بازداشت  ،برنامهای تلویزیونی از آنان ضبط و پخش کردند که همهه
شان فتند «ما اشتبای کردیم ودیگر تندروی نمی کنیم و » ...فتم امروز نه فقط فعهاالن
سیاسی  ،بلکه همه مردم ایران می دانند این ا ترافات یا برنامه های تلویزیهونی کهه از
زندانیان رفته می شود  ،یک سر سوزن ارزش سیاسی و ارزش قضایی ندارد! چهون
اینها را تحث شرایط معینی از ایشان می یرند.
آن زمان جامعه ایران واقعا ً نمی دانست در زنهدانهای اویهن و کمیتهه مشهترک و
وهردشت و  ...چه می ذرد! ا ر هم میدانست ،خیلهی بهرایش ملمهوس نبهود .پهس از
پخش شوهای تلویزیونی ما ،اولین نفر آقای مهندس بازرگا بود که فهت «ا هر فهردا
پس فردا من رفتم در تلویزیون و چیزهایی خالف نظرم فتم  ،نظرم آن نیسهت .همهین
اسههت کههه االن دارم مههی ههویم » .آن ههه کههه بعههدها رخ داد  ،ماننههد مسههالل سووعیدی
سی جانی وکی و کی و کی...همه براین منوال بود .دیگر امهروز اینقهدراین برنامهه بهی
محتوا شدی که برای همه روشن است و هیچ کس باور نمی کند!
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ولی آن روز آقای عمویی  ،وقتی سعادتی اعدام شد و آن نامه را بیرون داد که

«من اشتباه کردم و کاش » ...توبه نامههای معمو و اینها ،حزب خیلی از آن وضعیت
دفاع کرد و برگشت سعادتی را ـ اگر درست یادم باشد ـ «سعادت» خواند!

 ببینید ،واقعیت این بهود کهه سوعا وی نقطهه نظراتهی داشهت کهه بها نظهرات رسهمی
«سازمان مجاهدین خلق» متفاوت بود .نه اینکه توبهه کهردی بهود ،خیهر  ،ولهی مواضهع
خیلی خوبی پیدا کردی بود.

 تو زندان؟!

 بله.

 شما که گفتید تو زندان روند عموما زیاد درست نیست.


نه  ،امها آن چیهزی کهه بیهان کهرد  ،آن نظهرات واقعهی اش نبهود ،نظهرات سیاسهی

مترقیانه ای پیدا کردی بود که زمینهاش هم در بیرون وجود داشت .خود مجاهدین ههم
معترف هستند که پاری ای مواضع سعا وی به کلی با مواضع رجوی متفاوت بود.

 به هر حا وقتی یک نفر اعدام میشود و توبه نامهاش را پـس از اعـدام میدهنـد
بیرون ،چرا حزب باید از این کار دفاع کند؟


دفاع از توبهنامههای تحهت فشهار ،بهه نظهرم بسهیار کهار غلطهی اسهت! ولهی نامهه

سعا وی ،توبهنامه زیر فشار نبود!

 این کار را حزب کرد .درست می گویم؟
5۴5

 ما به هیچ وجه از ا دام سعا وی دفاع نکردیم ،از اصالح مواضعش دفاع کردیم.
من ضمن تکیه روی مبانی اصولی موضعگیری حزب در مقاسع مختلهم ،بهه هیچوجهه
منکر اشتباهات حزب در این جریانات هم نیستم .مًالً ا تقاد دارم بعهد از اینکهه شهیوا
برخورد اینها در بحثهای تلویزیونی تقریبا آشکار شد ،حزب باید به نوان ا تراض ،
این جلسات را ترک می کرد .در هیئت سیاسی و هیئت دبیهران ههم ایهن مطلهب مطهرح
شد .اما همان سور که اشاری کردم ،به استناد اینکه «ما از صفحۀ تلویزیهون داریهم بهه
همه نشان می دهیم که با ما چگونه برخورد می شود ،این حقانیتی برای ما بهه وجهود
میآورد » .ما در آن برنامه شرکت کردیم  .خوب  ،حاال یهک سرفهه نمهی شهود داوری
کرد .دارندی آن نظهر االن حضهور نهدارد ،کهه ا هر حضهور داشهت شهاید بها اسهتدالل
قویتری از نظرات خودش دفاع می کرد .و یک جانبه نمیشود آن را رد کهرد و فقهط ا
زموضع « باید ترک می کردیم» دفاع نمهود .ولهی بهه ههر حهال ایهن رونهد مهذاکرات و
واکنش و بحثهایی بود که پیش می آمد.


خوب  ،آقای عمویی  ،چند مسئله هنوز هست که دربارة این مناظرهها برای مـن

جالب است! یکی رفتار توهینآمیز ابوترابیان و حتی متلکهـای خـانوادگی کـه بـه
دکتر کیانوری میانداخت (در رابطه با شیخ فضلاهلل نوری و)...
آیا شما اعتراض نکردید ؟ مثل اینکه برای عوض کردن این فرد – که او را انگلیسـی
میدانستید ـ نامهای نوشتید  .آیا این کار انجام شد؟

 بله  ،کامال درست است .ما ابتدای کهار ،ایهن آقهای ربوو ربیوا را نمیشهناختیم .در
روند این بحث های تلویزیونی توجهمان به شخصیت این آقا معطوف شد که بهه جهای
اینکه به نوان یک مجری معمولی سرح سؤال بکند و پاسا را سرف مذاکری بدههد ،آن
وسط به نوان یک مد ی وارد بحث مهی شهد .تحقیقهاتی دربهاریاش بهه مهل آمهد و
معلوم شد که ایشان قبل از انقالب آرایشگای سگ داشته! و جالهب بهود کهه یهک چنهین
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کسی با چنان شغلی  ،در صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به نوان مجری یکی
از مهمترین برنامهها  ،یعنی بحث سیاسی ،بحهث ایهدلولوویک ،ایفهای نقهش مهی کهرد!
واقعاً حیرت آور بود!
این بود که نه فقط به لحاظ شهیوا ملکهرد او ،بلکهه بهه لحهاظ ایهن پیشهینه و ایهن
سابقه ،اصال ً شخصیت این شخص ،زیر المت سؤال رفت .یعنی بایهد دمهش بهه یهک
جاهایی وصل باشد که از آرایشگای سگ ،یکباری سرش از چنین جهایی در بیایهد! ایهن
بود که خواهان تعویض او شدیم و فتیم که با بودن او ،ما در بحث شرکت نمی کنیم.

 فقط همین بود یا انگلیسی بودنش ؟ چون در حزب بحـث ایـن بـود کـه ایـن آقـا
انگلیسی است.

 نه  ،اساساً همین را دارم اشاری میکنم .یعنی کسی که یک چنین شهغلی دارد و بعهد
از اینجا سر در میآورد ،بایستی یک پشتوانهای داشته باشد .یک حمایتی داشته باشد.
به جایی معرفی شدی باشد!

 سوادش چقدر بود؟

 مًل اینکه یک قدری انگلیسی میدانست که کتابهایی ترجمه کهردی بهود .حهاال اسهم
آن کتابها هم یادم نیست .تا آنجایی که یادم میآید برخهی از کتابهها خیلهی هجهو و
بی معنی بود .به هر جهت ا تراض ما سبب شد که ایشان را وض کردند و آقهایی بهه
نام طیب را به جای او ذاشتند .که او هم چندان مجری بیسرفی نبود .او هم جانبهدار
بود .ولی به هر حال از صدا و سیما انتظار بیش از این نمی رفت .ما اصال ً انتظار ایهن
را نداشتیم که آنجا با افراد بیطرف مواجه بشویم ،نه ،پیشاپیش موضع داشتند.
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 این بحثهای مناظره تلویزیونی چند جلسه بود ؟ ضبط میشد  ،بعدا پخش میشد،
مستقیم که نبود؟ آخر چند بار این آقای ابوترابیان انگار که مستقیم باشد  ،یا بخواهد
جلوه مستقیم بودن را اعالم بکند ،می گوید «ساعتهای آخر شب است و دیگر باید به
هر حا با کمی هیجان صحبت کنیم که بینندگان پای برنامهها بمانند ».ایـن ادعـا را
میکند ،به اصطالح چون میدانسته چه ساعاتی پخش میشود .انگار که زنده است و
زنده دارد پخش میشود.

 نخیر ،نخیر  ،مستقیم نبود .دقیقا هم یادم نیست چند جلسه بود .ولهی واقعیهتش ایهن
است که اجرای این بحثها و ضبطش آخر شب انجام می رفت .ولی این بهه آن معنها
نبود که همان موقع روی آنتن میرفت و همان موقع پخهش مهی شهد .خیهر .منتهها در
واقع مًل اینکه از او خواسته بودند یک چنین چیزی بگوید تا مخاسب فکر کند که ،بلهه ،
االن که به بحث نشستند ،همین االن هم رفته روی آنهتن و همهین االن ههم دارد پخهش
می شود .حال آنکه این سور نبود.
کما اینکه ما به جد خواستیم یکی دو تها از برنامههها اصهالً پخهش نشهود .یکهی از
بحثهای ایدلولوویک بود و یکی دیگر بحًی بود که بهین کیوانوری و بهشوتی انجهام
رفت که ایشان اتهامی زد و کیا هم متقابال فت «ما در هر داد اهی » ...فتیم ما فکهر
نمی کنیم اینها اصال ً مسالل مورد بحث بین شرکت کنند ان در این برنامه تلویزیهونی
باشد .ما از بحث سیاسی ،اقتصادی و ...استقبال می کنیم .حاال بحهث ایهدلولوویک ههم
شدی ،ولی اینگونه مجادالت و مناقشات اصال ً هیچ معنی ندارد!
ولی آنها کار خودشان را کردند .و برای تداوم این بحث تلویزیونی اصرار داشتند!
که ما از ادامه این بحثها خود داری کردیم.
۸۳/2/21





سا  ۱۳۵۸حزب خودش را تعریف کرد  ،مخصوصا بعد از اینکه آقای

کیانوری آمد یک جبهه خلق  ،یک جبهه انقالبی تعریف کرد که حزب توده و
5۴۸

فداییان و مجاهدین و  ...را دربرمیگرفت .ولی سا  ۱۳۶0می بینیم که مجاهدین آن
ور ایستادند .دقیقا سی خرداد اصال اعالم نبرد مسلحانه کردند! فداییها (اقلیتیها) که
قبال آن اعالم را کرده بودند  ،کال آن نیروهایی مثل «جبهه ملی» ،بورژوازی ملی هم
سر الیحه قصاص کامال به آن سمت رفتند که خمینی تکفیرشان کرد! میبینیم که
این جبهه خلقی که شما تعریف می کردید ،آن ور خط ایستاده! در برابر «حزب
جمهوری اسالمی» ،در برابر خود آقای خمینی! بعد ،از طرف حزب توده لقب «جبهه
متحد ضد انقالب» را گرفت! و به اعضای حزب رهنمود داده شد که با این آقایان نه
تنها همکاری نکنند ،مثال کسی را به خانهشان راه ندهند  ،بلکه اگر میتوانند این
کسانی را که دیگر ضد انقالباند ،به جمهوری اسالمی معرفی کنند!
شما علت این رفتار را چطور می بینید؟ آیا واقعا این برآیند حزب یک برآیند
درستی بود؟ برآیند اصولی بود؟


اول آنکه هر ز به ا ضای حزب رهنمودی مبنی بر معرفی افراد این رویها به

جمهوری اسالمی  ،دادی نشد .حال به بخش دیگر صحبتمان می پردازم .ببینید ،ا ر
یک سازمان سیاسی ،حرکت انقالبی را در چارچوب یک سیاست معینی تبیین بکند ،و
بعد نیروهای دیگری در جامعه لیه این سیاست مل بکنند  ،حاال هر لفظی میخواهید
برایش بگذارید ،این «جبهه انقالب» باشد  ،آن می شود «جبهۀ ضد انقالب»  .ا ر این
نیروهای «پیشرو» باشد ،آن می شود نیروهای «واپسگرا»  .ولی صحبت برسر به کار
بردن لفظ یا اصطالح نیست  ،از خیلی وقت قبلتر از آن ،از همان زمانِ بحثهای
تلویزیونی ،اینها موضع خودشان را مشخص کردند  .آن هم بر سر چی ؟ بر سر
اینکه ادارا این بحث باید توسط آقای رلیس جمهور انجام بگیرد!
در برنامه بحث آزاد تلویزیونی ،آقایانی که با نیروهای سرفدار آقای بنی صدر
مقابله کردند ،نپذیرفتند که او اداری بکند  ،و مدیریتش را خودشان به دست رفتند و
از این کسب مدیریت  ،حداکًر سو استفادی را کردند و بر خالف قراری که ذاشته
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بودیم که مسالل اقتصادی و سیاسی ،بحثهای اصلی ما باشند ،آنها خلم و دی کردی
و در واقع بحث ایدلولوویک را به ما تحمیل کردند و ما به خاسر اینکه بحث اقتصادی
و سیاسی را انجام بدهیم ،پذیرفتیم  .ولی آن نان رفتاری کردند که اصال بحث
اقتصادی انجام نگرفت و تعطیل شد و ما ناچار شدیم از همان میانۀ بحث ایدلولوویک،
این برنامه را متوقم کنیم .
یعنی در درون حزب نظرات مخالم این شیوی مطرح شد که هیچ دلیل ندارد هر
آن ه که آنها پیشنهاد می کنند ما بپذیریم! ما در چارچوب معینی پذیرفتیم و در همین
چارچوب هم ادامه میدهیم  .هر جایی که اینها خلم و دی و بر خالف قرار مل
کردند ،ما حق خودمان میدانیم ک ه پا پس بکشیم و این کار را ادامه ندهیم  .جریان
امر این ونه شد .واقعا ا ر آن سور که روی بنی صدر میخواستند ،ما میپذیرفتیم ،
حاصلش حتماً تعطیل این مناظری می شد  .ولی حزب اصرار داشت که این بحث
انجام بگیرد و این برنامه اجرا شود .



حتی آقای کیانوری متلکی را هم به آقای بنی صدر  ،یا فکر می کنم آن

گروههایی که با بنیصدر همنظر بودند ،میاندازد .ایشان میگویند «ما همچنان
امیدواریم که احزاب  ،سازمانها و گروههایی که برای شرکت در بحث آزاد دعوت
شده بودند  ،ولی در این بحث شرکت نکردند در تصمیم خود مبنی بر عدم شرکت در
بحث آزاد تجدید نظر کنند .آنها که میخواستند خود را مدافع و پرچمدار بحث آزاد
وانمود کنند ،وقتی این پرچم کاذب را از دست می دهند ،چاره ای جز فرار از بحث آزاد
نمی یابند و طبیعی است که از شرکت حزب توده ایران که همواره و در همه جا

مشتاقانه از برخورد آزاد عقیده استقبا کرده است ناخشنود باشند و بر آن بتازند » .
این در حقیقت فکر میکنم متلک به بنیصدر باشد .چون مدام تأیید میکند که
بحث  ،بحث آزاد است.
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نه! به نظر من اینجا رفیق کیانوری یک زرنگی می کند! از جانبی  ،بدون تردید

مستقیما دارد به بنی صدر می وید تو که همیشه دا یه بحث آزاد داشتی  ،این جور
برخورد و فرار کردی  .در ین حال دارد به اینها هم هشدار می دهد که حب وو ا
را ر همیشه برای بحث کردن آمادی است؛ ولی این شما هستید که زمینههایی فراهم
می کنید تا جلو این روند را بگیرید!
این بحًی بود که اتفاقا در داخل حزب هم مطرح شد  .با رفیق کیانوری در میان
ذاشته شد تا مطالبی که می وید ،یک حالت دو پهلو نداشته باشد  .چون می تواند به
اشکال ونا ون تفسیر و تعبیر شود .ما به هیچ وجه همنظر با «حزب جمهوری
اسالمی» نیستیم  .این باید مشخص باشد!ما در این بحث نظرات مستقل حزب را
داریم .این همراهی وهمگامی احیانا با این نیتت که یک چیزی اید حزب بشود ،نیست
و به هیچ وجه چنین نظری نداریم! بنابراین هر آن ه که توسط نمایندی حزب در این
بحث فته می شود ،باید به قدری شفاف و روشن باشد که به هیچ وجه نتوانند تعبیر
دیگری از آن بکنند.

 ولی خوب  ،کیانوری این کار را نکرد و شنیدم که در داخل حزب هم به خاطر
این مسئله انتقادات مداومی به او شد .به نظر میآید ـ بجز بحث آخری که از
تلویزیون پخش شد ـ حرفهای کیا  ،حداقل در کوباندن بعضی از مخالفان  ،کامال
همگام با «حزب جمهوری اسالمی» به نظر میرسید! یعنی به نظر می رسید که
مخالفان «حزب جمهوری اسالمی»  ،مخالفان حزب توده هم هستند  .این نظری
است که من برداشت کردم .
خیلی دوگانه بود ،آیا قبو ندارید؟ آیا کیا دو پهلو صحبت نمی کرد؟


خوب  ،همین صحبتی که االن اشاری کردم  ،همین بحًی است که بعد از این مطالب

در حزب انجام رفته .در هیئت دبیران ما ینا نوان کردیم و از کیا خواستیم که
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خیلی صریو  ،آن نان که قابل تعبیر نباشد و حالت دوپهلو نداشته باشد ،مطالب را
بیان کند .یعنی ا ر شالبۀ چنین برداشتی نمیشد ،سبعا این بحث به وجود نمیآمد.
اما ما هیچ وقت مخالفان «حزب جمهوری اسالمی» را دشمنان حب

وو ا را ر

نمیدانستیم .ما روابط بسیار نزدیکی با جاما «جنبش مسلمانان مبارز» « ،حزب ملت
ایران» و  ...داشتیم  .خیلی نزدیک ،خیلی نزدیک! نگرانیهایی که ما برای آنها داشتیم ،
کامال ملموس بود .ولی البته با آقای بنی صدر هیچ وقت یک چنین روابط نزدیکی
نتوانستیم به وجود بیاوریم .چون او توقع تایید داشت ! او همواری از این موضع بود
که حب وو ة را ر  ،آقای رلیس جمهور را تایید بکند!
چه روی بنیصدر و چه «حزب جمهوری اسالمی» از تألید و حمایت ما
برخوردار نبودند  .ما نسبت به هر دو جناح حاکم  ،ایراد و انتقاد داشتیم  .حتی
شکایتهایی نیز بر ضد «حزب جمهوری اسالمی» مطرح کردی بودیم و پروندیاش در
داد ستری تشکیل شدی بود  .

 ما به  ۱۷خرداد میرسیم که دادستانی تمامی روزنامههای اپوزیسیون را میبندد .
در خاطرات رفسنجانی  ،در رابطه با جلسه «حزب جمهـوری اسـالمی» بخشـی در
مورد همین روز هست و ایشان نشان میدهد که مثالً آقای روحانی مخـالف بسـتن
روزنامههاست و آقای بهشتی موافق است  .جالـب آنجـا کـه رئـیس شـورای عـالی
قضایی میآید در جلسه این حزب  ،تصمیمش را توجیه میکند  .انگار کارهایی که در
قوه قضاییه انجام میدهد  ،باید در حزب جوابگویش باشد!! انگـاری کـه یـک برنامـۀ
حزبی است...
بگهریم  .امِ ا جالـب  ،دفـاع دکتـر کیاانوری از ایـن مسـائل اسـت! چنانچـه وقتـی
ابوترابیان با همان لحن متلکبارش در رابطه با انقالب اکتبر و «چکـا» میپرسـد ،
آقای کیانوری توضیح میدهد که «چکا» چیز چندان بدی هـم نیسـت! «کمیسـیون
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فوقالعاده» است و همین کاری که «ساواما»ی شما انجام میدهد  ،ما هم موافقیم بـا
این کاری که انجام میدهد و بههر حا سازمان امنیت الزم است و...
این همه در حالی است که تلقی حزب این بود که فردوست «سـاواما»ی آقایـان را
بازسازی کرده است و ماجرای ساعادتی  ،کـار بازمانـده «سـاواک» اسـت و اینکـه
طبری همیشه میگفت «کار فردوست این است که بساط ما را جمع کند! » و حاال
دکتر کیانوری در یک جلسه تلویزیونی از وجود «ساواما» دفاع میکند !

 بحث ضرورت وجود یک سازمان امنیت در هر نظامی ،مورد تأیید حهزب بهود و در
واقع منظور آقای کیانوری از بیان چنین چیزی  ،دفاع از همین مطلب بود .به هیچوجه
دفاع از «ساواما» و ملکردش نبود .بلکه بحث ضهرورت حضهورش و وجهودش بهود.
وقتی آن سرف اشاری کرد که انقالب اکتبر «چکا»یهی داشهت ،او ههم فهت کهه انقهالب
اسالمی هم «ساواما» دارد .منظور بارت از این است که هر حاکمیتی ،چه انقالبی ،چه
غیر انقالبی ،نیاز به چنهین سهازمانی دارد .حهاال اتفاقها ًدو وجهه مهورد مقایسهه  ،ههر
دوشان دا یه انقالبی بودن دارند و برخاسته از انقالب هستند .که آن از انقهالب اکتبهر
برخاسته و این از انقالب بهمن.

 خوب  ،مطمئنا انتقادی در حزب شد که در این زمینه چرا این لغت را به کار بـردی
یا چنین دفاعی کردی ؟ اصال ً بود چنین انتقادی؟



ببینید ،سؤاالت شما دارد به سوی باز کردن بحثهای داخلهی حهزب مهی رود .مهن

یک بار دیگر اشاری کردم که در حقیقت من خودم را به نهوان یهک فهرد باقیمانهدی از
رهبری حزب  ،مجاز نمیبینم آن ه کهه احیانهاً مهورد تقابهل و بحهث در درون یکهی از
ار انهای رهبری حزب بود ،بدون موافقت یک چنین ار انی  ،یا حداقل بهدون حضهور
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سرف مقابل این بحث  ،به سور یک جانبه مطرح کنم .چرا ،همهواری نسهبت بهه ملکهرد
مسئولین حزب ،مسئولین شعب ،دبیر اول حزب ،سایر دبیران  ،نظراتی بود .نظراتی یا
در تأیید ملکرد  ،یا انتقاد از آنها.
سبعا در مورد یک چنین برنامه ای که اهمیهت بسهزایی ههم بهرای حهزب داشهت و
آ اری هم که از آن به جها میمانهد ،مهورد توجهه همهه القهمنهدان یها منتقهدان قهرار
می رفت ،هر بارتش میتوانست معنا و مفهوم ویژیای به خود بگیرد .سبعا هر کهدام
از کسانی که در این بحثهای تلویزیهونی شهرکت کردنهد و فتههایشهان پخهش شهد،
روی هر کدامش ،رفقای رهبری نظر داشتند .می توانست با این نظهر موافهق باشهد یها
مخالفتی را بیان بکند.



آقای عمویی! ما چندین مرتبه در این باره صحبت کردیم .با توجه به سن خـودم

– که  ۲۶سا است – عرض میکنم از این حوادث ،بیست و اندی سا گهشته است
و مسئله تاریخی شده است  .اگر آن حزب استمرار تاریخی داشت و با بیان گفتـههای
شما خللی به موقعیت آنها وارد میآمد  ،حرف شما درست میبود؛ امِ ا اینجـا تـاریخ در
مقام قضاوت است؛ دیگر ما به عنوان اشخاص  ،در مقام قضاوت نیسـتیم  .و بـه نظـر
منی – که تاریخ شفاهی کار میکنم و امیدوارم این کار را درست انجام بدهم – این
مسائل را اگر مطرح کنید  ،به مشخص شدن و بـاز شـدن جریانهـای داخلـی خیلـی
کمک میکند و به آیندگانی که میخواهند در حزب چپی فعالیت کنند  ،کمک میکند
تا اگر روزی دبیر اوِ  شدند ،یا سخنگوی حزب شدند و ...بدانند که کسانی بودهاند کـه
به اتکای این موقعیتها یا با کمک قدرت اقناعشان  ،یک سری اعمـا و حرفهـا را
بدون هماهنگی با یارانشان پیش بردند .
این برای من مسئله بسیار مهمی است و هیچ شک ندارم کـه بـرای شـما ایـن یـک
مسئله اخالقی است و شما از دیدگاه اتیک و پرنسیپ حزبی این مسـئله را میبینیـد .
کامالً موافق این نظر هستم  .ولی قبالً هم عرض کردم انجمن ما میخواهد امانتـدار
چپ ایران باشد  .این گفتهها میمانند و بدون اجازة شـما چـا نخواهنـد شـد! مـثالً
لنکرانی در رابطه با اعدام برادرش به وسیله خسرو روزبه مصاحبهای دارد که بعـد
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از سا  ۲000باید باز شود و...
اما قبو بفرمایید یک سری مسائل حتماً باید باز بشود و تنها کسی که میتوانـد ایـن
مسائل را باز کند شما هستید  .شاید برآیند حزبی مشخص باشـد  ،کـه هسـت  .مـثالً
حزب فالن موضع را گرفته یا کیانوری بَهمان حرف را زده ،ولی اگر انتقادی در داخل
حزب بوده ،ما در نشریات حزبی آن را نمیبینیم.
درضمن میدانیم که یکی از نکات مثبتی که مطمئناً شما به آن افتخار میکنیـد ایـن
است که تشتت درونی حزبتان را هیچکس ندید تا وقتی که آن اتفاقها در حزب افتـاد
و ...ولی باز هم میگویم این مسئله تاریخ است و دیگر قضاوت شخصی روی انسانها
نیست  .ما دوست داریم از این پویه درونی حـزب آگـاه بشـویم ؛ حتـی اگـر اسـم آن
اشخاص آورده نشود!

 شما مد ی امانتداری چپ ایران هستید ،حال آنکه با پیشداوری ،خس و روزبوه را
قاتل لنک رنی معرفی میکنید که هر ز چنین نبود!
ببینید ا ر واقعا ً یک تاریا شفاهی دارد انجام می یرد ،کندوکاوی دربارا آن مواردی
دارد انجام می یرد که هر ز منتشر نشدی ،هر ز به زبان نیامدی ،اینکه شما بر اصالت
تاریخی مطالب تکیه می کنید ،کامال اصولی است ،کامال درست اسهت .امها اشهکالی در
این میان وجود دارد که مربوط به من است.
من به نوان بازماندی ای از رهبری حزب  ،در یک موقعیتی قرار رفته ام که حتی
مواردی پیش می آید که از زندی بودن خودم متاسفم! چون احساس می کنم حتی ایهن
تداوم زندی بودنم ،با آن شرافتی که همواری در زند یام سهعی کهردیام حفظهش کهنم،
مغایرت دارد!
برای بسیاری می تواند این سؤال مطرح باشد که چرا همه ا دام شدند ،همه رفتنهد
و عموای باقی ماندی؟! و این « چرا» خیلی بامعنی است! و دقیقا نقطه مقابل آن چیهزی
است که من مرم را پایش ذاشتم و هنوز هم می ذارم! و حهاال مهن بهه نهوان تنهها
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بازماندی ،بنشینم و همینسهور بکهاوم آن چیهزی را کهه در درون مها بهود؟! و بیهرون
بریزم ،بدون اینکه آنها حضور داشته باشند؟! این خالف انصاف است!
می دانم از لحاظ تاریخی  ،انسان یک وظیفۀ ستر ی دارد .اما مها موجهود انسهانی
هسهتیم و برخههوردار از واسهم  ،برخههوردار از احساسهات معههین کهه در شههرایطی ،
صرف اینکه لم حکم می کند این چنین باشد ،برایمان پذیرفتهه نیسهت .نهه ،ایهن سهور
نمیشود خط کشی کرد.
من واقعا ً چه سور میتوانم در ذر از آن معبر معین سال  ،1۳۶7چشم بر یهرم از
آن فاجعۀ ظیمی که رخ داد و به دالیل فراوانهی نصهیب مهن نشهد ؟ شهاید بعضهی از
للش برای خودم هم مجهول باشد .اما زمانی کسی فت که «از اول اصال ً قرار نبهود
کیانوری  ،طب ی ،بهآذان و عموای بمیرند! » آیا برا ر اقدامات خارج بهودی؟ اقهدامات
داخل بودی؟ محاسبات معینی بودی که اینها برای تبلیغات خودشان نیاز داشتند بگویند
که «رهبران اصلیشان ،مشهورترینشان زندی ماندند...؟!»
واقعا ً وقتی که بررسی بکنید میبینید که از بین همه این رفقهای زیهز مها کهه بهه
ناحق جان سپردند  ،این سه چهار نفر بیشتر سر زبانها بودنهد .حهاال بهه درسهتی یها
نادرستی .من خهودم را در جایگهای آن دو سهه نفهر دیگهر نمهی بیهنم .آنهها اسهتحقاو
بیشتری داشتند که سر زبانها باشند ،مشهور باشند  .اما به هر حال  ،خوب یا بد ،این
چنین شد .آیا این فاکتور املی برای مستًنی کردن بودی؟ آیا وامهل بیرونهی کهه بهه
اشکال ونا ون پیام دادند ،فعالیتهایی کردنهد  ،مهو ر بهودی؟ آیها جمههوری اسهالمی
اصال ً در موقعیتی بود که توصیه خارجی ها را وش بدهد و به آن توجه بکند؟
به هر حال  ،مجمو ه اینها سبب شدی که متاسفانه من یگانه بازمانهدا ایهن جریهان
باشم! بقیه حضور ندارند تا نظراتشان را بیان و احیاناً از خودشان دفاع کنند کهه ا هر
بودند ،آن وقت من خیلی راحت تر میتوانستم حرف بزنم ،خیلی راحت تر! بله ...
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شعری دارد شاملو:
گفتند مرده است باد!
بر تیزه های کوه،
با پیکر کشیده به خونش،
افسرده است باد!
آنان که سهم هواشان را
با دوستاقبان معاوضه کردند،
در دخمههای تسمه و زرداب،
گفتند در جواب تو ،با کبر درد شان:

تا زنده است باد،
تازَنده است باد!
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جبهه متحد خلق
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آقای عمویی ،شما مصاحبهای با رادیو «بی.بی.سی» در مورد وقایع  ۲۸مرداد

 ۱۳۳۲داشتید .وقتی مصاحبه کننده از شما پرسید « شما چه اشتباهی برای حزب توده
در این وقایع قائل هستید؟» شما تقصیر حزب را در آن عدم اعتمادی دانستید که بعد
از به قدرت رسیدن دکتر مصد بین نیروهای ملی و چپ پیش آمد  .و گفتید که
حزب ،دکتر مصد را نشناخت ،مترقی بودن نیروهای ملی را در آن موقع تشخیص
نداد  ،رفتاری کرد که آن اعتمادی که در سا های میانی بیست  ،بین «حزب ایران» و
حزب توده وجود داشت  ،از بین رفت یا کمرنگ شد  ،یا در یک کالم «نشناختن
بورژوازی ملی به عنوان یک نیروی مترقی» ...
آیا بعد از سا  ۱۳۵۷هم میشد بازرگان و یارانش را نمایندگان بورژوازی ملی
دانست؟ همه یاران مصد در دولتی گرد آمده بودند؛ آیا رفتاری را که حزب توده
انجام داد ،میتوان شبیه رفتار حزب در دوران دکتر مصد دانست؟
اگر نه ،پس شما بازرگان و یارانش را نماینده چه جریانی میدانستید؟ بورژوازی
کمپرادور؟ یا باز هم اشتباه کرده بودید؟



از لحاظ محتوایی ،شرایط ،به کلی با آن ه که در دهه  1۳20رخ داد متفاوت است.

در دهه بیست اصال شناخت صحیحی از بورووازی ملی دست نداد .اصوال یک شک و
تردیدی درباری نگرش ها و مواضع ملیتون در دهه بیست وجود داشت و آن ناشی از
این مسئله بود که ملیتون ما آن زمان جیب ،حُسن نظری نسبت به آمریکا داشتند!

559

سابقه آمریکا هنوز آمریکای امروزی نبود .آمریکا آن زمان با پیمان «مونروله»
خودش را در محدودی قاری آمریکا قرار دادی بود و آمریکای جنوبی هم قرقگاهش
بود .اسپانیا و پرتغال را بیرون کردی بود.

 آمریکا برای آمریکاییها بود.


بله ،برای ایالتهای متحدی آمریکا  .و دنیای خارج از قاری آمریکا واقم نبود که

ایاالت متحدی چه بر سر سایر کشورهای آمریکایی می آورد .و تازی خودش چگونه
در آمریکا مستقر شدی؟!
ا ر کسی به اجمال این تاریا را در نظر بگیرد  ،آن ه که تاریا آمریکا را بیان
میکند آشکار می شود :واردات برد ان آفریقایی و چگونگی انتخاب اینها  ،بالهایی که
بر سر سرخپوستها آوردند ،نقشی که سیاهپوستهای آنجا ایفا کردند و کُلُنیهایی
که از مجمو ه اراذل و اوباش اروپایی شکل رفت که از زندانها آزاد می کردند برای
اینکه آنجا مستقر بکنند .بگذریم از همه اینها  ،بعد از اینکه مبارزات برای لغو برد ی
در آنجا انجام رفت  ،تازی آقایان رلیس جمهورها همه در منازلشان بردی داشتند .
به هر حال به دور از همه این تاریخ ه ها ،دوستان ملی ما آمریکا را یک کشور
دموکراتیک تلقی می کردند .وقتی که «جبهه ملی» شکل رفت پاریای از ناصر
تشکیل دهندی این جبهه ،کسانی بودند که در نیمه نخست دهه بیست جزو مؤتلفین
حزب بودند .در «حزب ایران» امًال رللهیار صالح ،دکتر شااگا  ،دکتر سنجابی،
زا کزر ا و  ...نمایند ان بورووازی ملی ایران بودند .کسانی مًل مظف بقاای ،مکی،
علی زه ی  ،خیلی زیاد سنگ ملی شدن نفت را به سینه می زدند و حمایت شورانگیز
از دکتر مصدق را بر هدی رفته بودند .آن نان که بقاای توانسته بود خودش را به
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صورت فرد دوم «جبهه ملی» در ایران معرفی کند! و حال آنکه حزب به شدت نسبت
به حضور دکتر بقاای در «جبهه ملی» نظر منفی داشت.
ما دقیقا اسالع داشتیم که بقاای در سفارت آمریکا دیدارهایی با کارمندان سفارت
دارد.اصال بنا به توصیه دبیر اول سفارت آمریکا«،حزب زحمتکشان» را تشکیل داد .
چون وقتی که آنجا نشستی یا صرانه ای بود ،تعدادی از اینها شرکت می کردند .در
خاسرات رحمد ملکی این موضوع به صراحت بیان شدی که «ما می نشستیم نظراتی را
از اوضاع و احوال بیان می کردیم و دبیر سفارت هم در مجموع نظراتی را بیان
میکرد  .زمانی صحبت از قدرت رفتن چپ در ایران شد -آن موقع هم چپ فقط
حب وو ا را ر بود -و اینکه کمونیستها ا ر این جور بدون رقیب در رصه کار و
فعالیت بکنند  ،خطرناکاند .دبیر سفارت هم توصیه کرد که خوب شما هم حزب
تشکیل بدهید .حزب در مقابل حزب! و تامین هزینه هم میشوید! »
یعنی خیلی باز و بی پردی!
و بعدها آقای بقاای «حزب زحمتکشان ایران» را تشکیل می دهد .آقای خلیل ملکی
هم بعد از انشعابش از حزب  ،وارد همین «حزب زحمتکشان» می شود .بخشی از
روشنفکران ما هم به دنبال جالل آلرحمد و آنهایی که همراهش آمدند ،جیب رفتار
این مصیبت شدند .و واقعیت رفتار اینها آشکار نشد.
به هر جهت از اصل قضیه خارج نشوم .وجود کسانی از نوع مظف بقاای  ،علی
زه ی ،مکی و ...نگرانیهایی برای حزب به وجود آوردی بود زیرا وقتی بورووازی
ملی ما با آن دید سادی اندیشانهای که نسبت به آمریکا داشت و در مقابل استعمار ر
کهن انگلیس آن را دموکرات تلقی می کرد ،خیلی خطرناک می شد! چون یک جنبشی ،
یک نهضتی در ایران داشت پا می رفت ولی داشتند از یک چاله درش میآوردند و در
چاهش می انداختند  .چرا که تحلیل حزب از آمریکا همان تعریم کالسیک امپریالیسم،
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یعنی باالترین مرحله رشد سرمایه داری و دورانی است که بعد از آن افول میکند .و
حال آنکه ملیتون ما ،امپریالیسم را امپراتوری تلقی میکردند .مًل امپراتوری انگلستان
که مستعمریای در هندوستان دارد! و نه آن ویژ یهایی که ما برای امپریالیسم
توصیم میکنیم که مشخصهاش قدرتمند شدن انحصارات «سرمایهداری انحصاری»
و صدور سرمایه به جای صدور کاال و مسئله بازارها در دنیا و الجرم رقابت شدید
برای بازارها و اجتناب ناپذیر بودن جنگ است .و حال آنکه امپراتوری یک تعریم
سنتی و قدیمی بود.
خوب آنها چنین ویژ یهایی برای امپریالیسم قالل نبودند .و ما از این بابت نگران
بودیم؛ انگلستان در ایران شناخته شدی بود و به لحاظ حضور شرکت نفت ایران و
انگلیس ،در ایران احساسات ضد انگلیسی میان زحمتکشان مملکت کمابیش جا افتادی
و جنبش ملی شدن نفت برای مردم میتوانست خیلی ملموس باشد چون مردم
میدانستند که سالها غارت کردی اینجا را .
بر این اساس ،حزب شعار «الغای قرارداد نفت ایران و انگلیس» را پیش کشید ،اما
مصدق خواستار «ملی شدن نفت در سراسر ایران » بود  .برای حزب این سؤال
مطرح شد که در حالی که تنها ما با شرکت نفت ایران و انگلیس و قرارداد مربوط به
آن رو در رو هستیم ،به چه لت به جای شعار ملموس «الغای قرارداد نفت انگلیس و
ایران»  ،مصدق شعار «ملی شدن نفت در سراسر ایران» را پیش کشیدی است؟
از آنجا که موضوع نفت سابقهای حساسیت برانگیز داشت  ،همین دو انگی
شعارهای حزب و ملیون  ،موجب جدایی زیانباری در مجمو ه نیروهای ضد استعمار
و آزادیخوای شد .
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در مسئله نفت شمال ،پیشنهاد شوروی برای بهریبرداری از آن و حمایت حزب از
آن پیشنهاد ،در مقابله با سرح امریکا برای رفتن امتیاز بهریبرداری از نفت شمال ،
سابقه بدی برای حزب بهوجود آوردی بود .
به همین لت در آغاز نهضت ملی شدن نفت ،دو نیروی اصلی ضد استعمار ایران
«جبهه ملی» و حب وو ا را ر ،هر یک دارای شعاری خاص خود بودند و مطبو ات
آنها تفسیرهای دلخواهی از نیت پنهان دیگری به مل میآوردند  .ملیون بر آن بودند
که حزب فقط «الغای قرارداد نفت ایران و انگلیس» را سلب میکند و در نهان مایل
است ا ر روزی بهریبرداری از نفت شمال مطرح شود  ،اولویت با شوروی باشد .
حزب بر آن بود که یگانه حوزی نفتی که فعال است و سی یک قرارداد استعماری
سالهاست غارت میشود  ،حوزی نفتی «شرکت نفت ایران و انگلیس» است ؛ پس این
شعار «ملی شدن نفت در سراسر ایران» به چه معناست؟! و با توجه به ترکیب ناصر
«جبهه ملی» ،که برخی چون دکتر مظف بقاای  ،حائ یزر ا ،مکی و دیگران  ،دارای
سابقهای منفی بودند و برخی دیگر چون دکتر صداقی  ،رللهیار صالح  ،شااگا ،
دکتر فاطمی  ،با اینکه مردمانی سالم بودند  ،نگرش جانبدارانهشان نسبت به امریکا ،
این احساس را تقویت می کرد که کاسهای زیر نیمکاسه است!
یعنی در واقع واضو تر  ،از چنگ انگلیس در آوردن و تقدیم آمریکاییها کردن.
یک چنین نگرانی جدی در حزب و بالنتیجه این بدبینی نسبت به ملیتون وجود داشت.
البته بعد در بازشناسی ملیتون ،این توجیه منتفی شد و حمایت از کابینه دکتر
مصدق و ملیتون کامال مد نظر حزب قرار رفت.
ولی این بار ه در سال  1۳5۸ه پدیدیای به نوان «الهیات رهایی بخش» به فرهنگ
سیاسی «چپ» در جهان وارد شدی بود .آشنایی چپ ایران با آن ه که در آمریکای
التین رخ میداد ،به ویژی ترکیب مومی جنبشهای رهایی بخش آن منطقه که در
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انحصار کمونیستها نبود ،بلکه کسان دیگری هم به سالقه شق به رهایی زحمتکشان
و مقابله با ستم و ستمگری و حتی ناصری از کلیسا هم به میدان آمدی و اینقدر
رادیکال شدند که توسط کلیسای واتیکان به نوان کسانی که رای همکاری با نیروهای
چپ را در پیش رفتهاند  ،سرد شدند...
۸2/9/۳





دو طیف در مههبیها قابل تشخیص بود ،یکی امثا ربانیشیرازی و

«هیئتهای مؤتلفه» از جنس الجوردی و عسگراوالدی و خیلی مشخص بود که
این طیف در آینده به چه کاری مشغو خواهد شد  .البته شاید با اغماض زیاد بتوان
گفت قبل از سا  ۵۴اینها هم جزو گرویدگان به « الهیات رهاییبخش» بودند  .از آن
طرف طیف دیگری از مههبیها وجود داشت امثا بازرگان و طالقانی  ...البته قبو

دارم که بازرگان حتی اندازة طالقانی هم دموکرات نبود (مثال متلکی که «چلنگر»
انداخته بود که خودنویس نخستوزیر نمینویسد میگوید  :تقصیر فداییهاست ،بروید
مقر فداییها را بگیرید!)
بههر حا اشکاالتی داشتند ولی اگر بهطور کلی نگاه کنیم ،چه از نظر روشنفکری چه
از نظر «الهیات رهاییبخش» و حتی از لحاظ رفتاربا شما در زندان  ،به شما خیلی
نزدیکتر بودند تا کسانی مثل آقای خمینی  ،بهشتی و گروه «حزب جمهوری
اسالمی» .
من میخواهم بدانم چرا حزب سا  ۵۸که آقای کیانوری حاکمیت دوگانه را مطرح
میکند  ،بهجای آنکه طرف کسانی را بگیرد که در زندان رفتار بهتری داشتند و به شما
نزدیکتر بودند  ،آقای خلخالی را نزدیک به حزب معرفی میکند و برای مجلس
خبرگان ایشان را کاندیدا میکند  ،جالب آنکه همین آقای خلخالی در خاطرات
خودش مینویسد  :بنیصدر تعزیرات شرعی را جزو شکنجه به حساب میآورد ! او
اصالً به دستورات شرعی توجهی ندارد و میخواهد با روش اروپایی عمل کند !
( صفحه  ۳۱۳خاطرات آقای خلخالی)
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به نظر من شناختی که رهبری حزب از اندیشه لیبرالیستی دوستان ملیمان در

حافظه داشت  ،هم نان در داوری نسبت به مهندس بازرگا و تیمش تداوم پیدا کرد.
پس از انقالب  ،اولین کسی که لیه حزب صحبت کرد آقای مهندس بازرگا بود که
حب

وو ا را ر

را حزب غیر قانونی ا الم کرد ! که در « نامه مردم » پاسا دادی

شد که « انقالب شدی است! همۀ آن قانونمندی و غیر قانونمندی زمان شای د ر ون
شدی است و شُمای زندانی اش آمدید نخست وزیر مملکت شدید .بنابراین ،آن
غیرقانونی بودن هم منتفی است » .
اما به نظر من هم قضیه این بود که نیروی مدی کجاست؟ تعیین کنندی انقالب
ایران کدام نیروست ؟ ارزیابی حزب از نیروها این بود که با توجه به جایگاهی که
آقای خمینی داراست و نیروهایی که پشت سر خود و توان بسیجی که دارد  ،مهندس
بازرگا رفتنی است  .ما کمابیش به میزان نیروی «نهضت آزادی» واقم بودیم.
میدانستیم تعدادی چهریهایی هستند  ،آدمهای خوبی هم هستند اما اینها نیرویی
نیستند که نیروی انقالبی را دنبال خودشان بکشانند  .مصدق زمین تا آسمان با
مهندس بازرگا فرو داشت .رقیب مصدق ،کاشانی بود که خیلی زود آبرو باخته
شد .اما اینجا آقای خمینی است با این موقعیت کاریزماتیک و با آن توان ظیم بسیج
نیروهای میلیونی!
دی ای می ویند که چپ در جریان انقالب کوتاهی کرد که رهبری انقالب را به
دست نگرفت .ولی باید فت شما آرزوهایتان را به جای واقعیتها می ذارید .چپ
چقدر نیرو بود که بخواهد چنین کند؟ من فراموش نمی کنم در  12بهمن وقتی آقای
خمینی میخواست بیاید و به استقبالش میرفتند  ،تعدادی نیروهای چپ هم جمع
شدی بودند که شعارهای خودشان را می دادند  .دیای آمدند اینها را دوری کردند و
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یواش یواش آنها را به یک کوچه فر ی راندند  .اصال انگار نه انگار اینها وجود
داشتند!
یا پاریای انتقاد میکنند که «حزب تودی حکومت کردن را به اینها یاد داد » .ما
بعضی وقت ها در ارزیابی نیروها و توان خودمان دچار اشتباهاتی می شویم که
بیشتر توهم است تا ارزیابی واقعی نیروها .اتفاقی افتادی به نام انقالب  22بهمن .
نیروی ظیمی بسیج شدی دنبال شخصیتی که تسلط استًنایی دارد ه این که می ویم
استًنایی  ،واقعا استًنایی! ـ و حرفی که می زند اصال حکم آیه قرآن را برای مردم
دارد! ا ر سرف ،قرآن را نمیفهمد  ،حرف خمینی را میفهمد و دنبالش می رود .یک
حالت تقدسی در این مرد وجود دارد و روز به روز هم اصال تشدید می شود.
آیا دستهایی در کار است که این حالت به صورت یک شمایل زندی ای در بیاید یا
اینکه واقعیتی در خودش وجود دارد؟ من واقعا در تصاویر تلویزیونی دیدم وقتی که
ایشان در جماران صحبت می کرد  ،هنوز هیچ نگفته دی ای شروع به ریه میکردند.
آخر مرد! زن! تو اول صبر کن ببین چه کالم برجسته ای از دهان مبارک ایشان
بیرون میآید  ،بعد تظاهرات بکن!
خوب وقتی یک چنین کسی در چنین موقعیتی قرار می یرد  ،معلوم است که رقیبش
به ساد ی کنار ذاشته میشود  .و دیدیم هم آقای بازرگا و بعدش هم آقای بنیصدر
و هر کس دیگری واقعا راحت کنار ذاشته میشد.
صحبتِ حداقل ها و حداکًرهاست  .ما در شرایط حداکًرها  ،دقیقا آن چیزی را
می وییم که به آن ا تقاد داریم و به سوی هدفی میرویم که مد نظر ماست .آشکارا
و با اقتدار هم از آن دفاع می کنیم  .ولی موقعیتی هم هست که ناچار حداقلها را
بایستی در نظر داشت .سیاست یعنی متحقق کردن امکانات  .اصل اول سیاست یعنی
این!
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اصل او روشنفکری چی؟

 روشنفکری یک بحث بسیار پر کششی است .از روشنفکران آزادیخوای مانند سارو
و کامو و گونت گ رس را در بر می یرد تا مسئله دفاع از همجنس بازان و
ماریجوانا جلو میرود .در جریان تظاهراتی که از سوی مارکسیستها در اروپا
بر زار میشد ،سرفداران آزادی ماری جوانا فته بودند «ا ر میخواهید تعدادتان زیاد
شود این شعار آزادی ماری جوانا را هم بگنجانید؛» قبول کردند!
جریان روشنفکری خیلی کشدار است  .صرفا اینکه کسی درس خواندی  ،یا
چهارتا کتاب آن نانی خواندی ،این به آن معنای واقعی کلمه روشنفکر نیست  .در
ترجمه اخیرم از کتاب «فراز و فرود پروسترویکا» فصل کوچکی به روشنفکران
پرداخته و نویسندی (مااک اوادرف از دست این روشنفکران دلی پردرد دارد!
روشنفکران می توانند چهری وض کنند ،میتوانند رایشات بسیار بسیار پر کششی
داشته باشند؛ ولی در ین حال می توانند نیروی بسیار بالندیای باشند که برای
سبقات زحمتکش کمک بزرگ روشنگری است .روشنفکری که در خدمت زحمتکشان
نباشد بالند ی نخواهد داشت .به فته رزر لوکبرمبورگ « روشنفکر ،آن فرد آ اهی
است که قادر به اراله رهنمود باشد » .



بشکنی ای قلم ای دست اگر



پیچی از خدمت محرومان سر!

قبو  ،ولی فراموش نکنیم که حزب توده ،یک حزب روشنفکری است .

 نه  ،حب وو ا را ر یک حزب روشنفکری نیست!

شعر از زندی یاد محمدعلی رف رشته  ،شا ر تودیای
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اما آن نیروهایی که راس حزب توده را میساختند  ،بجز تک و توکی (مثل امید

و روستا و )...نیروهای انتلکتوئلاند .ایرج اسکندری  ،سلیمانمیرزا ،دکتر
کیانوری ،رادمنش  ،بهرامی ،یزدی و  ...یا چه کسی میتواند بگوید احسان
طبری روشنفکر نیست ؟ !


اجازی بفرمایید  .من همین جا توضیحی بدهم :جایگای احزاب را  ،نه بر مبنای

ریشههای سبقاتی رهبرانشان  ،بلکه بر پایه برنامهای که دارند معلوم میکنند  .این
برنامه می تواند توسط ناصری از سبقه کار ر که توانسته خود را باال بکشد  ،ارتقا
دانش و آ اهی پیدا کند و در رهبری قرار بگیرد ،یا توسط روشنفکرانی که خود را در
خدمت سبقات زحمتکش قرار دادی اند ،اراله شود.



بسیار خوب  ،آیا اینها روشنفکران متعهد هستند؟

 بله .


این روشنفکران اگر نقاش یا نویسنده باشند  ،رئالیسم سوسیالیستی را ترویج

میکنند و مثال میشوند گورکی  ،اما اگر به خودمان نگاهی بکنیم ،میبینیم که این
روشنفکران متعهد از دهۀ  ،۱۳۴0مبنای مارکسیسم ـ لنینیسم را پهیرفته و چون
تحلیلی کامال مارکسیستی را داراست  ،ایدئولوژی طبقه حاکم را آگاهی کاذب برای
تداوم استثمار میداند  .این روشنفکران میدانند که امثا آقای خمینی « ،مؤتلفه» ،به
نیروهای ارتجاعی ،سرمایهداری بازار و  ...مربوطاند.
حاالچطور این حزب فقط به خاطر اینکه خمینی چهرهای کاریزماتیک دارد و میتواند
میلیونها آدم را به صحنه بکشاند و به اصطالح مشروعیت کاریزماتیک دارد (به قو
وبر) طرف او را میگیرد؟ چرا به جای اینکه این روشنفکران بر مبنای مارکسیسم
(یعنی ایدئولوژی) و لنینیسم (برنامه)های حزب عمل کنند  ،میآیند طرف قدرت را
میگیرند؟
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 ببینید  ،ما نه چشمداشتی داشتیم و نه سرف قدرت بودیم.



ولی االن گفتید «چون میدانستیم بازرگان و دوستانش قدرتی ندارند  ،تحلیلمان

این بود که پیشان نرویم» .


بله  ،برای اینکه برنامه حزب پیش برود ،سبعا حضور حزب الزم بود .چند دهه

غیبت اجباری حزب از جامعه ایران موجب شدی بود که تاریخ ه لغوی درباری حب
وو ا را ر رقم بخورد .همه آن ه که درباری حزب فته یا نوشته شدی بود  ،یا توسط
دربار بود که تکلیفش روشن بود و یا توسط نیروهای ملی اد ا شدی بود که
میخواستند مسئولیت خودشان را از شکست  2۸مرداد کم و کمتر کنند  .یعنی هر ز
این دوستان ما منصفانه بر خورد نکردند .وظیفه نویسند ان درباری که معلوم است
و باید این باشد ،همه اش ناسزا ویی .ولی این سرف چرا؟!
در نقد شکست  2۸مرداد ،اینها هیچ وقت این را نگفتند که حب

وو ا را ر یک

حزب غیر قانونی مخفی بود! و حال آنکه نیروهای ملی در اسراف آقای دکتر مصدق ،
دولت قانونی مملکت بودند! نخست وزیری که در تمام سول مشروسیت ،تنها نخست
وزیری بود که اختیارات نیروهای مسلو را داشت  .چگونه است که در مقابله با کودتا
همه اش چشمداشت این است که چرا حب وو ا را ر با داشتن سازمان نظامیاش
اقدام نکرد؟!
بله  ،این جا می تواند انتقاد به حب وو ا را ر

بشود و از درون خود حزب هم

می شود  .اما قبل از این مسئله باید فت یک وقت انتقاد درونی حزب است که حزب
وظایفش را ه به رغم همه مسالل دیگر ه متوجه خودش بکند و در قبال وظایفی که
انجام ندادی از خود انتقاد کند .ولی یک وقت بحث در سطو ام نیروهای موجود
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جامعه ،نیروی مدی  ،ملیتون ،آقای دکتر مصدق  ،مجمو ه «جبهه ملی» و اختیاراتشان
و ...است  .اینها بر نگشتند بگویند که چه مسئولیتی متوجه خودشان بود؟!
در آخرین مصاحبه ای که من در این زمینه کردم ،آقایان اذ ان کردند که خوب
است کمی هم آدم انصاف داشته باشد! به هر حال ،آن موقع حتی در دورانی که آقای
دکتر مصدق صدر دولت بود ،تنها زندانیان سیاسی این مملکت تودیایها بودند! و
در دوران صدارت ایشان زندانیان ما از زندان آزاد نشدند .محدودیتهایی که نسبت
به حزب ما شدی بود را نادیدی می رفتند؛بالنتیجه تاریخی که در سول این مدت بعد از
 2۸مرداد نوشته شد ،چه در داخل و چه توسط «جبهه ملی ایران» در اروپا ،تماما به
نفع اینها و لیه حزب بود و مسئولیت سنگینی ه با نوان خیانت حزب تودی به دکتر
مصدق ه را متوجه حزب کردند.
بله ما به حزب به شدت انتقاد کردیم و می کنیم که ابتدای کار در امر بازشناسی
ماهیت دکتر مصدق اشتبای کرد  .بگذریم از توجیهاتی که حزب در این زمینه دارد ،
از جمله اینکه دکتر مصدق بعد از تشکیل کابینه اولش  ،سرلشکر زرهدی را وزیر
کشور و گلشاایا را وزیر دارایی کرد ،آن هم با نگرشی که حزب نسبت به رایشات
«آمریکا فیلی» اینها داشت ! اصال اینها آمریکا را دموکرات می دانستند! واقعا باورشان
این بود! ذشت ایام و سیاستهای تجاوزکارانه آمریکا روز به روز متوجهشان کرد
که آمریکا چه ماهیتی دارد.
بگذریم از این که االن در درونشان باز هم چنین کسانی هستند .خوب خیلی فرو
هست بین نگرش آقای دکتر اب ی و آقای مهندس سحابی  ،خیلی  ،زمین تا آسمان
فرو هست! هر دو هم ملی فکر می کنند .ولی در آن زمان همه ملی ها واقعا نسبت به
آمریکا نظر خوشبینانهای داشتند .پسر آقای رللهیار صالح ،اصال در «اصل چهار
و ومن» فعالیت میکرد.
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خوب  ،تاریخی که این چنین سی چند دهه نوشته شد باید بازنگری شود .حزب
ا تقاد بر این داشت که با فضای پس از انقالب – با همه تهدیداتش – امکانی فراهم
بکند که با مردم در تماس رویا رو و مستقیم قرار بگیرد .برای حفظ این امکان  ،از رو
در رویی با قدرت مستقر پرهیز می کند ،اما نقد هم می کند .ما در نخستین جلسه
هیئت سیاسی ،مشی حزب را بر مبنای «اتحاد و انتقاد» ذاشتیم« .اتحاد» بر این
اساس که نیروهای ترقیخوای جامعه ایران بایستی در جهت «جبهه متحد خلق» حرکت
کنند .ارزیابی ما از ناصر تشکیل دهندی «جبهه متحد خلق» بارت بود از حب وو ا
را ر « ،سازمان چریکهای فدایی»« ،سازمان مجاهدین خلق» و برخی از نیروهای
ترقیخوای مسلمان سرفدار آقای خمینی.



چرا بازرگان و  ...را جزو اینها نگهاشتید؟ مگر آنها جزونیروهای ملی نبودند ؟

وقتی به مرحله «جبهه دموکراتیک متحد» میرسد  ،بورژوازی ملی را هم شامل
میشود  .خوب آن هم بورژوازی ملی بود  .پس چرا...؟ مگر تفسیر لنینی ندارد؟


خصلت ملی بودن چند وجهی است و محدود به ملی بودن در رصه سیاست

نیست ،به ویژی وجه اقتصادی آن بسیار مهم است.
البته به برخی موضعگیریهای حزب ،انتقاد وارد است .مًال اولینش همان موقعی
است که روزنامه «میزان» توقیم شد .ما یک بحث جدی در هیئت دبیران داشتیم .فکر
کنم سال  1۳59بود .بحث وسیعی در هیئت سیاسی ما انجام رفت .پاریای از رفقا
نظر داشتند بر اینکه بر مبنای دفاع از آزادی مطبو ات و آزادی بیان ،حزب باید نسبت
به این اقدام واکنش نشان بدهد .واکنشش هم این باشد که «ا ر با مطالب میزان
مخالفتی وجود دارد می تواند جواب دادی شود .می تواند در روزنامهای نقد بشود .و
حتی ا ر فکر می کنید جنبه های ضد انقالبی دارد میشود با دالیل افشا کرد .ولی
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توقیم روزنامه رای حل نیست ،چون آن نیرو وجود دارد  » .پاریای دیگر بر این
ا تقاد بودند که  :نه ،این واکنش ،حزب را دچار پیامدهایی میکند که آن وقت با «نامه
مردم» ما هم همین کار را خواهند کرد .حاال که میتوانیم یک روزنامه ای بیرون
بدهیم ،این امکان را برای حزب حفظ کنیم و قدری دست به صا حرکت کنیم.



«برای گرفتن کمونیستها آمدند من چیزی نگفتم چون کمونیست نبودم و »...

حاال شما به عنوان راوی این داستان یا این واقعهای که اتفاق افتاده ،خودتان کجا
بودید؟ یعنی شما جزو کدام طیف بودید؟


اجازی بدهید این قسمت را باز نکنم چون با کمال تاسم جز من و رفیقمان علی

خاوری که االن در خارج از کشور هست و مسئولیت حزب را دارد ،بقیه رفقا همه
شهید شدیاند.



و کسی نیست که احیانا دفاع کند در صورتی که شما حرفی بزنید...

 بله به خودم اجازی نمیدهم در این زمینه و در غیاب آنها حرفی بزنم !





خوب تاریخ است .

تاریا افراد نیستند .ببینید! من دارم یک جریان را توضیو میدهم و دقیقا چگونگی

موضعگیری رهبری حزب را مطرح میکنم .چه بسا من جزو کسانی بودم که می فتم
مالحظه بکنیم ،انتقاد نکنیم .این نیست که چون من راوی هستم حتما من آن کسی
هستم که در موضع خیلی قاسع و انقالبی بودم .خیر ،چنین اد ایی نمیکنم .ولی
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واقعیت این هست که در موارد مختلم ،رفقای نظامی ما در مجموع غالبا در مواضع
انتقادیتر بودند.



من سؤالی در مورد مبنایش بکنم .ببینید آقای عمویی مسئلهای هست که مازیار

بهروز هم مطرح کرده  ،در مورد این که تفسیرهای شوروی یا تفسیرهای
اولیانفسکی و روشنفکران شوروی روی موضعگیریهای حزب تاثیر عمیقی
داشت.می آمدند دو تا تضاد را تعریف میکردند:تضاد عمده ،تضاد اساسی  .تضاد عمده
ما االن در قبا امپریالیسم است  .کی در مقابل امپریالیسم ایستاده؟ امام ایستاده ،
«حزب جمهوری اسالمی» ایستاده  .کی با برژینسکی مالقات میکند؟
کی مثال آمریکاییتر است و می گوید ما رابطه داشته باشیم حاال کارمان را انجام
بدهیم؟ آقای بازرگان و گروه «نهضت آزادی» .
پس ما کجاییم؟ ما در تضاد عمدهایم  ،ما در شکاف این ور هستیم  ،پس ما باید اینها
را طرفداری کنیم!
از آن طرف تفسیر خالق مارکسیستی ـ لنینیستی می گوید در مرحله دموکراتیک ملی،
یکی از نیروهایی که باید جهب بکنیم  ،خرده بورژوازی  ،طبقه متوسط جدید( ...،حاال
این دو تا طیف را االن میتوانیم بگوییم) و بورژوازی ملی  ،این دو تا نظر را می بینیم
که تقریبا در تقابل با هماند.
رفتاری هم که حزب کرد  ،نشان داد که در همان سمت تضاد عمده است .این تاثیر
روشنفکران شوروی یا آن مبحثی که شوروی مطرح میکرد  ،چقدر می توانست در
این مسئله مطرح باشد...؟


ببینید! تردیدی نیست که حزب به شدت تحت تا یر تضاد مدی دوران  ،یعنی

«تضاد امپریالیسم و سوسیالیسم» بود .اصال بحث «دوران»  ،مبنایش همین است و
الجرم همه نیروهای ضد امپریالیستی میتوانند وارد جبهه

ستردیای

لیه

امپریالیسم بشوند .اما تعمیم این چنینی که از این نتیجه یری بشود که «با کی»
باشیم یا «بر کی» باشیم  ،این ونه نبود.
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اصال تعریم لنینیست ها از امپریالیسم  ،زمین تا آسمان با دیگران فرو دارد.
دیگران امپریالیسم را امپراتوری می دانند .لنینیستها تعریم کالسیکی دارند و
امپریالیسم را – با ویژ یهایی که برایش برمیشمرند -الیترین مرحله رشد سرمایه
داری می دانند .من کامال قبول دارم که حزب تضاد مدی را تضاد امپریالیسم و
سوسیالیسم تلقی می کرد؛ و یک وجه ضد امپریالیستی برای آقایان قالل بود؛ ولی
حزب هر ز تصور نکرد که اینها جانب شرو را می یرند و لیه غرب می جنگند.

 شوروی چی؟ شوروی هم این تحلیل را نداشت؟


شوروی ها به شدت نگران بودند! وقتی تظاهراتی در ایران رخ می داد یا در نماز

جمعهها یا راهپیماییها ،شعارها غالبا با «مرگ بر آمریکا» آغاز و به دنبالش شعار
«مرگ بر شوروی» و جاهای دیگر مًل اسرالیل و منافقین و ...دادی می شد .معموال
شعارهایی که ا الم میشود ،بیانگر سیاستهای رسمی حاکمان وقت است  .حتی به
سور رسمی بر سر در وزارت خارجه شعار «نه شرقی نه غربی» نوشته شدی.
این بیانگر این بود که سیاست رسمی جمهوری اسالمی باید واقعا «نه شرقی نه
غربی» باشد .اما از صحبتهای درونی – چه در حزب چه در شوروی – برداشت این
بود که «نه غربی» فقط برخی جنبه ها را در بر می یرد .از جمله بیرون ریختن
مستشارها و پاریای وامل شناخته شدی امپریالیسم مًل دربار و هزار فامیل یا
خروج از «پیمان سنتو»  .اما آن ه اقتصاد این کشور  ،مبنای حقوقی این مملکت را
تعیین می کند «نه غربی» نیست .یعنی به سور ماهوی همان است منتها در پوشش
دینی .
حقوو مدنی ایران از بلژیک رفته شدی و هم نان به قوت خود باقی است .آن ه
که وجود دارد از لحاظ بنیانی لیه غرب نیست .ولی در شعارهایش هست .اما
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«نه شرقی» اش خیلی جدی است! خیلی بنیانی است! چرا که اصوال ضد مارکسیست
است .یعنی جمهوری اسالمی با اتحاد جماهیر شوروی نه فقط به لحاظ ایدلولوویک
ضدیت دارد  ،بلکه دقیقا به لت اینکه امپریالیسم ایران را ـ حتی بعد از انقالب ـ در
اردو ای خودش می بیند ،این ضدیت تقویت میشود .چون همسایگان اتحاد جماهیر
شوروی  ،یعنی ایران  ،ترکیه یا هر کشور دیگر هم مرز با آن ـ صرف نظر از اینکه
چه حکومتی دارند  ،آیا در ترکیه احزاب در راس کار هستند یا کودتا چیان گورسل و
امًالهم  ،در ایران آیا شای و دربار هست یا آقای خمینی و نیروهای بر خاسته از
انقالب  22بهمن ـ همگی دارای یک وجه مشترک بارز هستند و آن موضع ضد
کمونیستی و ضد شوروی بودنشان است .این هر ز نه از نظر ما پنهان ماند  ،نه از
نظر آنها پنهان بود.
شما در بحًتان روی مبنای مارکسیستی و اینکه یک حزب مارکسیستی در فعالیت
سیاسیاش چه مبانیی را در نظر می یرد و چه سبقات و الیههایی در این جنبش
انقالبی جایگاهی دارد ،به درستی اشاری کردید  .ولی لحظاتی می رسد که الزم است
انعطافهایی در سیاستها و خط مشیها  ،برای پیشبرد همان نظر ایهای سیاسی
انجام بگیرد.
در قاموس پاریای ماکیاولیستها این را «فرصت سلبی» می ویند و یا از آن به
نو ی اپورتونیسم یاد می کنند.
ال تسلیم شدن نیست ،مًل
ولی انعطاف های یک حزب سیاسی در مواقع معین ،اص ً
آن زمانی که لنین به و ووسکی می وید که حتی با لباس زنانه هم ا ر شدی برو
صلو «برست لیتوفسک» را سرانجام بدی! این در واقع جلو یری از هجوم ستردی
ارتش های آلمان است که بی وقفه جلو می آمدند .هر قدر این صلو دیرتر امضا
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میشد ،خاک بیشتری نصیب آنها میشد  .و اینها اصال مجال این را پیدا نمی کردند
که به بازسازی انقالبشان بپردازند.

 یعنی یک نوع واقع بینی.


به نظر من یک نوع واقع بینی است .




حتی اگر اصو را زیر سؤا ببرد؟

ببینید! اصول برای پیشرفت یک هدفی وضع شدی .اصول محترم  ،ولی از آن

«آیه» نباید ساخت .مارک

 ،پیامبر نبود و به چشم پیامبر هم نباید به او نگای کرد.

ا ر احیانا یکی از فتههای مارک

خالف از آب در آمد ،آیا همه آن ه که مارک

فت از بین رفته؟! چون اصال ما ا تقاد نداریم مارک

پیامبر بود  .ما معتقدیم که

فیلسوف و خردمندی بود که نظام کاپیتالیستی را ارزیابی کرد ،کالبد شکافی کرد  .و
فت که همه نابسامانیهای جامعه بشری ناشی از خلق ارزشها توسط نیروی کار ،
و تصاحبش توسط سبقات دیگر است  .این تضاد را هر جامعهای حل کرد ،به تدریج
نابسامانیهایش بر سرف میشود  .مارک
این کاری بود که مارک

این را «تضاد مدی کار و سرمایه» نامید.

کرد .

حال آن نظامی که شکل می یرد اسمش سوسیالیسم است؟ و اینکه این
سوسیالیسم چگونه ساخته میشود؟ آیا از این رای باید برود یا از آن رای ؟ این اصال
وظیفه او نیست و نباید هم او چیزی درباریاش بگوید .اینها در مقطع زمانی و مکانی
خودش مشخص میکند که چگونه پیش خواهد آمد.

 تفسیر خالق
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بله ،دقیقا.
 مسئله این است که این تفسیر خالق نمیتواند برخالف آن اصو و آن چیزهایی
باشد که بنمایههای یک ایدئولوژی را میسازد  .ببینید  ،یک ایدئولوژی  ،یک
بن مایههایی دارد ؛ اگر آن بنمایهها را از آن بگیری  ،تبدیل به یک جسم ژلهای
میشود.
وقتی حزب توده یک حزب مارکسیست ـ لنینیست است  ،چرا باید طرف ارتجاع
مههبی را بگیرد و در برابر روشنفکران مههبی و ...

 ببینید هنوز ارتجاع مذهبی خودش را نشان ندادی بود.



حتی پنج روز بعد از انقالب  ،وقتی که فدایی ها می خواهند به دیدارش بروند ،

میگوید :این از خدا بیخبرها را به خانه من راه ندهید!


بله ولی این کافی نیست .چون همان موقع دارد می وید که «سند مالکیت ،دست

پینه بسته زحمتکشان است » .بعدهاست که معلوم می شود چقدر این اظهارات خالف
باور ایشان است .یعنی حرفهایی که زدی میشود  ،روشهایی که اتخاذ میشود ،
مصادری اموال و امالک غارتگران قبلی و توزیع آن در روستاها و خدماتی که در
روستاها انجام می یرد ،اصال قابل قیاس با قبلش نیست  .یعنی کارهایی را انجام
می دهد که نشانه یک سلسله کارهای مردمی است .و من اینها را منتسب به شخص
آقای خمینی و اسرافیانش نمی کنم ،بلکه به آن نیروی بالندیای منتسب می کنم که به
قول آن رفیق زیز ما رحسا طب ی  ،یک سوی پیکار «کِه بَر کِه» است .یعنی دو نیرو
در حاکمیت انقالب وجود دارد که یکی کوشش می کند انقالب و دستاوردهایش پیش
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برود؛ و یکی میخواهد وضع موجود را حفظ کند و دستاوردها را منحصر به خودش
کند .این پیکار دارد انجام می یرد.
به ا تقاد من و به ا تقاد حزب ،وظیفه یک حزب انقالبی این است که سعی کند این
نیرو پیش برود .و چون به باور حزب چنین نیروهای خالو و مترقی در درون
حاکمیت بودند ،بنابراین حزب اینسور اتخاذ موضع کرد .حاال این اتخاذ موضع ای
میتواند اشتبای از آب در بیاید .از جمله در میان شخصیتها نا هان اشتباهاً بیاید
خلخالی را پیدا کند که درست از سیایترین چهریهایی است که در واقع ابزار کشتار
بهترین فرزندان این مملکت شد و درباری خلخالی این جور داوری مًبت بکند! بله،
چنین خطاهایی انجام می یرد.
من به یاد دارم که  1۳آبان یک راهپیمایی به سرف سفارت آمریکا میکردیم .کسی
را هم مامور کردی بودیم تا از داخل ماشین با بلند و شعارهایی را که برایش تعیین
کردی بودیم بگوید .اداری راهپیمایی آن روز هم بر هدی من بود و باید جلو سفارت
صحبت هم می کردم  .نا هان از بلند و فتند« :سالم بر خمینی ،درود بر خلخالی»! .
حاال به این بلند و دسترسی هم نداشتیم .یکی را فتم بدو برو سیم بلند و را قطع کن!
فت چرا رفیق عموای خطری هست؟ فتم «نه خطر نیست از آن بدتر است! » رفت
سیم را قطع کرد و یکباری از ماشین آمدند فتند چی شد  ،حزباللهیها بودند؟ فتم
«نخیر یک حزباللهی دیگر قطعش کرد! درود بر خلخالی یعنی چه؟! درود میفرستیم
چون خلخالی رفته کردستان در آنجا دارد هنرنمایی میکند؟!» و اتفاقا رفته بود
کرمانشای به یک کتاب فروشی و اولین کسی را که آنجا رفت کشت ،یکی از هواداران
ما بود!



هرمز گرجیبیانی ؟
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بله رفیق گ جیبیانی  ،که ب ه ها و همسرش آمدند تهران و واقعا آدم از این

وضعی که پیش آمدی بود ،به جای اشک خون ریه می کرد! 



نه اجازه بدهید اینجا سؤالی پیش میآید .شما در زندان از این آدمها به یک

شناخت نسبی رسیده بودید ،این «الهیات رهایی بخش» شاید مثال در «سازمان
مجاهدین» دیده می شد ،شاید در گلزادهغفوری دیده میشد ولی درامثا آقایان
بهشتی و خلخالی و ربانیشیرازی که دیده نمی شد  .شما در زندان اینها را
کامال شناخته بودید .این الهیات رهایی بخش ،اگر بخواهید با آمریکای جنوبی مقایسه
کنید  ،تقریبا میشود گفت در «مجاهدین خلق» یا «جاما» یا گروه پیمان دیده
میشد .یا خیلی بخواهیم اغماض بکنیم در امثا سحابی و این آقایان ملی ـ مههبی
چپ دیده میشد که دردولت موقت بودند یا تا حدی پشتیبانی می کردند .حتی تا وقتی
که طالقانی زنده بود « ،مجاهدین» هم تا حدودی از دولت موقت پشتیبانی
میکردند .این رویکرد ،این تفاوت را شما در حزب مطرح نمیکردید؟


در رهبری حزب این بحثِ نسبتا میقی بود .واقعیت این هست که از دید ما که

سالیان دراز در زندان در ارتباط با مذهبیها بودیم ،مذهبی ها اصوال در زندان به
رویهای متفاوتی تقسیم میشدند :
یک روی همین «سازمان مجاهدین خلق» بودند که در واقع ادبیاتشان  ،ادبیات
مارکسیستی شدی بود و فقط نماز و روزیای داشتند و بقیهاش کتابهای مارکسیستی
را مطالعه میکردند .حاال اینکه چقدر رشد کردی باشند ،بماند .تعداد زیادی اصال
مطالعاتشان خیلی پایین بود .اما در واقع سامان دهندی سیاستهای سازمان مجاهدین
کسانی بودند که مطالعات مارکسیستی داشتند و ادبیات آن را به کار می بردند.
روی دیگری از مذهبیها جزو «حزب ملل اسالمی» بودند که شامل آقایان
بجنور ی و س حدیزر ا و کسان دیگر میشدند  .اینها در واقع جوانهایی برخاسته
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از خانوادیهای مذهبی بودند  ،اما خیلی متعصب مذهبی نبودند .البته مسلمان بودند اما
آغاز حرکتشان بود  .هنوز آن نان که باید  ،نه خودشان را درست شناخته بودند نه
جامعه شان را .البته بگذریم از اینکه بعدها در زندان مطالعه کردند و بعد از انقالب هم
مد ی شدند که اولین روهی بودند که میخواستند مبارزی مسلحانه انجام بدهند!
اصال خیلی ماندی بود تا به اینجاها برسند .اما جوانان بسیار سالمی بودند .و به همین
لت هم کسانی که وابسته به «هیئت مؤتلفه» بودند -امًال حاجی ع رقی -اصال اینها
را خیلی مسلمان تلقی نمی کردند! حال آنکه اینها غالبا فرزندان آیتاهلل ها بودند .پدر
آقای محمد کاظم موسویبجنور ی ،یک آیتاهلل بود .مادرش ،دختر آقای سید
ربورلحسن رصفهانی  ،مرجع تقلید شیعیان جهان بود .یا حسن عبابی که او هم
پدرش آیتاهلل بود .اما یکی از ویژ یهای اینها ـ آن ه خودشان به من فتند ه این بود
ک ه بر اساس یکی از قرارهایشان  ،سلبه به ضویت نپذیرند .و اینها کسانی بودند که
در میان آن جما ت بزرگ شدی بودند .یگانه فرد معممی که به ضویت پذیرفتند
محمد جور حجتیک مانی بود که او هم هنوز یک هوادار بود و ضویت آن نانی پیدا
نکردی بود.
یک روی مذهبی دیگر«سوسیالیست های خدا پرست» هم ون دکتر پیما و دکتر
سامی بودند که به مان من استخواندارترین مذهبیهای معتقد به دالت اجتما ی
بودند.
ناصر دیگری هم بودند که همان دید ای مذهبی سنتی را حمل می کردند و درون
اینها افراد مترقی هم پیدا می شد ،از جمله گلبر اغفوری و محمد مجتهدشبست ی ...
که با همه اینها روابطی داشتیم و شناخت نسبی هم از ایشان پیدا می کردیم.
واقعیت این است که در روند شکل یری جنبش بعد از انقالب  ،ما شعار «جبهه
متحد خلق» را مطرح کردیم و استخوانبندی این جبهه را حب وو ا را ر « ،سازمان
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چریکهای فدایی خلق ایران» و «سازمان مجاهدین خلق ایران» و ناصری از «خط
امام» میدانستیم .چون در درون مسلمانان سنتی هم نشانه های بارزی از مسلمانانی
که نسبت به دالت اجتما ی رایشاتی داشتند شناسایی کردی بودیم و روابطی هم
داشتیم.
مًال در دیداری که من با آقای گلبر اغفوری داشتم ،بحث های بسیار خوبی بین
ما مطرح شد و کوششهایی برای نمایند ی مجلس انجام رفت .من مصر بودم که
کسانی مًل ایشان باید در مجلس حضور داشته باشند .یا در دیدارهایی که با محمد
مجتهدشبست ی داشتم  ،تاکید داشتم که «امًال شما باید فعال باشند و میدان را به
دست بگیرند واسالم را به مردم و جامعه ایران معرفی کنند » .خوب مو ر هم بودند.
ولی واقعیت این است که قدرت جای دیگری بود! ضمن اینکه مسئله «الهیات رهایی
بخش» یک جنبه قضیه بود ولی یک جنبه دیگر  ،حضور نیرویی بود که امکان بدهد
چپ  ،بعد از مدتها غیبت در جامعه ایران و قطع پیوندش با تودیهای مردم  ،دوباری
مطرح شودو موجودیتش فقط به صورت هسته های کوچک غیر قانونی ،غیر لنی با
فعالیت زیر زمینی نباشد که بُردش بسیار بسیار محدود است! آن نان محدود که
وقتی آن خیزش مومی در انقالب  1۳57رخ می دهد فقط آن تریبونهایی که سی
بی ست سال در مساجد وجود داشت ،امکان پذیر کرد تا کسی پیدا شود که قدرت
بسیجش از همه اینها بیشتر باشد!
واقعا وقتی آقای خمینی نواری می داد یا سخنی را مطرح می کرد و در مساجد
دست به دست می شد  ،اصال مًل سیل جاری میشد! و حال آنکه «چپ» با وجود
سابقه سوالنی و هزینههای سنگینی که پرداخته بود -چه سابقه تاریخی حب

وو ا

را ر  ،چه فعالیت های جانبازانه و شجا انه «فداییان خلق»  ،چه کوششهایی که
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«مجاهدین خلق» در دوری شای کردی بودند -هیچ کدام توانایی و قدرت مذهبیها را در
بسیج مردم نداشتند.
این  ،هم به لحاظ زمینه ینی و ذهنی ترکیب جمعیتی جامعه ما و هم به سبب
امکاناتی بود که بعد از  2۸مرداد « 1۳۳2مذهب» برای حفظ پیوند و ارتباسش با مردم
در اختیار داشت .که در واقع دو کار انجام می رفت :یکی رسالت مبارزی با
مارکسیسم و کمونیسم – که ا ر به خاسر داشته باشید  ،همین کتاب آقای مفه ی که
رلالیسم و ایدی آلیسم را مطرح میکند  ،دقیقا بعد از  2۸مرداد نوشته می شود – و
دیگری انعکاس نارضایتی های موجود در جامعه ایران  ،در فتههای وا ظان منابر و
مساجد که بارزترینش شکل «یزید زمان» می شود .و به این ترتیب یک زمینه ذهنی
ستردی در میان مردم ناراضی مسلمان این مملکت به وجود می آید که وقتی شرایط
ینیاش در سالهای  1۳5۶و  57به وجود میآید ،به راحتی میتواند بسیج میلیونی
کند و آنها را به رای بیندازد .
یعنی ببینید ،حضور لنی برای چپ مسئله اول بود.

 چرا برای فداییها نبود؟

 فداییها بعدا تصحیو کردند .

 بله درست می گویید ،ولی هیچ آمار قابل قبولی وجود ندارد که بگوییم «فدایی
اکثریت» ،اکثر کادرها را با خودش برد .آنها اکثریت شورای مرکزی را با خود بردند و
بعد هم همهشان چند شاخه شدند .از رفتار هر کدام از این شاخه ها که بگهریم  ،در
سا های  ۵۸ ،۱۳۵۷رویکردشان فعالیت در جامعه مدنی بود .رویکرد به سمت قدرت
نبود.
گویا جملهای از نیچه است که «انسانها  ،عموما زیر سایه قدرت حرکت میکنند ،که
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قدرتشان را در پیوند با آن قدرت برتر افزایش دهند».
چرا فداییها این کار را نکردند؟ (از موضع «پیکار» هم اگر بگهریم) چرا حزب این کار
را انجام داد؟

 به نظر من فدایی ها به دلیل کمی تجربه شان چنین مل کردند .به همین دلیل هم ما
شاهد این هستیم که اینها در همین زمان در کردستان ،در ترکمن صحرا ،در
آذربایجان  ،مواضعی اتخاذ کردند که مجبور شدند بعدا هزینه سنگینی بپردازند و به
کلی مواضعشان را نقد کنند .یواش یواش فهمیدند که یک سازمان سیاسی هستند و
چریک نیستند .ا ر در زمان شای چریک بودند و شرایط قانعشان کردی بود که این
مواضع را داشته باشند و مبارزی سیاسی برایشان امکان پذیر نیست و بنابراین
رویکردشان فعالیت چریکی است ،دیگر بعد از انقالب اینها چریک نبودند .ا ر چه هنوز
نام «چریکهای فدایی خلق» را حفظ کردی بودند اما در مل کامال آن نام را حذف
کردی بودند؛ و نام «سازمان فداییان خلق» به خودشان دادند .حتی در زمانی که هنوز
آن ه در کردستان و ترکمن صحرا انجام دادی بودند وبال ردن بود ،دفتر لنی برای
خودشان به وجود آوردند که آنجا فعالیت بکنند .به مان من آغاز فعالیتهای فداییان
خلق توام با یک رشته کم تجربگیهایی در فعالیت سیاسی بود.

 یک سری آرمان گراییها

 و آرمان راییها
به خاسر داشته باشید آرمان رایی  ،ضمن اینکه انسانهای آرمانی را پرورش
میدهد ،در ین حال یک مقدار از واقع بینیها هم دورش میکند .آرمان رایی
میتواند به نوان ستاری راهنما و جهت یاب کار بکند .اما آرمانها در روند فعالیت
روزمری  ،دقیقا باید متکی بر واقعیت بشود .واقعیت یعنی سیاست  .ا ر سیاست بر
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مبنای تحقق امکانات نباشد ،فقط بیان آرزوهاست ،فقط بیان آرمان هاست  .ما خیلی
چیزهای بزرگ را سلب می کنیم  ،اما آیا رای تحققش هم در شرایط موجود هست؟
خیر! آن ه که امکان پذیر است باید در چارچوب سیاست روز قرار بگیرد .ا ر خارج
از امکانات باشد ،فقط خیال پروری میشود.
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  آقای عمویی به بحث  ۱۳آبان رسیدیم  .اشغا سفارت بـه دسـت دانشـجویان
خط امام .دو فاکت تاریخی را میخواهم مطرح کنم  ،یکی منـاظرهای در آبـان  ۷۸در
دانشکدة فنی بین آقایان میردامادی و سحابی است که در آنجا آقای سحابی در
رابطه با  ۱۳آبان گفت که مجاهدین و حزب توده در اطراف سفارت چادر زده بودنـد و
پلو بارگهاشته بودند و در دلشان میخندیدند به این کاری که آقایان میکردند  .فاکـت
دیگری که میخواهم اشاره کنم از خانم کیان کاتوزیاان در کتـاب «از سـپیده تـا
شامگاه» است کـه میگویـد مساعود رجاوی آمـده بـود بـه دیـدن علیاصارر
حاجسیدجوادی و میخندید به ریش آقایان که خوب آنها افتادند توی هچل ،تـوی
عمل انجام شده و نگهاشتیم اینها با آمریکا معامله کننـد ! کـه اینهـا داشـتند معاملـه
میکردند و ما با حمایتمان از این عمل و دمیدن به آتش معرکـه « ،حـزب جمهـوری
اسالمی» و خط امامیها را رادیکالیزه کردیم !
نظر واقعی حزب توده  ،آن چیزی که در جلسات داخلی مطرح میشـد چـه بـود؟ کـه
برآیندش شد این حمایت غالظ و شدِ اد حزب از اشغا سفارت  ...؟

 بله  ،سؤال خوبی است! به نظر من روی این مسئله میشود یهک قهدری واضهو تهر
صحبت کرد .آن ه که آقای مهندس سحابی درمهورد چهادر زدن حوب ووو ا راو ر
می وید  ،من تکذیب می کنم .بله ،وقتی که اشغال سهفارت توسهط دانشهجویان انجهام
رفت  ،و با قدری تأخیر  ،از سرف حزب هم مورد حمایت واقع شد .و بعهداً خهود مهن
ماموریت پیدا کردم در آن اجتماع جلو سفارت برای ا ضای حزب سخنرانی کنم.
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اما اینکه بحث درونی حزب دربارا این مسئله چه بود  ،باید فت که درواقهع حهزب
با مسئلهای که هیچ وجهه مومی نداشت و کاری که از لحاظ روابط دیپلماتیک به کلی
بی سابقه بود  ،غافلگیر شد! برای حزب تردیدی وجود نداشهت کهه ایهن کهار از سهرف
جامعۀ جهانی ،حتی ازسوی نیروهای ترقیخوای جهانی  ،محکوم خواهد شهد .و حهزب
هم در این راستا ،نسبت به این کار به هیچ وجه نظر مسا د نداشت.
برای شرکت در جشنهای انقهالب اکتبهر ( 1۶آبهان  ،مهن و آقهای کیوانوری بهه
د ههوت حههزب کمونیسههت اتحههاد شههوروی  ،بههه اتحههاد شههوروی رفتههیم .در مراجعههت،
تظههاهرات در مقابههل سههفارت امریکهها هم نههان تههداوم داشههت و حههزب هههم یههک چنههین
حضوری را ترتیب داد.



قبلش نبود؟ یعنی در فاصله  ۱۳آبان  ،تا اینکه آقـای کیاانوری و شـما از سـفر

برگردید  ،حزب نظر خاصی نداشت؟

 خیر  ،اساساً مسئله اشغال از نظر حزب کار درستی نبود .حتی می خواهم این را به
شما بگویم که دوستان شوروی ما نگران این بودنهد کهه همهین امهر ههم ممکهن اسهت
نسبت به سفارت شوروی رخ بدهد...



افغان ها انگار رفته بودند تظاهرات داشتند .

 بله ،ما اتفاقا در «نامۀ مردم» در این زمینه مقالهای نوشتیم .بررسی کهردیم  ،کهس
رفتیم ،حتی کس آن افغان را در «نامۀ مهردم» زدیهم کهه مسهتند نشهان دههیم چهه
کسانی تحریک و جریان را منحرف می کننهد و میخواهنهد روههی از افغانهها را بهه
سوی سفارت شوروی هدایت کنند.
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تصورم این است که برای رفع نگرانی شوروی هها از مسهاللی از ایهن قبیهل بهرای
سفارتشان ،حزب یک مقدار حضور بیشتری در مقابل سفارت امریکا نشان داد ،این را
تصور می کنم.
بحث خیلی مشخصی در رهبری حزب انجام نگرفت ،اما به سور کلی وقتهی مهن و
آقای کیانوری از شوروی بر شتیم  ،نظهر کیوانوری روی ایهن مسهئله ،خیلهی شهکل
یافتهتر شدی بود .و به نظر می رسد که در آنجا مشورت ها و صحبتهایی شهدی بهود
و به این نتیجه رسیدی بودند که حزب در این زمینه مقداری فعالیهت بکنهد .والتها همهان
سور که اشاری کردم ،ما به ههیچ وجهه مؤیهد یهک چنهین ملهی نبهودیم .مهی توانسهت
تظاهرات ضد امریکایی انجام بگیرد ،ولی الزاما یک چنین حرکتی  ،اصالً خیلهی کارهها
را میتوانست خرا ب بکند  ،که کرد! آ ارش واقعا هنوز به جا هست.

 فکر نمیکنید رویکرد حزب به این قضیه یک مقدارمخالفت با دولـت بازرگاان را
هم در بطن خود داشت؟

 نه ابداً!

 خوب دولـت بازرگاان  ،دو روز بعـد از  ۱۳آبـان اسـتعفا کـرد و کنـار کشـید و
مخالفتش را علناً اعالم کرد .البته بیشتر خود بازرگان  ،نه امثا یزدی ...
اینجا اگر از نگاه حزب بخواهیم ببینیم  ،یک بورژوا لیبرا رفته بود  ،حاکمیت دوگانه،
یگانه شده بود ! حاال «یازده وزیر سوسیالیست» مانده بودند!...
آیافکرنمیکنیدرویکرد حزب این بود کهملی ـ مههبیها از دولتکنار بروند بهتر است؟!


نه  ،ابداً چنین نیست! مخالفت ما با آقای بازرگا یهک مقهدار بزر تهر از آن هه کهه

بودی نمایاندی شدی .شاید هم لتش ناکامی دولت موقت از پیشبرد برنامه های خودش
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و پیدا کردن یک مقصر برای این امر بود .آن نان که ما در  2۸مرداد هم مواجه با یهک
چنین کم لطفی از سرف دوستان ملی مان شدیم.
ما با کابینه آقای بازرگا مخالفت آن نانی نداشتیم ولی موضعگیریاش را سُست
میدیدیم .راهکارهایی که در صحبتهای درونی شان انجام می رفهت ،نمایشهگر ایهن
بود که بی میل نیستند تا این تشنجات را از سریق کوتای آمدن حل و فصل بکنند .
واقعیت این است که شما ا هر نظهرات خهود ملهی ه مهذهبیها را در مهورد کابینهه
بازرگا مطالعه کنید  ،میبینید که به کلی ناکارآمدش می دانستند .نه صرفا بهه لهت
اینکه شورای انقالب با آنها مقابله می کرد ،نه  ،اصالً پتانسیل ایشان همین بود.
واقعیت این است که مهندس بازرگا برای استادی دانشگای به مراتب بهتر بهود تها
ریاست کابینه  .رفتاریی که امروز هم جمهوری اسالمی با آقای خاومی دارد.
نمیدانم چه کسانی برای من نشریه دانشجویی «رای توسهعه» را فرسهتادند کهه در
آن نوشته شدی بود «بهترین توصیفی که ما می توانیم از آقای رلیس جمهور (خاومی
بکنیم این است که ایشان یک شخصیت فرهنگ ساز فرصتسوز است » .خیلهی تعبیهر
جالبی است! آخر من واقعا بعضی وقتها دلم برای آقای خاومی می سوزد کهه مهورد
ا تراض تند چپ روانه قرار می یرد و همه چیزش را زیر المت سؤال می برنهد و او
را آدم حقه باز و ریاکار که در پشت پردی کهار میکنهد ،میداننهد! مهن خواومی را ایهن
جهههور نمهههی شناسهههم .مهههن خووواومی راپنههههان کهههار مهههیدانم  ،کهههه آن ههههم روی
مصلحتاندیشیهایش و احیاناً به خاسر تعهدهایی است کهه نسهبت بهه مقامهات معهین
دارد ! اما آدم سالمی میدانمش.



آن موقع در مورد بازرگان هم همین نظر را داشتید؟
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 در بارا بازرگا نگرش های سیاسهی اش را خیلهی مالیهم تهر مهی دانسهتیم .یعنهی
چیزی از همان نو ی که معموال لیبرالها دارند .واقعا بازرگوا لیبهرال بهه تمهام معنها
بود .به نحوی که شخصیتی مًل رراوش ف وه یا کاظم سامی  ،جهزو رادیکالههای
کابینۀ او بودند! و حال آنکه شما نظرات سامی را میدانید کهه چقهدر مالیهم  ،چقهدر
آرام و چقدر مسهالمتجو بهود! یها خهود رراووش ف وهو  ،کهه فقهط روی جنبهههای
ناسیونالیستی یک مقداری افراط پیدا می کرد ؛ والتا هیچ نظهر رادیکهالی نداشهت .حهاال
ببینید آقای بازرگا در چه حدی بود که اینها در مقابلش رادیکال می نمودند!

 این مخالفت حزب توده با آقای بازرگان فقط به آن دورة نخست وزیری محـدود
نشد  ،میتینگی در سا  ۱۳۵۹یا  ۶0در امجدیه توسط ملی ـ مههبیها برگزار شـد .در
روزنامههای «انقالب اسالمی» و «کیهان»  ،در حاشیه این میتینـگ نوشـته بـود کـه
عدهای با در دست داشتن روزنامههای «کار» و یک سری شعار  ،آنجـا ازدحـام کـرده
بودند  .مثالً پالکاردهایی داشتند که میگفت «لیبرا  ،جاده صاف کن امپریالیسم» آن
روزنامهها البته نوشته بودند که اینها تودهای و «فدایی اکثریت» بودند ...
برای من جالب است که رهبری حـزب در آن اوضـاع سـخت سـا « ، ۱۳۶0حـزب
جمهوری اسالمی» را به لیبرا ها ترجیح میدهد ! یعنی به نظر میرسد که بـا حـهف
لیبرا ها نفس کشیدن حزب هم راحتتر خواهد شد  .یعنی حهف کسانی که مالکیـت
برایشان مقدس است  ،با برژینسکی هم اگر بشود دیداری خواهند کرد ...

 ببینید ،در صحبتهای شما دو نکته بهود کهه یکهی درسهت اسهت و یکهی نادرسهت.
قسمت درستش این بود که بله « لیبرالها جادی صهاف کهن امپریالیسهم هسهتند » .امها
اینکه «حزب جمهوری اسالمی» را به بازرگا ترجیو می داد ،مطلقا این نبود و درست
بههر کس بههود! مهها اص هالً «حههزب جمهههوری اسههالمی» را جههدا از آن خههط مردمههی و
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ضدامپریالیستی امام می دانستیم و حتی ما لیه «حزب جمهوری اسهالمی» در همهین
وزارت داد ستری جمهوری اسالمی  ،نامۀ شکایت داریم.

 مربوط به چه سالی است؟

 این به اواسط سال  1۳5۸مربوط هست.

 در چه رابطه ای بود ؟ چون من اصالً خبری ندارم .

 بله ،افرادی به نام حزباهلل  ،به سرکرد ی ها ی غفاری  ،به خیابهان  1۶آذر آمدنهد
و آن شعار معروفشان «حزب فقط حزب اهلل  »...را می دادنهد و مزاحمهت ههایی ایجهاد
کردند که سرانجام منجر به تخلیه ا ضا و مهر و موم کردن دفتر حزب شد .به دنبال
این امر  ،من به آقای طالقانی مراجعه کهردم ه آن موقهع ایشهان هنهوز درقیهد حیهات
بودند -در حالی که روحیه بسیار نومید و مأیوسی نسبت بهه رونهد جریانهات انقهالب
داشتند  ،نسبت به اینکه در آن دیهدار راجهع بهه مسهالل سیاسهی صهحبت کنهد ،خیلهی
بیمیل بود .فت که ترجیو می دهم در باری خودمان صحبت کنیم ...

 در مورد انسان صحبت کنیم چون تعبیری بود از ...


فت که واقعاً یاد آن روزها به خیر که زیر آالچیق تو زندان شمارا  ۴می نشسهتیم

و در بارا آیندی و انسان هایی که هیچ منافعی مقابل هم ندارند ،حرف می زدیم!
خوب  ،یک چنین مناسبات و خاسرات خوشی داشتیم! ولی ایشهان چنهان از آن هه
که رخ میداد دلزدی شدی بود که واقعا وقتهی فهتم آقها مهن بهرای حهل مشهکلی اینجها
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آمدیام فت « خیلی خوب ،قدوسی قرار است بیاید  .به قدوسی مهی هوییم مسهئله را
حل کند» .
هنوز قدوسی دادستان کل نشدی بود و آذری قموی کهه نظراتهی مخهالم بها آقهای
خمینی داشت ،دادستان کل بود .قدوسی که آمد واقعا همین سور هم شد ،دفتهر حهزب
مجدداً دایر شد.
ذشت و آقای طالقانی فوت کردند و باز بعد از چندی ه هنهوز سهال  1۳5۸تمهام
نشدی بود ه این دارو دسته پیدایشان شد .اول اسالع دادند که به سهرف خیابهان میکهدا
قدیم

(دهکدی رفتهاند .ب ههای فدایی به ما اسالع دادند که دارند به هم میریزند .بعد

ب ه های سازمان جوانانمان خبر دادند که آمدند .ما ضمن اینکه دیای از دوسهتانمان
را که در دفتر بودند بیرون فرستادیم ،فتیم ما می مانیم  .و آنجا مانهدیم تها آمدنهد و
محاصری کردند و جنجالی به رای انداختند و باالخری یک چیزهایی مًل سهه راههی و ...
انداختند باال ،شیشه را شکستند و داخل یکی از دفترها افتهاد .و سهرانجام بهه رهبهری
آقای ها ی غفاری شروع کردند وسایل دفتهر را از بهالکن بهه خیابهان انهداختن و یهک
سلسله اظهارات بسیار زشت! مًالً داروی ضد ترشی معدی را داروی ضد حاملگی و...
نوان کردند و اتهام اقدامات نامشروع و چنین مزخرفاتی زدند!
فردای آن روز ین این مطلب در روزنامه «جمهوری اسالمی» چهاپ شهد .مهن در
هیئت سیاسی مطرح کردم که این حق سبیعی ماست که لیه «حزب جمهوری اسالمی»
اقامه د وی کنیم .بعضی رفقا نظرشان این بود کهه در روزنامهۀ «نامهۀ مهردم» چنهین
مطلبی را تکذیب کنیم و ...فتم این ضعیم است .ما مهی تهوانیم در روزنامهه ا تهراض
کنیم و جوابشان را بدهیم ،ولی ما باید یک شکایت رسمی سازمان بدهیم .
شکواییه را وکیل حزب ،آقای دکتر محمدعلی و ربی  ،به داد سهتری داد  .یکهی دو
تا از قضات آنجا شکوالیه را دیدی و فته بودنهد « از حهزب جمههوری اسهالمی داریهد
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شکایت میکنید؟! همه کاریهای مملکت  ،مؤسسین این حزباند و  » ...وکیل مها آمهد و
فت که قضات چنین می ویند .فتم« برو بگو ما میدانیم نه تنها به این امهر رسهید ی
نمیشود بلکه برای ما مشکلساز هم هست  ،ولی برای ضبط شدن در بایگانی و بت
در تاریا  ،این شکوالیه بایهد آنجها باشهد! » قاضهی فتهه بهود ایهن فهالن کهس را مها
ِشهش
میتوانیم ببینیم؟ وکیل ما هم فته بود بله  ،چرا نشود؟! فته بود یهک جهوری بک ِ
به داد ستری! مرا کشاندند داد ستری .رفتم و آنجا نشستم  .کمی مرا ورانداز کردنهد
و فتند :پس بیخود نبود تو  25سال در زندان شای ماندی بودی؟!
فتم :اینها هم همان سرنوشت را پیدا می کنند.
فتند :یواش! اینجا...
فتم :شما که قاضی هستید  ،نباید بترسید!
به هر جهت ،در بارا «حزب جمهوری اسالمی»  ،با توجه به شورای مرکهزیاش و
فعال بودن ناصری چون آات  ،الجور ی و چهریهایی از این قبیل  ،ههیچ نیهازی بهه
شناخت جدیدی نبود و از آن اول معلهوم بهود! ولهی برخهی از اینهها الزم بهود زمهانی
بگذرد تا آن آرایشی که در اوایل انقالب کردی بودند ،یواش یواش از چهری شهان کنهار
برود و شعارهای دروغین  ،برسهرف و ماهیهت امهر روشهن بشهود .بالنتیجهه «حهزب
جمهوری اسالمی» هیچ وقت از نظر ما یک نیروی جدی سازندی تلقی نمی شد.
به همین لت هم زمانی که روابط بنی صودر و «حهزب جمههوری اسهالمی» حهاد
شدی بود  ،ما برای ایجاد فتگویی بین اینها کوششهی را آغهاز کهردیم کهه ببینهیم آیها
امکان پذیر هست یک حالت تعادلی پیدا بشود که زمام کار دسهت افراسیههای «حهزب
جمهههوری اسههالمی» نباشههد؟ زیههرا قههالی اینههها مًههل هاشوومی رفسوونجانی و
موسویرر بیلی که مدتاً در شورای انقالب و  ...بودند  ،ظواهری از خودشان نشهان
میدادند که میشود رای حلهایی پیدا کرد .
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به این منظور دیداری با مسئوالن روزنامهه « انقهالب اسهالمی» داشهتیم .آن زمهان
بنی صدر به جبهه رفته بهود و از جانهب او آقهای غضونف پور و کارکنهان روزنامهه
«انقالب اسالمی» و کسی به نام جعف ی بودند .در دفتری که در یکهی از فر هی ههای
خیابان ولی صر بود ،نشستی داشتیم  .از سهرف حهزب مهن و جورنشوی و خواوری
حضور داشتیم .صحبتهای زیادی انجام رفهت .خیلهی زود دیهدیم کهه مسهئله را بهه
شکل دیگری دارند می بینند .فتند اجازی میدهید همین حاال یک تلفنی به جبههه بکنهیم
که حزب تودی هم آقای رلیس جمهور را تأیید میکند؟ فتم « آقا اصالً چه می ویید؟!
صحبت تأیید و غیر تأیید نیست .صحبت این است که ما احساس می کنیم بها اخهتالف
بین رلیس جمهور و این آقایان  ،کار مملکت بر زمهین مانهدی  .چهرخ کهار  ،دسهت ایهن
آقایان است .آقای رلیس جمهور هم با آرای  10میلیونیاش  ،منم منم دارد .برای حهل
مشکالت این مملکت  ،یک راهی پیدا کنیم .یک تفاهم حداقلی می شود پیدا کرد .آیها یهک
نشستی بین کسانی که موافق فتگو هستند  ،امکان پیدا کردی؟ این که نمی شود که در
روزنامه انقالب اسالمی یک چیزی و در حزب جمهوری چیهز دیگهری فتهه شهود!! »
خوب  ،ما واقعا ا تقهاد داشهتیم کهه «حهزب جمههوری اسهالمی» بهه شهدت بهه سهرف
انحصارسلبی میرود.

 قبو ! ولی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـا  ۵۸بزرگتـرین مخـالف حـزب
جمهوری  ،بنیصدر بود  .محمدجواد مظفر چند سا پیش کتابی را چا کرد به
نام «اولین رئیس جمهور» این کتاب که مجموعۀ چند مصاحبه بود  ،کـامالً مشـخص
میکرد که کار دارد به چه جاهایی میکشد! از آن طرف شیخ علی تهرانی  ،سـند
افغان بـودن جاللالادین فارسای را بـه روزنامـهها داد و حساین خمینای از
بنیصدر دفاعی جدی کرد! احمد آقا هم که قرار بود نخستوزیر شود! امـا شـما و
یک تشکل روحانی ـ فکر میکنم ـ از حبیبی حمایت کردید؟ چرا؟
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« جامعه روحانیت مبارز» و «جامعه مدرسین حوزا لمیهه»  ،ههر دو از بنوی صودر
حمایت کردند .چون به یاد دارم آن موقع از سرف حزب به من مأموریتی دادی شهد تها
نظراتی را که وجود دارد ارزیابی بکنم.
با تمام روابط نزدیکی که من با دکتر سامی و ف وه داشتم ،موقع انتخابات که
هر دو کاندیدای ریاست جمهوری بودند  ،صریحا به ایشان فتم «من با شما دوستم،
رفیقم ،اما شماها رای به جایی نمیبرید ،با هم التالف کنید! تا کاندیدایی مناسب در
مقابل آن کاندیدایی که افغان (! است بهوجود بیاورید » .
واقعا بیضابطگی آنقدر شدی بود که این موجود را آوردی بودند کاندیدای «حزب
جمهوری اسالمی» کردی بودند!! من رفتم پیش آقای منتظ ی و با ایشان صحبت
کردم که  :آقا االن اولین رلیس جمهور مملکت دارد تعیین میشود  .فت :بله متاسفانه
در بیت امام نظرات مسا دی نسبت به بنیصدر وجود دارد .و من خیلی نسبت به
بنیصدر خوشبین نیستم .فتم :خوب ما هم خوشبین نیستیم  .ولی جاللرلدان
فارسی که حزب جمهوری  ...فت  :شما هم معتقدید که اصال ایرانی نیست؟ فتم :بله
آقا ،اصال ایرانی نیست و خیلی درباریاش ...فت :خوب ،ف وه را چطور میدانید؟
فتم ف وه آدم خوبی است  .بارها و بارها زمان شای زندان آمدی ،روی موضعش
هست .آدم سالمی است .فت :اصال مسلمان هست؟ فتم :آقا این را از من نپرسید
ولی تا آنجایی که من می دانم کسی که شهادتین را بگوید مسلمان است .ظاهرا
ف وه هم می وید  .فت :جلو شما نماز خواندی ؟ فتم :هم اتاو با من نبودی و ضمنا
این سؤال را هم از من نکنید .یا در مورد آقای سامی  .اینها نیرویی نیستند اما
آدمهای خوبی هستند و باید هم تقویتشان کرد و خود من هم دوستشان دارم.
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اتفاقا همین پ ورنه را با یک هیئت فرستادند دفتر حزب که ما به نوان سفیر
حسن نیت آمدیایم که حزب رراوش را تالید کند.
فتم  :واهلل با همه القه ای که به خودت و هم به رراوش دارم ،ما نمی توانیم .
آخر شما نیرویی نیستید  .می دانید چقدر رای میآورید؟ بیاید یکی بشوید .البته باز
هم در مقابل هر کسی که جماران تایید کند ،برندی نمی شوید ،ولی حسنش این است
که ا ر یکی بشوید ،یک وزنه می شوید و آن وقت ما هم میتوانیم آن وزنه را تقویت
بکنیم.
کما اینکه وقتی روی اندکی از خانه منتظ ی روی حبیبی انگشت ذاشتند ،ما
توانمان را روی حبیبی ذاشتیم.
۸2/10/1۶

 ینا نظر منتظ ی این بود که حبیبی آدم خوبی اسهت امها بی رضهه اسهت! کهه

وقتی در حزب مطرح شد ،به این نظر رسیدیم که به هر حال ما نمهی تهوانیم در مقابهل
این امر مهم موضعی نداشته باشیم ،پس حداقل به بیضهررش ر ی بهدهیم .بهه همهین
خاسر به همین «بیضرر» ر ی دادیم.
همان موقعی هم که بنیصدر انتخاب شد ،ما فتیم که بهه زودی مهردم ایهران بهه
اشتباهشان پیمیبرند .بعد که آن ماجرای بنیصدر پ ش

آم  ،بعض ها گفتن اال ش ا ا

غشبگوی کردی !



غیبگویی تلخی بود!

 خوب چه میشود کرد؟! ببینید ،واقعیتها این اسهت .مطهابق آرزوههای مها حهوادث
پیش نمیرود.



آن موقع تلقیی که از بنی صدر داشتید  ،نمایندگی بورژوازی ملی بود؟ نیروهـای
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چپ این طور آقای بنی صدر را میدیدند یا اشتباه میکنم؟

 ببینید ! من فکر می کنم موضع حزب در بهارا بنوی صودر ،بهه لهت وجهود امًهال
سالمتیا و غضنف پور بود که در دستگاهش نقش مدی ای داشهتند و آن موقهع ههر
دو مالولیست بودند .



بچههای «جبهه ملی» مائوئیست بودند؟!

 بله .یعنی مذهبیهای مالولیسهت  .آن موقهع میدانیهد کهه مسهئله چهین و شهوروی
مسئله مدیای برای احزاب چپ بود...



اصالً از این دید ندیده بودم .پس یک سری رقابتهایی به این صورت هم بود؟!

 مًالً «رنجبران» دقیقاً تأیید می کردند و بعد هم چقدر نزدیک شدند به همهدیگر و در
دستگای بنیصودر همهواری وجهود داشهتند و در آن «دفتهر همهاهنگی و همکاریههای
ریاست جمهوری» کار می کردند .از یک موضع خیلی چپ به آنجا رسیدند.

 ولی خوب می دانید آقای عمویی  ،بعد از انتخاب آقـای بنی صدر ،حـزب تـوده
اعالمیه ای می دهد که مردم به زودی پشیمان می شوند ،مـردم بـر مـی گردنـد .آن
موقع آقای خمینی شخصیت فوقالعاده کاریزماتیکی داشت و واقعاً بـه قـو خـودش
اگر  ۳۶میلیون نفر می گفتند «آری» او می گفت «نه»  ،حرف آقـای خمینای پـیش
میرفت که گفتند  ۳۶میلیون بگویند آری من می گویم نه.
ولی آقای بنی صدر در برابر «حزب جمهوری اسالمی» خیلی تند و رادیکا ایستاد .
حاال من کاری ندارم که یک سری اولش میخواستند ببرندش شورای مرکـزی و تـو
کارهای دیگر ،ولی بعدش خیلی رادیکا جلـو «حـزب جمهـوری اسـالمی» ایسـتاد .
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تقریبا هم روا کاریاش مشخص بود .یک آدمی بود در «جبهۀ ملی» بود  ،مسلمان
بود  ،پسر صدرالعلمای همدانی بود  ،معلوم بود خاستگاه طبقـاتی اش کجاسـت ،
تفکرش کجاست  .خیلی هم چپ و راست نزده بود  .تو کنفدراسیون هم که رفته بود ،
کنفدراسیونی نشده بود .در آمده بود .خیلی امـام امـام نمیکـرد  .ریشـش را حـداقل
میزد .تظاهرات خیلی مههبی نداشت  .قبـو دارم خیلـی کـیش شخصـیت داشـت ،
فوق العاده مَن مَن می کرد .همان حرفی که گفتید  .ولـی بـه هـر حـا جلـو «حـزب
جمهوری اسالمی» ایستاده بود .
آی ا این بیانیه فقط به خاطر آن قضیه چین و شوروی و ...داده شد؟ اصالً تحلیل حـزب
اینقدر معطوف به شوروی بود؟

 بله ،واقعیتش این است که حزب روی این مسئله خیلی حساسیت داشت .با توجه بهه
اینکه یک وقت «ضد شوروی بودن» به لحاظ معتقدات مذهبی است و مصالو و منهافع
ایجاب میکند که رابطه ادی برقرار بکند .اما به وجود آمدن ضدیت از لحهاظ اندیشهه
و مسلک ،یک مقدار کار را دشوار می کند.



قبو دارم .در روزنامۀ «انقالب اسالمی» هم کتـابی بـه صـورت پـاورقی چـا

میشد به نام «نومانکالتورا» این کتاب بعداً به شکل مستقل چا شد و نشان مـیداد
که طبقهای جدید در شوروی سربرآورده و تقریباً همان مسـئله سوسـیا امپریالیسـت
بودن یا سرمایهداری دولتی شدن شوروی را نشان میداد .ولی مسئله این است که چرا
توی حزب این اختالف چین و شوروی میتوانست در تحلیل اوضاع داخلـی ایـران تـا
این حد غالب شود؟

 ببینید ،ما مسئله را بیشتر مبارزا قدرت می دیدیم تا یک نگرش معهین .و حهال آنکهه
کسانی مًل آقای کیانوری از زاویه دیگری می دیدند .همان زاویه ای که اشاری کردم،
یعنی مبانی فکری و مسلکی  .تلقی مها صهرفا تقابهل بنوی صودر و «حهزب جمههوری
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اسالمی» نبود ،درست است که او مخالم «حزب جمهوری اسالمی» بهود ولهی روابهط
نزدیکی بها بسهیاری از ناصهر شهورای انقهالب یها کسهانی کهه همراههی و همگهامی
میکردند ،داشت  .به همین لت هم ما حدس میزدیم که می شود یک زمینهه ههایی را
بههه دور از مخالفههت بهها «حههزب جمهههوری اسههالمی» جُسههت و یههک مصههالحه ای بههین
بنیصدر و سرانشان (مًهل همهان کسهانی کهه اشهاری کهردم :هاشومی رفسونجانی،
خامنهری  ،یعنی کسانی کهه بیشهتر خودشهان را امهامی نشهان مهی دادنهد تها «حهزب
جمهوری اسالمی» ؛ کسانی که خودشان را در شورای انقالب واجد قدرت مهی دیدنهد
تا در «حهزب جمههوری اسهالمی» برقهرار کهرد .مها خودمهان دل خوشهی از «حهزب
جمهوری اسالمی» نداشتیم ولی میقا ا تقاد داشتیم کهه ا هر بهین بنوی صودر و ایهن
سرانی که در شورای انقالب هستند یک نوع مصهالحه ای انجهام بگیهرد  ،کهار مملکهت
بهتر پیش خواهد رفت  .و به همین لت هم کوششهایی ازاین نوع را آغاز کهردیم کهه
ناکام ماند.



توی حزب اختالفی در زمینه شناخت آقـای بنی صدر نبـود؟ یعنـی آن شـناخت

ایدئولوژیک بود یا نبود .یعنی بحث شد که حاال چرا ما اینقدر از بنی صدر ...

 نه  ،نخیر خیلی بحث نشد .



چون آخر بنی صدر در زمینه اقتصاد رفتارهای چپ گرایانه ای داشت و آن ملـی

کردن بانکها و  ...در زمان بنی صدر ...

 ببخشید این را اشاری کنم؛ چرا یک بار ما در بارا این مطلب بحًی داشهتیم  .رفقهایی
که در اروپا بودند اشاری می کردند که زمانی در پهاریس کهه همهه جریانهات سیاسهی
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بساط می ذاشتند و مالولیستها می آمدند مال ِ حزب را به هم می زدند  ،بنیصودر
یک بار می آید پای بساط میایستد و مانع به هم زدن می شود.
وقتی که این مطلب را مطرح کردند  ،فتیم خوب این نشانۀ خوبی است! اصهالً صهرف
نظر از اینکه او چه موضهع و نگهرش سیاسهی دارد  ،همهین روحیهه دمهوکراتیکی کهه
می وید «آقا این مخالم توست و تو مخالم آنهی ولهی حهق دارد بسهاسش را داشهته
باشد و روزنامه اش را بفروشد و ا هر بهه زور بخهواهی بهه ههم بزنهی مهن مهی آیهم
میایستم اینجا و دفاع می کنم  » .این روحیه خیلی مهم است! یهادم هسهت یهک چنهین
بحًی به نوان یک نقطه مًبت بنی صدر در رفت ولی در آن سوفانها م شد .
۸۳/2/21





آقای عمویی  ،ولی به نظر می رسد بعد از اینکه آقای بنی صدر توسط

نمایندگان «حزب جمهوری اسالمی» در مجلس عز میشود  ،شما از این مسئله
حمایت میکنید و میگویید همان حرفی که وقتی ایشان انتخاب شد ما زدیم که
«مردم روزی از رایی که به ایشان دادهاند پشیمان خواهند شد! » درست در آمد! یعنی
شما بیشتر طرف «حزب جمهوری اسالمی» را گرفتید.


ما بنی صدر را خوب میشناختیم  .بنی صدر یک فرد لیبرال دموکراتی بود که

آمادی سازش با هر نیروی خارجی بود  ،به شرط اینکه این موقعیت و موضعش را
بتواند حفظ کند! ما نه در «حزب جمهوری اسالمی»  ،بلکه در جنبش روحانیت و در
راسش آقای خمینی  ،جریان ترقیخواهی را می دیدیم و ا تقاد داشتیم براینکه آن
بخش ،ظرفیت پیشبرد انقالبی جامعه را به مراتب بیشتر از این لیبرال دموکراسی  ،که
آقای بنی صدر نمایند یاش را میکند ،دارد.

 واقعا بنی صدر لیبرا دموکرات بود؟ یعنی االن که بعد از بیست سا  ۲۲ ،سا
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نگاه میکنید  ،بنیصدر وقتی وزیر دارایی بود ،صنعت را ملی کرد  ،بانکها را ملی
کرد و ...آیا یک وجه سوسیا دموکرات از خودش نشان نمیداد ؟ شبه حزب
سوسیالیست اروپایی غربی رفتار نمی کرد؟


این اقدامات ناشی از نظرات رهبری انقالب بود  .شاید با ذشت زمان یک چنین

چهری ای از خودش نشان می داد ؛ ولی آن ه که ما از او میشناختیم این بود  .دیگر
این که او در اروپا هم که بود  ،یک رایشات مالولیستی ه اسالمی پیدا کردی بود که
جلویاش غضنف پور بود .

 فکر می کنم غضنفرپور فرانسه تحصیل کرده بود.

 بله  .ما در واقع به بنی صدر و اسرافیانش اسمینان نداشتیم! حتی به فته هایشان و
اینکه اینها چه چهریای در آیندی از خود نشان میدهند ،مشکوک بودیم! شیویهای
رفتاریشان در اروپا یک مقدار این تزلزلها را نشان دادی بود.

 وقتی محکم ایستادند چه؟ آن روز که جلو خمینی ایستادند!


ما احساس کردیم بیشتر مقام دوستی و جای سلبی و ...بود .چون دقیقا اسالع

داشتیم که دی میلیون ر یی که به او دادند  ،روی تاییدی بود که بیت امام از او کرد  .و
ا ر نه ،بنی صدر اصال یک چنین ر یی نمی آورد .آقای خمینی تاییدش کرد.

 خوب به هر حا حاضر نشد در تکفیر فداییان و «جبهه ملی» و ...شرکت کند  .این
مثبت نبود؟

 نه  ،به نظر من انقالب فرهنگی را آقای بنی صدر انجام داد.
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میدانم ماجرای انقالب فرهنگی که او «بعثت فرهنگی» میگفت و مسئله چینی

و ...یک مقدار ذهنیت را بر می گرداند دوباره به سمت همان تفکرات مائوئیستی که
شما میگفتید .ولی آقای خمینی از او خواسته بود که از این احزاب تبِ ری بجوید  ،به
قانون تن در بدهد ... ،تا رئیس جمهور بماند! اگر می خواست یک رئیس جمهوری
مثل رجایی باشد و فقط مثال مقامش را دوست داشت ،خیلی راحت می توانست
تبدیل به رجایی بشود!


نه نه ! بنی صدر نمی توانست رجاای باشد  .بنی صدر غرور خاص خودش را

داشت ،استقالل خاص خودش را داشت ،یعنی می خواست خودش باشد .



شما نخواستید از این استقال استفاده بکنید؟ یعنی به نظرتان این بازه  ،موقعیت

خوبی نبود؟ یا اینکه چون برنده نهایی را «حزب جمهوری اسالمی» میدانستید ،به
سمت برنده نهایی گرایش پیدا کردید؟


به نظر من این امل می تواند یکی از واملی باشد که روی موضعگیری حزب

تا یر ذاشته باشد  .این محاسبه  ،در مورد دیگری هم در پیشنهادات رفیقمان
کیانوری منعکس است .در تقابل نیروهایی که در جمهوری اسالمی شکل می رفتند ،
بالمآل موضع حزب در کنار آقای خمینی قرار می رفت  ،نه «حزب جمهوری
اسالمی» .
من خیلی فرو قاللم بین موضعی که آقای خمینی داشت  ،با موضع «حزب
جمهوری اسالمی»! ما نسبت به «حزب جمهوری اسالمی» اصال این خوش بینی را
نداشتیم ،معتقد بودیم درست است که بهشتی و هاشمی رفسنجانی و سید علی
خامنهری به اصطالح رهبران «حزب جمهوری اسالمی» هستند و در شورای انقالب

۶00

هم چنین اند و به آقای خمینی هم نزدیک اند؛ اما نگرش های خود آقای خمینی را به
کلی متفاوت با آنها میدیدیم .و نیروهای دیگری هم که ناصر نسبتا مترقی بودند ،در
«حزب جمهوری اسالمی» نبودند.
اما آن پارامتری که شما اشاری کردید  ،یعنی یک مقدار اغتنام فرصت کردن  ،یا
محاسبه اینکه برندی نهایی کدام نیرو هست،تا ما هم تخم مرغ هایمان را در سبدی که
بازندی است نگذاریم ،می تواند یک امل باشد .

۶01
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آقای عمویی  ،در سیر تاریخیای که پی گرفته بودیم به سـا  ۶0رسـیدیم ؛

مطرح شد که حزب توده از «دفاع از وطن» حمایت کرده و حتی اعضای خـود را بـه
جبهه فرستاده بود  .فرماندة نیروی دریایی – که ناخدا افضلی بود – قهرمانیهـای
بسیاری از خود نشان داده بود و ...
در حدود اردیبهشت  ۶0هیئت صلحی از طرف «غیرمتعهدها» به ایران آمده و پیشنهاد
صلحی با خود آورده بود؛ امِ ا «حزب جمهوری اسالمی» مداوماً کارشکنی میکرد .
تحلیلی که ملی – مههبیهای فعلـی از آن دوران میدهنـد ایـن اسـت کـه «حـزب
جمهوری اسالمی» ترسش این بود که اگر بنیصدر جنگ را با هزینـه کـم و صـلح
آبرومندانه تمام کند  ،این بار خودش کاریزما پیدا میکند و دیگر نمیگویند «رأیش به
خاطر تأیید امام بود و فرماندهیاش را از امام دارد! » و این اتفاق که بیفتـد « ،حـزب
جمهوری اسالمی» در سراشیب افو قرار میگیرد .
آیا حزب توده بنیصدر را در جنگ کارآمد میدانست یا اینکـه ایـن تحلیـل «حـزب
جمهوری اسالمی» را قبو داشت یا...؟

 این که چنین تحلیلی از جانب کسانی در رابطهۀ بهین «حهزب جمههوری اسهالمی» و
آقای بنی صدر مطرح می شود  ،من بیشتر این را غیرحرفه ای می بینم .اصال مسالل
بین «حزب جمهوری اسالمی» و آقای بنی صدر ناشی از دو نگرش به کلی متفهاوت و
یک رقابت بسیار حاد بود .رقابت در زمینه قهرار هرفتن آقهای بنوی صودر در مقهام
ریاست جمهوری و مسئول امور جنگ از جانب آقای خمینی و اینکه مسئولین «حهزب
جمهوری اسالمی» خواهان این بودند که زمام این اختیارات در دست خودشان باشهد
و چنین رقیبی در رصه حضور نداشته باشد.
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حب وو ا را ر بهه دور از ایهن ونهه رقابهت هها ،دا یهه ایهن را نداشهت کهه در
موقعیتی برتر از دیگران قرار بگیرد  ،چرا که واقع بین بود و می دانست که اصهال چهه
قدرت انسانی و چه موقعیت اجتما ی حهزب  ،در ایهن حهد نیسهت کهه خواههان چنهین
موقعیتی باشد و بالنتیجه اراله نظرات و تحلیلهایش هم بهرای ایهن بهود کهه آن هه بهه
نظرش درست می رسد ،برای هر نیرویی که توانایی اجهرای ایهن امهر را دارد  ،قابهل
استفادی باشد .چون توسط هر کس اجرا بشود مهی توانهد در جههت مصهالو و منهافع
مردم ایران قرار بگیرد .حزب این کوشش را انجهام مهی داد و از آن رقابتههای بهین
«حزب جمهوری اسالمی» و آقای بنی صدر بری بود.
این که حزب به نقد آقای بنی صدر می پرداخت  ،هر هز وجهه دیگهرش حمایهت از
نظرات «حزب جمهوری اسالمی» نبود .یعنی چنین نبود که ا هر آقهای بنوی صودر را
تایید نمیکنیم  ،پس «حزب جمهوری اسالمی» را تایید مهیکنیم  .اصهال چنهین چیهزی
نبود .چون ا ر ما به دالیلی نسبت به آقای بنوی صودر خوشهبین نبهودیم  ،بهه دالیهل
بسیار محکمتری به روند کلی «حزب جمهوری اسالمی» بد بین بودیم!
با توجه به نقش قابل توجهی که ناصری مًل آات« ،مؤتلفهه» ،جاللرلدان فارسی
در «حزب جمهوری اسالمی» داشتند  ،حزب صریحا نظهراتش را در ایهن زمینهه ابهراز
کردی بود و هر ز هم در داوریش نسبت به ایهن مسهئله کهه اساسهاً خهط فکهری دکتهر
مظف بقاای از سریق آات دارد در «حزب جمهوری اسالمی» جاری می شهود ،کوتهای
نیامد.
بالنتیجه این خیلی سادی نگری است که کسانی فکر می کنند ا هر موضهع حهزب در
قبال بنیصدر تایید آمیز نبود به معنای تایید «حزب جمهوری اسهالمی» بهودی .خیهر،
ارزیابی ما بر اساس شناختی بود که از نقش دکتهر آات ،نقهش مظفو بقواای ،نقهش
«هیئت مؤتلفه» ،نقش جاللرلدان فارسی و . . .داشتیم .و کسان دیگری هم در رهبری
۶0۳

«حزب جمهوری اسالمی» بودند که نگرش هایشان آن موقع برای ما چیزی در ردیهم
راست روی ها بود و ما حتی با وجود شکاکیتی که نسهبت بهه ارتباسهات خهارجی آن
ناصری که نام بردم داشتیم ،البتهه آن موقهع نسهبت بهه رهبهران «حهزب جمههوری
اسالمی» از جمله آقای بهشتی ،آقای هاشومی رفسونجانی ،آقهای خامنوهری  ،آقهای
موسویرر بیلی و . . .نظر منفی نداشتیم .اما به هر جهت مها بهه افهق فکهری اینهها و
محدودیت این افق کامال توجه داشتیم .بالنتیجه مخالفت با یک رقیب  ،دال بهر موافقهت
با رقیب دیگرش نبود.
اما همان سور که اشاری کردم  ،مها در جریهان جنهبش مهذهبی ایهران یهک حرکهت
ترقیخواهانه ای را سراغ میکردیم  .حاال شاید بهایی که به این نگرش دادیم ،بیش از
آن چیزی بود که در واقعیت وجود داشت ،ولی در واقع ما حساب زیادی بهرایش بهاز
کردی بودیم  .و فکر می کهردیم در ایهن رونهد  ،نیروههای قابهل تهوجهی بهه تبعیهت از
نظرات آن روز خود آقهای خمینوی میتوانهد باشهد ؛ و ایهن جریهان ترقیخهوای درون
جنبش مذهبی ایران بتواند خنًی کنندا مجمو ه نیروهایی که بر شمردم باشد.
چه در درون «حزب جمهوری اسالمی» با این شخصیتهایی که اشاری کردم و چه
نگرشهای خود آقای بنیصدر با توجه به رایش لیبرالیستی حادی که بهه آن سهرف
داشت .ما امیدوار بودیم که در آن روند «کِهه َبرکِهه»ای کهه غالبها حهزب بهر آن تکیهه
میکرد ،آن نیروی ترقیخوای غلبه یابد .
حزب ا تقاد داشت که در حاکمیت نظام برخاسته از انقالب در واقع کهارزاری بهین
دو نیروی مشخص وجهود دارد  .نیرویهی در صهدد اسهت وضهع را بهه همهان شهکل
موجود ،با تمام خصوصیاتی که از ذشته به ارث رسیدی حفظ کنهد ،و نیرویهی دیگهر
میخواهد با فرصتی که دست دادی د ر ونی ایجاد بکند.

۶0۴

ما در این د ر ونی یک محتوای «انقالب ملی ه دموکراتیهک» مهی دیهدیم و همهواری
هم ا تقاد داشتیم ـ و االن هم من همین ا تقاد را دارم ـ کهه رونهد تحهول انقالبهی ایهن
مملکت حتما بایستی از این مرحله «انقالب ملی ه دموکراتیهک» بگهذرد .بهدون هذار از
این مرحله  ،ایجاد پیش زمینههایی که برای یک تحول بنیادین در جامعه ایران ضهرور
هست  ،امکان پذیر نیست و همیشه ناکام می ماند .ا ر آن پیش زمینههای ضروری در
مراحل قبل به نحوی سی نشدی باشد ،کاستی های خهودش را در تحهول بعهدی نشهان
میدهد و موجب ناکامی آن خواهد شد .
و به همین لت هم ما برای این نیهروی ترقیخهوای درون جنهبش مهذهبی ،حسهاب
قابل توجهی بهاز کهردی بهودیم و بهه دور از رقابهت ههایی کهه بهین «حهزب جمههوری
اسالمی» و آقای بنی صدر وجود داشت تالش می کردیم و معتقد بهودیم ایهن رقابهت
مخرب است .
حتی زمانی از سرف حزب ،ماموریتی به هیئتی از رفقای رهبری حزب دادی شد که
برای کاهش حساسیت سرفین کوشش کنند ! زیهرا کهه ایهن حساسهیت و ایهن رقابهت،
مصالو اصلی انقالب و نظام را به خطر می اندازد .
این کوشش هم از کانالهای ونا ون انجام رفت ،که یکی از ایهن مهوارد دیهداری
در دفتر آقای بنی صدر بود .
از کانال دیگری هم کوشش هایی انجام می رفت .مًال از سریق هواداری که با مها
نزدیک بود و نسبت خویشاوندی هم با یکی از هواداران حهزب داشهت  ،تماسهی پیهدا
کردیم  .به تشویق ما او کوشهش داشهت دیهداری بهین آقهای آاوت و بنوی صودر در
منزلش صورت بگیرد .این کار انجام رفت  .بهه فتهه او شهب تها نزدیهک صهبو کهه
صدای اذان بلند شد ،این دو فقط به سر هم داد می زدند و بدون ههیچ نتیجهه ای ایهن
نشست تمام شد!

۶05

در صحبتی که من با این میزبان داشتم ،فتم که حضور شما بایسهتی یهک نقشهی
ایفا میکرد ،والتا اینها را به حال خودشهان مهی ذاشهتی مًهل خهروس جنگهی بها ههم
میجنگیدند و مسلما هیچ کدام از مواضع خودشان کوتای نمیآمدند  .مهم این بهود کهه
یک فرد الث  ،اهمیت این نشست و ضرورت رسیدن بهه یهک موضهع مشهترک را بهه
سرفین وشزد میکرد .حاال ا ر نه برپایه نفی مواضع قبلی خودشان ،ولی بر اسهاس
پیدا کردن یک وجه مشترکی که به سود این مملکت باشد  .ایهن مسهلماً مهی توانسهت
تهها یر زیههادی در سیاسههتگذاریهای «حههزب جمهههوری اسههالمی» و روزنامههه «انقههالب
اسالمی» آقای رلیس جمهور داشته و امی برای یک تحهول بنیهانی در جامعهه ایهران
باشد.
که دوست ما می فت «اصال اینها اینقدر صبی با هم صحبت می کردند که مجهال
اینکه بشود کاری کرد پیش نیامد .آنها ازکلمه خیانت پایین نمی آمدند!»
خوب ،واقعا وقتی که یک چنین حدتی در مناسبات و نگرشها و یک چنهین داوری
تندی نسبت به همدیگر باشد و یکی مصدق رلسلفنه را ناجی مملکت و قهرمان تهاریا
جنبش ملی این مملکت می داند و دیگری مصدق رلسلفنه را با یک لحن بسیار موهنی
اشرافی میخواند که همیشه در ارتبهاط بها «فراماسهونری» بهودی وفراماسهونری ههم
معلوم است که برای این مملکت چه دسته لهایی به آب دادی ،خوب با این دو نگرش،
ا ر بخواهد بحًی انجام بگیرد جز کتک کاری حاصلش هیچ چیز دیگرنخواهد شد!
با کمال تاسم ما کم کم به این نتیجه رسیدیم که نه ،اینها کوتهای آمهدنی نیسهتند و
باید در میان همانهایی که قدرت اصلی را در دست دارند جستجو کرد و آن موقع هم
واقعا میدانستیم که بنی صدر قدرت چندانی ندارد .

 گفتید بنی صدر قدرت اصلی ندارد؟ این نکته مهمی است!

۶0۶

 بله ،بله ،ما واقعا پس از این نشستها و کوششهایی که بهرای بهبهود روابهط آقهای
رلیس جمهور و سایر مسئولینی که مصادر امور بودند و نقهش خیلهی قهاسع و تعیهین
کنندی ای در شورای انقالب و «حزب جمهوری اسالمی» داشتند ،انجام دادیهم ،و چهون
حاصل این مذاکرات بیشتر منفی بود تا اینکه بهه نتیجهه مًبتهی برسهد ،بهه ایهن نتیجهه
رسیدیم که ا ر چه آقای بنی صدر در مقام رلیس جمهوری است و حتی قالم مقهامی
فرماندهی کل قوا را هم دارد ،اما در واقع به ا تبار نظر آقای خمینی ایشان یک چنین
اقتداری پیدا کردی و بدون آن ا تبار ندارد .کما اینکه دقیقا هم ما به این نتیجه رسهیدی
بودیم که در جریان انتخاب رلیس جمهور  ،همان سهور کهه همهه جها بیهان مهی شهد ،
حمایت بیت امام بود که موقعیت مناسبی برای آقای بنی صدر به وجود آورد که ا هر
آن حمایت نبود ،ایشان چنین رایی نمی آورد.

 درارتش هم همین طور بود؟ شما از ارتشیها خبر داشتید یا فقط آقای کیاانوری
خبر داشته؟ آیا افضلی هم میگفت که مثال در ارتش این جوری است؟

 ما که ارتباسی با رفقای نظامیمان نداشتیم ! اما داوری داشتیم .چون داوری رفقهای
نظامیمان از سریق آقای کیانوری به هیئت سیاسی منتقل می شد .سخن بهر سهر ایهن
بود که بله ،در ارتش هواداری از بنی صدر قابل توجهه اسهت ولهی چنهین نیسهت کهه
یکدست باشد  .نیروهای قابل توجهی هم هستند که سرفدار نظرات روحانیهت هسهتند.
اما سپای  ،دربست از روحانیت حمایت می کرد.

 حتی ابوشریف ؟ این ابوشریف یک بار هم به شما پناه آورده بود؟!

۶07

 بله ،ربوش اف موضع متزلزلی داشت  .موضع قاسعی نداشهت  .ربوشو اف از آن
شخصیت هایی بود کهه خواههان مصهالحه ایهن دو نیهرو بودنهد .نهه مهی خواسهت از
روحانیت ببُرد ،نه می خواست از رلیس جمهور ببُرد .و همین هم سرنوشتش را رقهم
زدکه برکنار شد! واقعیت این است که روحانیت دست باال را داشت .

 درارتش هم این طور بود؟ حتی با اینکه ارتش شاهنشاهی بود  ،اغلب بازمانده های
شاهنشاهی بودند  ،مدرن بودند؟

 ببینید ،آخر آنها آقای بنی صدر را خیلی مدرن نمی دیدند  .بنی صودر بهه نحهوی
همان روحانیت بدون مامه بود .سخنرانیهایش در پاد انها اصال بهه یهک فرمانهدی
نظامی و به کسی که می تواند مورد پذیرش فرماندهان نظامی باشد ،نمی خورد .
فرماندهان نظامی  ،برخی بازماندی های سلطنت سلب هها بودنهد کهه حهاال ریشهی
ذاشههته و خودشههان را بههه اقتضههای شههرایط شههکل دادی بودنههد و سبعهها بهها هیچکههدام
نبودندَ .آنها درجه و موقعیت خودشان را می خواستند و شهاید ههم در پهس ذهنشهان
منتظر زمانی بودند که وضع بر ردد و به همان قبله آمال خودشان روی بیاورند .
دیای دیگر هم واقعا سرفدار آقای خمینی بودنهد  ،یعنهی کسهانی کهه بهه حضهور
آقای خمینی رفتند و به این ترتیهب کمهر ارتهش شاهنشهاهی را شکسهتند و وفهاداری
خودشان را به انقالب نشان دادند  .واقعا وفادار بودنهد! ایهن همافرهها ،میقها سرفهدار
انقالب  ،میقا سرفدار آن بخشی بودند که آقای خمینی تایید می کرد.
با ذشت زمان همان کسانی که به آقای بنی صدر رای دادی بودند  ،کم کم متوجه
میشدند که آقای خمینی هم دل خوشی از بنی صدر ندارد .ا ر چه آنها مویهد جنهاح
رقیب آقای بنی صدر نبودند ولی ذشت ایام برایشهان نشهان مهی داد کهه در تحلیهل
نهایی آقای خمینی آنها را تایید می کند.
۶0۸

به این ترتیب ،واقعا در این توضیحی کهه دادم و بهه تفصهیل وارد مناسهبات اینهها
ش دم ،خواستم بگویم که نظر ای حزب درباری ایهن رقابهت و مسهالل و . . .ایهن چنهین
بودو به هیچوجه جنبه رجحان دادن یکی بر دیگری نبود  .بلکه بیشتر پهی جهوی یهک
نیروی ترقیخواهی میان مجمو ه جنبش اسالمی بود که احیانها بها هردش اوضهاع و
چرخش آن ،یواش یواش توان بیشتری ،به ا تبار حمایت آقای خمینوی ،کسهب بکنهد .
آن نقش کاریزمایی که آقای خمینی داشت  ،در موقعیهت دادن بهه ایهن نیروهها خیلهی
تعیین کنندی بود.

 جنگ چه طور؟ البته من آن موقع حضور نداشـتم  ،ولـی تلقـیام از روزنامـهها و
گفتهها این است که بنی صدر داشت جریان دفاع را خوب پیش میبرد (یا حـداقل
ادعا میشد که خوب پیش میرود) فکر نمیکنیـد در آن بـازة زمـانی  ،در حالیکـه
جنگ فرسایشی شده بود و صدام هم ممکن بود واکنش سـختی ببینـد  ،فرصـت
خوبی برای پایان جنگ بود؟ اگر جنگ پایـان مییافـت فضـای داخلـی هـم کمـی
مالیمتر میشد .تحلیل حزب دراین رابطه چه بود؟

 درواقع  ،در مورد سرنوشت جنگ ،ما نقش چندانی برای بنی صدر قالهل نبهودیم .
چون واقعیت همین است! بنی صدر نه تخصصی داشهت و نهه اصهال مهورد پهذیرش
فرماندهان نظامی بود .همین سربازها و پاسدارهای سادی بسیجی بودند که جنهگ را
پیش میبردند .واقعا در این جنگ  ،تن آدم بود کهه در برابهر لولهه و تانهک مقاومهت
میکرد .تاکتیکهای نظامی ایران اصال قابل مالحظه نبود .ا ر واقعا توانی بود ،تهوان
نیروی انسانی در مقابل یک ارتش بود! و ا ر توانسهتند در آن شهرایط یهک موقعیهت
نسبتا مناسب پیدا کنند ،به خهاسر فهداکاریهای ایهن نیهروی برخهوردار و سرشهار از
روحیه انقالبی بود! اینها بودند .یعنی «انقالب» در مقابل یک «نیروی متجاوز»!

۶09

نیرو را در آنجا جستجو بکنید .به هیچوجه در توانایی های آقهای بنوی صودر ،و
این که مسئله را خوب رداندی بود ،خوب اداری کردی بود ،نجویید.
حزب اصال چنین نظری نداشت  .به خصوص داوریهایی کهه رفقهای مها از جبههه
اراله میدادند موید این مطلب بود.
 به  ۱۷خرداد تا  ۳0خرداد سا  ۱۳۶0میرسیم ؛ موضع حزب کامالً مشخص است.
در هنگام انتخاب بنیصدر  ،حزب تودة ایران بیانیهای داده بود که «ما مطمئنیم
روزی ملت ایران از رأیی که دادهاند پشیمان خواهند شد! » و بعد از آن کـه بنیصدر

عز شد  ،در بیانیهای تأکید کرد که «دیدید همان پیشبینی ما درست از آب در آمد!»
آیا در درون حزب به همین یکپارچگی بود؟ یا اینکه از بنیصدر حمایت میشـد؟ یـا
اینکه اصالً حاکمیت دوگانه را برای چپ مناسب تر میدانست...؟

 ببینید ،نه فقط در این مورد ،در موارد متعددی که موضع حوب ووو ا راو ر سهی
احیانا ا المیه یا مقاالتی در روزنامه ار ان ا الم می شهد ،ایهن درواقهع نتیجهه نههایی
بحث ها و تحلیلهایی بود که در رهبری حزب انجام رفته بود و حاصهلش آن بیانیهه
میشد.
نیازی به توضیو نیست که هر بحًی الزاما نتیجه وحدت نظر همه شرکت کننهد ان
در آن بحث نیست .به ویژی وقتی که بحهث ههای حهادی دربهاری مسهالل بسهیار مههم
مطرح است ،به احتمال بسیار زیاد نظهرات متفهاوتی مطهرح خواههد شهد ،منجملهه در
همین مورد.
اصوالً در رهبری حزب نسبت به مسالل مختلم دو نوع برخورد وجود داشت ،یک
نوع برخورد قطعی و حتمی و اراله نظر صد در صد درست ،و یک نوع نظری همرای با
احتماالت و اینکه جایی برای اشتبای بودن این مطلب باید ذاشت .درست اسهت کهه در

۶10

نهایت بایستی موضع رفت و اظهار نظری کرد ،ولهی ایهن نظهر ههم بهود کهه بعضهی
وقتها خود «موضع نگرفتن» هم «موضع» است .ا هر جهایی دالیهل کهافی بهرای قهرار
رفتن در یک موضع مشخص –مخالفت یا موافقت– وجود ندارد ،آیا الزامی هست کهه
ما موضعگیری بکنیم؟ با احتمال اینکه ممکن است غلط باشد؟! اینها نظراتهی اسهت کهه
در بحثهایی که در رهبری حزب  ،در موافقت یها مخالفهت  ،انجهام می رفهت همهواری
مطرح بود.
اراله دالیل برای مخالفت با نظری که مورد توجه اکًریت کادر رهبری حهزب بهود،
بعضی وقتها خیلی به درازا می کشید و این بحث ها ممکن بود در یک نشسهت اصهال
تمام نشود و پیشنهاد بشود که رفقا روی این مسئله فکر کنند و بها مطالعهه بیشهتر در
جلسه بعدی رای یری و نظر قطعی را مشخص کنیم .رفقا با هم مشهورت بکننهد ،در
مشاورات خارج از جلسه خیلی راحت تر ،نزدیک تر و بازتر می شود مسالل را مطرح
کرد .حتی در این مشاورات می شود ،نه صرفا دربهاری آن موضهوع بهه خصهوص از
زاویه موافق یا مخالم ،بلکه معطوف به روحیات و سابقه مواضع سرفی کهه دارد ایهن
نظر موافق یا مخالم را اراله می دهد ،فتگو کهرد .یعنهی بها ارالهه دالیهل ِ مخالفهت یها
موافقت ،سرف مقابل را روشن کرد.
درواقع این توضیحی که من االن دادم ،تابلویی بهود از چگهونگی رسهیدن بهه یهک
موضع رسمی .یعنی این نبود که در یک نشسهت بهه راحتهی یکهی از رفقها پیشهنهادی
بدهد و همه بگویند بله .قیام وقعودو تمام بشود .نه! واقعا رفقا زحمهت میکشهیدند و
کوشش میکردند ا ر نظری اراله میدهند با دالیل کافی باشهد .و برخهی از رفقها ههم
واقعا می فتند دلیل کافی برای پذیرش ایهن مطلهب ندارنهد ،بنهابراین نمیتواننهد بها آن
موافقت کنند .ضمن آنکه اذ ان داشتند که برای ا بات دیهد ای دیگهر ههم دالیهل کهافی
ندارند.

۶11

حتی باالترین فرد و برخوردار از بیشترین امکانات هم برای ابراز نظهر مهی توانهد
در مقاسعی به یک جایی برسد که وجود یک تعهادل نسهبی بهین موافقهت و مخالفهت را
بپذیرد .یعنی ای انجام کاری محاسنی دارد که در کنارش مضاری هم دارد ؛ و وقتهی
که این وجوی مًبت و منفی برای سنجش در ترازو قرار می یهرد ،ههیچ کهدام بهه ههم
نمی چربد .اینجاست که انسان دچار تردید می شود  .می ماند که چهه بکنهد .در واقهع
بیشتر کمک دیگران است که سرانجام به یکی از این سرفها سوقش مهی دههد .چهون
به هر حال نمی شود یک امری را همین سور بالتکلیم نگه داشت .مسئله روز اسهت و
بایستی انجام بگیرد.
در این مورد بخصوص ،در پاسا به این سوال مشخص بایهد فهت کهه در ضهمن
همین مسالل دهه شصت ،مسالل مهمی در مملکت جریان داشهت و بحثههای حهادی
هم در رهبری حزب انجام می رفت  .به درستی اشاری کردید؛ مواردی بود که در بهین
رفقا در تایید نظرات آقای بنی صدر مساللی مطرح می شهد ،در حهالی کهه نسهبت بهه
خودش ما هیچ داوری مًبتی نداشتیم .ولی یک موضعگیری یها یهک سهخن خهاص یها
حتی مقالهای در روزنامه «انقالب اسالمی» بود که مورد تایید رفیقی بود و بهه نهوان
دلیل و سند برای رد دید ای دیگر اراله می شد .ما موارد این چنینی هم داشتیم ولی به
هر حال منتجه این بحثها بود که حاصلش موضهعگیری حهزب در قبهال ایهن مسهالل
میشد  .

۶12

۸۳/۳/5

  آقای عمویی  ،رفقای شوروی در مورد عز بنی صدر و این تغییراتی که به
هر حا در بازة  ۳0خردادی کـه بـازه سرنوشتسـازی بـود رد داد و کـالً حاکمیـت
جمهوری اسالمی یگانه شد؛ قبلش کامال دوگانه به نظر میآمد؛ در مورد این قضایای
خرداد  ۶0نظراتشان چی بود؟



رفقای شوروی نگران این حوادث بودند! ا تقاد داشهتند کهه بها حهذف بنوی صودر

سیاست رقیب یکدست می شود و کارزار«کِه بَر کِه» مهی توانهد ههر دو حالهت را پیهدا
کند .اما به نظر می رسد که دست باال را آن بخش قشری می یرد؛ آن بخشِ توانمند
می یرد  .نظر آنها این بود .

 خوب این را منتقل کرده بودند  ،آن وقت شما  ،حزب مخالف بود یا اینکه نه  ،به
اصطالح همان روند خودش را پی می گرفت؟

 حزب مخالم نبود  .اما بر پایه همان بحًهی کهه کهردم  ،حهزب ترکیهب مصهلحتها و
درستیها ه و درواقع بیشتر مصلحتها ه را در نظر می رفت و کار خودش را میکهرد.
حزب کار دیگری نمیتوانست بکند  .درواقع این همان بحًی بود که غالبا بین رفقا مطرح
بود که ما ا ر یک سال دیگر دوام بیهاوریم ،ا هر دو سهال دیگهر بتهوانیم بهاقی بمهانیم...
صحبت بر سر این بود که ا ر حزب بتواند اندکی دوام بیشتری پیدا کند ،حضور حهزب
و ا راتههی کههه نشههریات و ارتباسههات تههودیایاش میههان کههار ران و زحمتکشههان بههر جهها
می ذارد ،دیر پا خواهد بود .
بههرای حههزب مشههخص بههود آن نظههر کههه «ایههن حاکمی هتِ دینههی سههر سههاز اری بهها
سوسیالیسم و هواداران سوسیالیسم ندارد» روز به روز قوی تر میشود .ایهن اندیشهه
در حزب حاکم شدی بود که آری ما را از بین خواهند بهرد! ولهی چهه کنهیم کهه حضهور
حزب یک مقدار تداوم بیشتری پیدا کند؟
۶1۳



ولی برآیند حزب  ،چیزی که از حزب بیرون میآمد  ،اما چندان طرفدار این

نیروهای میانهرو نبود  .انگار که نمیخواهد به این نیروهای میانهرو بپیوندد .
ببینید آقای عمویی ،وقتی مسئله کمیتهها و نیروهای تندرو اسالمی مطرح میشود
که میریختند و تظاهرات را به هم میزدند و غیره  ،از طرف حزب برخورد سنگینی با
اینها نمیبینیم! حمایت از نیروهای ملیِ  نمیبینیم! انگار حزب خودش را این طرف
خط می بینند و میگوید خوب حمله بشود« ،میزان» را ببندند  ،اشکالی ندارد!

 چنین نیست! ما ارزیابیمان دقیقا روی نیروهای موجود بود .ما می دیدیم که این
نیروها مختصر مقاومتی در برابر جمهوری اسالمی میکنند بعد پس مینشینند و
ارتباسشان هم محفوظ است.
هیچ وقت فراموش نمیکنم درست موقعی که آن تظاهرات مسلحانه مجاهدین
انجام رفت ما به شدت نگران روابطمان با «جنبش مسلمانان مبارز» و دیگران بودیم.
نشریه «امت» بالفاصله تعطیل شد .این نگرانی در رهبری حزب ایجاد شد که مبادا
اینها می خواهند به مجاهدین بپیوندند و آن مشی را در پیش بگیرند! شبانه من و
پیما با هم قرار ذاشتیم  .سی مذاکری ای که با پیما انجام دادیم ،دیدم نه  ،اصال
خوشبختانه اینها این نگرش را ندارند« .امت» را به این بهانه تعطیل کردند که «حوادث
خیلی سریع رخ میدهد و امکان تحلیل واقعی و صحیو وجود ندارد ،برای اینکه
مرتکب اشتباهی نشویم  ،انتشار امت را متوقم کردیم » .در واقع یک مقدار پا پس
کشیدی بودند برای این کار .یعنی نه اینکه ما اینها را رها بکنیم .



قبو است  .چرا طرفشان نایستادید؟

۶1۴



برای اینکه میدانستیم نمی تواند نیرویی در مقابل این نیروی ظیم باشد  .ما معتقد

بودیم که به قول رحسا طب ی  ،داستان نبرد«که بَر کِه» در درون قدرت وجود دارد.
باید انعطاف نشان داد و از آن نیرویی حمایت کرد که در جهت منافع مردم حرکت
میکند.



فکر نمیکردید بعد از حهف آنها به سراغ شما بیایند؟! شما را هیچ وقت خودی

نمیدانند؟


چرا این را صریحا فته بودند که شما تودیایها را آنقدر زیر فشار می ذاریم و

می چالنیمتان که مجبور شوید اسلحه به روی ما بکشید و آن وقت همان کاری که با
مجاهدها کردیم با شما هم میکنیم!
یعنی بالصراحه این مطلب را می فتند!!

 هادی غفاری هم در دانشگاه گیالن این را گفته بود که آنقدر پا روی دمتان
میگهاریم تا چنگ توی صورتمان بیندازید!

 این روش شناخته شدی اینهاست .ما دقیقا این را میدانستیم .



پس چگونه امیدوار بودید؟ شما در واقع خواستید با قدرت یک پیوندی برقرار کنید

تا بتوانید در فرایندها نقش تسهیلگر و هدایتگرایانه داشته باشید .اما آنها هیچ سابقه
خوشی نشان نمیدادند و هیچ جای امیدواری نبود!
بر حسب تجربیات اندک خود ما  ،افرادی چون ما که به فکر استحاله انجمنهای
اسالمی افتادند و به عنوان افراد غیرخودی به آن وارد شدند  ،به عینه تمامیتخواهی
نیروهای مههبی را دیدند!
حاال شما با جمهوری اسالمیی که هر روز حرکتهای تمامیت خواهانهاش را ادامه
میداد و امیدی هم نبود  ،چطور میخواستید کنار بیایید؟ با کسانی که به طور علنی به
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شما حمله میکردند و چنگ و دندان نشان میدادند؟

 ببینید ،تجربۀ شما مربوط به سالهای اواخر دهۀ هفتاد و اوایل دهۀ هشتاد است .
یعنی دورانی که در حاکمیت د ر ونی اساسی انجام رفته و به هیچ وجه قابل قیاس
با سالهای  1۳5۸تا  ۶1نیست .من باز هم می ویم؛ ما نمیخواستیم پیوندی با قدرت
بزنیم  .ما در درون این قدرت ،نیروهای بهتری را جستجو میکردیم که در ارتباط با
آن  ،شاید قشری ترین و اقتدار راترین وامل قدرت را تحت نوان همان پیکار «که بَر
که» یواش یواش پس بزنیم  .هر انقالبی هم این سور است  .مجموع نیروهایی که در
حاکمیت قرار می یرند کامال یکدست نیستند  .هم نیروهای ترقیخوای و هم نیروهای
قدرت سلب درونش هست.
امروز هم به میزان رقیقتری ما شاهد همین مسئله هستیم که ینا همین بحث «کِه
بَر کِه» در حاکمیت جمهوری اسالمی هست .شما به سور ملموس میبینید موضعی که
علویوبار می یرد ،مًال با موضعی که عسگ روال ی و رمی محبیا می یرد به کلی
متفاوت است .آیا ا ر در موقعیتی قرار بگیرید که همه اینها در حاکمیت باشند -حاال
اتفاقا اینها نیستند – شما سعی نمی کنید برای آن منتجته کلی که جهت حاکمیت را
تعیین می کند ،با آن نیروی ترقیخوای درونش ،همراهی و همگامی بکنید؟





اما کسان دیگری را هم تنها نمی گهاریم!

نه  ،نه ! ما تنها نمی ذاشتیم .ما کامال با اینها رابطه داشتیم  .منتها همواری به ایشان

می فتیم شما نیرویی نیستید .
یکی از باورهای حزب و فعالیتهایی که به سور مستمر انجام می داد  ،پیوند و
ارتباسی بود که با نیروهای سالم موجود جمهوری اسالمی ایران داشت :ارتباسش با
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«جاما» « ،حزب ملت ایران»  ،مجمو ه اسراف بازرگا ،آقای ربورلفضل حکیمی و
برادرش که در نخست وزیری کار میکرد ،ما همواری مینشستیم بحثهایی
میکردیم .
دیگری بحثهایی بود که در رهبری حزب درباری مشی ا الم شدی حزب داشتیم .
چنین نبود که رهبری حزب یکدست سرفداری کند .ما چه قدر کوشیدیم تا اصطالح
«خط امام» را که به کار بردی میشد و االن هم شما به کار بردید و کیا هم به کار می
برد ،به «خط مردمی و ضد امپریالیستی امام» تبدیل کردیم .یعنی آن بخشی از خط
امام که جنبه مردمی و ضد امپریالیستی دارد و حب وو ا را ر از این بخش حمایت
میکند .خط امام چیزهای دیگری هم دارد.



توی حزب گروه هایی بودند که خط امام را همین جوری بیان بکنند بدون هیچ

باز خوردی؟


یکی از لل اساسی به وجود آمدن شعبه بازرسی و رسید ی توسط کمیته

مرکزی حزب  ،همین مسئله بود  .ما بارها با رفقای حزبیمان برخورد می کردیم که
می فتند ما سرفدار خط امامیم! در حالی که ما می فتیم «خط مردمی و ضد
امپریالیستی امام».با «خط امام» فرو دارد .یعنی آن بخش را ما قبول داریم و بخش
دیگر را قبول نداریم  .هم نان که وقتی به قانون اساسی ر ی دادیم روی مسئله
«والیت فقیه» فتیم که این اصل خطرات بزر ی را ایجاد میکند .امیدواریم که تا وقتی
امام در قید حیات است از این اصل سو استفادی نشود و بعد از آن این اصل سی یک
متممی تصحیو بشود .یعنی نکات ریزی توسط یک حزب سیاسی مطرح می شود که
توسط سازمانهای سیاسی دیگر اصال به آن توجه نمیشود .
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البته در مورد «والیت فقیه»خیلی سازمانهای دیگر حرف زدند ،خیلی مخالفت شد.

 سازمانهای دیگر اصال قانون اساسی را نپذیرفتند و به آن رای ندادند.





گفتند والیت با مردم است.

و بعد که فدایی ها پذیرفتند ،بر همان نکته ای که حزب تکیه کردی بود  ،یعنی«اصل

والیت فقیه» آنها هم تکیه کردند .اما نکته این بود  :ا ر چپ میخواست حضوری
داشته باشد و بعد از این غیبت چندین و چند ساله با تودیهای مردم ارتباسی پیدا کند،
بایستی فعالیت اقالنهتری میداشت .باید حضور لنی میداشت .بنابراین باید مشیی
اتخاذ بکند که از لحاظ قدرتمندان مملکت و قانون کشور  ،بتواند حضور داشته باشد.
با وجود این با انواع و اقسام مشکالت مواجه بودیم .بارها روزنامه و سرانجام
دف ترمان را بستند .ببینید! چنین نبود که ما متوجه قضیه نباشیم .اصال جلو چشممان
اتفاو میافتاد  .همین شیا معروفی که جلو حزباللهیها رای میافتاد و همه جا را به
هم میزد...



هادی غفاری ؟

 همه روزی ها ی غفاری با یک دی حزب اللهی جلو دفتر حزب می آمدند و شعار
میدادند «حزب فقط حزب اهلل ،رهبر فقط روح اهلل» .
معهذا حزب دوباری در روزنامه «نامه مردم» درباری سرنوشت نبرد «کِه بَر کِه»
مینوشت و تاکید میکرد که ما در درون رهبری جمهوری اسالمی نیروهای
روشنبینی را میبینم که در این پیکار تالش میکنند و ما میکوشیم که این
روشنبینان پیروز شوند  .و ارتباسمان را هم با آنها زیاد میکردیم .حتی کار به جایی
۶1۸

رسید که برای ابراز این مطالب از د وت تلفنی آقای بهشتی استقبال کردم و قرار شد
دیداری با هم داشته باشیم.
فت :بهبه آقای عموای!! ما مدتهاست که با اسم و سوابق شما آشنا هستیم.
تشریم بیاورید!
فتم :کجا بیایم؟
فت  :به دفتر «حزب جمهوری اسالمی».
فتم :جای دیگر نمی شود؟
فت  :تشریم بیاورید اینجا چه اشکالی دارد؟
فتم  :بله میآیم .
رفتم سر چشمه ـ همان جایی که بعدا منفجر شد ـ این جما ت همین جور خیری ما
را نگای می کردند  .اصال مًل جن و بسم اهلل که از هم فرار میکنند! ما را بردند دفتر
ایشان  .آقای بهشتی آمد و با ما یک معانقهای کرد و...





عجب عمل شجاعانهای کرد!!

نشست و فت  :چه جب آقای عموای ؟! من شنیدی بودم شما به دیدار آقای

هاشمی میروید ،به دیدن آقای منتظ ی میروید ،منتظر روزی بودم که با هم
دیداری داشته باشیم .
فتم  :آخر ظاهرا شما در دستگای قضایی سرتان خیلی شلوغ است .
فت  :نه آقا حاال باالخری صحبتی باشد.

 این ما چه سالی بود؟
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پس در حقیقت متلکی هم به او انداختید که سرتان خیلی شلوغ است!

و من در آغاز راجع به پیامدهای یک انقالب مردمی صحبت کردم که :آقای بهشتی

ببینید! واقعیت این است که مردم از دیکتاتوری زمان شای به جان آمدی بودند ؛
بسیاری از مردم اصال آمریکا را نمیشناختند .اصال نمیدانستند مستشاران آمریکایی
در ایران چه کار می کنند .شاید این را روشنفکران میدانستند ،ولی آن انبوی مردم که
به خیابان میآمدند و تظاهرات میکردند ،اصال نمیدانستند چند تا مستشار آمریکایی
در ایران هست ،اصال نمی دانستند «پیمان سنتو» یعنی چه؟ ولی آن فشار و آن بسته
بودن جامعه و اینکه نمی توانستند آزادانه حرفشان را بزنند و آزادانه دور هم جمع
بشوند ،رنجشان می داد .اولین آ ار یک نظام سرکوبگر آن دیکتاتوریاش است که
ا مال میشود  .آیا واقعا انقالب یکی از اهدافش از بین بردن این خصیصه نبود؟
فت :بله بله!
فتم  :پس این یعنی چه که دفتر حزب را آمدند اشغال کردند  ،روزنامه را رفتند ،
همه وسایل ما را از آن باال ریختند پایین؟! حتی برای اینکه آبروریزی بکنند  ،شیشه
داروی آنتیاسید یکی را فتند داروی جلو یری از حاملگی است!! آیا این شرم آور
نیست؟! اینها چه کسانی هستند که دارند این کارها را می کنند ؟!
فت :اینها نمیتوانند نیروهای انقالب باشند!
فتم  :آقای ها ی غفاری آیا مورد تایید شما هست یا نیست؟!

 پس چرا استارالیت را به او داده بودند؟
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آن موقع هنوز کارخانه استارالیت را نگرفته بود .بعدا...





خوب تایید شد که ...

بله آن موقعی که تقسیم اموال شد  ،به هر کدامشان سهمیه ای رسید  :الستیک دنا

به محمد اب ی رسید ،استارالیت به این یکی رسید ،به جنتی یک چیز دیگر رسید که
همپیمان با الستیک دناست.
به هرحال  .فت که آقای عموای متاسفانه ما هنوز امکان ملی کردن قانون
اساسی را پیدا نکردیایم .به شما اسمینان میدهم وقتی که توانایی اجرای قانون
اساسی را پیدا کنیم  ،آن وقت تمام این مسالل منتفی میشود .آن وقت آزادی بیان ،
احزاب... ،
فتم حرفهای زیبا را همه به راحتی میتوانند بزنند ،به خصوص آقایان که
دستی در منبر دارند( .شروع کرد به خندیدن فتم بله آقای بهشتی آن زمانی که ما
در زندانهای برازجان و ادل آباد و قصر بودیم ،آقایان سر منبرهایشان بودند و به
قول یکی از آقایان که هنگام خداحافظی در زندان قصر به من فت که زندان این
جوری خوب است  .نه مًل مال شما! فتم یعنی چه؟ فت «آدم دو مای زندان بگیرد،
برود بیرون ،منبر  100تومانش بشود  200تومان  .ولی شما چی؟ تا ابد نشستهاید تو
زندان! »
در واقع این آن بهایی است که ما به خاسر مبارزاتی که کردیم  ،داریم می پردازیم
و یک دی به نام حزب اهلل میریزند دفتر و اصال امنیت ب ههای ما را به خطر
می اندازند! حاال ما نه فقط آزادی بیان نداریم  ،آزادی حیات و زند ی هم نداریم  .من
به وزارت کشور نوشتم که یا شما امنیت ما را تامین کنید و نیروهای مسلو بگذارید
یا اینکه بگذارید ما خودمان سالح حمل کنیم و از خودمان دفاع کنیم ! ولی مخالفت
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کردند .حاال من این مطالب را با شما در میان می ذارم .آیا ما نباید در این مملکت
واقعا امنیت داشته باشیم؟!
فت :ما هم نداریم!
فتم :شما این همه افراد مسلو دور و برتان هست ،چطور ندارید؟!
خوب ببینید! ما این کلنجارها را هم با اینها داشتیم  .ولی در ین حال واقم بودیم
برای اینکه دو نسخه روزنامه هم بیرون بیاید  ،چهار صفحه «پرسش و پاسا» بتواند
در دست همگان قرار بگیرد ،باید یک چنین رابطه ای وجود داشته باشد .با همه اینها ،
این به هیچ وجه ری خوردن با قدرت نبود .ما اصال رفتار سادی اندیشی نشدی بودیم
که ما می توانیم با قدرت ری بخوریم و اصال اهل این مطلب هم نبودیم .ما در درون
اینها نیروهایی را پیدا کردی بودیم که امید داشتیم شاید در روند تحوالت اجتما ی این
مملکت  ،این نیروها دست باال را بگیرند.
امروز هم در روند اصالحات همین است .ا ر ما از اصالحات هم حمایت کردیم ،به
همین سبب بودی است  .در دوران انتخابات سال  ،1۳7۶اغلب شاید تا پس از نیمه شب
اینجا مملو از دوستانی بود که برای رای دادن یا ندادن به خاومی ،مردد بودند .فتم:
ببینید رفقا! خیلی روشن است ،دو دو تا چهار تا  ،آقای خاومی در چارچوب اصل
والیت فقیه ،رلیس جمهور این مملکت خواهد شد .نباید رفتار هیچ توهمی بشویم.
ایشان هیچ معجزی ای نمی تواند بکند  .اما فضا را تغییر خواهد داد  .با پیشینه ملی
که از او سراغ داریم ،در فضایی که برقرار میشود ،ممکن است کسانی که حرفهای
آزادی خواهانه ای داشته باشند  ،بتوانند بیان کنند .روزنامه ها محدود به روزنامههای
قبلی نمیشود .حاال ا ر فقط یک «سالم» هست ،تعدادش بیشتر خواهد شد  .اما اینجا
هم روند «کِه بَر کِه» خواهد بود .این اصالحاتی که میخواهد پا بگیرد معلوم نیست
موفق بشود .چون آن نیروی اقتدار را ریشه تاریخی و منافع اقتصادی وحشتناکی در
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این جامعه دارد که تا پای جان برای حفظ و نگهداریاش میکوشد .برای حفظ اقتدار
و موقعیت خودش ،از آبرو ،حیًیت و همه چیز می ذرد!
امروز می بینیم که همین سور هم هست و با وجود اینکه بیست میلیون مردم به
ایشان رای دادند و پشتشان بودند ،نیروی اقتدار را چگونه اینها را میخکوب کردی!
ولی همان موقع هم من فتم که پتانسیل اصالح سلبان محدود است .مضافا اینکه االن
باد به پرچم اینها می خورد و بسیاری فرصت سلبها در این جهت ام بر می دارند
ولی وقتی مسالل سیاسی مطرح بشود ،مطمئن باشید که میدان را خالی میکنند! و
امروز میبینیم که «جبهه دوم خرداد» یکدست نیست و بین خودشان چه اختالفاتی
حتی در درون خود «حزب مشارکت» وجود دارد!
واقعیت قضیه این است  .اما این با ث نمی شود تا نیروی چپ که خودش نیروی
چندانی ندارد ولی اندیشه ترقیخواهانه ناب دارد ،نیروهای مسا دی را جستجو نکند
که می شود از آن برای پیشبرد قاید و نظراتش استفادی کند .این دقیقا همان تعریم
سیاست است  ،یعنی متحقق کردن آن ه که امکان پذیر است.
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بسیار خوب .ما وارد خرداد  ۵۹می شویم .از انقالب فرهنگی گهشـتیم  ،انتخابـات

مجلس راگهراندیم که در آن مجلسی با اکثریت «حزب جمهـوری اسـالمی» تشـکیل
میشود  .اختالفات روز به روز فزاینده بنی صدر رابـا مجلـس و حـزب جمهـوری
شاهد هستیم  .کنگره فداییان در همان موقع تشکیل می شـود و مـا شـاهد انشـعاب
بزرگی میشویم ،آن اقلیتی که با اشرف دهقانی جدا شد  ،انشعاب بسیار کمرنگـی
بود  ،اما در خرداد  ۵۹علناً فدایی دو تکه میشود و دو سازمان مجزا شـکل میگیـرد .
یکی از این سازمانها از آن حالت چریکی خود بیرون میآید و مقـدار زیـادی مواضـع
حزب را تأیید میکند  ،یا حداقل به خط مشی حزب توده نزدیک میشود .
دو نفر از وقایعنگاران اخیر (مازیار بهروز و مهدی پرتوی) اسـناد و تحلیلهـایی
دارند که حزب آدمهایی را می فرستاد داخل گروههای چپ ،هم برای کسب اطالعات
و هم برای تبلیغ خط مشی حزب یا سعی در انشعاب و جدایی در این گروهها !
با توجه به اینکه شما در زندان خیلی با این نیروهای جوان – از جمله فداییها  -آشنا
بودید  ،به نظر می رسد یـک بخشـی از ایـن ماموریـت یـا پروسـه را شـما راهبـری
میکردید یا مثالً در مورد «حزب دموکرات کردستان» یا ...؟ آیا ایـن تحلیلـی را کـه
آقایان دارند شما قبو دارید؟

 ببینید! ترویج و تبلیغ  ،یکی از کارهای اساسی است که هر حزب سیاسهی در قبهال
نگرشش نسبت به مسالل اجتما ی انجام می دهد .حب وو ا را ر در پهی بخشهی از
بحث سیاسی که با چریکهای فدایی از سالها قبل داشت  ،بعد از حضور لنی  ،چهه
توسط حزب و چه توسط «چریکهای فدایی خلق ایران» ،یک رابطۀ تنگاتنکی با هم پیدا
کردند .تعدادی از ب ه ها در دانشگای با هم برخورد پیدا می کردند ،برخی از ب هههای
بخش کار ری در کارخانه ها با هم مواجه می شدند ،اصال یهک آشهناییهایی وجهود
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داشت که در خیابان ها افراد با هم برخورد می کردند ،صهحبت مهی کردنهد .در واقهع
حزب ا تقاد بر این داشت که فداییان خلق ـ که ما نمونههای بهارزش را ههم در زنهدان
داشتیم ـ مجمو های از جوانهان صهادو ،شهجاع و باصهفایی اسهت کهه رایشهاتی بهه
مارکسیسم دارند ولی به انهدازی کهافی از مارکسیسهم نمیداننهد .و بها توجهه بهه ایهن
روحیهای که این جوانان دارند ،همین کار ترویجی و تبلیغهی کهه توسهط حهزب انجهام
می یرد ،حتما به مر می رسد .به خصوص اینکه فداییها از ا تبهار قابهل تهوجهی در
جامعه برخوردار بودند و جوانان زیادی به سرفشان هرایش داشهتند و پیوسهتن ایهن
جریان سیاسی به حزب ،برای حزب خیلی قابل مالحظه بود و اهمیت داشت.
اینکه آقای مازاار به وز یا مهدی پ ووی سعی کردند کوششهای حزب را بهه نهو ی
«رسوخ» جلوی بدهند ،به نظر من قلب ماهیت است! اصال یک حالهت زننهدیای بهه ایهن
کوششها میدهد!
روی منشعب از فهداییها ،تعهدادی از ب هههای فهدایی بودنهد ،کهه قبهل از انقهالب بهه
مواضع حزب رسیدند  .حتی حسین قلمبُ را فرستادند آلمان ه الیپزیک ه که آنجا ههم
دیداری با رفیق ما آقای کیانوری داشت و رهنمودهایی به اینها دادی شد که شما لیه
سازمانتان موضع نگیرید ولی نظرات خودتان را توضیو بدهیهد  .کهه تهورج آن کتهاب
خودش را نوشت و توضیحاتش را داد.
بنابراین در جریان انقالب  ،اینها کامال از فداییها جدا شدی بودند و حتی همهان موقهع
که رویهای مختلهم مکانههایی را مصهادری میکردنهد  ،اینهها ههم خانههای را پشهت
دانشگای تهران رفته بودند و به خاسرم می آید روزی من خانۀ ق بوا نژر بهودم کهه
یکی از آنها (ف اب ز صالحی آمد که همان موقع هم مًل چریکها بر سر وصهورتش
کالهی کشیدی بود که فقط چشمش پیدا بود .فتم چرا این جوری هستی؟ فهت  :آخهر
رفیق عموای ما نباید شناخته بشویم .فتم «چرا نباید شناخته بشوید؟! بیاییهد فعالیهت
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کنید .دارد انقالب می شود ،دنیا دارد زیهر و رو مهی شهود .خودتهان را از مهردم قهایم
نکنید! » به هر جهت فت  :در آن خانهه مقهداری اسهلحه داریهم حهاال تعهدادی پاسهدار
آمدیاند و بعضی ب ه ها می خواهند مقاومت کننهد .فهتم «اصهال چنهین کهاری نکنیهد!
سالحتان را بردارید و بیرون بیایید .این خانه مال شماها نیست .منتها سالحتان را بها
خودتان ببرید» .
خوب  ،ما تعدادی از این ب ه ها را در حزب داشتیم و توصیه من به آنها این بهود کهه
شما از لحاظ سازمانی از چریکهای فدایی جدا شدیاید ولی روابط دوستانه تان را بها
آنها حفظ کنید .شما در دانشگای و جاهای دیگر با هم برخورد می کنید ،یها اصهال یهک
آشنایی ها و دوستی های قبلی با همدیگر داشتید ،هیچ دلیل ندارد جدا بشوید .چه بسا
آنها هم فردا پس فردا قدم به همین راهی بگذارند که شما آمدید  .ا هر ههم نهه ،بهه ههر
حال نزدیکترین سازمان سیاسی به حب وو ا را ر  ،چریکهای فدایی هستند.
اما من فراتر از این توصیۀ کلی  ،یک مأموریت اختصاصی به یکی از اینها دادم .چهون
واقعاً با شناختی که از فداییها در زندان داشتم و مناسهباتی کهه بها اینهها پیهدا کهردی
بودم ،میقاً به اصالت اینهها ا تقهاد داشهتم .ب هه ههایی کهه حاضهر بودنهد همهه نهوع
هزینهای به خاسر آرمانشان بپردازند!! منتها آدمهای کم تجربه ،ولی جسهور و شهجاع
بودند .ا تقاد داشتم که با توجه به صداقتی که این جوانهها دارنهد ،ا هر واقعهاً انهروی
ذاشته بشود و یک کار سیستماتیکی روی اینها انجام بگیرد ،نتایج ارزندیای بهه بهار
خواهد آمد .بنابراین من فراتر از این توصیه کلی  ،یک مأموریت اختصاصی به یکی از
اینها دادم.
رفیقی ازهمین روی منشعب از فداییان خلق به نام ربورلحسن خفیب بود کهه در بهین
رفقا به نام رحمت از او یاد می کردند .خفیب و هم نین مهدی سوام را سهال 1۳50
در زندان قصر دیهدم .سهاواک در کهوی بهه اینهها مشهکوک مهی شهود و دستگیرشهان
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میکند .مهدی را یکی دو روز نگه داشته و آزاد کردی بودند .به رحمت یک سال حهبس
دادند ،هیچ چیز از او ندیدی بودند .چیزی نداشهت .خفیوب در زنهدان خیلهی دسهت بهه
صا بود .اصال چهرا خودش را نشان نداد .هیچ کس نفهمید این چه کاری اسهت .و بهه
همین لت هم یک سال بیشتر زندانی نشهد .بیهرون کهه رفهت بعهد معلهوم شهد کهه از
چریکهای فدایی است و در خانۀ تیمی و ...و بعد هم همرای با روی منشعب بهه حهزب
پیوستند.
من به خفیب فتم که «با توجه به سابقه ای که تو در میان فداییها و دوستی نزدیکی
هم که با مهدی سام داشتی ،یک قرار برنامهریزی شدی با سام بگهذار کهه هفتههای
یک بار در روز و سا ت و جای معین همدیگر را ببینید تا ههر نظهری آنهها نسهبت بهه
نامۀ مردم و فعالیت حزب ـ چه انتقاد ،چه تأیید ـ دارند ،بشهنوی و تهو ههم میتهوانی از
جانب حزب  ،هر نظری در بارا روزنامه کار  ،مقاالتش و نگرش فهداییان و  ...داشهتی
مطرح کنی  » .خفیب با سام در میان می ذارد و او قبول میکند.
البته آن زمان در میان برخی از رفقای ما در حزب یک نگرش منفی هم وجهود داشهت
که پاری ای حرکات فداییها را ب گانه و تندروی های چنین و چنان ارزیابی میکردند.

 کی مثال؟

 مًال کیوم ث زرشناس ،یا بیشهتر ب هه ههایی کهه پهیش از انقهالب اروپها بودنهد و
شرایطشان بسیار فرو داشت با آن محیط پرصفایی که در زندان بین ما و ب هه ههای
دیگر پدید میآمد و امکان می داد تا ما واقعاً بتوانیم حرفهایمهان را بها ههم در میهان
بگذاریم  .به مان من رفقای ما در اروپا نمی توانستند فضا سازی بکننهد و یهک بحهث
معقول سیاسی با هم داشته باشند .بیشتر در یری و نفی یکهدیگر بهود .بهه خصهوص
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اینکه تجربه برخورد با ب ههای «سازمان انقالبی » را داشتند که در نگرششان نسهبت
به چریکها هم تا یر می ذاشت و آنها را تندرو ،چپ رو و ...می دانستند.
خههوب مهها چقههدر کوشههش کههردیم کههه ایههن اصههطالح «چههپ نمهها» را کنههار «چههپ رو»
ذاشتیم .فتیم چپ روها آرمان رایاند ،معتقدند ،منتها تنهدروی مهی کننهد .امها چهپ
نماها صداقت ندارند .خودشان را این ونه نشان مهی دهنهد .مها در هروی «فلسهطین »
نمونه هایش را دیدیم  .واقعاً برخی از آنها چهپ رو بودنهد ولهی تعدادیشهان چهپ نمها
بودند .مًال رحمد صبوری که واقعاً چپ نما بود ،اولین وهله جا زد.





احمد مائو؟

بله ،واقعاً شما نمیدانید ما در شرایط معینهی توانسهته بهودیم امتیهازات زیهادی از

رلیس زندان برای زنهدانیان بگیهریم .او و دو سهه نفهر دیگهر ( رکنوی و مجوابی و ...
قلدری هایی در مقابل رلیس زندان کردند  .از جملهه غهروب یهک روز ،سهر رد رلهیس
زندان آمد توی حیاط یک دوری بزند  .اینها هیچ نگهای نکردنهد  .نهه سهالم لیکهی نهه
چیزی .به رلیس زندان هم که از همشهری های ما و به اصطالح «داشی» بود برخورد.
رفت جلو آنها و فت «آقایان چه کاریاند؟!» اینها یکباری موش شدند ! مهن دقیقها نهاظر
این مسئله بودم که رلیس زندان همینکه این را فت  ،اینها پا شدند و سهیا ایسهتادند.
در حالی که ما خیلی راحت برخورد می کردیم .درست است که ما از موضع باالیی بها
این زندانبانها برخورد می کردیم  ،ولی نه موهن  ،نه سهوری کهه برخهورد بهه وجهود
بیاورد .اینها اول یک چهرا خیلی خشنی می رفتند ولی بهه محهض اینکهه زنهدانبانها
تندی میکردند ،یکباری وا میدادند .و در قلمرو سیاسی هم همینسور بودند.
مًال ما خیلی زود کسانی مانند محمدرضا (ممی شالگونی را در کمونمهان پهذیرفتیم.
ولی در مورد کسانی مًل رحمد صبوری فتیم «دست نگه دارید ،داد اهتان را بروید ،
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ببینید وضع چه می شود .پس از آن بیایید » .که به این خاسر چند نفر از کمون ما جهدا
شدند .اصال فتند چون اینها رایش «چینی» دارند شما نمی پذیرید .فتیم «خهود شهما
هم که رایش چینی دارید و می بینید که با سیب خاسر شما را پذیرفتیم و داریم با ههم
زند ی می کنیم! نه  ،اینها یک جلویههای منفهی از خودشهان نشهان دادی انهد .بگذاریهد
داد اهشان را بروند ،بعد تصمیم می یریم » .و رفتنهد داد های و دیهدیم چهی از آب در
آمد!
تجربه نشان داد  ،ب ههایی از روی «فلسطین» که متا ر از نظر ایهای چریکها بودند
 ،واقعاً ب ههای خوبی از آب در آمدند  .مًل همین ممی شوالگونی  ،ناصو کاخسواز،
روو صلحدوست ،سلفا زر ا و  ...ب ههای خوبی بودند  .ولی آن تعهداد ب هههایی
که رایشات مالولیستی داشتند و واقعاً مردش هم نبودند که بخواهند آموزیهای مائو
را به کار ببرند ،فقط می توانستند ادای همان کهت یقهه بسهته موائو را در بیاورنهد! و
دیدیم که خودش و هر دو سه نفری که دور و برش بودند  ،واقعاً همین جهوری از آب
در آمدند!
خوب  ،من این شرح را دادم برای اینکه صرف نظر ا زمواضع سیاسهی  -ایهدلولوویک
این جوانها  ،خصوصیاتشان  ،برخوردشان با مشکالت روزمهرا زنهدان ،توقعاتشهان
از زند ی و آمادی بودنشان برای مواجه شدن با دشواریها  ،چیزههایی بهود کهه نظهر
من را می رفت و روی این مسالل حساب باز می کردم .و وقتی هم که بیرون آمهدم
،اصوال این نگرش را به چریکها داشتم.
پس از انقالب هم همان ب ه های فدایی پیش من آمدند و فتند « آقای عموای! ب ه هها
بفحاای را محاکمه کهردی و مهی خواهنهد ا هدامش بکننهد  » .بفحواای در میهان ایهن
ب ههای روی فلسفین  ،ب ۀ خیلی زبلی بود .واقعاً خیلهی تیهز بهود .امها بُریهد .یعنهی
فراتر از ظرفیت خهودش جلهو رفهت و نتوانسهت ادامهه بدههد .شهروع بهه همکهاری بها
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زندانبانان کرد .زمانی که بیژ جبنی و دوستانش اوین بودند ،بفحاای را ای هاهی
به زیر هشت احضار میکردند  .زندانیها معتقد بودند کهه او مهی رود هزارش داخهل
زندان را می دهد .بعد که بیژ و رفقایش را تحت نوان اینکه می خواستند فرار کنند،
به لوله بستند ،ب ههای چریک معتقد بودند که مرا زارشاتی بودی که بفحواای بهه
آنها دادی!
و حال آنکه آنها هزار تا مأمور داشتند! و بعد اصال چشم آنها به چیز دیگری بود .ایهن
نبود که بیژن در داخل زندان با کی می ردد ،با کی نمی ردد .اینها بهه نهوان سهران
جنبش چریکی در جامعه ایران معرفی شدی بودند .مدت حبسشان هم سهوری بهود کهه
داشت تمام می شد .آن دوخیمان می خواستند این فداییها رهبر نداشهته باشهند .ایهن
بود که توسئه کردندو آنها را کشتند  .ب ههای باشخصیتی بودند  .آن مدت زندانی هم
که کشیدی بودند ،خیلی ا تبار و حیًیت پیدا کهردی بودنهد  .فراتهر از آن زمهانی کهه بهه
زندان آمدی بودند! سبیعی بود که تحملشان نکنند و از بینشان ببرند.
حاال ،ب ه ها اینجا بفحواای را یهر آوردی و بهردی بودنهد بهه ستادشهان  -در همهان
خیابان دهکدی (میکدی  -و محکوم کردی بودند! که این دو نفر آمدند که رفیق عموای ،
مسعو بفحاای را می خواهند ا دام بکنند .فتم  :شوخی نکن ،حرف است؟! فت :نهه
نه باور کن! جدی ایستادی اند و می ویند خون بیژ  ،خون حسن!
ما پا شدیم رفتیم آنجا .با رمی و تعجب پذیرا شدند .یکی دو تا از ب ه هها را دیهدم و
فتم یک چنین کاری را نکنید .فتند :نه  ،هنوز به این نتیجه نرسیدی ایم ولی بعضهی از
رفقا اصرار دارند که باید ا دام شود .فتم  :نه ،آنها را قانعشهان بکنیهد .چنهین کهاری
نکنید! ولش کنید برود .کاری به کارش نداشته باشید .وقتی  ،ا ر شرایط تغییهر کهرد و
یک داد ای صالحه ای وجود داشت ،محاکمه و معلوم می شود که چه کار کهردی ،شهما
حدس میزنید  .خون بیژن را ردن او می اندازید در حالیکهه ههزار امهل دیگهر ههم
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بودی .اصال آنها اینقدر مأمور داشتند که حد و حصر نداشت .به الوی ،شناخت بیهژن ،
احتیاجی به مسعو بفحاای نداشت.
به این ترتیب ،این مسئله منتفی شد .بعد آنجا بهه مهن فتنهد کهه «رفیهق عمووای شهما
همینجا بمان! شما اصوال مال ما هستید! » من خندیدم و فتم« آری  ،شما هم مال مها
هستید! » یعنی این رابطۀ دوستانه وجود داشت.
با این نگهرش ،مهن ایهن مأموریهت را بهه ربورلحسون خفیوب دادم .او همهه هفتهه یهک
یادداشت خالصهای در بارا مسالل و انتقادهای مطرح شدی  ،برای من مهی آورد .بعهد
از مدتی کم کم رهنمودهایی به او می دادم و آرام آرام ایهن یادداشهتها خیلهی جهدی
شد .آن زمان مهدی سام جزو مرکزیت فداییان نبود ولی بها مرکزیتشهان در ارتبهاط
بود .یعنی همان سور که رحمت (خفیب پهلوی من می آمد و مطالب را با یهک ضهو
کمیته مرکهزی مطهرح میکهرد ،سوام ههم ینهاً مهی رفهت بها مرکزیتشهان در میهان
می ذاشت .کم کم بحثها به جایی رسید که به خفیب فتم از قول من به مههدی بگهو
که « پیشنهاد می کنم یک مذاکری ای در سطو باالتر بین حزب و فداییها وجود داشهته
باشد » .و خهودم ههم در هیئهت دبیهران مسهئله را مطهرح کهردم .رفقهای مها از سهطو
مذاکرات ما خبر نداشتند .فقط کیانوری اسالع داشت که من یهک چنهین کهاری را دارم
انجام میدهم و ای اهی از من می پرسهید کهه خهوب  ،بها رفقهای چریکهت چهه کهار
کردی؟ به شوخی می فتم داریم پیش می رویم ،رویهم رفته خوب اسهت .و انصهافا
کیا هم در این زمینه مشوتو بود .تا اینکه من این پیشنهاد را مطهرح کهردم و رفیهق مها
کیانوری به جد تأیید کرد و فت که « اساسهاً سهطو مهذاکری بهین دو نفهر از دبیهران
حزب و دو نفر از مرکزیت سازمان باشد .پیشنهاد به سور مشخص این چنین باشهد و
هفته ای یک جلسه هم این مذاکرات انجام بگیرد » .مهدی نظر مسا د آورد .
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در همین زمان ما اسالع پیدا کردیم که در درون فهداییها یهک بحهث و فتگهوی خیلهی
جدی و داغ وجود دارد .پیش از آن هم در دانشگای ب ه های ههوادار مها بها ههواداران
آنههها برخههورد و تبلیههغ مههی کردنههد ک هه «شههما ا ههر واقع هاً بههه مارکسیسههم و جامعههۀ
سوسیالیستی ا تقاد دارید ،باید به حزب بپیوندید » .و کوشش مهی کردنهد یهک چنهین
کاری بکنند  .با پیشرفت مذاکراتی که مها در سهطو بهاالتر داشهتیم ،ایهن پیشهنهاد ههم
مطرح شد که رفقای ما تبلیغ به جداشدن نکنند .به کهس  ،کسهانی از فهداییها کهه بهه
نظر ایهایی نزدیک به دید ای حزب میرسند ،در سازمان فدایی بماننهد و دید اهشهان
را تبلیغ بکنند .چون با خالی شدن سازمان از کسانی که نظراتشهان بهه حهزب نزدیهک
شدی  ،فقط نظرات چریکی می ماند .بنابراین کسانی که دارای نظهرات سیاسهی مًبهت
نسبت به حزب هستند همان جا بماننهد و نظراتشهان را بها رفقهای خودشهان در میهان
بگذارند .این روش ،روش بسیار خوبی بود.
شاید در اشاراتی که مهدی پ ووی یا مازاار بهو وز داشهته انهد ،ایهن جنبهه را حالهت
نفوذی و  ...تلقی کهردی انهد؛ کهه اصهال ایهن سهور نبهودی! مها تهودی ای بهه میهان آنهها
نفرستادیم  ،بلکه از فداییهایی که به مواضع حزب رسیدی بودند و می خواستند سرف
حزب ما بیایند  ،خواستیم که در سازمان خودشان بماننهد .و نظراتشهان را بها رفقهای
خودشان در میان بگذارند .و به ا تقاد ما این مسئله کمک می کند تها بدنهه بهه رهبهری
فشار بیاورد و از رهبهری بخواههد ایهن موضهوع را بهه نهوان مسهئله روز در درون
سازمان به بحث بگذارد .و به همین لت بود که شاهد یک چنین بحًی بودیم.
همان زمان اسالع پیدا کردیم که نشستهای رسمی در درون سازمان انجام می یهرد.
بهویژی نشست ستردیای که روی مسالل مشخصی بحث میکنند  .مها خبهرش را بهه
صورت کلی از سریق همین رفیقمان دریافهت کهردیم .امها ایهن کهه بحثهها حهول چهه
مساللی می ردد ،اسهالع نداشهتیم .یکهی از رفقهای فهدایی بهه مها اسهالع داد کهه شهرح
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بحثهایی که در آن نشست انجام رفته  ،در فالن چاپخانه در حال تکًیر است .این را
من اسالع نداشتم .این خبر به کیو (کیوم ث زرشناس رسیدی بود که او هم بالفاصله
خبر را به رفیقمان کیانوری دادی بود .به او ماموریت می دهند که یکی را بفرسهتید تها
یک نسخه اش را از چاپخانه بردارد  ،بیاورد! همین کار انجام می شود .هنگام خروج ،
یکی از فداییها او را می بیند و می یرد و معلوم می شود از ماست!
باور کنید من وقتی از آن نسخه مطلع شدم ،فقط ماندی بهود بها کیوا و کیوو و ...کتهک
کاری کنم!! در حالی که خود فداییها یهک نسهخه اش را از سریهق خفیوب بهرای مهن
فرستادند! به رفقای خودمان فتم آخر این آرسن لوپن بازیها چیست که مهی کنیهد؟
آخر فعالیت حزبی با این ونه کارها مغایرت دارد! ما برای اینکه ا تماد جلب کنیم باید
از این ونه کارها بپرهیزیم .ا ر حرف ما حرف حق است ،آن را به بحث بگذاریم .ا هر
آنها هم حرف حسابی دارند  ،با ما در میان بگذارند .این که یواشکی برویم یک چیهزی
از آنجا بلند بکنیم ،آخر این کار ما نیست!
خوب  ،مًهل اینکهه مهن یهک مقهدار از آن خهط قرمهز ذشهتم  .بعضهی وقتهها شهما
میخواستید چهرا عموای را ببینید.



پس  ...باهوش هستید ...دقیقا همین را می خواستم ...پـس بحثهـا اینقـدر هـم

یکدست نبود.

 بله ،بحثهای بسیار جالبی در نشست ایهن دوسهتان فهدایی مها انجهام رفتهه بهود.
بحث ها دقیقا نشان می داد که دو خط فکری در درون سازمان بهه مهوازات ههم پهیش
میرود ؛ یکی هم نان پر رنگ روی موضع چریکهی ایسهتادی ،یکهی نهه ،کهامال نگهرش
حزبی درونش هست .در روند این جریانات  ،داسهتان (اقلیهت  ،اکًریهت پهیش آمهد و
مهدی سام هم با آنها رفت.
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 رفت اقلیت شد .بعدا هم تصفیه اش کردند  .سـا  ۱۳۶۲هـم از اقلیـت اخـراجش
کردند.



او باز یک اقلیت دیگری را به وجود آورد .اقلیت خیلی تکه پاری شد .اکًریت هم سهه

پاری شد .تعدادی با مصففی مدنی رفتند ،یک دی هم با علی کشتگ رفتند ،بعهد اینهها
ماندند .به هر حال با جداشدن سام  ،مصففی مدنی در ارتباط با ربورلحسن خفیوب
قرار رفت .و کامال معلوم بود که نوع بحثها مالیمتر شدی  .معلوم بود شخصیتی کهه
این ارتباط را برقرار و با نظراتش ایفای نقش مهی کنهد ،بسهیار تواناسهت! ربورلحسون
خفیب ب ۀ بسیار باهوش و بسیار ورزیدی  ،از آن اصفهانی ههای واقعهاً کارکشهته و
زرنگ بود و از ب ه های سازمان هم شناخت کافی داشت و خیلی به دید من نسبت به
«سازمان» و چهریهای آن کمک می کرد .در این جریان بود که سهازمان مهوافقتش را
در بارا این که در سطو باالتری فتگو انجام بگیرد  ،ا الم کرد.



یعنی بعد از انشعاب بود که موافقت برای مهاکره سطح باالتر مطرح شد؟

 بله ،بله .خوب ،در هیئت دبیران ما مطرح شد ورفقای ما به اتفهاو آرا تأییهد کردنهد
که من و کیانوری از سرف حزب باشیم  .رفقای فدایی پیغهام دادنهد کهه «مها پیشهنهاد
میکنیم که محل مذاکرات را ما تعیین کنهیم » .فتهیم بسهیار خهوب شهما تعیهین کنیهد،
آدرس بدهید ما هم میآییم .فتند «نه  ،ما با ماشین می آییم شما را می بریم » .فتهیم
«بسیار خوب » .ماشین آوردند و من و کیانوری را بردند.
کیا یک نگاهی به من کرد و فت آخر این جوری که  ...ما در سطو برابهر اقهال ...فهتم
کیا جان تو روحیات این ب ه ها را نمی شناسی .حاال بیا برویم خواهی دید که...
۶۳5

 خواهی دید که نتایج بهتری خواهد داد.

 بله ،ببینید من هیچ وقت پابند به این مسئله نبودم که حب ووو ا راو ر یهک حهزب
چهل ساله ،پنجای ساله ،شصت ساله است و باید مًل یهک آقها بهزرگ بها آن برخهورد
بکنند و سازمان فدایی یک جریان دی – دوازدی سهاله و همهه شهان ههم جوانانهد .نهه،
اصال .من به ارزش حزبی قالل هستم ولی نه در این ظواهر ،نه در این تشهریفات .ا هر
موضع ،موضع اصیل است  ،در فتگو رای خودش را بهاز مهی کنهد و ملکهرد مها ههم
میتواند تا یر بسزایی داشته باشد .ا ر من بخواهم به صورت آقا بهزرگ بها آن رفیهق
فداییام برخورد کنم که جوان است ،احساسات خاصی دارد ،حتی انتقاداتی نسبت بهه
حزب و نسبت به منِ باسابقه دارد و همواری انتظار داشهته باشهم مهن را ساق هه بهاال
بگذارد و  ...خوب معلوم است از همان اول در این زمینه  ،رای را داریم سد می کنیم.
تا حدودی یک چنین نگرشی میان برخی رفقای ما بود .به همین لت من اصال در ایهن
مذاکرات  ،رای نمیدادم که دیگران دخالت داشته باشند .و اسمینان داشتم که رفیهق مها
کیانوری به زودی جو مذاکری و روحیه این ب هها دستش میآید.
مشغول بحث و صحبت شدیم .دربارا بازماندی آن نگرش چریکی ،آن نگرش «موتهور
کوچک و موتور بزرگ» ...

 نظریات مسعود احمدزاده
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 بله ،که کیا اشاری کرد «ا ر چه ما اسالع داریم که رفقا به این تهز بهاور ندارنهد و بهه
همین لت هم میخواهند یک فعالیت سیاسی در جامعه بکنند ،ولهی روحیاتتهان همهان
(موتور کوچک  ،موتور بزرگ است!
واقعیت این است که هر دوشنبه یک جلسه با این رفقا داشتیم که مهدی و ف خ شرکت
می کردند .بعد از مدتی مهدی وض شد و جمشید طاه یپور آمهد .روزنامهۀ «کهار»
هم بیشتر زیر نظر جمشید در میآمد و او به اصطالح مسئول تئوریکشان بود.
به هرجهت ،ما همینسور که پهیش مهیرفتیم بحثههایی در مهی رفهت کهه بیشهتر بهه
صورت رفع اشکال بود .پایان جلسه احساس ما ایهن بهود کهه ایهن بحهث معهین دیگهر
روشن شدی و هیچ اشکالی در آن نیست .دوشنبه بعهد کهه مهی آمهدیم مهی دیهدیم کهه
دوباری همان مطالب مطرح می شود .چند بار که این مسهئله تکهرار شهد ،بها رفقایمهان
مطرح کردیم که :ببینید ،احساس ما این است که شما از اینجها قهانع مهی رویهد ولهی
وقتی بر می ردید  ،ابهامات از نو زندی شدی  .یا مطالب را درسهت منتقهل نمهی کنیهد،
یعنی مقاومتی در مرکزیت شما هست  ،شما نمی توانید آنها را قانع بکنید یا رفقا  ،ا هر
ایرادات دیگری هست آن ایرادات را مطرح کنید .ا ر درست منتقل نمیشهود ،آن کسهی
را که ایراد دارد هم با خودتان بیاورید تا در جلسه ما شرکت بکند .مها موافهق هسهتیم
که این جلسه ستردی تر بشود و کسان دیگری ا ر نظراتی دارند بیایند.
بعههدها مطلههع شههدیم کههه کشووتگ و  ...نظراتههی دارنههد .نههه اینکههه مخههالم باشههند ولههی
توضیحات بیشتری میخواستند .ظاهرا ف خ و  ...نمیتوانستند اینها را قانع کننهد و در
سطو مرکزیت هم نبودند  ،یعنی یک سطو پایین تر بودند .اینقدر صهحبتهای مهاپیش
رفت تا به اینجا رسیدیم که من و رفیقمان کیانوری بهرویم در همهان جلسهه مرکهزی
اینها شرکت بکنیم و بحث مومی  ،آنجا انجام بگیرد .یک مدتی هم این کار را کردیم.

۶۳7



فضای آنجا چه جوری بود؟

 خیلی دوستانه .فقط یک نفر میانشان بود که االن هم در سازمان فداییها هست ،آن
موقع هم همین موضع را داشت و نظراتی را مطرح میکرد که غالبا در موضع مخالم
قرار می رفت .اما جز او بقیه مواضع نزدیک به ما داشتند .تا آنجها کهه یهادم مهی آیهد
یکی از ب ههای مرکزیت سازمان پیشنهاد میکرد که مسئله ادغام را حل کنهیم .فتهیم
نه ،ما پیشنهاد میکنیم که در هیئت تحریریه شما برای روزنامۀ «کار» یکهی از رفقهای
هیئت تحریریه «نامۀ مردم» را بفرستیم .رفیق کارکشتهای که در رادیهو «پیهک ایهران»
کار میکرد و االن هم در «نامۀ مردم» و «دنیها» کهار میکنهد .او شهیوا کهار روزنامهۀ
«کار» را هم از لحاظ مسالل وورنالیسم و هم بحثهای فنی سامان میدهد.

 چه سالی بود آقای عمویی ،همان ۱۳۵۹؟

 همان  59است .جنگ شروع نشدی بود.

 پس در آن فاز چهار ماهه از انشعاب تا شروع جنگ بود.

 بله ،بله ،دقیقا همین سور است .خوب این رفیقمان بهو ر

رنو

بهود کهه بهه رفقها

معرفی کردیم و مرتب با رفقای هیئت تحریریه «کهار» جلسهه داشهت و خیلهی راضهی
بودند .اصال وقتی آمدند مرا دیدند فتند ما تا حاال نمی دانسهتیم روزنامهۀ سیاسهی را
چگونه تنظیم کنیم .ایشان خیلی از بارات ما را برمی دارد و می وید ببینید رفقا ا هر
این را بردارید جمله هیچ تغییری نمی کند  .پس چه ضرورت دارد این را بگذارید؟



ادغام بحثش مطرح شد؟
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 بله ،در جلسه مرکزیت سازمان که هفته ای یک بار بر زار میشهد ،مهن و رفیقمهان
کیانوری شرکت و بحثهای ارزندی ای می کردیم .اصال فضا  ،فضای بسهیار بسهیار
مسا د و یگانه ای شدی بود .آن نان که ویی یکهی از جلسهات حزبهی تشهکیل شهدی .
یعنی نظرات اینقدر نزدیک بود که تقریبا با جلساتی کهه در خهود حهزب  ،مهًال یکهی از
شعب بر زار می شد ،فرقی نداشت .در آنجا بود که یکی از رفقای فدایی مسئله ادغهام
را مطرح کرد که :چه ضرورت دارد که االن یکی از رفقا  ،رفیق رن

 ،بیایهد و ار هان

ما را اداری بکند و ما هم نان یک روزنامهه ای بهه نهام «کهار» داشهته باشهیم؟ خهوب ،
«کار» و «نامۀ مردم» یکی بشوند و هیئت تحریریههایشان با ههم همکهاری بکننهد و از
لحاظ تشکیالت سازمانی هم می شود همه را به هم وصل و یگانه کرد و فکهر جدیهدی
برای سازماندهی بکنیم.
رفیق ما کیانوری به کلی مخالم ادغام بود و نظرش را با این توضیو تهو م کهرد کهه
«ما هر کداممان پروندیای داریم .هنهوز تکلیهم مها از سهرف وزارت کشهور جمههوری
اسالمی معلوم نشدی .ما هیچ کداممان پروانه فعالیت نداریم .درست اسهت کهه بها همهه
محدودیتها حضور داریم و پذیرفته شهدی کهه حوب ووو ا راو ر هسهت  ،سهازمان
فدای یان هم هست ،اما ما به هرحال بایستی برویم پروانه بگیریم .به سور جدی مهن در
این فکر هستم .اینکه کدام یک از ما موفق می شویم پروانه بگیهریم ،بایهد بگهذاریم ایهن
روند سی بشود.
حب وو ا را ر به لت سرفداری از اتحاد شوروی یک پروندا وابستگی به شوروی
دارد .سازمان فداییان به لحاظ ملیات مسلحانه ای که در ترکمن صهحرا و کردسهتان
انجام دادی ،یک پروندی ضدیت با جمههوری اسهالمی را دارد .ببینهیم در مرحلهۀ تأییهد
پروانه مان کدام یک از ما با مشکل مواجه می شویم .هر کداممان توانستیم این پروانه
را بگیریم  ،آن وقت این مسئله ادغام را ملی می کنیم .و از نظر ما نام هم چیز مهمی
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نیست .نه ما حساسیت روی مسئله فداییان خلق داریم – که بدون تردید ا ر یک حهزب
باشد ،نمیتواند اسمش فهداییان خلهق باشهد -نهه خودمهان اصهراری روی نهام تهودی
داریم» ...
بحث مربوط به پیشنهادی که برای ادغام بود ،با این نگرش رفیق ما کیانوری مواجهه
شد که ما اول ببینیم تکلیفمان با وزارت کشور چه می شود .وقتی که تکلیفمان روشهن
شد  ،آن وقت دیگرکاری ندارد .برای هماهنگی می توانیم کارهایی انجام بدهیم .به ایهن
ترتیب که بخشهای مختلم سازمانی مان را با هم مربوط ه نه ادغهام ه بکنهیم .مهًال
همان سور که هیئت تحریریه ها را با هم نزدیک کردیم ،شعبۀ روابط مهومی مهان بها
شعبۀ روابط مومی شما هماهنگ بشود .یا اول شهما د رسهاختار تشهکیالتیتان یهک
شکلی مشابه ساختار حزب به وجود بیاورید ،بعد این شعب را به هم مربوط می کنیم.
مًال بخش کار ری مان را بها بخهش کهار ری شهما ،بخهش تشهکیالتمان را بها بخهش
تشکیالت شما ،بخش اسال اتمان را با بخهش اسال هات شهما  .و ایهن همهاهنگی مقهدار
زیادی به این حرکت نو پدیدی که در درون سازمان پدید شدی ،کمک می کند تا بتوانهد
مشابه همان چیزی که در حزب جاری است  ،انجام بگیرد .خوب با شهروع ایهن کهار
دیگر روابط  ،روابط خیلی نزدیکی بود.
در یکی از مراحل هم مسئله در اختیار قرار دادن افسهرانی کهه در «سهازمان» بودنهد
مطرح شد .اینها پرسیدند «آیا شما اصال سازمان افسری دارید؟» از من که سو ل شهد
فتم « نه ،ما اصوال سازمان افسری نداریم .از همان بدو امر ما قرارمان بر ایهن بهودی
که سازمان افسری نداشته باشیم چون می دانیم نسبت به فعالیت حهزب درون ارتهش
حساسیت وجود دارد » .و وقتی پرسیدند «خوب آخر با کسانی که هوادار مهی شهوند
چه کنیم؟» فتم :در این زمینه روند تصمیم یری مها چنهین بهود کهه چهون برخهی از
خویشاوندان نظامی رفقای حزبی ما اظهار تمایل میکردند که به حزب بپیوندند  ،ما از

۶۴0

آنها خواستیم که چون شما نمی توانید به حزب بپیوندید ،ا ر القهای دارید می توانید
با همان خویشاوندتان که تودیای هست  ،روابطتتان را داشته باشید.
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آقای عمویی ،کال نظرشان چـی بـود؟ در آن ارتبـاطی کـه بـا آنهـا داشـتید،

تحلیلشان نسبت به آن اوضاع چی بود؟ روند کار حزب را درست می دانسـتند؟ اینقـدر
نزدیکی به آقای خمینی یا نزدیکی به جریان . ...


کامال حزب برایشان پذیرفته بود! اصرار داشتند که با حهزب یکهی بشهوند! ببینیهد،

آن زمان که من و رفیهق کیوانوری مرتهب هفتههای یهک بهار در مرکزیتشهان شهرکت
میکردیم ،در سیاستگذاریهای سازمان و سازماندهی خودشان چنین مطرح بود کهه
حههزب برایشههان الگههویی باشههد .کههه خههوب ،آنههها ارتبههاسی بهها هیئههت دبیههران ،هیئههت
سیاسی،کمیته مرکزی ،شعب در کنارش ،و ...بر قرار کردند و مشهابهش را بهه وجهود
آوردند .و رفقا با آنها همکاری میکردند.
نزدیکی زیاد این رفقا ،حساسیتی در کشتگ و ...به وجود آوردی بود .تحلیل کشتگ و
 ...از اینها جدا نبود؛ یعنی همان سور که مًال مهدی فتاپور فکر میکرد ،همان سور کهه
ف خ نگهدرر درباری حزب فکر میکرد ،علی کشتگ و آنهای دیگر هم همهین تحلیلهها
را داشتند؛ اما معتقد بودند که نیاز به بحث بیشتر دارد.
با کمال تاسم این رفقایی که ما با آنها به بحث مینشستیم ،مجال حضهور و شهرکت
در این جلسات را به آنها ندادند! حتی ما پیشنهاد کردیم ،فتهیم  :مها اسهتنباسمان ایهن
است که تکرار مساللی که در این جلسات حل شدی در جلسات بعدی ،نشانه این اسهت
که یا بحثها درست آنجا باز نمیشود  ،یا اینکه آنها ایراداتی دارندکه منتقل نمیشود؛
این امکان را فراهم کنید که رفقایی که نظری دارند ،در اینجا شرکت کنند و با هم بحث
کنیم.
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و متاسفانه این کار انجام نگرفت! چندان روشن نشهد کهه واقعها در رهبهری سهازمان
اصوال یک جناح بندی قبال وجود داشته و منجر به یک چنین وضعی شهدی ؟ یها اینکهه
نه ،آن رفقا نظراتی داشتند ولی چون این رفقای دیگری که بها مها در تمهاس بودنهد در
سطو باالیی بودند ،همین مقدار بحثها را کافی میدانستند؟
بعد از آن بیانیهای که رفقای اکًریت در آذر مای دادند ،در درون روهی که همهرای بها
کشتگ و هبّت معینی و ...بودند ،القهمندی برای تماس با حزب تشدید شد .بدنه این
روی هم فشار میآوردند .یعنی اصوال در مجمو ه اکًریت که در بر یرندا ههم هروی
«کشتگر» و هم روی «نگهدار» بودند ه که بعداً از هم جهدا شهدند ه هرایش بهه سهرف
حزب خیلی خیلی باال بود! و بعد که یکدفعه مشخص شد که بخشی از اینهها آن بیانیهه
را دادیاند و بخش دیگر ه که کشتگ و بقیه نمایند انش بودند ه ندادیانهد  ،خهود آنهها
برای تماس با حزب زیر فشار بودند!
نمونهاش چه بود؟ نمونهاش آن نشریه درون روههی خهود هروی «کشهتگر» بهود .در
آنجا پاسا دادی شدی بود که «قرار شدی است ما با رفیق عمووای بنشهینیم و صهحبت
کنیم!

»

جریان از این قرار بود که پیامی از سرف علی کشتگ و دوستانشان به حزب آمد ه نه
مستقیما برای من ه که خواهان نشست و مذاکریای با حهزب بودنهد .واسهطه ایهن امهر
یکی از رفقای حزبی قدیمی ما بهود کهه دو جهوانش را از دسهت دادی بهود ،یکهی را در
زمان رویم ذشته و یکی را هم در این نظام .ب ه هایش هر دو فهدایی بودنهد و شههید
شدی بودند( .خهودش ههم از رفقهای تهودیای بهود کهه بعهد از انقهالب دیگهر بهه حهزب
نپیوست ،به جای دیگری هم نپیوست  ،باورهایش را حفظ کردی بود اما به حزب انتقاد
داشت .نسبت به ب ه هایی که از زندان آمدی بودند  ،دلبسهتگی ویهژی ای داشهت  .ولهی
نسبت به رفقایی که از مهاجرت آمهدی بودنهد  ،همهان انتقهادات و نگرشههای منفهی را
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داشت .به ا تبار اینکه پدر یکی از شههدای فهدایی بهود ( آن موقهع هنهوز بهرای پسهر
دومش اتفاقی نیفتادی بود .چون شهادت دومی بعد از سال  1۳۶0بود روابط خوبی با
ب ه های فدایی داشت .و چه بسا با توجه به انتقاداتی هم که نسبت بهه حهزب داشهت،
رایشاتی هم نسبت به حرکتهای فداییها پیدا کردی بهود .بهه ههر حهال او را واسهطه
قرار دادند و با من این مسئله را در میان ذاشتند ( .مزیهد بهر آن پیغهام د هوت بهرای
مذاکری ایشان آمد که به حساب  ،من را قانع کند که «همان سور که شما به آنها کمک
کردید واز آن دنیای بستهشان بیرون آوردید ،اینها را هم ا هر احسهاس مسهئولیت و
وظیفه می کنید ،یاری دهید » .من ابتدای کار فکر کردم که او از جانهب «اقلیهت» آمهدی ،
فتم « من خیلی خوشحال می شوم .اتفاقاً درست خطر اینها را تهدید میکند! مهن فکهر
میکنم حزب در قبال اینها وظیفه دارد که از خطر نجاتشان بدهد » .
بعدا در نشریه درون روهی ب ه های کشتگ ه که یک نسخه اش را برای من آوردند
ه مرکزیت به بدنهشان پاسا دادی بود که «پیشنهاد رفقا برای مهذاکری بها حهزب مهورد
تأیید رهبری است و اخیرا سی قراری که با رفیق عموای ذاشته شهدی  ،بهه زودی مها
نشستی خواهیم داشت و مذاکرات بین ما و حزب آغاز خواهد شد » .ولی چنین قراری
هنوز ذاشته نشدی بود و در واقع اینها پاسا ب ه های خودشان را دادی بودند .به این
ترتیب این نشریه به دست ف خ نگهدرر و دوستانش افتاد کهه آن را برداشهته و آمهدی
بودند سراغ حزب.
من آن جمعه در تهران نبودم ورفته بودم کرج مادرم را ببینم .نشسهتی بها رفیهق کیوا
انجام می یرد و آنها پیشنهاد می کنند که این قراری را که رفیق عموای با کشوتگ و
دوستانش دارند ،ملغی بکنید !چون االن اینها به نوان رقیب ما مل می کنند وا ر یهک
چنین امکانی برای مذاکری با حزب داشته باشند ،می توانند در درون سازمان سرفهدار
پیدا بکنند و موقعیتشان تًبیت بشود.
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شبی که من از کرج بر شتم در جلسه خودمهان ،رفیهق کیوا فهت رفیهق مهویی ا هر
قراری با ب ههای کشتگ

ذاشتهاید لغو بکنید! فتم البته قهراری ذاشهته نشهدی ولهی

من القهمندم مذاکری انجام بگیرد .شما ببینید همان مذاکرات کوچک آب باریکهای کهه
ما از سریق خفیب داشتیم  ،به کجا کشید! اصالً روال حزب مها ایهن اسهت  .بها هروی
«آزادی ه برابری» این کار را کردیم  ،با روی «رزمند ان» این کار را کردیم  ،حاضهر
بودیم با «مجاهدین» هم بنشینیم و صحبت کنیم  ،آنها خودشهان رای ندادنهد  .االن چهه
دلیلی دارد که در این مورد ما این کار را نکنیم؟!
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که کیا فت :رفقا می ویند از این کار خود داری بکنید ،چون که ممکن است در درون
فداییان ،رایشات استقالل خواهی به وجود بیاید.
فتم :این رایش همیشه وجود داشته است ،این پلمیکی که ما با همه این رفقا داشهتیم،
بر سر این بود که آنها می خواستند حرف خودشان باشد  ...مگر نه اینکه همهین رفقها
بودند که می فتند «شتر در خواب بیند پنبه دانه » ...؟!



وقتی کیا گفته بود «شما که حرفتان مثل ماست ،بیاید با ما » ...فرخ ،این جواب

را داده بود.


بله ،خوب ،خیلی هم به رفقای ما برخوردی بود که چهه اههانتی کردیانهد! فهتم :نهه

زیز من ،یک جریانی است ،کلی مبارزی کردی  ،فداکاری کردی ،خون دادی ،صهادو ههم
هست ،می وید «منم! مستقل هم هستم! این هم نیست که فرزندان شما هسهتیم ،خیلهی
هم به شما احترام می ذاریم ،اما دوری ،دوری شما نیست! ما هسهتیم! شهما مهی وییهد
نه ،شما (ما هستید!»
یههادش واقعهها رامههی ،کیوووم ث می فههت :رفیههق عموووای ،همههان د ههوایی کههه مهها در
کنفدراسیون با این چپولها داشتیم ،حاال مًل اینکه شما رفتار این چریکها شدیای؟!
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فتم نه ،کیو ،من در زندان با اینها بودیام ،جزو بهترین دوستان من هستند .آری اینها
همهشان با حزب مخالم هستند ولی مرا بهترین دوسهت خودشهان میداننهد .نهه فکهر
کنی من حتی یک قدم از مواضع حزب قب نشسته باشم! نه این سور نیسهت ،همیشهه
از موضع حزب با اینها برخورد کردیام ،صحبت کردیام  ،االن هم همهین جریهان دارد
ادامه پیدا میکند و من اسمینان دارم فهردای روز هار  ،فهدایی صهادو ،فهدایی فهداکار،
تودیای خواهد بود.
من دقیقا روند پیشرفت مذاکرات را میدیدم .خیلی از مبانی فکری کهه ایهن رفقها را بهه
سرف مبارزی مسلحانه و ...هدایت میکرد ،برای خودشان زیر المت سؤال میرفت و
رای دیگری نمیماند جز پذیرش مشی حزب! خوب مهن در مهورد هروی «کشهتگر» ههم
ا تقاد داشتم باید همین کار را کرد  ،منتها ابتدای کار فکر میکردم اینها « روی اقلیهت»
هستند ،اصال با اقلیتها هم باید همین کار را کرد!



حقیقتش من قانع نشدم ولی پذیرفتم .منتها به بعد موکول کردم  .تا این کهه یکبهاری در
روزنامۀ «کار» یا «نامۀ مردم» مطلبی در بارا یکی از همراهان کشتگ در آمد که او را
به نوان آدم مشکوکی که از انگلستان آمدی ،زیر سهو ل بهردی و بهه هروی «کشهتگر»
تاخته بودند .معلوم شد در غیاب من یک نشسهتی انجهام رفتهه کهه هبوت معینوی از
سرف «کشتگر» و ف خ هم از سهرف هروی دیگهر حضهور داشهتند .فو خ جریهان ایهن
نشست را چنین شرح داد:
همان موقعی که ب ه های اکًریت می خواهند ا المیه شهان را بدهنهد  ،آنهها می وینهد
«مذاکری در جهت تفاهم آری  ،تسلیم نه ! » اینها می ویند «شما چهرا حرکهت مهارا بهه
سرف حزب برچسب تسلیم می زنید؟! ما در پی مدتها مذاکری به این نتیجهه رسهیدیم
که ا الم موضع و خودمان را معرفی بکنیم .مدتها پیش از این از «اقلیت» جدا شهدیم.
مدتی بعد هم دی دیگری رفتند .به الوی ،همۀ این بحثهایی که ما با رفقا داشتیم  ،بها
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شما هم مطرح کردیم .همه تان هم تأیید کردید .حاال می ویید کهه بها مهذاکری ...دیگهر
کههدام مههذاکری؟! مهها االن تمههام نگرشههمان همههان نگرشههی اس هت کههه حههزب دارد .چههرا
میخواهید به تاخیر بیندازید؟» و آنها فته بودند که «ا ر شما ایهن ا المیهه را منتشهر
بکنید  ،ما بالفاصله ا المیه خالفش را نوان و جداییمان را از شهما ا هالم مهیکنیم! »
فرخ در آن جلسه نوان می کند  :این درست مًل این اسهت کهه شهما نهارنجکی را در
دستتان رفتهاید ،ضامنش را هم کشیدیاید و ههر لحظهه مهی خواهیهد دسهتتان را بهاز
کنید .آخر این سوری که نمی شود مذاکری سیاسی کرد...
من از صحبتهای کیا در آن جلسه به کلی بی اسالع بودم تا اینکه بعهدها در زنهدان از
هبت معینی شنیدم که رفیق کیانوری در آن جلسه فت «ببینید رفقها شهما بهه جهایی
دارید قدم می ذارید که خلیل ملکی قدم ذاشت و  »...و برخورد تندی با آنهها کهردی
بود.
حقی قتش من وقتی این را شنیدم خیلی ناراحت شدم .بعد که در زندان امکانی پیش آمد
و با کیا یک جا قرار رفتیم ،یکی از مواردی که با او در میان ذاشتم این مطلهب بهود.
فتم «رفیق کیا ،از جانب چه کسی ،ازسرف چه جریانی تو این جور بها اینهها صهحبت
کردی؟! آیا فکر نمیکنی همان صحبت سبب شد که یک هروی از اینهها جهدا بشهوند و
بروند کنار؟ آیا فکر نمیکنی ضرورت داشهت صهبر بکنهی تها دوبهاری یهک جلسههای
تشکیل بدهیم؟ خود من که زبانشان را میدانم با آنها صحبت میکهردم و مسهئله حهل
میشد؟! خودشان پیغام دادند که من بروم در جلسهشان بنشهینم و بها آنهها صهحبت
بکنم .تا دیروز علی کشتگ و ف خ نگهدرر هر دو شان در سهازمان فهداییها بودنهد و
یک جهت ،یک فکر و یک روش داشتند .امروز چطور شهدی کهه نا ههان اینقهدر فاصهله
بینشان افتادی؟! از نظر من چنین فاصلهای نیسهت .ممکهن اسهت پهاریای خصوصهیات
فردی ،خودخواهیها و  ...باشد .علی کشتگ هم دلش میخواهد بنشیند بها کیوانوری
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صحبت کند .هبت معینی هم میخواهد عموای پیشش برود ،همان سور که رفته پهیش
ف خ نگهدرر و  ...و بعد به رفقایشان بگویند بله ،بها حهزب مهذاکری کهردیم و بهه توافهق
رسیدیم .بابا روحیات جوانها را شما نمیدانید چیست؟»
نه اینکه بخواهم اینها را کوچک بکنم .نه ،در یک سهن و سهالی آدم یهک خصوصهیاتی
دارد که با ذشت زمان یواش یواش جا میافتد .حهاال ا هر مهن باشهم ،بها ایهن سهن و
سالم ،به سرف و حرفش میخندم! ولی با تعدادی جوان احساسهاتی ،یکهی مًهل هبوت
معینی با آن واسفش و با آن سر پرشهورش و بها آن القهمنهدیاش کهه ههر لحظهه
آمادی است برود کشته بشود ،با این چرا اینسور صحبت بکنیم؟!
خوب نتیجهاش جدایی و افتراو میشود؛ درست خالف آن مشهیی کهه حهزب در پهیش
داشت! به مان من آن افتراقی که موجب شد روی «کشتگر» از هروی «فهرخ نگههدار»
جدا بشوند ،یک مقدار مسئولیتش متوجه حزب بود.



تقصیر آقای کیانوری بود؟

 به خصوص من با آن اتهاماتی کهه در بهارا آن دکتهر در روزنامهۀ «کهار» و «نامهۀ
مردم» در آمد ،به شدت مخالم بودم .اصال نهایتش مخالم ماست ،دلیل نهدارد مها او
را انگلیسی معرفی بکنیم .یکی دیگر از معایبی که در شیوا برخورد حزب با رقبا

ـ

نمی ویم مخالفین ـ رقبا ،روی های چپ میشهود بهر شهمرد ،اسهالو پهاریای اتهامهات
است که نه تنها سند و مدرکی برایش نبود ،بلکه خودش هم به آن بهاور نداشهت .مًهل
امریکایی بودن «پیکار»یها .آخر کجا اینهها امریکهایی بودنهد؟! اینهها تها دیهروز جهزو
مجاهدین بودنهد و بعهد ههم بهه مهان خودشهان بهه نظهرات مارکسیسهتی رسهیدند و
مالولیست شدند .نهایتش میشود فت «مالولیسم در مقابله با اردو ای سوسیالیستی،

۶۴7

مال آب به آسیاب امپریالیسم میریزد ».چرا بایهد بهه یهک جهوان ایرانهی کهه بهه ایهن
اندیشه رسیدی ،اتهام امریکایی زد؟
حقیقتش ،تعدادی از ما از این نوع برخوردها ههیچ وقهت راضهی نبهودیم .و غالبها ههم
توصیهمان این بود که از این اصطالحات استفادی نکنید .چرا که در مل ،مها از تحمهل
و سعه صدر داشتن در مقابل مخالفین و رقبا ،نتایج بسیار مفیدی دیدی بودیم.
فراموش نمیکنم در زندان قصر که بودیم ،کسی از «سازمان انقالبهی» آمهدی بهود .از
مرز ذشته و رفتار زندان شدی بود .سه سال بهه او زنهدان دادی بودنهد .روی پارالهل
نشسته بود و ب هها هم دورش بودند و میپرسهیدند در آینهدی چهه کهار میکنیهد و ...
فت «من اولین مسلسلی که به دستم برسد ،تودیایها را به ر بهار میبنهدم ».ب ههها
یکدفعه بر شتند دیدند من آنجا هستم و شنیدم! به او فتند« فالنی خجالت نمیکشی با
کسی که رویم سالها در زندان نگههش داشهته چنهین کهاری بکنهی؟ تهو دلهت میآیهد
لولهات را به روی او ببندی؟» فتم «اسمینان داشته باشید ا ر مسلسل بدهید دستش،
امکههان نههدارد ر بههارش را بههه روی مههن بههاز کنههد .مههن اسمینههان دارم .واقعهاً تههو مههرا
میکشی؟!» فت «نه  ،واهلل نمیکشم!»
بله ،به مان من داشهتن مقهداری توجهه و شهکیبایی نسهبت بهه پهاریای احساسهات و
تندرویهایی که در مقاسع معینی ممکن است برای کسهانی پهیش بیایهد ،الزمهۀ مسهیر
دشوار مبارزی است .چون ا ر اصالت و صداقتی در آنان وجود داشته باشهد ،الجهرم
آن اصالت و صداقت پیش خواهد رفت و آرام آرام چهرا واقعی خود را نشان خواههد
داد.
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  آقای عمویی ،اگر یادتان باشد فداییها میخواستند به سمت بیـت تظـاهرات

بکنند! بعد آقا نامهای نوشت و گفت «این از خدا بیخبرها را به خانه من راه ندهید! »
آن موقع تلقی شما از این رفتار حزب اللهیها و رفتار آقای خمینی بـا فـداییان چـی
بود؟ آیا برای شما مهم بود؟

 بله ،مهم بود .اما چون ما سابقه ذهنی داشتیم ،خیلی حیرت نکردیم! چرا کهه قبهل از
انقالب  ،وقتی آقای خمینی در «نوفل لوشاتو» مستقر بود ،رویهای مختلفی به دیهدار
ایشان میرفتند ،از ایران «ملی»ها رفتند  ،خهود بازرگوا میرفهت ،مهودی ع رقوی و...
میرفتند ،رراوش ف وه و ...می رفتند ،خیلیها میرفتند .حزب هم خواههان دیهداری
میشود و تقاضا می دههد ،امها آقهای خمینوی پهذیرا نمیشهود! و بهاالخری حهزب بهه
رراوش ف وه  ،متوسل میشود .پیام حزب را رراوش ف وه می بهرد و بهه آقهای
خمینی می دهد .و وقتی من از رراووش پرسهیدم کهه بهه رغهم اینکهه آقهای خمینوی
تقاضای حزب را رد کرد و این دیدار را نپذیرفت  ،شما که حامل پیهام کمیتهه مرکهزی
بودی ،این برخورد چگونه بود؟ فت :آن را پذیرفت!
با یک چنین زمینه ذهنی  ،برای من جیب نبود که آقهای خمینوی پهذیرای ایهن ب ههها
نشد! به خصوص این که حزب موضعش مالیمتر بود  ،سبیعی بود که نسهبت بهه آنهها
تندتر بشود.
بعد که مسالل کردستان پیش آمد که دیگر خیلی خیلی  ...ما از سریق رراوش ف وه ،
در واقع یک پلمیکی با آقای خمینی کردیم .فتیم :اینها ضد جمهوری اسالمی نیسهتند،
داوری غلط نسبت به آنها نشود  ،اینها سرفدار حقوو خلق کرد هستند .منتها متاسهفانه
به صورت در یری این چنینهی پهیش آمهدی اسهت! مها ههم ایهن سیاسهت را نادرسهت
میدانیم ،ما هم معتقد هستیم که به رای اشتباهی افتادیاند  ،اما اسمینان داریم کهه اینهها
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رای اصیل چپ را پیش خواهند رفت! ممکن است دی ای از آنها نیاینهد و بهه رایههای
کج بروند ،اما اینها نیروهای ارزندی ای هستند!
خیلی صحبت کردیم ،خیلی درباری کردها صحبت کردیم . ...
 با آقای خمینی صحبت کردید؟ پیغام دادید؟



بله ،صحبت هایی که  ...رراوش ف وه بایستی آقای خمینی را قانع می کهرد کهه

بر سر برنامهای ،بین جمهوری اسالمی و «حزب دموکرات کردستان» تفاهم بشهود و
روی آن توافق بکنند و مذاکری انجام بگیرد .این کار توسط حزب انجام شد.
 شما از یک طرف با داریوش فروهر و خمینی ارتباط گرفتیـد ،از طـرف دیگـر
هم رفتید با «حزب دموکرات کردستان» . ...

 بله .وقتی که این پذیرش ملی شد  ،این هیئت راهی شدند رفتند به کردستان.
 پس خود خمینی هیچ وقت مستقیما با خود شما دیدار نکرد؟



نخیر.



نخیر  ،چنین موردی پیش نیامد .لت آن هم روشن است ،چون امکان رساندن پیام

 هیچ وقت دکتر کیانوری برای دیدار با آقای خمینی تقاضا نکرد؟

فراهم آمدی بود.
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 خوب ،اگر مواجهه می دادید نمی توانست به خیلی از چیزها کمک بکند؟ چرا هـیچ
وقت این مسئله پیش نیامد؟



شاید به فکر بودند  ،شاید هم پیغهام دادنهد  .امها مهن شخصها  ،نهه سرفهدار چنهین

دیداری بودم ،نه هر ز چنین چیزی را پیگیری کردم.

۸۳/2/21







آقای عمویی  ،مهدی فتاپور مسئو دانشجویان «پیشگام» قبل از انقالب

فرهنگی در دانشگاه تهران هم بود  .او در یکی از این مناظرهها میگوید «به
میتینگهای ما حمله شد » ...آقای بهشتی میپرسد «اینقدر میگویید حمله شد ،
حمله شد  ،چه کسی حمله کرد؟ بگویید ما برویم دستگیرشان کنیم! » فتاپور
میگوید «یک عده عناصر نا آگاه ...این مائوئیستها » ...دقیقا لغت مائوئیستها را هم
کنار آن کسانی که با میله آهنی به شکم زن حامله کوبیدند ،میگهارد!
علت این همه تقابل و تخاصم با مائوئیستها چه بود؟ در صورتیکه واقعا کسانی که
حمله میکردند حزباللهیها بودند  ،حاال مائوئیستها هم شاید مثال یک تعرضی
میکردند ولی گناهکار اصلی آن کسانی بودند که از طرف حکومت حمایت می شدند ،
در حقیقت حزباللهیها بودند « ،حزب جمهوری اسالمی» بود ،نوچههای بازار بودند!
علت این حملههای مداوم به مائوئیستها چه بود؟ آن هم به این شکلش!


ما در امر مبارزی داخلی کشور یک چنین در یریهای فیزیکی با مائوئیستها

هر ز نداشتیم  .فدایی ها هم نداشتند؛ آن ه که بود در خارج از کشور بود که در واقع
فضایی برای خودنمایی ها و انقالبیگریها وجود داشت و موجب در یریهای فیزیکی
می شد و غالبا هم اخبارش به اینجا می رسید .و مدتا هم در ردهماییهای مربوط
به حزب ،این مسئله رخ میداد و در ارتباط با این سابقه ،ادبیاتی به وجود آمد که
ه صرف نظر از اینکه آقای فتاپور این لفظ را در آن مناظری به کار برد ـ متاسفانه  ،در
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ادبیات خود حزب هم وجود داشت و این یکی از آن مواردی بود که هیچ وقت در
درون حزب روی آن اتفاو آرا نبود!
چرا که ما در زندان هم با این ونه افراد همبند بودیم و مال ابت شد که ضمن حفظ
نظرات  ،میشود یک زند ی نسبتا دوستانهای داشت .ما حتی در کمونی زند ی
میکردیم که افرادی دارای نظرات «مالوتسه دون اندیشه» هم بودند و نه فقط نقاری
بین ما نبود  ،بلکه در نهایت آرامش و به خوبی زند ی می کردیم.
البته نه اینکه ایرادی وجود نداشت ؛ بعضی وقتها مساللی پیش می آمد و به نسبت
اینکه فتگوها یا اختالف نظرها بین چه کسانی رخ بدهد ،میزان باال رفتن این
اختالف ،فرو میکرد  .یک وقت بود که مًال بحث بین زندییاد ویبربی و یکی از اینها
رخ می داد که قدری باال می رفت  .ولی زمانی بحث با رفقای پنج شش انه ما انجام
می رفت که خیلی ادی ،مًل دو نفر آدم بالغ ،بحًی می شد و باالخری یا به توافق
می رسیدند یا نمی رسیدند و هر یک نظر خودش را داشت.
بعد از انقالب ،تعدادی از مهاجرین ایرانی که سبعا هم نظرات متمایل به حزب  ،هم
نظرات متمایل به «چریکهای فدایی»  ،هم نظرات مربوط به «سازمان انقالبی» و
نظرات تند و تی ز در میانشان بود  ،از خارج آمدند .در داخل هم وقتی که سازمان
«پیکار برای رهایی سبقه کار ر» تحت نوان «پیکار» شکل رفت ه که مدتا کسانی با
«اندیشه مالوتسه دون» بودند -یا همین روهی که از «سازمان مجاهدین خلق»
منشعب شدند و خیلی شدید اد ای مارکسیستی داشتند و همۀ نیروهای چپ غیر از
خود را اساساً رویزیونیست (تجدید نظر سلب و چه و چه میدانستند؛ در داخل حتی
یک مورد پیش نیامد ـ یا من سراغ ندارم ـ که در یری فیزیکی از سوی این افراد
آن نانکه آقای فتاپور اشاری میکند که با میله زدندو ...ه پدید آمدی باشد.
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ه

من شخصا تا آنجایی که  ،چه ناظر این ونه برخوردها بودم  ،چه زارشاتی که
دریافت کردم ،میدانم که همواری این کارها توسط حزباللهیها انجام رفته!
افراسیهایی که جلو دفتر حزب میآمدند یا به خیابان میکدی جلو دفتر فداییها
میرفتند یا احیانا در میتینگها یا ردهماییهایی که ما یا آنها داشتیم ،حاضر
میشدند و تعرضاتی انجام می رفت ،از این جما ت بودند .
از آن جمله  ،اول مای مه  ،دوستان فدایی ما در میدان آزادی ردهمایی داشتند و این
آقایان آمدند نارنجک پرتاب کردند! دقیقا کامال آشکار بود .با همان شعار
همیشگی شان هجوم آوردند! و هنوز که هنوز است  ،رفیق ما یازدی اردیبهشت همه
ساله  ،سالگرد دخترش را بر زار میکند! چون در همان حاد ه  ،دخترش شهید شد و
تراشههای نارنجک هنوز در بدن خانمش هست!
ما در این زمینه نمونههای خیلی مشخص داریم  .خود ما در وشه میدان آزادی
تظاهراتی داشتی م و همه وسالل هم فراهم آمدی بود ،رفقا جمع شدی بودند و من و
زندی یاد حج ی مسئولیت آن برنامه را داشتیم؛ که از نیروی انتظامی با ما تماس
رفتند که  :خواهش میکنیم تعطیل بکنید ،خطراتی ردهمایی شما را تهدید میکند!
فتی م  :برنامه ا الم شدی است  ،ما به وزارت کشور هم اسالع دادیایم  ،با مجوز
وزارت کشور است و...
فتند :ما تعهد میکنیم که برای بر زاری مراسمتان بعدا به شما محل میدهیم ولی
امروز را شما تعطیل کنید ! اینها دارند می آیند و شاید یک ربع سا ت سول نکشد که
برسند آنجا ؛ ما نمیتوانیم کنترلشان کنیم!
فتیم :آخر اینها کی هستند که شما نمیتوانید کنترلشان کنید؟!
فت  :به هر حال شما خودتان اینها را میشناسید که چه کسانی هستند!
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و واقعا ما مراسم را تعطیل کردیم و فقط به قبه ب ه های ما برخوردند و با رز و
زنجیر وهمه چیز حمله کردند! در حقیقت تا آخرین نفر آنجا را ترک نمیکرد ،من و
حج ی نمیتوانستیم برویم .اما تعدادی از رفقا ،ما را به وشهای بردند .در واقع مًل
اینکه ما آنجا تماشاچی و ناظر این نوع حوادث هستیم! اول به دانشگای صنعتی شریم
ریخته بودند که تعداد اندکی آنجا بودند.

 چه سالی بود؟

 قا دتا باید سال  1۳59باشد  .چون ما سال  1۳5۸تظاهرات اول مای مه را در میدان
سپه انجام دادیم که بعد به سرف مجلس حرکت کردیم .به هر جهت ،منظورم این است
که از این نوع هجوم ها و حملههایی که به این ونه تظاهرات و ردهماییها انجام
می رفت ،معموال معلوم بود چه کسانی این کارها را میکنند و با نوع شعاری هم که
میدادند ،هویت خودشان را مشخص میکردند .غالبا با همین شعار «حزب فقط
حزباهلل  ،رهبر فقط روح اهلل »...و همان حرکاتی که انجام می رفت همرای بود.
با وجود کلمات تند و حتی بعضی وقتها موهنی هم که از سرف مالولیستها به کار
رفته میشد ،ولی من موردی ندیدم که اینها یک چنین تعرض فیزیکی انجام بدهند!
حاال ا ر چنین لفظی در آن مصاحبه به کار بردی شدی ،به نظر من ناشی از همان
ادبیاتی است که رایج شدی بود و حتی در مقاالت هم نوشته می شد .خوب ،این از
مواردی بود که واقعا مورد بحث ما هم در حزب بودی.

 مسئله «چپ نما»
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واوا «چپ نما» هم تلطیم شدا مسئله است .به اینها نوان « امل امپریالیسم»

می دادند! این بحًی بود بین ما و رفقا که اینها وامل امپریالیسم نیستند .ممکن است
بگویید بالمآل آب به آسیاب امپریالیسم ریخته میشود! چرا؟ برای اینکه با
چپرویهایی که این آقایان انجام میدهند ،در واقع حرکت قانونمند نیروی چپ را
خنًی میکنند و یک هویتِ بیهویتی را از «چپ» در جامعه اراله میدهند که بالمآل آب
به آسیاب دشمنان چپ ریخته میشود.



آنها هم البته در این زمینه کم نمیگهاشتند! مثال وقتی شوروی را «سوسیا

امپریالیسم» میدانستند شما را هم حتما عامل آن «سوسیا امپریالیسم» می دانستند!
یعنی یک چنین رابطه دو طرفهای بوده!


بدون تردید! ببینید ،آن چه که از جانب آنان فته میشد  ،به نظر من به خاسر

نگرشی بود که آنها داشتند  .از آنها نه پختگی سیاسی انتظار میرفت  ،نه آ اهیهای
ایدلولوویک و تئوریک .اما آن ه که مورد انتقاد ما بود ،در جبهۀ خود ما بود ! ما
ا تقاد داشتیم که اتهامات و ناسزا ویی های سرف مقابل  ،در واقع ریشه در ادبیات
تاریخی این جامعه دارد که از ذشته ،دشمنان حزب به کار می بردند و هم نان به
کار میبرند .اما این حزب است که باید حتما ادبیاتی در خور یک حزب سبقه کار ر
داشته باشد .میتواند متوجهشان بکند که این اقدامات شما آب به آسیاب امپریالیسم
و تضعیم کنندا جبهه چپ است! لطمه زدن به سبقه کار ر است.
لیایحال  ،تا یر متقابل این در یریها  ،پلمیک (مباحًه بیمار ونهای را خلق میکند
که بیش از اینکه منطق و استدالل در آن مطرح شدی باشد ،هیجانات و احساسات
متعصبانه  ،خودش را نشان می دهد .خیلی سعی می شد تا ادبیاتی که حزب به کار
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می برد حتی المقدور از این مسئله بری باشد؛ ولی نمونه هایی داریم که ما هم رفتار
یک چنین اشتباهاتی شدی بودیم .



ما شاهد این هستیم که در سا های  ۱۳۵۹و  ۶0حزب «رنجبران» با لیبرا های

اسالمی تیپ بنی صدر همکاری تنگاتنگی پیدا میکنند .اینها ادعا میکنند که حزب
توده  ،به «حزب جمهوری اسالمی» در حقیقت القاء ایدئولوژی میکند! یعنی بسیاری
از اصطالحات کلیدی و «کلید واژه»هایی که «حزب جمهوری اسالمی» به کار
میبرد ،نشات گرفته از آن چیزهایی است که حزب توده القاء میکند!
آیا این رفتارشان موجب نمیشد که این تهمت های متقابل زده شود؟


ببینید  ،اصال وقتی که یک مقدار فضای سیاسی یک جامعه باز بشود و کسانی که

حرفی برای فتن دارند  -صرف نظر از اینکه این حرفشان چقدر ارزشمند است -
بتوانند حرفشان را بزنند ،در جامعه ای مًل ایران  ،به لحاظ اینکه پیشینه یک چنین
فضای بازی وجود نداشته،الجرم به این نوع دیالوگ ها میدان دادی می شود.
واقعیت این است که آن ه آنها به نوان القای ایدلولوویک مطرح می کردند ،ناشی از
این بود که نه فقط «حزب جمهوری اسالمی» ،بلکه همه مطبو ات آن روز ایران  -به
ا تراف خودشان  -اول «نامه مردم» را میخواندند ،بعد سرمقاله هایشان را
مینوشتند  .این چیزی است که از روزنامه اسال ات ،کیهان  ،انقالب اسالمی،
جمهوری اسالمی و ...به ما فتند  .حاال چپ هم که خوب دیگر حکایت خودش را دارد.
تهمت زدن و ناسزا ویی خیلی زود جایگزین استدالل و منطق میشود  .به خصوص
اینکه ا ر سرف  ،منطق قوی نداشته باشد  ،به این چیزها متوسل میشود!
شما ببینید « ،حزب رنجبران» که همان «سازمان انقالبی تودی» بود ،به ایران آمد و
همرای مجاهدین که خیلی دا یۀ انقالبیگری داشتند  ،در دفتر هماهنگی آقای رلیس
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جمهور حضور لنی داشتند! آنجا اصال فعال بودند ،کار میکردند! و با توجه به
نظریاتی که آقای بنی صدر هم داشت  ،به خوبی آدم میبیند که از یک چپِ چپ ،
اینجا آمدند در کرسی لیبرالیسم نشستند! به نظر من ،این بیش از اینکه جنبه نظری
داشته باشد ،صرفا یک فرصت سلبی است  .یعنی حاال که یک چنین جایگاهی در کنار
رلیس جمهور مملکت وجود دارد ،با تغییر مواضع ،همنوایی کنند .
یک سازمان سیاسی در بعضی موارد میتواند نظرات مسا دی نسبت به حکومت
داشته باشد ولی نمی تواند پیوسته در آنجا قرار بگیرد  .خیلی فرو هست! ما انقالب را
تایید می کردیم و به قانون اساسی هم رای دادیم ولی هر ز خودمان را از حاکمیت
نمیدانستیم  .به همین لت هم خیلی چیزها را نقد میکردیم .حتی انتظار این را
داشتیم که به ما حمله شود! یعنی بالمآل خودمان را «بر حاکمیت» نه «در حاکمیت»
می دانستیم  .هیچ وقت هم با هدف رفتن به درون حاکمیت  ،نظری را تایید نمیکردیم .
چون میدانستیم اصال جایگای یک حزب کمونیست در یک کشور این چنینی با این
نظر ایها و ایدلولوویها معلوم است که کجاست!
ما تمام امیدمان تداوم این فضا بود که سازمانهای سیاسی امکان حضور داشته
باشند  ،برای اینکه نظراتشان را بتوانند ترویج بکنند و به وش الیههای بیشتری از
جامعه برسانند.
ولی آن آقایانی که ظاهرا در موضع بسیار انقالبی قرار داشتند  ،خیلی زود خودشان
را در مسند حاکمیت قرار می دادند  .خیلی زود در آن «دفتر هماهنگی رلیس جمهور»
جایگای ویژیای برای خودشان جستجو میکردند!
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در مورد احزاب مائوئیست یک سری مسائلی را مطرح کردید  ،مثـل آن جـوان

«سازمان انقالبی» که در زندان میگفت اگر این تودهایهـا را ببیـنم همهشـان را بـه
مسلسل میبندم! و این اختالف سابقهدار و ریشهدار چین و شوروی و گروههای دنباله
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روی آنان را هم در تاریخ چپ داریم .
مازیار بهروز در کتابش ادعا کرده که حزب توده مخصوصاً در گروههای مائوئیست
نفوذ میکرد و اطالعات و اخبار بهدسـت مـیآورد و بـه جمهـوری اسـالمی مـیداد.
(پرتوی هم آن را تائید کرده) یک سندی هم هست در این راستا که فتااپور در آن
مناظرههای تلویزیونی صحبت از کسانی میکند که به تجمعات حملـه میکننـد و بـا
میله آهنی زن حامله را کتک میزنند و الخ  .و بهجای اینکه اسم از حزباللهیها ببرد،
آن نیروها را مائوئیست معرفی میکند که بر اثـر نـادانی و جهالـت چنـین رفتارهـایی
صورت میدهند...
آیا با این همه دشمنی  ،پهیرفته نیست که علیـه نیروهـای مائوئیسـت بـه جمهـوری
اسالمی کمکهایی شده بود یا ...؟

 این اتهام صرف است ! این اتهام صرف است ! مد یان این امر  ،یک نفر را معرفهی
بکنند! یک نفر بیاید بگوید من تودیای بودم ـ هر چند حاال دیگر بسیاری بریدیانهد ـ یهک
نفر را معرفی کنند که بگوید«آری مها ماموریهت داشهتیم مهًال بهرویم درون سهازمان
پیکار و این کار را بکنیم! »  .نیست! این سور نیست!
واقعیتش این است که ما مواجه با یهک رونهد اصهالح رایهی در درون جریانهات چهپ
بودیم  .همان سور که در درون سازمان فدایی شاهد تحولی بودیم .این ما نبهودیم کهه
رفتیم آنها را تغییر دادیم  ،خود آنها در برخهورد بها واقعیهات زنهد ی  ،ذهنشهان یهک
جرقه هایی زد.
در ارتباط با رفقایمان  ،به خصوص در محیط دانشگای تهران ،ما توصیه کهردی بهودیم
که رفقا با همدیگر بحث بکنید  ،سؤال برایشان مطرح کنید! و اینها یا به شما پاسا مهی
دهند یا در می مانند و نا زیرنهد برونهد از رهبرانشهان ایهن سهؤالها را بپرسهند .ایهن
بهترین شیوا فتگویی بود که میتوانست مًمر مر باشد  .یعنهی همهین فشهار بدنهه و
هوادارانشان موجب می شد که رهبری هم ه که خودش نگرشش تغییراتهی پیهدا کهردی
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بود ه جدیتر در پی این مطلب باشد .و این محدود بهه سهازمان فهدایی نبهود  ،در ههر
جریان دیگری هم یک چنین تحوالتی میتوانست وجود داشته باشد .
حاال اینکه از درون «سازمان پیکار» یا «مجاهدین» یا  ...کسی نگرشش مشهابه نگهرش
حزب بشود و احیانا حرفی بزند و یکباری برچسب تهودی ای بخهورد و سهرانجام جهدا
بشود،دلیل بر آن نبود که حزب مامور نفوذی میفرستاد! ما کسانی داشهتیم کهه قهبال
مالولیست بودند و بعد می آمدند به حزب می پیوستند  .سابقه شان را ههم بیهان مهی
کردند .
فراموش نمیکنم همان ابتدایی که دفتر حزب باز شد  ،پیر مهردی بها دختهرش آمهد .از
لباس دختر هم می شد الیقش را حدس زد  ،شلواری رنگ و رو رفتهه ،سهر آسهتینی
پاری و ...پیر مرد خیلی ناراحت بود فت رفیق عموای  ،من در این دوران غیبت حزب،
سعی کردم ب ه هایم را با افکار خودم بار بیاورم و خیلی خوشهحالم کهه یهک پسهر و
یک دختری را که دارم  ،با مارکسیسهم آشهنا کهردم  .ولهی نمهیدانم چهه خطهایی مهن
مرتکب شدم که پسرم آمدی تودی ای شدی ولی دخترم رفته مالولیست شدی ! حهاال ههم
رفته آنجا نشسته  .من فتم خوب ،این نگرانی ندارد رفیق زیهز! فهت چهرا؟ چطهور
ندارد ؟ فتم «مگر کسی شهما را مجبهور کهرد بیهایی تهودیای بشهوی ؟ خهودت فکهر
کردی ،راهت را انتخاب کردی و آمدی .دخترت را آزاد بگذار ! بگذار پی آن چیزی کهه
میپسندد برود .ا ر اشتبای کردی باشد  ،چون صداقت دارد  ،یواش یواش پی می بهرد
اشتبای کردی  .ا ر نه ،ناد دارد ،بگذار رای خودش را برود » .همین موقع چون آفتاب از
پشت پنجری چشم را می زد ،برخاستم و پردی را کشیدم  .دختر نگاهی بهه مهن کهرد و
فت آقای عموای  ،شما از مسالل روانشناسی هم استفادی می کنید؟ فتم«نهه دختهرم
آفتاب می زد تو چشمتان  ،رفتم پردی را بستم  .من همان سور که به پدرت فتم نظهرم
همین است  .هر آن ه می پسندی به دنبالش برو .هیچ هم توصیه نمی کنم بیا تهودیای
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شو  .توصیه نمی کنم از آنجا دست بکش  .هر جایی دلت می خواهد بهاش! مههم ایهن
است که قانع باشی  .مهم این است که فعال باشی  .این خیلی اهمیهت دارد! ا هر منفعهل
باشی مًل جوانهایی که اصال ککشان نمی زد که در مملکتشان چه می هذرد ،حیهم
است! برو در سازمان پیکار فعالیت بکن ،برو کار کن  ،اما فکرت را به کار بینداز  .ههر
چیزی رخ می دهد  ،هر موضعگیری که می شود  ،حتهی ههر بهد و بیراههی کهه بهه مها
می ویند ،وش کن ولی دلیلش را بخوای! ا ر قانع شدی تو ههم همهان فحهش را بهدی!
ا ر قانع نشدی از سرف سؤال کن چرا اینطور است؟»
او رفت .شاید یک مای نگذشت که پدرش آمد و دست انداخت ردن من که نجاتم دادی
رفیق عموای! فتم من کاری نکردم  .فت اصال این دختر از این رو بهه آن رو شهدی ،
تا آخر شب می نشیند کتاب میخواند  .فهردا مهی رود دانشهگای و همههاش بها خهودی
هاشان کلنجار دارد .آخر سر هم فته که «فکر میکنم مهن اشهتبای کهردم  .البتهه مهن
نمیآیم تودیای بشوم اما مالولیسم را هم رد می کنم » .فتم «باشهد بگهذار خهودش
رای را انتخاب کند » .ما واقعا با یک چنین مواردی مواجه بودیم !



کار تشکیالتی چی ؟ مثل همان قضیه ای که با فداییان ارتباطی گرفتید و شـروع

شد .چه پروسه ای برای پیوند بود؟

 ما با مالولیستها یک چنین روندی نداشتیم  .فقط روی «رزمند ان» بود کهه اظههار
القه کردند و با اینها تماس رفته شد و سرانجام هم به حزب پیوستند.
 گروه «رزمندگان» گرایش به خط سوم داشت  .آیا اینهـا بـدون انشـعاب بـه شـما
پیوستند؟ یا نه  ،درگیریهایی بینشان بهوجود آمد؟
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 چرا  ،بعضی هایشان مایل نبودند سالح هایشهان را تحویهل بدهنهد و حهزب ا تقهاد
داشت که « شما نباید مسلو به ما بپیوندید  .چون ما آن اسال یه دی مادی ای دادسهتانی
را پذیرفته ایم و به رفقای خودمان هم دستور دادیایهم کهه سهالح هایشهان را تحویهل
بدهند و ما اصال در نظر نداریم جنگ مسلحانه بکنیم  .بنابراین حفظ این اسهلحه فقهط
اسباب درد سر است » .برخی از آنها واقعا اشق سالح هایشان بودند و نیامدند.
غیر از آنها روی دیگری بود به نام «آزادی و برابری» که اصال موضع غلطی نداشهتند
ولی جدا از روی «نوید» شکل رفته بهود و از جملهه هروی ههای کهوچکی بودنهد کهه
مواضع حزب را – منتها بها یهک نگهرش روشهنفکرانه خاصهی – داشهتند .هروی ههای
دیگری هم بودند که تعدادی روشنفکر و یک دی هم زحمهتکش و کهار ر بودنهد ،ولهی
اینها همه ب ه های روشنفکر بودند و آ اهیهای خوبی داشتند  ،فعاالن خهوبی بودنهد،
وقتی که به حزب پیوستند  ،خیلی زود به ویندیهای حوزیها تبهدیل شهدند .چهون آن
موقع واقعا هم حوزیهای ما از این بابت کمبود داشت و تربیت کادر هم به ایهن زودی
کار آسانی نبود ! اینها خیلی مفید واقع شدند .



آقای عمویی  ،به هر حا ایرج کشاکولی در خـاطراتش آورده کـه حمیاد

شوکت با او گفتگو کرده و مسئلهای را در زمینه جنگ بیـان میکنـد .کـه یکـی از
دوستان ما (یک افسر تودهای) وقتی فهمیـد آن رفیقمـان «رنجبرانـی» و مائوئیسـت
است ،او را لو داد.
آیا اصالً چنین کاری را می کردند ؟

 آخر او از کجا فهمیدی بود که آن افسر تهودی ای اسهت ؟ شهاید اد ها بهودی و اصهال
تودی ای نبودی؟ در شرایطی که امکان دفاع وجود ندارد ،اتهام زدن کار آسهانی اسهت .

۶۶1

صا ق طباطباای هم اد ها کهردی بهود کهه تودیایهها اختالفهات بهین دولهت موقهت و
شورای انقالب را به وجود آوردند!
ببینید ،با کمال تاسم نگرش خشمگینانه و دشمنانهای که این دوستان با حزب دارنهد
 ،سبب میشود تا همه ونه اتهامی را بیپروا و بی مهابا متوجه حزب کنند! حهزب در
زمینه شناساندن سلطنت سلب ها ،کودتاچیان «نووی» و روی بمب ذاران «نیما»  ،هیچ
پروایی نداشت! ولی درباری سازمانهای سیاسی هر ز چنین نکردی است! می ویند!
راحت هم می ویند! مجاهدها هم اشاری ای به این مسئله کردی اند.
ببینید وقتی در شرایطی که هنوز هیچ اتفاقی هم نیفتادی ،کسانی به راحتهی بیهان کننهد
که «ا ر من مسلسلی بهدسهتم بیفتهد  ،اولهین کسهی را کهه مهی کشهم تهودیای اسهت»
بنابراین ا ر ضربه ای بخورنهد  ،راحهتتر میتواننهد بگوینهد کهه تودیایهها مها را لهو
دادند!

۶۶2
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دقت بفرمایید! دقیقا بعد از پیروزی انقالب ،آدمی به صحنه تلویزیون آمد و با

مشتهای گره کرده گفت «این صدای انقالب ایران است ».دو ساعت بعد نماینده
«آقا» آمد و گوینده گفت «این صدای انقالب اسالمی ایران است!» خوب مشخص بود
که وضعیت به سمتی میرود که از سهمدهی به دیگران خبری نیست ! یا مثا
تظاهرات فداییها بعد از پیروزی بهمن ! یا دو ماه بعد رفراندومی برگزار میشود که
فقط یک گزینه دارد «آری یا نه»! تمامی رفراندومها گزینههای مختلفی دارند ،افکار
متفاوتی در آنها عرضه میشود  .یا بعد از رفراندوم کسانی را که به جمهوری اسالمی
«نه» گفتند ،به مسخره «اقلیت  ۲/۵درصدی» میخواندند ! یا تابستان  ۱۳۵۸هنوز
اتفاقی نیفتاده  ،روزنامهها را میبندند « ،آیندگان» « ،آهنگر» و حتی دفتر حزب توده
را  !...تا میرسیم به قضایای کردستان .
قضایای کردستان خیلی منطقیتر میتوانست حل بشود .آقای طالقانی ،فروهر،
صباغیان که رفتند کردستان میتوانستند با خودگردانی یا خودمختاری یا چیزی شبیه
به این موافقت کنند  ،اما ما میبینیم نیروهایی که حزب توده از آنها حمایت میکند ،
همیشه این طرف خط هستند ،جنگطلباند! یا کمیتههای مختلف و غیرقانونی

تشکیل دادهاند و کارهایی میکنند که با هیچ منطقی به «الهیات رهاییبخش»
نزدیک نمیشود  .اینها کسانی هستند با سکتاریستیترین رفتارها ! اصال تسامح و
تساهل برایشان مطرح نبود! حکومت اسالمی برایشان مطرح بود...
ولی این تعریفی که دکتر کیانوری (یا حزب) از خط امام میدهد  ،درست بر همین
نیروها منطبق بود  .همین «مجاهدین انقالب اسالمی» همین کمیتهها و سپاهیها که
کمکم داشتند به دستگاه حکومت سیطره پیدا میکردند! این «الهیات رهاییبخش» ،با
کجای «خط امام» میخواند؟!


ببینید ،در اظهاراتتان اشاراتی هست که با آن ه در تاریا این کشور اتفاو افتادی

مغایرت دارد .اشاری داشتید به اینکه «حواد ی که در کردستان اتفاو افتاد میتوانست
۶۶۳

بهتر از اینها حل بشود .کسانی مًل رراوش ف وه  ،صباغیا  ،سحابی و ...
ماموریت پیدا کردند و ...ولی حزب یک سرف بود آنها سرف دیگر » .من تصور میکنم
یک بار برای شما یا روی دیگری روند شگل یری مذاکرات دولت موقت با «حزب
دموکرات کردستان» را توضیو دادم که خالق این مذاکرات چه کسی بود.



من نگفتم حزب توده این طرف بوده .مسئله این بود که اصال بحث حزب توده را

در مورد مسئله کردستان مطرح نمی کنم  .دارم مطرح می کنم که یک نیروهایی
بودند که تساهل و تسامح داشتند ،میخواستند نیروهای دیگر را راه بدهند« ،حزب
دموکرات کردستان» را  ،حاال نه «کومله» .مثال با نیروهای بهترشان کنار بیایند .الاقل
من ندیدم این آقایان یا ملیگراها به یک تجمعی حمله کنند.

 بله درست است! اجازی بدهید من این را کامال روشن کنم  .ما دقیقا می دانستیم که
نیروهایی این سرف در درون جمهوری اسالمی هستند که در پی بر افروختن آتش در
کردستاناند .نیروهایی هم در کردستان بودند که ینا همین کار را میخواستند بکنند
و در هر دو سرف نیروهایی هم هستند که می خواهند بدون جنگ این مسئله فیصله
پیدا کند .ما در پی یافتن راهکاری در این زمینه بودیم .سرحی تنظیم کردیم و من از
سرف حزب شخصا ماموریت پیدا کردم و با رراوش ف وه نشستم و مذاکری کردم
که « شما این حقوو را سی این برنامه برای خلق کردستان به رسمیت بشناسید  .این
دیگر حداقل حقوقی است که می توان برای مردمی قالل شد که زبان دیگر ،مذهب
دیگر و فرهنگ دیگر دارند ولی صرفا به خاسر سابقه تاریخی که با همدیگر دارند
می خواهند در چارچوب کشوری مًل ایران زند ی کنند .شما اینها را جا بینداز ،ما هم
می رویم آنان را به این وصلت قانع می کنیم » .ینا همین مسئله .

۶۶۴

من در راس هیئتی راهی کردستان شدم و در آنجا مذاکرات مفصلی  ،ابتدا با غنی
بلوراا

ه با او آشنایی نزدیکی داشتم ه انجام دادم .بعد وقتی قاسملو متوجه شد من

در مهاباد هستم بالفاصله پیغام داد و د وت کردو سی صحبتمان – چون چیزی
فراتر از این مسئله را مطرح کردی بود -فتم  :رحمان! یادت باشد من به نمایند ی از
سرف حزب آمدیام و ا ر قرار باشد ما در این مورد توافقی بکنیم  ،بایستی یک مذاکرا
حزب به حزب انجام بگیرد .من االن برای کار دیگری آمدیام .این برنامه را در کمیته
مرکزی حزبتان مطرح بکن .تفنگها برای شلیک شدن آمادی است« .حزب دموکرات
کردستان»  ،اصیل ترین و ستردی ترین سازمان سیاسی در میان خلق کرد است!
«کومله» تازی دارد شکل می یرد .این رزگاری و شی عثما و شیا  ...اینها پشتشان
به صدر حسین است .حواست را جمع کن! درست است که تو هم آمد و رفتهایی با
راو داشتی ولی وابسته نیستی .
قانع شد .هم او  ،هم بلوراا به من قول قطعی دادند که فردا که هیئت نمایند ی دولت
میآید و در مهاباد مستقر میشود ،ما می نشینیم و سعی می کنیم زمینه تفاهم را
فراهم کنیم که جلوی جنگ رفته شود.
صبو زود دوستان کرد  ،من را باالی سد بردند .یعنی زمانی رسیدم که اینها هنوز
تختخوابهای سفریشان را جمع نکردی بودند .صباغیا هنوز در تخت خواب بود.
ف وه پا شدی بود .سحابی هم مشغول جمع کردن تختش بود که ف وه

فت «فالنی

ا ر بخواهد یک کاری بکند  ،ا ر نصم شب هم باشد می آید سراغ آدم! » و واقعا هم
راست می فت ،چون سابقه داشت که من نصم شب رفته بودم سراغش!
نشستیم به صحبت کردن و فتم «من با این آقایان صحبت کردم  ».حزب دموکرات
کردستان « کامال با این برنامه موافق است  .شما هم مواظب باشید در جریان صحبت
 ،حرفهای مشکل ساز نزنید» .
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من تالش کردم فقط نمایند ان «حزب دموکرات کردستان» بیایند ولی قاسملو به من
فت که ما چاری ای نداریم  ،ما ناچاریم هم نمایندی «کومله» را ببریم هم نمایندی
«چریکهای فدایی» را.
اتفاقا همان شبی که من آنجا بودم  ،دوستان به من خبر دادند که ف خ نگهدرر در
مسجد است و دارد برای کردها صحبت می کند .من بالفاصله به یکی از دوستان
کردمان فتم «حسن پاشو برو به ف خ بگو فالنی اینجاست می وید «شما مگر
می خواهید آتش روشن بکنید که نامتان را بزرگ کنید؟! (ما هم نان تفنگ بر دست!...
اینجا مسئله جان مردم در بین است! مسئولیت! همه ما مسئولیت داریم  .هر جملهای
که در سخنرانیمان به کار می بریم مسئولیت داریم  .اینجا مواظب باش! من با رحما
و غنی و رمینرلدان س رج و ...صحبت کردم  ،اینها قانع شدند که در زمینه و
چارچوب برنامهای که میآید صحبت کنند  .تو هم ا ر در مذاکرات شرکت کردی  ،در
چارچوب جلو یری از جنگ و ایجاد تفاهم شرکت کن! آنجا در مسجد هم ا ر با
کردها داری صحبت می کنی جنگ را نفی کن! آنها هم برادران شما هستند! »
در این دیدارها احساس کردیم که زمینه مسا دی وجود دارد ولی نهایت تالشم در
صحبتم با قاسملو این بود که  :در مذاکری با هیئت دولت  ،نان سخن به دست
نمایندی «کومله» نیفتد .چون «کومله» اصال برای به هم زدن این مذاکرات اصرار دارد
شرکت داشته باشد و من هم حقیقتا هیچ آشنایی با آنها ندارم ،هیچ صحبتی هم با
آنها ندارم .من که پیش شیا فالن نمی روم ،من اهل صحبت با عبرلدان حسینی
نیستم .ا ر من در تهران میروم با حجتیک مانی یا منتظ ی صحبت می کنم  ،چون
شناختهایی از ایشان دارم.
صبو که من از باالی سد پایین آمدم فکر کردم دیگر ماموریتم تمام شد .راهی بشوم
بروم .ب ه های «حزب دموکرات کردستان» آمدند به من فتند که «کاکه از آن سرف
۶۶۶

نرو! اینها (کومله تفنگ ی ذاشتند اول دروازی که بزنندت! ما راهنما ذاشتیم شما را
هدایت میکند که از پشت مهاباد بروید » .از آن سرف ما را سوار ماشین کردند و
تفنگ یهایشان هم همراهی کردند از مهاباد راهی شدیم و هیچ اتفاقی نیفتاد .
ما رفتیم تهران دیدیم در ا المیه تهران آمدی که «مذاکرات با شکست روبهرو شد».
چی شد؟ «کومله» زمام اختیار را در دست رفته بود که «فارس ،کرد را قبول ندارد.
شما هم نمایندی فارس هستید و چرا یک کرد بین شما وجود ندارد؟»





فروهر کرد بود ولی وقتی بخواهد عناد بشود...

میخواستند جنگ بشود! متاسفانه قاسملو و یارانش هم روی مسئله ،قاسع

نایستادی بودند .در واقع ا ر «چریکهای فدایی» و قاسملو جدی می ایستادند ،نتیجه
فرو می کرد .
۸۳/۸/12

در این زمینه  ،خاسراتی هم در زندان این دوری نوشهتهام ،امها مهوقعیتی کهه اینهها را
مینوشتم  ،موقعیتی نبود که به همه جزلیات و به همه مطالب بپردازم و بعد هم اصهال
بنابر ایجاز و اختصار داشتم ،چرا که من داشتم اینها را در «اوین» یادداشت میکردم،
سبعا باید خیلی پر رمهز و راز باشهد کهه بشهود بهه بیهرون از زنهدان ردش کهرد .ایهن
حوادث در خاسرات غنی بلوراا هم منعکس است.
اصال من نمیدانستم در آن جلسه دقیقا چه فته شد .من فقط میدانستم که اینها رفتند
کارشکنی کردند و مذاکرات به سرانجام نرسید! ولی غنی در خاسراتش می ویهد کهه،
اصال صریحا عبرلدان آنجا چی فته است؟!
معلوم است که ف وه و  ...نمیتوانستند بپذیرند! ...
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بعد از آن ما به شدت به قاسملو ا تراض کردیم که نیت تو این نبودی والتا «حزب
دموکرات کردستان» به مراتب تواناتر و ستردیتر از دیگران است  .اصال «کومله» در
مقابل شما چیزی نیست!



واقعا هم همین طور بود ولی فدایی ها روی حزب دموکرات یک تلقی داشتند که

اینها یک حزب خرده بورژوا هستند و تهبهب خرده بورژوایی دارند! و آن موقع هم که
فضا اوج چپ بود  ،حتی چپهای بیمسئولیت  ،چپی که هر چقدر تند تر برود انگار
مردتر است!

 با کمال تاسم این سور بود !
لی ایحال  ،حزب نهایت کوشش را کرد که از تمام امکانات موجود برای جلو یری از
کشتار استفادی کند .در ین حال یک جانب قضیه هم جمهوری اسالمی بود .ما
کوشیدیم بر مبنای شناختی که در زندانها پیدا کردیم ،در درون رهبران جمهوری
اسالمی ناصری را پیدا کنیم که برای تعدیل سیاستهای جمهوری اسالمی مفید
باشند .مًال ارتباط تنگاتنگ من با آقای طالقانی  ،آقای منتظ ی و حتی هاشمی
رفسنجانی  ،تا آخرین سالی که ما را دستگیر کردند ،قطع نشد.
۸2/11/15

  بسیار خوب ،کمی جلوتر می رویـم .شـما مـاجرایی را تعریـف کردیـد در مـورد
میانجی گری شما – یا به نیابت از حزب  -بین نیروهـای دولـت موقـت و نیروهـای
«حزب دموکرات کردستان» و گفتید که سعی کردید این روابط به جای معقولی خـتم
شود .
ما شاهد هستیم کـه سـا  ۱۳۵۹هفـت نفـر از اعضـای حـزب دمـوکرات از «حـزب
دموکرات کردستان» جدا می شوند و به حزب توده میپیوندند و شاخصترینشان هم
غنی بلوریان بود  .علت این انشعاب  ،علت این گسست چه بود؟
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قبال خود قاسملو  ،رحمان قاساملو عضـو حـزب تـوده بـود  .فکـر مـیکنم در
سا های دهۀ چهل از حزب جدا شد و یک گروهی تشکیل داد و کتابی هـم بـه نـام
« فدرالیسم» در مورد مسائل کردستان نوشت .به هر حا حـزب دمـوکرات روابطـی
قدیمی با حزب توده داشـت و رابطـهاش بـا حـزب تـوده میتوانسـت خیلـی بهتـر از
رابطهاش با مائوئیستهای «کومله» باشد .
چرا این طور نبود...؟

 ببینید! ما برای فعالیت «حزب دموکرات کردستان» در منطقۀ کردنشین خیلی اهمیهت
قالل بودیم  .با توجه به اینکه «حزب دموکرات کردستان ایران» از لحاظ تاریخی شعبه
حب وو ا را ر در کردستان بود ،اما بعد از انقالب یک چنین وضعی نبود.

 قبل از انقالب هم مثل اینکه منشعب شده بودند.

 بله اصال در واقع موجودیت نداشت.

 خوب یک انشعاب صوری بود.

 بله .یا مًال این رویهای «مال آواری»ای که شکل می رفتند  ،حزب نبودند  .هدیای
متا ر از اقدامات چریکی بودند .نه اینکه با فدایی ها باشند ،بلکه خودشهان مشهیِ ایهن
چنینی اتخاذ می کردند.
قاسملو پیش از انقالب  ،در جریهان تحصهیالتش در چکسهلواکی  ،ارتبهاسی بها وزیهر
اقتصاد دوران وبچک پیدا کهردی بهود کهه یهک سلسهله نظراتهی ورای نظهرات حهزب
کمونیست چکسلواکی داشت .یکی دو سفر هم بدون اجازا حزب بهه هراو انجهام داد.
یک بار هم سفری به اسرالیل کردی بود.
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اسرائیل! برای دیدن حزب کمونیست اسرائیل یا اینکه نه؟

 حزب از او خواسته بود در این زمینه زارش بدهد  .فته بود «مهن بهرای سهیاحت
رفتم .رفتم ببینم این کیبوو هها چگونهه اسهت ،چهون روی اقتصهاد کشهاورزی کهار
میکردم ،خواستم ببینم که آنها چه کار کردیاند .آیا نظیر کوالخوزهها و سواوخوزهها
الگوبرداری کردیاند  ،یا اینکه یک چیز تازیای است؟»
این حرف هم میتواند درست باشد هم غلط .باری به ههر جههت  ،او نگرانهی ههایی در
رهبری حهزب بههوجود آوردی بهود .دوسهتانی ههم کهه در چکسهلواکی داشهت  ،از آن
کسانی بودند که بعدها در روی « وبچک» قرار رفتند  ،یعنی با آن حهزب کمونیسهت
سنتی فاصله پیدا کردند .وقتی که حهزب از قاسوملو زارشهی دربهاری ایهن سهفرها و
ملکردش میخواهد  ،قاسملو از دادن پاسا خودداری می کند  .حهزب ههم اخهراجش
میکند  .قاسملو سفر به راو میکند و تجدید سازمان «حزب دموکرات کردستان» را
تدارک میبیند  .حاال اینکه چقدر موفق شدی باشد یا نشدی باشد ،واقم نیستم.
تا اینکه انقالب می شود و ما از زندان بیرون مهیآییم  .سهالیان دراز غنوی بلوراوا ،
جلیل گا رنی ،عباب اوسفی  ،یعنی کادرهای اصلی «حهزب دمهوکرات کردسهتان» ،در
زندان با ما بودندو روابط خیلی نزدیک و خهوبی ههم داشهتیم  .متاسهفانه اوسوفی از
زندان که بیرون آمد بالفاصله فهوت کهرد  .غنوی بلوراوا بها اقبهال مهومی کردهها
روبهرو شد  .کنگری که تشکیل دادند ،غنی بلوراا به نوان دبیر اول حزب دموکرات
انتخاب شد  .منتها غنی بلوراا که واقعا خودش می دانسهت رحما قاسملو کهارایی
و مدیریت و تجربه تشکیالتی اش بیشتر از اوست ،در حضور رای دهنهدی هها بهه نفهع
رحما قاسملو کنار رفت و به این ترتیب به فرد دوم حزب دموکرات تبدیل شهد.هنگام
انتخابات مجلس هم هر دو کاندیدا بودند و هر دوهم انتخاب شدند که رد صالحیتشان
کردند!
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سال  59 ،1۳5۸کنگری چهارم حزب دموکرات بر زار شد ولی تصمیمات کنگری غیر از
آن مشیی بود که رهبری حزب دموکرات کردستان در پیش رفت  .کنگهری چههارم در
واقهع خطهوط اساسههی برنامهه اش را مشههخص نمهود کهه بالصههراحه مسهئله جههدایی
کردستان از ایران را رد کرد و آن را جزو تفکیک ناپذیر ایران دانست و بر پیوندش بها
ایران  ،با همه الیق ملی و قومی کردها  ،تاکید کرد  .ضمن اینکه بر پرهیز از هر ونه
اقدام تحریک آمیز یا اتخاذ روش هایی که منجر به افزودن فاصله موجود بهین کُهرد و
فارس میشود  ،تکیه فراوان داشت  .مشیی که رهبری حزب دموکرات در منطقه اتخاذ
کرد  ،هر چه بیشتر آن را از حزب دور و به «راز اری» و «کومله» و چریکها نزدیهک
می کرد .چون تصمیمات کنگری چهارم در واقع بیشتر شبیه تصهمیمات پلنهوم حوب
وو ا را ر بود.
همان زمان این بحث دردرون رهبری «حزب دموکرات کردسهتان» وجهود داشهت کهه
تصمیمات کنگری با این مشی تطابق ندارد  .ولی قاسملو اشاری مهی کنهد کهه شهرایط ،
این را به ما تحمیل می کند! ما نمیخواهیم در یر بشهویم ،مها نمهی خهواهیم بجنگهیم ،
ولی منطقه این سور است و ما چاریای نداریم .
حب وو ا را ر به آنها هشدار داد که سبق اسال ات دقیق  ،دستگای اسال اتی صودر
حسین (استخبارات اسلحه آوردی در مرز تحویهل شوی عثموا دادی! شهما بها اینهها
رابطه نداشته باشید ،چیزی نمی ذرد که امل دست نشاندی صدر حسوین میشهوید.
شما چه نیازی به اسلحه دارید؟! اوال همۀ پاد انهای آنجا را شما خلع سالح کردیهد و
اسلحه اش را دارید؛ انیا برنامه تان نباید بر مبنای سالح باشد  ،چهون ا هر ایهن سهور
باشد  ،ارتش و سپای بیشتر از شما سهالح دارد ،سهالح سهنگینش را دارد و ا هر قهرار
باشد جنگی پیش بیاید  ،شما فقط وفقط با زند ی جوانهای کُرد بازی می کنید .
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و پاسا هم شنیدیم که «نه ،ما پی جنگ نیستیم و » ...ولی آخر شد آن چهه کهه پیشهتر
توضیو دادم  .سرانجام شعله جنگ برافروخته شد  .قاسملو با آنههای دیگهر همراههی
کرد و حزب دموکرات را رفتار یک چنین آفتی نمهود! در درون حهزب دمهوکرات ههم
همین انتقادها آغاز شد که  :اصال این نه فقط بر خالف تصمیمات کنگری چهارم اسهت،
بلکه بر خالف آن سرحی است که ما پذیرفته بودیم و بهر مبنهای آن سهرح رفتهیم و بها
هیئت منتخب دولت مذاکری کردیم .االن ما در مسیری افتادی ایم کهه بایهد هم نهان لهب
مرز مقر بسازیم و بیاییم در دهات کار کنیم  ،سپای که مهی آیهد فهرار کنهیم بهرویم آن
سرف مرز .این کار حزب ما نبودی .
این بحث درونی  ،منجر به جدایی تعدادی از آنها شد که البته بهه حوب ووو ا راو ر
نپیوستند ،بلکه تحت نوان «هواداران کنگری چهارم حزب دموکرات کردستان » بیشتر
نماد یک جریانی بودند .ولی از لحاظ حضهور در منطقهه  ،بهه لهت نقهش برتهری کهه
قاسملو در حزب دمهوکرات و «کوملهه» از سهرف دیگهر پیهدا کهردی بهود ،اینهها دیگهر
نمی توانستند خیلی در کردستان بمانند .واقعیت این اسهت کهه اینهها بعهد از جهدایی از
حزب دموکرات ،خیلی به حزب نزدیک شدند  .اوال مواضعشان کامال با حزب هماهنگ
بود  ،انیا امکاناتشان هم امکانات حزب بود  .در واقع تعداد قابهل تهوجهی از اینهها بهه
تهران آمدی بودند و حزب برایشان جایی تهیه کردی بود و زند ی می کردند .

 فکر نمی کنید این تحمیل شرایط  ،به مقـدارزیادی از سـمت جمهـوری اسـالمی
بود؟ مثالً قاسملو برای مجلس خبرگان انتخاب شده بود ،بعـد هـم کـه آمـده بـود
تهران میخواستند دستگیرش کنند! و اصالً برخورد شایستهای با ایشان نشد ؟ .خوب
اگر آن موقع به قاسملو اجازة مانوری داده میشد  ،شاید جنـگ آنطـور کـه بعـدها
پیش آمد شعله نمیکشید .
شما رفتار جمهوری اسالمی را با قاسملو چطور تحلیل میکردید ؟
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 بسیاربد! چیزی شبیه رفتاری که با مجاهدها کردند .واقعیت این است که مجاههدها
موضع بسیاربسیار نامعقولی اتخاذ کردند .آن راهپیمایی مسلحانه و ...ولی قبهل از آن
هم واقعا این کمیتهایها برخورد خیلی بدی با اینها می کردند  .مًال دختری در خیابان
روزنامۀ مجاهد دستش است و هر کس می تواند بیاید از او بگیهرد  .یهک حهزب اللههی
می آید محکم می زند زیر وشش! این اصال تحریک آمیز اسهت .هویی یهک نگرشهی
وجود داشت که نه فقط اینها را نفی بکنند  ،بلکه یک حالهت تحریهک آمیهزی بهه وجهود
بیاورند .درست نظیر آن سخنی که مسئول کمیتۀ وزرا به یکی از رفقهای مها فهت کهه
«اینقدر شما را می چالنیم تا اسلحه تان را به روی مها بکشهید .آن وقهت حسهابتان را
میرسههیم! » ایههن ههویی اصههال نگههرش یههک جنههاح معینههی از ایههن آقایههان بههود کههه بهها
سههازمانهای سیاسههی مختلههم  ،ایههن چنههین برخههورد بکننههد  .بهها «حههزب دمههوکرات
کردستان» هم همین جور مل کردند!
به نظر من اصال با «حزب دموکرات کردستان» به خوبی می شد کنار آمد  .چون آنهها
در چههارچوب همههین مسههالل حقههوقی و قههانونیِ نهادهههای موجههود رسههمی جمهههوری
اسالمی ،آمادی بودند همراهی و همگامی بکنند .اما با کمهال تاسهم برخهوردی کهه بها
اینها کردند به حدی بود کهه همیشهه خطهر دسهتگیری شهان وجهود داشهت و بعضهی
وقتها به حزب پنای میآوردند  ،و وقتی میآمدند تهران  ،حزب نگهشان میداشت .

 حتی آمده بودند تهران مواضع مثبتی هم داشتند بـاز خطـر دستگیریشـان وجـود
داشت ؟


بله  ،همین مسئله برای رهبران حزب کمونیست راو بود  .در حهالی کهه لهب مهرز

اینها دقیقها مواضهع مشهابهی داشهتند  .یعنهی تفنگ یههای حهزب کمونیسهت هراو ،
«بارزانیها» و بخشی از سپای ایران در کردستان راو ،با سربازهای صدر حسوین
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می جنگیدند  .ولی وقتی می آمدند ایران  ،می خواستند اینهها را بگیرنهد! واقعها مسهئله
جیبی بود!
روزی یکی از رفقای کمونیست راقی مان که آدرس مرا پیدا کردی بود ،آمهد و فهت
که رفیق عبابمحمد آمدی و در فرود ای می خواستند دستگیرش کنند که فرار کردی و
به بازار رفته .ما جای امن نداریم  ،هیچ جایی را بلد نیستیم  .فتم «خیلی خوب  ،همین
حاال برو بیاورش اینجا » .جا دادیم و نگهش داشتیم  .بعد بها چهه مکافهاتی مها او را از
پاویون دولتی فرود ای  ،همرای وزیر صنایع یمن که از ایران برمی شهت  ،فرسهتادیم
رفت.
یا عا ل هبه را که رفتنهد و بهه زنهدان انداختنهد  ،مها چقهدر تهالش کهردیم تها آقهای
منتظ ی یا دیگران را برای آزاد کردنش ببینم  ،نشد .باالخری به سفیر فلسطین کهه آن
موقع هانیرلحسن بود  ،متوسل شدیم که زورش نرسید .رفتیم سراغ سفیر سهوریه و
او را واسطه کردیم  .هم نان عا ل هبه را نگهه داشهته بودنهد و مهی خواسهتند اتههام
جاسوسی هم به او بزنند! خبر هم داشتیم که دقیقا کدام بند اوین است .سهفیر سهوریه
خبر داد که موافقت کردیاند عا ل آزاد شود  .فتم «نهه! خهودت در اویهن او را سهوار
ماشینت بکن برو فرود ای ،سوار هواپیما بکن ،وقتی کهه هواپیمها بلنهد شهد  ،آن وقهت
آزاد شدی .اصال از اوین که بیرون بیاید  ،یکهی دیگهر دوبهاری او را مهی یهرد! » یعنهی
اینقدر سلب ا تماد شدی بود  -و به حق شدی بود – کهه جهز ایهن چهاری ای نداشهتیم و
باالخری در یک شرایط ویژی ،عا ل را همرای سفیر سوریه فرستادیم رفت.
میدانید ،در واقع در مذاکراتی که ما با اینها می کردیم دقیقا جناح بندیشان مشهخص
بود .موسوویوب ابی در خهاسراتش در نشهریه «چشهم انهداز» مهی ویهد «مها بهرای
مذاکرات رفتیم پهلوی امام و امام موافقت کرد که الجوور ی برداشهته شهود  ،بهرود ،
خطرناک است و ...بعد از یک سا ت دیدم که آقای رموانی و عسوگ روال ی و ...رفتنهد
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پهلوی امام  .فتم تمام شد ! وقتی که بر شتند از آقای رنصاری پرسیدم  ،فهت :امهام
فرمودند حاال ایشان باشد! »
خوب واقعیتش این است که ایهن دو جنهاح دقیقها نقطهه مقابهل ههم نظرداشهتند و کهار
میکردند .فراموش نمیکنم که رلیس شورای الی قضایی آن موقع موسوویرر بیلی
بود .او نظر داشت که «داد ای انقالب و ...برای شرایط معینی بهودی  .حهاال کهه انقهالب
دارد تًبیت می شود  ،دیگر بایستی برچیدی شهود و همهه مسهالل بهه محهاکم مهومی
ارجاع شود .دیگر ما نیازی به دادستان انقالب و این چیزها نداریم » .و الجور ی یهک
سخنرانی کردی بود کهه «انقهالب هنهوز تمهام نشهدی! » بعهد ربورلقاسوم سو حدیزر ا
مقالهای در روزنامه کیهان نوشت ه آن موقع کیهان دست این ش اعتمدرری نبود.
ه ربورلقاسم س حدی زر ا حتی کمی بازتر از موسوویرر بیلی صهحبت کهردی و بهه
سرفداری از نظرات موسویرر بیلی به آنها تاخته بود که دیگر دست بردارید!
فتم بارک اهلل! اینها هم به میدان آمدند که ایهن را کنهار بگذارنهد! دو روز بعهد خهود
الجور ی دیداری با خمینی کرد  .وقتهی کهه بر شهت ،خبرنگهاران از او پرسهیدند کهه
حاجآقا ! نظر امام چه شد؟ پوزخندی زد و فت :فرمودند باشید!
خوب  ،این جناحهای مختلم بودند و مل می کردنهد  .ب هههای کردسهتان ههم واقعها
رفتار این مصیبت شدند که حتی اینجا امنیت هم نداشتند  .خوب شما ببینید! وقتی که
اینجا امنیت نداشته باشند  ،الجهرم زمهانی کهه میرونهد آنجها  ،تفنگشهان محافظشهان
می شود .ب ه های کردستان را دستی دستی هل دادند به آن سمت! اینهها ههم مرتکهب
یک خطا شدند که آن زمان که هنوز آنها دسهت بهاال را نداشهتند  ،در جریهان مهذاکری
کوتاهی کردند.
ما در دوران حاکمیت جمهوری اسالمی بارها شاهد چرخش بودیم .یک وقتهی بنها بهه
دالیلی چرخ از دست اینها خارج می شد؛ مهًال آن ا تبهار کاریزماتیهک آقهای خمینوی
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نهیب می زد به رلیس جمهور( سید علی خامنهری  ،که «آقا حرف نخسهت وزیهرت را
بپذیر! » یک مقدار فضا آرامتر می شد ،ر ایت می شد  .اما از آنجایی که بهن مایهۀ آن
اقتدار راییها در بخش اقتصهاد ،در بخهش نظهامی  ،در بخهش اسال هاتی ،واقعها یهک
موجودیت ینی دارد ،کار دشوارتر می شود.
خبعلی  ،همین چندی پیش فت«ما همان موقع هم ا ر الزم میشد سهر امهام داد مهی
زدیم! » یک چنین نیروهای سیاهی در این حاکمیت  ،اصال حزبی با آن نگهرش ،بها آن
سابقه خوب را بر نمیتابیدند .با ما هم که تکلیفشان روشن بود و تکلیفشان را روشهن
کردند!
به نظر من انتظار پیش آمدن چنین برخوردهایی از جانب اینها جیب نیست .حتهی آن
موقعی که زارش رسید در کمیته وزرا یک چنین حرفی زدی اند ،اصال برایمان جیهب
نبود ؛ منتها این را مبنای تظلم کردیم ،مبنای شکایت از آن رلهیس کمیتهه کهردیم .سهی
نامه ای برای آقای خمینی توضیو دادیم که چه کسانی اینجا این کار را می کنند و بهه
رغم اینکه حزب ما موضعش این چنین است ،این ونه رفتار میکنند! خیلی از اصهول
قانون اساسی تعطیل ماندی و جمهوری اسالمی برای ا تبارش  ،برای حیًیتش ،نیهاز
به ر ایت مبانی دموکراتیک دارد.
خیلی مهم است در این ونه وقتها آدم به آن چالۀ خطا نیفتد! متاسفانه هم مجاههدها
،هم «حزب دموکرات کردستان» در این چاله افتادند .درست است ،اینها بد کردند ،اینها
هلشان دادند ،ولی ا ر در خودشان این مایه نبود  ،که بها ایهن شهتاب نمیرفتنهد! اینهها
رفتند ،دیگر تا آن نهایتش هم رفتند!

 کاریکاتوری هست که نشان می دهد دست «عموسـام» هفـتتیری را بـه سـمت

کاسترو نشانه رفته و به او میگوید «عزیزم یک کمی بـه طـرف چـپ مـیروی؟!»

۶7۶

بگهریم ...با این حا و با همۀ این تضییقات  ،غنی بلوریان و دیگر دوستان کنگـرة
چهارم  ،به جمهوری اسالمی کمک هم میدهنـد! کـه صیادشایرازی نامـهای در
تشکر از همکاریشان برایشان میفرستد!
آیا این افراد در قلع و قمعی که در کردستان اتفاق افتـاد شـریک جمهـوری اسـالمی
شدند؟

 نه! غنی و ...آن نان نیرویی نداشتند که بتوانند ...

 کمک اطالعاتی که...

 ممکن است در مذاکری کردن ...

 بعد برای مقابله با چه نیرویی این کمک هـا را داده بودنـد؟ حـزب دمـوکرات یـا
«کومله» یا نیروهای...؟ برای حهف چه نیروهایی اطالعات داده بودند؟

 آن موقع صیا شی رزی و ...در یر با نیروهای راو بودند.

 ولی خوب با «کومله» هم درگیر بودند؛ با «دموکرات» هم درگیر بودند.

 من البته اسالع دقیقی ندارم .ولی می دانم کهه بهه احتمهال زیهاد لیهه دمهوکرات و...
کاری نکردند .
۸۳/۶/2۴

در خاموش کردن آتش کمک کردند! یعنی وقتی آقای طالقانی و سایر آقایهان رفتنهد
آنجا و مذاکراتی انجام رفت ،غنی بلوراا از سرف «حهزب دمهوکرات کردسهتان» ،
در آرام کردن نیروهایی که در آنجا مل کهردی بودنهد  ،کمهک کهرد .چهون  ،بهه ویهژی
میدانید در کردستان  ،نیروهای متفاوت و متعهددی مهل مهی کردنهد؛ خهوب« ،حهزب
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دموکرات کردستان» منطقیتر میتوانست با مسئله مواجه بشود و حال آنکه «کومله»،
اصال نظر به در یری داشت!



آقای عمویی  ،نامهای از سرهنگ صیادشیرازی به غنی بلوریاان هسـت

که تشکر کرده است از کمکهایی که «حزب دموکرات کردستان» (قسمت انشعابیون)
در سرکوب نیروهای مسلح و شورشی ،کرده است! و در خاطرات صیادشیرازی هـم
چا شده است.


ببینید ،به نظر من مسئله خیلی غلو می شود! کسانی که واقم هستند که سرفهداران

کنگری چهارم (که غنی بلوراا در راس آن بود چه تعداد بودند ،چنهین نمهی وینهد!
اصال امکان ندارد اینها در سرکوب دیگران نقش داشته باشند! به نظر من احتمال زیهاد
دارد که در مذاکرای کردن و تالش در اقناع تعدادی از اینها نقش ایفا کردی باشند.


نمیتواند خیلی صحیح باشد آقای عمویی! برای اینکه وقتی مـهاکره کننـدههای

دولت موقت در کردستان بودند ،صیادشیرازی که یک تندرو و به اصطالح ،آسـتان
بوس آقایان بود ،شروع به درگیریهایی در کردستان  ،بدون دستور مرکز  ،میکند  .بر
ضد نیروهای کرد اقدام مسلحانه انجام می دهد و در سا  ۱۳۵۸از طرف مرکز خلع و
به تهران فراخوانده میشود و بعدا با رابطه هایی که با آقایان بر قرار میکند ،دوباره به
جایگاه خودش برمیگردد و رشد میکند .
در کودتای سا  ۱۳۶0نقش بسیار موثری را ایفا می کند .نامهای کـه نوشـته (بعـد از
سا های فکر می کنم  ۵۹ ،۱۳۵۸که داشت مسالمت آمیز پـیش میرفـت) ،بـه نظـر
میرسد که این کار را کرده.


من اسالع ندارم حقیقتش ،چون تا آنجایی که من در جریان این مسالل بودم ،همهان

روابطی بود که ما با «حزب دموکرات کردستان» بر قرار کردیم و آن پرووی مهذاکرات
را با زندی یاد رراوش ف وه  ،که از سرف دولت آمدی بود ،انجام دادیم .هیئتهی کهه از
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سرف دولت آنجا رفتند ،آقایان صباغیا  ،سوحابی و ف وهو بودنهد .پهرووی واحهد و
یکسانی را در اختیار هر دو سرف ذاشتیم و بعد که توافق سهرفین را کسهب کهردیم ،
ادامه را به هدی خودشان ذاشتیم.
با کمال تاسم  ،به رغم تذکری که به رفقای کرد دادیم که «شما خودتان سرف مذاکری
باشید و این مقدار حقوقی که به رسمیت شناخته شدی است ،ا ر چه حهداکًر خواسهت
های شما نیست ،ولی بخش مهمی از خواستهای شما را در بر دارد ،بپذیریهد و مهانع
از این بشویدکه آتش جنگ بر افروخته بشود! » و آنها موافقت کردنهد ،ولهی متاسهفانه
روز بعد که ما به تهران بر شتیم ،متوجه شدیم که مذاکرات با شکست رو به رو شهدی
و وقتی کسب اسال ات کردیم  ،معلوم شد که افراد «کومله» و ...رفتند و از همهان بهدو
امر  ،مذاکرات را متشنج کردی و بر هم زدیاند! من ایهن مقهدار در جریهان ایهن مسهایل
بودم .
۸2/11/15

  با این حا به فرض این کمکی که به اینها شد ،باز هم هیچ اعتمـادی بـه ایـن
حزب نشد؟به این گروه نشد؟

 نخیر! نخیر! ببینید این که می ویند «انحصار سلهب  ،اقتهدار را» اصهال لفهظ نیسهت!
واقعا اینها جز خودشان ،هیچ کس دیگهری را نمهی پذیرنهد.و در خودشهان ههم یهواش
یواش فاز «خودی و غیر خودی» به وجود می آید .آن نان که می بینید! حضهراتی کهه
امروز جزو اصالح سلبها هستند  ،آن ایام چهها که نکردند؟! همین آقهای جالایپوور
در مهاباد بیداد میکرد!

 چی کار می کرد؟
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یکههی از رفقهها  ،فرمانههدی روهههان مقههری بههود کههه بههه سههرف مهابههاد مههی رفههت .

سربازهایش هم آنجا مستقر بودند.دستورالعمل بود کهه سهربازها ههر کُهردی را پیهدا
میکنند که مسلو است ،خلع سالحش بکنند و خودش را رهها کننهد بهرود .سهربازهای
این آقا دو تا کُرد را پیدا می کنند که کالشنیکم بهر دوش دارنهد مهی رونهد  .نگهشهان
میدارند که اسلحه شان را تحویل بگیرند و خودشان را رهها کننهد برونهد  .در همهین
موقع پاسدارها می رسهند .اسهلحه شهان را مهی یرنهد و ههر دو نفهر را کنهار دیهوار
می ذارند و میکشندشان! سرباز بهت زدی می وید که «برادرها ،آخر این بی اری هها
که داشتند تفنگشان را می دادند به ما ! اصال دستور فرماندی مان این است! » می وید
« فرماندی بیخود فته! اینها ضد انقالب اند و باید کشتشهان! » سهرباز بهه فرمانهدهش
زارش می دهد و فرماندی زنگ می زنهد بهه فرمانهدار مهابهاد کهه «آقها ! مسهئول ایهن
پاسدارها کیست؟» می وید «بنهدی هسهتم » .فرمانهدی مهی آیهد پهیش فرمانهدار (آقهای
جالای پوور و جریهان را تعریهم میکنهد و مهی ویهد «مهن بهه نهوان فرمانهدی بهه
سربازهایم فتهام خلع سالحشان بکنند و خودشان را رها کنند بروند .این همه اسلحه
در مملکت هست ،ا ر قرار باشد هر کس که حامل این اسلحه است بُکشیم  ،بایهد تمهام
مردم ایران را بکشیم !همه پاد انهای ایران در جریان انقالب تخلیهه شهدی ،کردسهتان
که جای خود دارد ! چه کسی به اینها دستور دادی چنین کنند؟» می وید «من فتم! ا ر
باز هم پیش بیاید ،باز هم همین کار را می کنم!»
یادم آمد موقعی که قضیه قتل های زنجیری ای مطرح شد ،رکب گنجی مطلبی نوشت و
یک نقدی کردی و از قول آقای جالای پور اشاری کردی بود کهه «ا هر بهاز ههم شهرایط
آن نانی پیش بیاید  ،باز هم من همان کار را میکنم !! » یعنی ایشان ایهن ایهام ههم بهاز
همین حرف را زد ،نه فقط

آن ایام! 

۶۸0
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آقای عمویی ،حزب توده در سا های بعد از  ۱۳۵۷مَنشی داشت .آن مـنش ـ

تعبیری که در خارج از حزب نسبت به آن میشد ـ کندن نیروهای دیگران به نفع خود
حزب بود! مثا هایی فراوان در این زمینه هست :چه تالشی که برای کندن نیروهـای
خیلی نزدیک ،مثل «حزب دموکرات» و بچههای «فدایی» و «رزمندگان» ،یک مقـدار
حتی «اتحاد دموکراتیک» از کانون نویسندگان و ...انجام شد ،چه حتـی تـالش بـرای
جهب نیروهای اسالمی!
به نظرم با این منش ،شعار اصلی حزب که «جبهه متحد خلق» بود ،نادیده گرفته شده
بود .وقتی ما میخواهیم جبههای را شکل بدهیم ،او باید استقال کنار دسـتیمان را
بپهیریم ،او باید بپهیریم که آن کسی که میخواهد بیاید ،با همۀ ویژگیهایش بیاید،
نه اینکه شبیه ما بشود و بیاید ،نه اینکه برنامههای ما را بپهیرد و بیاید!
آن «جبهه متحد خلق» ،در حقیقت یـک جبهـه آنارکوسندیکالیسـتی میتوانـد باشـد،
میتواند روابط به صورت برابر انجام بگیرد.
چرا این منش را دکتر کیانوری و حزب پیش نبرد؟ بیشتر «عین حـزب شـدن» را در
خواست میکرد!



خوب ،این تعبیر شما و دیگر غیر حزبیهاست .من اصال با این تعبیری کهه شهما و

دیگران اراله میدهید  ،توافقی ندارم .اینکه کسانی از سایر جریانهات بهه سهوی حهزب
آمدند  ،دلیل بر تالش حزب برای کندن افراد از آن جریانات نیست!
من فراموش نمیکنم که بحًی در هیئت سیاسی ما بود درباری زارشاتی که رفقای ما
 ،به ویژی از دانشگای تهران ،داشتند .بحثهایی که بین رفقای ما و سایر جریانات چهپ
در یر بود و توصیهای که در هیئت سیاسی میشد ،این بود که «رفقا ! اصرار نداشهته
۶۸1

باشید دیگران را تودیای بکنید ،اصهرار داشهته باشهید اندیشهه تهودیای بهرود در ایهن
جریانات »بله  ،حزب مصر بود در اینکه نگرش و تحلهیلش نسهبت بهه انقهالب ایهران و
روند بعدیاش  ،در جریانات سیاسی هوادار پیدا بکنهد و سهتردی بشهود .و آن وقهت
بود که امکان تشکیل «جبهه متحد خلق» فراهم میشد .یعنی ا هر زمینهههای مشهترکی
وجود نداشت ،چنین جبههای هم نمیتوانست شکل بگیرد.
ما هیچ وقت با «حزب جمههوری اسهالمی» نمیتوانسهتیم وجهه مشهترک پیهدا کنهیم و
«جبهه متحهد خلهق» تشهکیل بهدهیم ولهی بها «سهازمان فهداییان خلهق»  ،بها «سهازمان
مجاهدین خلق» ،میتوانستیم .با پاری ای از سرفداران آقای خمینی  ،یعنی مهذهبیهایی
که به وجوی مردمی و به وجوی ضدامپریالیستی واقعا باور داشهتند ،میتوانسهتیم .نهه
عسگ روال ی که خیلی هم نزدیک به آقای خمینی بود ولی همه چیزش از غارت بهازار
بود!
بنابراین ،بودن وجوی مشترک در جریانات سیاسهی متفهاوت ،زمینهه تشهکیل جبههه را
فراهم میکند .ا ر چنین وجوی مشترکی نباشد  ،اصال جبهه به وجود نمیآید.


خوب ،وجه مشترک  ،مگر خلقهای ستمدیده ،کارگران  ،مستضعفین و ...نبودنـد؟

یعنی اینکه گروه هدفی که شما با اعضای «جبهه متحد خلق» داشتید،یکسان بود؛ آیـا
آنها هم  ،به شیوه خودشان  ،در جهت تشکل کارگران ،در جهت خدمت به محرومان و
ستمدیدگان جامعه حرکت نمیکردند؟

■ شیوی و راهشان به این حرکت لطمه میزند .ببینید وقتی که ما ابتدای کار ،سهه پایهه
اصلی «جبهه متحد خلق» را  ،حب وو ا راو ر « ،سهازمان چریکههای فهدایی خلهق»،
«سازمان مجاهدین خلق» میبینیم ،و میخواهیم شرایط ادی فعالیت سیاسهی نرمهال
را امکان پذیر بکنیم  ،بعد اینها با اسلحه میروند کردسهتان و میجنگنهد ،اصهال رو در
روی چنین وضعی قرار رفته اند!
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هر قدر شعار تندتر و به ظاهر انقالبیتر  ،که دلیل درستی رای نیست! کما اینکهه دیهدیم
همهشان این سریقه را رها کردند و رایش ستردیای به سرف موضهع حهزب نمایهان
شد.
حزب اصرار به کندن تکتک نداشت ،حاال شاید اینجا و آنجا مواردی پیش میآمد ،در
جریان پلمیکی که پیش میآمد ،یا بحًهی کهه در روزنامهههای ار هان مها بهود  ،یها بهه
صورت مناظری و مذاکری بهین هوادارانمهان انجهام مهی رفهت ،کسهی کسهی را جهذب
میکرد! ولی مدا نظر حزب  ،سترش اندیشه حزب در جریانات سیاسی دیگهر بهود.
هر سازمان سیاسی تالشش همین است! همه جریانهات سیاسهی تالششهان سهترش
اندیشهشان و سترش بینششان و بر پایه آن ،افزایش هوادارانشان در جامعه است.


ببینید آقای عمویی ،به نظر من  ،تالشی که در این جهت شد ،اینقـدر صـادقانه

که شما میگویید نبود! مثال یک مقدار رفتارهایی که با بچههای «فدایی» شـد ،یـک
مقدار رفتارهایی که با «کانون نویسندگان» شد ،شک و شبهههایی در آنها هست.
آیا به خاطر نزدیکی  ،یا اظهار نزدیکی به جمهوری اسـالمی ،بعضـی رفتارهـا انجـام
نشد؟
«کانون نویسندگان» که حمله مسلحانه نمیکند؟! ولی میخواهد اسـتقاللش را حفـظ
کند ،شب شعرش را حفظ کند ،درست است کـه در ایـن شـب شـعرها ممکـن اسـت
شعرهایی هم بر خالف جمهوری اسالمی خوانده شود ،ولی یکی از وجوه دموکراسی ،
یکی از تاکیداتی که میشود ،حرکت مخالف است ،حرف مخـالف اسـت  ،بیـان یـک
نویسندة مخالف است.
82/9/23

 ولی در هیئت دبیران کانون  ،کسانی که گرایشاتی به سمت حزب توده دارند  ،ایـن
مسئله را حرکتی ضد انقالبی  ،ضد خلقی و ضد حرکت مترقی مردم ایـران میداننـد !
که منجر به اخراج خود خواستۀ آن  ۳۶نفر میشود  .سه نفر دیگـر هـم بعـداً اسـتعفا
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میدهند (کامران فانی ،بهاءالدین خرمشاهی  ،نازی عظیما) چرا حـزب بـه
این نیروها دیرکتیو (رهنمود) میدهد که از کانون بیرون بیایند و تقریبـاً آن را از هـم
بپاشند؟
شما که جزو هیئت دبیران حزب بودید و در بحثهای مربوطه شرکت داشتید  ،به مـا
بگویید چرا حزب این کار را کرد؟ چرا بـه «کـانون نویسـندگان» کـه میتوانسـت در
گسترش آزادی بیان نقش خیلی مهمی راایفا کند ،اینطور حمله شد؟

 شما بر پایه چه شواهدی تالشهای حزب را بهرای جلهب همکهاری دیگهر نیروههای
مترقی ،ناصادقانه میدانید؟!
واقعیت این است که «کانون نویسند ان» محل تاخت و تاز دی ای قرار رفته بود کهه
موضعشان مقابله با جمهوری اسالمی و اهانت به کسانی بود که جمهوری اسالمی را
پذیرفته بودند .خیلی تالش شد که یک موضع معتدلی در کانون به وجود بیاید ولی بها
کما ل تأسم چنین نشد! حزب به هیچ وجه سالب ایهن نبهود کهه نویسهند ان ،شهعرا و
هنرمندانی که احیاناً رایشات یا همنظریهایی با حزب داشتند ،از کانون جدا بشهوند .
چون اساساً حزب خودش یکی از بهه وجهود آورنهد ان و کمهک کننهد ان بهه اسهاس
«کانون نویسند ان» بود .ا ر سابقۀ تاریخی بهآذان و سویاوش کسو رای و  ...را در
دورا شای و قبل از انقالب و بعد از انقالب در نظر بگیرید ،متوجه می شوید که اصهالً
بخشی از رمی بازار «کانون نویسند ان» به سبب حضور چنین افرادی بود که آنجها
کار و فعالیت می کردند .وا ر به خاسر داشته باشید ،پهیش از انقهالب ،وقتهی کهه سنهز
نویس «یادداشتهای شهر شهلوغ» – آقهای ف اودو ونکوابنی – را بهه خهاسر همهان
یادداشت کوچکش که به جشهنهای دو ههزار و پانصهد سهاله شاهنشهاهی و «انقهالب
سفید» تکهای پراندی بود ،محکوم به شش مای زندان کردنهد ،نامههای از سهرف «کهانون
نویسند ان» ،که بهآذان دبیر آن بود ،نوشته شد و منجر به دستگیری و زندانی شدن
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آنها شد .و برای بسیاری از ا ضای کانون اصالً هیچ اتفاقی نیفتاد .اما اینهها بها سیهبِ
خاسر تحمل کردند.
ولی پس از انقالب  ،همان ا ضای بی درد کانون ،بدترین اهانتهها را نسهبت بهه اینهها
ا مال کردند! حتی همین چندی پیش هم آقای سپانلو در روزنامه ،با لحنهی مهوهن از
طب ی و بهآذان نام می برد! واقعا اصالً شایسته یک شا ر و ادیبهی در حهد سوپانلو
نیست که کلماتی این چنین از دهانش خارج بشود!
به هر حال اینها ا ر اندیشۀ سیاسی معینی دارند ،آیا هنرمند هستند یها نیسهتند؟ ! آیها
نویسندی هستند یا نیستند؟ «کانون نویسند ان» به هر حال «کانون نویسند ان» اسهت.
این یک وجه قضیه است.
متأسفانه اوالل انقالب به قدری برخوردههای ایهن چنینهی و مهوهن در کهانون انجهام
می رفت که بسیاری را به جان آوردی بود.حتی کسی مًل رحسا طب ی با آن روحیۀ
لطیم و جایگای باالی لمی -فلسهفی ،در کهانون مهورد ا تهراض و بهی حرمتهی قهرار
می رفههت! سبیعههی اسههت کههه حههزب توصههیه میکنههد شههما در «شههورای هنرمنههدان و
نویسند ان» خودتان قرار بگیرید و کار کنید.



این توهینها و ...علتش چی بود؟ این مخالفتی کـه مـی کردنـد بـه خـاطر رفتـار

میانه روانه افرادی که باید بیان روشنفکرانه و بیان حقیقت جویانه داشتند نبود کـه بـه
جای حقیقت مصلحت را نشانده بود؟

 حب وو ا را ر در این باری هیچ مصلحتی را بر حقیقت ترجیو نداد.
نه! مسئله بارت از این است که نو ی آرزوها و توهتم هها جهای واقعیهت را می یهرد.
«کههانون نویسههند ان» چقههدر توانسههت کههار انجههام بدهههد؟ ببینیههد! درسههت مًههل همههان
چریکهایی است که تفنهگ دسهت رفتنهد ،رفتنهد کردسهتان جنگیدنهد .آری ،از وضهع
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ناراضی هستید و میخواهید به حقیقت بپیوندید! ولی باید متناسب بها شهرایط حرکهت
کنید .به همین لت کانون فرو پاشید و بعد از آن هم هر کدامشان به وشهای رفتند.
امروز چنان آش درهم جوشی به وجود آمدی که کارشان به روزنامهها رسهیدی .یکهی
چیزی مینویسد و دیگری لیهه آن مهی نویسهد .و برخهی ازدلسوزانشهان کهه سهعی
میکنند «کانون نویسند ان» را زندی نگه دارند ،درماندی اند که با این وضع چه کنند؟!
واقعا آرزوی ما این است که آن چنان فضای آرامی باشد که برای پیوستن به حقیقت،
تمام انروی و توانمان را متمرکز کنهیم .ولهی واقعیتههای موجهود اجهازی ایهن کهار را
نمیدهد و شما می ردید آن چیزی را که امکان دارد پیدا کنید .یعنی امکانات  .و به تبع
آن ،خواستهای شهما غالبهاً در حداقلهاسهت و هاهی از آن حهداقل هها ههم پهایینتر
میآید! چون ضرورتها ایجاب میکند  .واال باید تفنگ دست بگیریهد ،برویهد مخفیانهه
شروع کنید این را بزنید آن را بزنید ،یا یک محفل پنهانی کوچکی به وجهود بیاوریهد و
فقط چهار نفر با یکدیگر پچ پچ کنید .ولی ایهن برآورنهدا آرزوههای شهما نیسهت .های
ضرورتها به شما می وید که ا ر به آن حداقل بسازید  ،بردتان بیشتر است.
مًالً در دوم خرداد  1۳7۶به آقای خاومی ر ی می دهیم .این ناشهی از سهادی اندیشهی
نیست .این توهتم را هم نداریم که آقای خاومی ساختار شکنی میکند ،د ر ون میکند.
همان موقع میدانیم که در چارچوب والیت فقیه کار میکند .اما بها شهناختی کهه از او
داریم  ،میدانیم که با ناطقنوری فرو دارد .کسانی که دور و بر خودش جمع میکنهد
با کسانی که در اسراف ناطقنوری ـ مًل «هیئت مؤتلفه» و با هن و امًالهم ه هسهتند،
تفاوت دارد .مها بهرای آن مقهدار پتانسهیلی کهه در حرکهت خواومی و اصهالحسلبهای
اسرافش وجود دارد ،سرمایه ذاری میکنیم .ا ر چه رفتار این توهتم نمیشهویم کهه
همه مشکالت حل می شود .می دانیم برای مدت کوتاهی فضایی به وجود میآید و در
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همین فضای پنج ،شش ساله ،شاید کار مدیای صورت نگیرد ولی آ اهی تودا مهردم
باال میرود.
به ا تقاد من از سهال  1۳7۶تهاکنون ،اصهالً جنهبش اجتمها ی مملکهت د ر هون شهدی
است.ا ر چه مدا مصوبات اصالح سلبان با وتوی شورای نگهبان مواجه شهد ،و کهار
مدی ای نتوانستند انجام بدهند ،ولی ا ر همین را در کارنامۀ اینها بگذاریم که فضهایی
را به وجود آوردنهد کهه روزنامهه ههای مختلفهی ماننهد «صهبو امهروز» و «آریها»  ،و
«جامعه» و  ...بیرون آمدند و چیزههایی را مطهرح و افشها ریهایی کردنهد  ،ارزشهمند
است .مقاالت رکب گنجی راجع به تاریکخانه اشباح و الیجناب...روشنگر بود.
زمانی کسی به من زنگ زد و فت «آقای عموای مقالۀ بهازی بها مهرگ را خوانهدی؟»
گنجی در روزنامه «صبو امروز»  ،مقاله ای تحت نوان «بازی با مرگ» نوشته بود و
آنجا اشاری کردی بود که الیجناب خاکستری ماست بند ،به فرنگی کاران دسهتور داد
که کَلَکِ «م .ع .ع» را بکَنید! و آنها فتند کهه نهه ایهن نمیشهود و بعهد موافقهت شهد کهه
پی وز ورنی را بزنند!!



قبو  ،آقای عمویی از یک حزب چنین انتظاری می رود اما آیا از روشنفکرها هم

چنین انتظاری می رود؟

 این لقب روشنفکر چی هست؟

 منظور از روشنفکر همان منور الفکر ،انتلکتوئل .حقیقت جو اصالً .وقتی کسی ،یـک
شاعری می آید می گوید:
«آن کس که شوربخت ،تو را خوانده؛ بر خطاست،
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زیرا نبرد راه سعادت ،سعادت است!»

چرا تن میدهد به نوشتن در مورد امام؟ نمیدانم.

 آخر برای اینکه او یک روشنفکر بیتعهد نیست.





درست است  ،او باید بر اساس تعهدش عمل کند .

نه  ،نه! او جدا از حزب سیاسیاش نیست .او می تواند رحسا طب ی باشهد ،خهارج

از حب وو ا را ر .



حزب قرار بود در «کانون نویسندگان» همین رفتار را بکنـد .قـرار بـود بـر اسـاس

همان اساسنامهای که نوشته شده بود ،آزادی بیان بدون هیچ گونه سانسور ،بدون تن
در دادن به حاکمیت و...

 آخر این شوخی است! این شوخی است! این ب هها جمهع میشهدند میرفتنهد خانهۀ
شاملو بعد مینوشتند که «بله موافقت شد که آزادی بدون حد و حصر» ولی یهک کهار
بدون حد و حصر نتوانستند بکنند .یعنی خودشان را اَخته کردند.
 شعر معروف روشنفکران اخته را خواندم .بله .


واقعیتش این است که آنها اهل مبارزی نبودند!



خوب ،میخواستند حرفشان را بزنند!

شعر از زندی یاد رحسا طب ی
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ببینید ،بیشتر جنگ لفظی میکردنهد و بها ایهن جنهگ لفظهی ،اصهال فضهای حضهور

نویسند ان را محدود میکردند و میبستند .آخر «کانون نویسهند ان» کهه یهک حهزب
سیاسی نیسهت! وضهی هرفتن نهادهها ،ایهن وضهع را بهه وجهود مهیآورد« .کهانون
نویسند ان» نقش روشنی دارد .ببینید ،االن «کانون نویسند ان» فعلی که واقعها خیلهی
هم آبکی شدی  ،ولی ا ر در چارچوب خودش درست مهل بکنهد ،بسهیار بسهیار چیهز
خوبی است! ولی نیست .مًال آقای سپانلو میخواهد خودش باشد  ،آن موقع هم آقای
پ ها میخواست خودش باشد!


خوب ،دکتر طبری هم میخواست خـودش باشـد! باهآذین هـم میخواسـت

خودش باشد! مسئله این است که این کل ،چه کار میخواست بکند؟ یعنی این «کانون
نویسندگان» میخواست شب شعر بگهارد ،حزب هم مخـالف بـود ،میگفـت «دوبـاره
میخواهید ضد انقالب بشـوید! » دکتـر کیاانوری بـه آنهـا گفـت «میخواهیـد آن

حرکتهای ضد انقالبی را دوباره انجام بدهید؟!»
آنها که دیگر اسلحه به دست نگرفته بودند .این کندن نیروها و ایجـاد تفرقـه در بـین
نیروها . ...



ببینیههد ،ایههن اجتنههاب ناپههذیر میشههد! چههون «کههانون نویسههند ان» میرفههت بههرای

رویارویی با جمهوری اسالمی ! یعنی زمینههایی را فراهم میکرد که حهزب ههم مهتهم
میشد؛ برای اینکه رقم قابل توجهی از چهری های هنرمندان و نویسند ان حزبی آنجا
بودند .اینها چطور میتوانستند آنجا موید حمله به آقای خمینی  ،حملهه بهه جمههوری
اسالمی باشند؟ این یعنی حزب دو انه مل میکند ،در «کانون نویسند ان» این کهار
را میکند ،ولی در حزب حرف دیگری میزند؟!
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چیزی که این دفعه هم به دوستان ما فته بودند که  :اصال این شهعار مردمهی و ضهد
امپریالیستی  ،دقیقا پوششی در حزب تودی بود برای اینکه جمهوری اسالمی را نهابود
کند! ما چیزی داشتیم به نام «خط امام» هی حزب تودی می فت «خهط مردمهی و ضهد
امپریالیستی امام»  ،این در واقع ساییدن ریشهها و پایههای خط امام بود!


خوب ،در مورد نویسندگان چی؟ شما گفتید که آنهـا میخواسـتند جلـو خمینای

بایستند و به او انتقاد کنند و ...و ...من می خواهم بگویم دفاع از حقوق دموکراتیـک،
یکی از وجههایش این است که ما «کانون نویسندگان» را حزب نبینیم!
اعضای حزب هم آنجا هستند ،تریبون آزادی است که همه بروند حرفشـان را بزننـد و
اگر بیانیهای هم صادر میشـد ،بـه اتفـاق آرا بـود .یعنـی نیروهـا حـق وتـو داشـتند ،
میتوانستند جلو صادر شدن هرگونه بیانیهای را بگیرند .کما اینکه تا قبل از این هم که
اخراج بشوند ،گرفته بودند .هیچ بیانیۀ آنچنانی در این زمینه صادر نمی شد.
چرا حزب این تفرقه را ایجاد میکند؟ این دفعه که دیگر اسلحه نیست؟


چرا اخراجشان کردند؟
 خوب ،از طرف حزب به آنها رهنمود داده شده بود که یک «شـورای نویسـندگان»
جدا ایجاد بشود!



اخراجشان کردند!



خیلی خوب ،نظرشان را بیان کردند.

 خوب ،بعد از اینکه اعالم کردند حرکت اینها ضدانقالبی است ،اخراج شدند.

 خوب ،باید همه نظرات به اتفاق آرا بیان بشود . ...
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مگر آنها به اتفاو آرا میکردند؟




ولی آنها تا وقتی که این اتفاق افتاد  ،اصال بیانیهای نداده بودند!

مواضعی که بهه نهام «کهانون نویسهند ان» اتخهاذ میکردنهد ،هر هز مهورد توافهق

بهآذان ،طب ی ،ونکابنی و  ...نبود! ولی آنها کارشان را می کردند و همه جها بهه نهام
«کانون نویسند ان» حرفشان را میزدند! یعنی اینها را در مقابل مل انجام شدی قهرار
میدادند و اینها چاریای نداشتند و راهی ندیدند که بگویند ما «آنها» نیستیم.
۸2/9/2۳

 ببینید ما متناسب با ظرفیتها و امکاناتمان باید برنامهریزی بکنیم .ا هر فراتهر از آن
بکنیم ،یعنی هیچ کاری نکنیم .یعنی رفتن بهه سهرف صهفر .آیها «یهک» بهتهر از «صهفر»
نیست؟
من ا تقاد دارم در شرایط کنونی کهه جامعهۀ مها بهیش از آن هه کهه انتظهار داشهته از
پیکرش خون جاری شدی ،اقداماتی که بخواهد قطری خون دیگری از ایهن پیکهر بگیهرد،
مسئولیتزاست .درست است که برای هر کار درست باید هزینه پرداخهت؛ و کسهانی
که حقیقت را باز شناسایی کردیاند آمادی پرداخت این هزینه هستند .اما سعی کنیم این
هزینه رانترینها نباشد .از آن مقدار کهه امکهان دارد بههری بگیهریم و اسهتفادی کنهیم.
تاریا جله ندارد .ا ر جله کنیم سرمان به شدت به سنگ میخورد.
 شاید این بر می گردد به ذهنیت اسطورهای ما ،اینکه ما فـرض مـی کنـیم اگـر در
سیری چون اسطوره طی شویم  ،پیروزمند زمانهایم  .چرا؟ چـون اسـطورههای ایرانـی
قهرمانانی هستند که کارهای پهلوانانه را در حداکثر امکان انجام میدهند  ،اما در اثـر
خیانت یا دشمنی یا  ...شهید می شوند! (اسطورة مظلوم) و انگارهر کس در این مسـیر
نباشد گناهکار است و نه تنها شکستخورده است  ،بلکه بدنامی را هم پهیرفته است!
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۸2/10/1۶

  آقای عمویی میرسیم به بحث شیرین انقالب فرهنگی ! اگر شمهای از آنچـه
گهشت را بخواهیم بگوییم شاید بتوان فضای آن موقع دانشگاهها را این طـور تصـویر
کرد که نیروهای اسالمی – ارتجاعی جمع شده در انجمنهـای اسـالمی  ،مـدام بـه
میتینگهای دانشجویان چـپ و دگرانـدیش حملـه میکردنـد و نیروهـای چـپ هـم
ستادهای تدارکات کردستان و ترکمان صحرا و  ...را در اتاقهای دانشگاهها برپا کرده

بودند  .بگهریم از اینکه به سبب وجود یک اسلحه کالشنیکف میگفتند «اتاق جنگ»
راه انداختهاند و ...
این وضعیت دست باالی انجمنهای اسالمی  ،پس از  ۱۳آبان  ۱۳۵۸در عیـد  ۵۹بـا
پیغام آقای خمینی تکمیل شد و حمله مشکوک به سـخنرانی هاشمی رفسنجانی
در دانشگاه تبریز  ،آغاز این «ایلغار» بود !...
هرچند بنیصدر در اوایل کار فکر میکرد که حوادث را تحت کنتر دارد امِ ـا بعـدها
معلوم شد که «حزب جمهوری اسالمی» دست باال را در اشغا دانشگاهها دارد .
حاال در این وضعیت بلبشو که آقایان «چکمههایشان» را در نمیآورند تا دانشـگاه بـه
اشغا در نیاید «،سازمان دانشجویان دموکرات» وابسته به حزب توده با قضیه انقالب
فرهنگی مداراجویانه برخورد میکند و حتی چپنماها را مسئو قضایا میانگارد!

 سندی در این زمینه دارید؟

 بله کیهان  ۲۸فروردین « :۱۳۵۸سازمان جوانان دانشجویان دمـوکرات» بـا انتشـار
اطالعیه برخی از گروههای چپنما را متهم کرده است که با وحشت از تعمیق انقالب
ضد امپریالیستی و خلقی ایران به رهبری امام خمینی به وحشت افتادهاند و برای به
آشوب کشیدن محیطهای دانشجویی و نهایتاً برای خدمت به امپریالیسم و ضد انقالب
تالش میکنند !
این حرفها را حزب توده میزند  .در حالیکـه  ۲0سـا بعـد از آن قضـایا عبااس
عبدی علناً اعالم کرد که انقالب فرهنگی برای بستن دانشگاهها بود ! یا آقای ملکی
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جریانی را در شورای انقالب شرح میدهد که به علت دست باال بودن نیروهای چپ ،
خواستار عدم بازگشایی دانشگاهها بودند  ...حاال با همۀ ایـن حرفهـا حـزب تـوده آن
موقع اینجور موضعگیری میکند؟

 اد ای شما درباری مواضع حزب نسبت به انقالب فرهنگی ،متکی به اسال یهای است
که تنها دو مای پس از پیروزی انقالب و برپایهه واقعیهت خطهرات ،صهادر شهدی بهود و
هنوز انقالب فرهنگی رخ ندادی بود!!
در واقع روزنامۀ کیهان از تعارضی که آن موقع بین مشی حهزب و فهدایی هها وجهود
داشت ،سو استفادی کهردی .حهزب آن موقهع بهه شهدت مخهالم موضهع فهدایی هها در
کردستان و ترکمن صحرا بود .حتی ما غیر از آن ه که در مطبو ات منعکس می شهد،
مذاکرات زیادی هم از نزدیک با آنها داشتیم .به خصوص با توجه به مناسباتی که مهن
با بسیاری از این دوستان از دورا زندان پیدا کردی بودم.آن بخشی کهه شهما اشهاری
کردید ،در جریان همین چیزی که به نهوان انقهالب فرهنگهی رخ داد ،مها دوسهتانی را
فرستادیم تا تعدادی از این دوستان فدایی که در دانشکدی فنی دانشگای تههران موضهع
رفته بودند ،خودشان و سالح هاشان را از آنجا بیرون آوردند .حهاال آنهها اسهمش را
اتاو جنگ ذاشتند و ...



سالح بوده در دانشگاه؟!

 بله ،بله.



پس این را آقای ملکی (رئیس وقت دانشگاه تهران)بشنوند تعجب میکنند! چون

می گفت من قسم می خورم یک دانه اسلحه هم در این دانشگاه تهران نبود!

۶9۳

 خوب ایشان نمیداند .در واقع دیگر آن زمان دانشگای تهران مرکز چپ بود و در هر
دانشکدیاش اتاوهایی در اختیار داشتند .به خصوص آن جریانات چپی کهه معتقهد بهه
مبارزا مسلحانه در کردستان و ترکمن صحرا بودند ،اسلحه داشتند.
واقعیت این است که آن زمان ،به ویژی در دانشگای تهران  ،موقعیت نیروهای چپ  ،بهه
خصوص «چپرو»ها ،چنین بود  .یعنی به هر حهال ا هر حوب ووو ا راو ر در آنجها
حضور داشت ،یک حضور نسبتاً آرام و قانونمند داشت .ولی دوسهتان چهپ دیگهر بها
توجه به مواضعی که نسبت به جمهوری اسالمی داشتند ،با توجه به حضوری کهه در
نقاط حساس کشور مًهل کردسهتان  ،تهرکمن صهحرا و غیهری داشهتند و در آن جبههه
داشتند می جنگیدند  ،سبیعتاً در ستادهایشان هم کارهای ملیهاتی را بایسهتی سهامان
بدهند .در این ساماندهی  ،خود به خود اینها مسلو هم بودند ،اسلحه هایی هم داشتند.
ای نها می تواند بحث نظری این مطلب باشد که پس قا دتاً باید اسلحه داشته باشند .امها
ما مواجه با یک موضع واقعی و ملی شدیم :در رما رم د وتی که آقهای بنیصودر
از آمدن همۀ مردم به دانشگای کرد ،و سبعاً معلهوم اسهت کهه همهۀ مهردم چهه کسهانی
خواهند بود ،یکی از دوستان ما که از فرهنگیان معتبر و از هنرمندان جالب این مملکت
و به حزب هم نزدیک بود بسیار نگران وارد دفتر شد .فت «درسهت اسهت کهه حهزب
نظر مسا دی به این اقدامات مسلحانه نیروههای چهپ در کردسهتان نهدارد ولهی اینهها
جوانهای کم تجربه ای هستند ،جوانهای صادقی هستند  ،جوانهای سالمی هسهتند ،
ا ر اینها با این اسلحهها یر این حضرات بیفتند  ،ممکهن اسهت خطهر جهانی برایشهان
داشته باشد! آیا در قبال اینها کهاری نمهی کنیهد؟ »کهه بالفاصهله رفقهای مها احسهاس
مسئولیت کردند ،برای جان این جوانها احساس خطر کردند!
چون به رغم همۀ تندرویها و اقداماتی که انجام می رفت  ،به هر حال ما فداییها را
فرزندان حزب می دانستیم واحساس می کردیم در این بحث سیاسی که با اینها داریم،
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به رغم اینکه اهی اوقات الفاظ تندی هم رد و بدل می شود ،سرانجام ما به یهک جهای
مناسبی خواهیم رسید و این دو نیروی اساسی در یک راستا قرار خواهند رفت.
به همین خاسر رفقای ما بالفاصله اقدام کردند و به دانشگای تهران رفتند  ،بهرای کمهک
به این دوستانی که در واقع بالتکلیم بودند که با این سالحهاشهان چهه کننهد؟ بماننهد،
سنگر را حفظ کنند یا اینکه قب نشینی کنند؟ ا ر بخواهند بیرون بیاینهد در ایهن سهیل
جمعیت یرمی افتند  .رفقای ما اینها را با سالحهاشان از دانشگای تهران خارج کردند.

 تاریخ دقیقش را می دانید؟ پنجشنبه  ۳۱فروردین است  ،جمعه  ۱اردیبهشت است،
شنبه  ۲اردیبهشت است؟

 من به هیچوجه نمی توانم با این دقت بگویم .آن روزی که آقای بنی صودر از ملهت
انقالبی ایران د وت کرد که بیایند  ،درست همان روز این اتفاو رخ داد.

 حاال رویکرد شما به انقالب فرهنگی چی بود؟ آیا شما آن را یک انقالب فرهنگـی
چینی میدیدید؟ مثل همان کار مائو سا  ۱۹۶۸؟ یا اینکـه یـک کـاری میدانسـتید
برای همین که بساط چپ را جمع بکنند؟ یا نه موافق بودید این ستادها جمـع بشـود.
همان حرفی که آقای بنی صدر زد «ستادهایشان را جمع کنید! » روز دوشـنبه هـم
آخرین مهلت بود.

 من فکر می کنم هر دو مد نظر بود .یکی این نظر که چپ باید آنجها تعطیهل بشهود و
اساساً معنای د وت مردم به آنجا و تعطیل دفاتر این هروی هها بهرای حذفشهان بهود.
چون واقعیت این است که آن موقع اینها خارج از دانشگای مرکزی نداشتند ،جایی برای
حضور نداشتند .یعنی از زور بی جهایی  ،ههر کدامشهان در یکهی از ایهن دانشهکدی هها
دفتری ،جایی درست کردی بودند.
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یادم می آید در یکی از شهرستانهای شمال ،دوستان ما و رفقای فدایی مان به دنبهال
جایی بودند  ،که باالخری یک مدرسه ای را که در تعطیالت تابستانی بود پیدا کهردی و
هر کدام یک کالسش را دفتر زدی بودند  .در حالی که اختالف نظر داشهتند ولهی چهون
اجباراً بایستی از یک جا استفادی بکنند ،مسالمت آمیز در کنار همهدیگر  ،همزیسهتی را
ر ایت می کردند.
واقعاً هم در دانشگای ها خصوصهاً دانشهگای تههران  ،هروی ههای چهپ بهه ناچهار ههر
کدامشان جایی را درست می کردند .حاال از نقطه نظر جمهوری اسالمی بایستی اینهها
برچیدی شوند .آقای بنی صدر هم یک نگرشی به انقالب فرهنگهی چهین دارد  .بهه ایهن
شکل یک همخوانی سیاسی و یک ملکرد واحد بین این دو جناح پیهدا مهی شهود و بهه
این ترتیب چپ را می روبند! و واقعیت این است که آن ه به نام انقالب فرهنگی شهرت
پیدا کرد  ،به درستی همان ایلغاری که آقای ملکی به کار برد و جارو کردن نیروههای
اصیل دانشگای بود.
ا ر چه این نیرو خیلی بی سامان بود ،خیلی حالت آنارشی پیدا کهردی بهود  ،ولهی مها
اسمینان داشتیم با ذشت زمان سامان پیدا می کند .شکل می یرد .کم کم بهه صهورت
شورا  ،به شکل انجمن در می آید .وسایل غیر ضرور خهارج مهی شهود .ا هر بخواههد
دفتر حزبی باشد ،خوب باید بیرون دانشگای باشد ،اصالً آنجها نبایهد باشهد .ا هر قهرار
است جنبش دانشجویی با نگرش های چپ باشد  ،می تواند مًل ذشته انجمنهی باشهد
و در آنجا فعالیت سیاسی ه دانشجویی خودش را انجام بدهد .اما سهرف مقابهل خیلهی
زود تشخیص داد که بیش از این نباید به پا رفتن چپ میدان داد و ایهن برنامهه را بهه
اجرا ذاشت.

 نظر حزب چی بود در این وادی  .این که من خواندم که دانشـجویان دمـوکرات ،
فداییان را مقصر میدانستند  .شما گفتید که ما با این که اینها را مقصـر میدانسـتیم ،
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آنها را فرزندان خودمان می دانستیم  .کمکشـان هـم کـردیم  .آیـا در مـورد انقـالب
فرهنگی برای شما آن حس چین و شوروی را بر می انگیخت؟

 نه ،به مان من دربارا انقالب فرهنگی ،حزب یهک موضهع مصهلحت جویانهه اتخهاذ
کرد .یعنی در حالی که ما واقعاً معتقد بودیم که این مهل یهک مهل ضهد آزادی ،ضهد
انقالبی است ،ولی رسما محکومش نکردیم.

 چرا؟


با محکوم کردن رسمی انقالب فرهنگی از سوی حزب ،ممکن بود حزب زودتر زیهر

ضرب برود.

 خوب فکر نکردید که همین طور که فداییها حهف میشوند ،حزب توده هم حهف
میشود؟ سازمان دموکرات هم حهف میشود؟ نمی دانم ،در کنار نیروهای دیگر شـما
هم حهف میشوید؟

 ما آن زمان به این امید بودیم که هنوز نیروهایی در حاکمیت جمهوری اسهالمی ،در
شورای انقهالب ،بهه ویهژی شهخص آقهای خمینوی ،وجهود دارنهد کهه از ایهن افراطهها
جلو یری خواهند کرد و جریانات سیاسی ،به ویژی چپ ،به ویژی حوب ووو ا راو ر ،
که یک موضع نسبتاً مناسبی نسبت به انقالب و جمهوری اسالمی اتخاذ کهردی ،امکهان
حضور پیدا می کنند.

 در صورتی که دو روز بعد از جریان حمله به دانشگاه تبریز و پـس از درگیریهـای
دانشگاه تربیت معلم  ،نیروهای اسالمی تظاهراتی را از حسینیه ارشاد تا جماران ترتیب
دادند و آقای خمینی آنجا سخنرانی کرد و این بحث را مطرح کرد که ما نمیخواهیم
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دانشگاهمان وابسته باشد  ،ما نمیخواهیم جوانانمان به سـمت کمونیسـم برونـد  ،بـه
سمت غرب بروند .
دقیقاً برای آقای خمینی کمونیسم و غرب یکی بود  .آیا شما فکـر مـی کردیـد کـه
نبود؟!

 چرا ،اصالً این شهعار « نهه شهرقی  ،نهه غربهی » دقیقهاً روح اندیشهۀ اینهها را بهرمال
میکرد .ما در دیدارها چقدر سعی کردیم روی این مسئله صحبت بکنیم .خوب ،با خود
آقای خمینی چنین مجالی پیدا نشد .ولی با آقای بهشتی  ،با آقای هاشمی رفسنجانی
و ..در این زمینه ها خیلی صحبت داشتیم که چطور ممکن است این دو را یکهی رفهت
در حههالی کههه در رصههه جهههانی میبینیههد یههک سههرف پشههتیبان و نگهدارنههدا همههه
حاکمیتهای دیکتاتور و سرف دیگر کمک دهندی به جنبشهای رهایی بخهش دنیاسهت!
این دیگر نمایان است! در ویتنام این سور اسهت ،در آنگهوال ایهن سهور اسهت ،در تمهام
نقاط دنیا این سور است .اینها را به یک چوب راندن یعنی چه؟!
واقعیتش این است که ما دقیقاً احساس مهی کهردیم اینهها ضهد کمونیسهت هسهتند امها
موقعیت ولوپلیتیک ایران و همسایگی با اتحهاد شهوروی و چنهد بهار هشهداری کهه از
جانب شوروی در قبال تهدیداتی که امریکا مهی کهرد و شهوروی بهه حمایهت از ایهران
برخاست ،احساس تغییر در این موضع را بر میانگیخهت .اخیهراً ههم در روزنامههای،
اشاراتی به آن هشدارهای شوروی وجود داشت...
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آقای عمویی  ،چند سؤا جزئی در مورد ابهاماتی است که وجـود دارد .یکـی در

مورد آن تهدید برژنف است که در روزنامه کیهان و اطالعات چا شد .در کیهـان ،
مخصوصا تیتر بزر شد که برژنف این تهدید را انجام داده است!
ما شاهد این هستیم که شوروی بـا حکومـت پهلـوی خیلـی روابـط نزدیـک داشـت،
مخصوصا در سا های آخر و حتی در جشنهای  ۲۵00سـاله ،مـثال روسـای جمهـور
آلمان مستقیما شرکت نکردند ولی پادگورنی در آن جشنها شرکت کرد!
علت آن تهدید  ،و بزر شدن آن تهدید در تیتر کیهان و تاثیرش روی سطح انقالب
ایران چیست؟


ببینید ،غالبا اتحهاد شهوروی در سیاسهت خهارجی و مناسهباتی کهه بها پهاری ای از

کشورها داشت ،کشورهایی که غالبا حاکمان مستبد داشهتند ،حقهوو مهردم را ر ایهت
نمیکردند ،به ویژی در مورد کشورهای هم مهرزش ،از جملهه ایهران و همهین خانهدان
پهلوی ،حساسیت بسیار باالیی داشت و حاضر بود به این کشورها امتیازاتی بدهد که
این کشورها تبدیل به پایگای امپریالیسم نشوند .در برخی مهوارد ههم بهه آمریکاییهها
امتیازاتی میداد که متقابال آمریکا هم در اینجا این کهار را نکنهد .مهاجرای کوبها ینها
همین سور شد.
مضافا اینکه از بیستمین کنگری حزب کمونیسهت اتحهاد شهوروی ،مسهئله «همزیسهتی
مسالمت آمیز» جز اصلی سیاست خارجی اتحاد شوروی شد ،نهوع مناسهباتش رابها
کشورهایی که به ههیچ وجهه ترقیخهوای نبودنهد ،تغییهر داد .ا هر مبهارزیای در داخهل
کشوری بود و آن نان باال رفته بود که خطر مداخله ضد انقالب در آن وجود داشت،
اتحاد شوروی از جریهان مترقهی حمایهت جانانهه میکهرد! حتهی حمایهت تسهلیحاتی ،
حمایت مشاورتی و ...ولی ا ر مبارزی حادی در آنجا نبود ه سبعا مبارزینی بودند امها
حاد نبود ه این کار را نمی کرد.
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ایران در موقعیتی قرار رفته بود که سی سال ها فراز و نشیب هایی از لحهاظ روابهط
بین اتحاد شوروی و ایران وجود داشهت .بعضهی وقتهها خیلهی حهاد میشهد  ،جنهگ
رادیویی شدت می رفت ،بعضی وقتها آرام میشد و مذاکرات انجام می رفت و حتی
بدی بستانهایی انجام میشد؛ بهخصوص بعد از آن کارخانه ذوب آهنی که بها ایهران
توافق کردند و دادند.




حتی فروش تسلیحات !

حتی فروش تسلیحات .آنها ترجیو میدادند کهه ایهران یکهی از مشهتری ههای آنهها

باشد ،به جای اینکه چون ضو «سنتو» هست ،تمام تسلیحاتش از آمریکاییهها رفتهه
بشود .چون الجرم رفتن تسلیحات از آنها موجهب میشهد کهه اینهها نیازمنهد قطعهات
یدکی باشند و این بهانهای برای حفظ رابطهای می شد کهه در ایهن رابطهه احیانها آنهها
امید داشتند که بتوانند روی ایجاد فاصله بین اینها و آمریکاییها ،تا یراتی بگذارند .
ا ر چه نمیشود این مسئله را خیلهی واقهع بینانهه دیهد ،چهون آن روابهط  ،ریشهههای
اساسی دارد؛ اما وقتی که زمینههای مردمی انقالب باال رفت ،و به صورت تظهاهرات
و به صورت مداخله نیروهای نظهامی  ،نمودههای چشهمگیری یافهت ،کشهتارهایی کهه
انجام می رفت و توالی تظاهراتی که در یک شهر اتفاو می افتاد و چهلهم آن در شههر
دیگری رخ میداد و همین پشت سر هم  ،...نشانه این بود کهه حهوادث ریشهه داری در
جامعه در حال رخ دادن است.
اینجا بود که نگرانیهایی بهرای خارجیهها بهه وجهود آمهدی بهود .ضهمن اینکهه اتحهاد
شوروی اسالع داشت که آمریکایی ها متمایل هستند به اینکه شای برود ،اما اینکهه چهه
کسی به جای او میآید  ،اصال معلوم نبود!
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قا دتا وقتی که آمریکا متمایل به رفتن شای است ،آلترناتیوی (جهایگزینی بهرایش در
نظر رفته است! و شوروی ها نمیخواستند چنین چیزی انجام شود! حتی فکر اینکهه
به لت ضویت ایران در «پیمان سنتو» ،احتمهال مداخلهه نظهامی «سهنتو» ،بها اشهارا
ایاالت متحدی وجود داشت ،سبب شد که ب ژنف آن هشهدار را داد کهه «ههیچکس حهق
دخالت در امور داخلی ایران را ندارد! »
شوروی این امید را داشت که حاال که حرکت  ،حرکت مردمی است ،چه بسها کهه ایهن
حرکت مردمی نتیجۀ قابل توجهی داشته باشد! نمایند ان خود مردم  ،نه الزامها حوب
وو ا را ر  ،بر سر کار بیایند .چون ،اتحاد شوروی اسهالع داشهت کهه نیهروی حوب
وو ا را ر اصال آن نان نیست که چنین حرکت ظیمی را بتواند کنترل و هدایت بکند!
ولی بدون تردید ،از آن بهری مهی بهرد! بها ایهن امیهد کهه نتیجهه ایهن حرکهت مردمهی ،
نتیجهای باشد که الجرم اوال ضد آمریکایی باشد ه که خیلی بهرای آنهها اهمیهت داردهه
انیا وجه دموکراتیک قابل توجهی در آن نمایهان بشهود! و ا هر چنهین میشهد ،ایهران
روابطش با شوروی هم خوب میشد  .ولی خوب  ،مال چنین چیزی نشد.
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  سیاست خارجی جمهوری اسالمی تا سا  ۶0به سمت کره شمالی و چین و این
گروهها چرخید که سفرهایی میرفتند و با آنها ارتباطـاتی برقـرار میکردنـد ،سـالح
میخریدند و  ...ولی جمهوری اسالمی در مورد افغانستان در برابر شوروی ایستاده بود.
خود آقای بنی صدر در خاطراتش به نام «خیانت به اُمید» ذکر کـرده کـه نیروهـای
افغان آمده بودند برای دریافت کمک  ،که به آنها گفته بود «اگر همۀ شما با هم متحد
بشوید من به شما کمک میکنم » .رویکرد به این صورت بود .رویکرد ضـد شـوروی
بود .

بگهریم  .چا آن هشدار در کیهان  ،با آن قطع بزر  ،کار مهرگان بود ؟
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■ اسالع دارید ،آن زمان کیهان اصال روزنامه جیبی شدی بود! من فرامهوش نمهیکنم
که ما در زندان ادل آباد ،جیب مشتری کیهان شدی بهودیم .یهک رشهته مصهاحبهها
میکرد ،ض ربی نامی بود که مصاحبه میکرد ،از مسالل فرهنگی آغاز شدی بود و بعد
کههم کههم ایههن مصههاحبهها تبههدیل بههه مصههاحبه فرهنگههی  -سیاسههی و بههاالخری
سیاسی ه اجتما ی شد و مسالل خیلی جدی را مطرح میکرد.
کامال معلوم بود که در درون کیهان «کسانی» هستند!
ما آن موقع نمی دانستیم که رحما هاوفی (حیدر مه گوا

آنجاسهت و چنهین نقشهی

دارد! خههوب ،رحمووا معههاون طوواه ی سههردبیر کیهههان بههود .اصههال  ،تنظههیم و ادارا
جابهجایی و تعیین جای مقاالت در روزنامه  ،توسهط رحموا انجهام می رفهت .رمیو
طاه ی سرش به خیلی جاهای دیگر وصل بود ،بهه همهین لهت ههم کیههان را بیشهتر
رحما هاوفی اداری می کرد.
مًال یک دفعه من دیدم نوان زدی است که « فته میشود زندانیان سیاسهی بهه زودی
آزاد میشوند و در بین لیست زندانیان نام آیتاهلل منتظ ی ،آیتاهلل طالقوانی و محمود
علی عموای وجود دارد » .من خیلی پهلوی خودم فکر کردم که ،خوب  ،در مورد آنهها
االن تظاهرات مذهبیها هست و ...ولی چطور از مایی که این وشهه در غربهت تهام و
تمام افتادیایم ،یاد شدی است؟! واقعیت می ویم ،به جان شما ! فقط وقتی که نمایند ان
صلیب سرخ به ایران و زندان ادل آباد آمدند ،قضیه روشن شد:
من را مامور کردند در حضور جمع  ،با آنها صحبت و حرفهای آنها را ترجمهه کهنم.
نماینههدی صههلیب سههرخ فههت «مهها تمههاس نزدیههک می یههریم ،اتههاو بههه اتههاو مههیآییم و
خواستههای زندانیان را میشنویم » .و شرط ما هم با حاکمیت این بود کهه مهامورین
باید از بند بیرون بروند! فت«بله ،ما توافقمان با مسئولین این است» .

702

مدیر کل ساواک فارس ،آدم ردن کلفتی بود ،آنجا فت :آقهای عموای شهما هسهتی؟
فتم بله ،فرمایشی دارید؟ فت «نه  ،اسمتان را شنیدی بودم » .در واقع تهدیدش را این
سور نشان داد و رفت!
وقتی که نمایندی صلیب سرخ بهه اتهاو مها آمهد لهدالورود فهت«مهن حامهل رمتهرین
سالمهای رفقای شما برای شما هستم! » این تنها پیام رمی بود که ظرف  25سال ما
شنیدیم!
واقعا بهرای مهن حیهرت آور بهود کهه در روزنامهه کیههان  ،در کنهار نهام منتظو ی و
طالقانی ،محمد علی ...نوشته شدی ! به ذهنم رسید که آنجها در کیههان خبهری هسهت!
یعنی تنظیم کنندی این خبر کسی است که در این پوشش  ،این کار را می کنهد .واقعیهت
این است که آن شکل و شمایل روزنامه کیهان کار رفقای ما بود که آنجا بودند.


آقای عمویی  ،روزهای آخر انقالب فکر میکنم خبری در کیهان چا شـد کـه

چریکهای فدایی  ،مجاهد و چریکهای وابسته به حزب توده  ،در فـتح پادگانهـا و
کارهای نظامی شرکت داشتند .چنین کاری انجام شده بود؟


دقیقا انجام رفت و اینها یک تانک را رفتند!...




همین بچههای قلمبُر بودند؟

بله ،تودیایهایی مًل عسگ

رن

و ب ههای چریکهای فدایی منشعب و وابسهته

به حب وو ا را ر  ،که همان موقع هم با مرکز حزب ارتباط بر قرار کردی بودند . ...


آقای بهآذین جایی در خاطراتشان میگوینـد کـه «حـزب ،ایـران را در شـرایط

عینی انقالب دیده و عمل مسلحانه را تجویز کرده است! » بعد اصطالحی به کار برده
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که «کنار گود ایستاده و میگوید لنگش کن! » پس واقعا چنین چیزی بوده است؟


بله ،ینا این کار را کردند ،منتها ابعادش خیلی ستردی نبود و محدود بود.




بیشتر بچههای فدایی بودند؟

خههوب  ،ب ههههای دیگههر هههم بودنههد  .ب ههههای «نویههد» نبودنههد  ،امهها ههروی

«آزادی ه برابری» وارد مل شدی بودند ،چون اصوال در آستانه انقالب ،حهزب شهعار
براندازی و اقدام مسلحانه را مطرح کرد !...



آقای عمویی  ،ما سر قضیۀ روزنامه «آیندگان»  ،شـاهد ایـن هسـتیم کـه یـک

اتفاقی در کیهان می افتد:
از هیئت تحریریه عدهای میخواهند به عنوان اعتراض  ،کیهان در نیاید ،یعنـی سـفید
در بیاید ،یک عده از کارکنان و گردانندگان روزنامه میآیند با امـام بیعـت میکننـد و
روزنامه را خودشان در میآورند و آن نویسندگان را از کیهان اخراج میکنند!
این کارکنانی که این کار را میکنند ،تودهای بودند ؟

 این یک اتهام است!





پس همان نیروهای اسالمی بودند.

به احتمال زیاد .چون یک بار که من به دفتر روزنامه «اسال ات» رفتم ،دیدم که یهک

نفر به نام حسین بنکدرر  ،جای مسعو ی نشسته است .من همانجا بهه خهودش فهتم
«هیئتت مرا به یاد موش باالی قالب صابون انداخت! » خندید .چون این حسین بنکودرر
جًه نحیفی داشت ،میز مسعو ی هم یک میز ریض و سویل بزرگ بود .این بی سلیقه
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نفهمیدی بود که این رفتنش و پشت این میز نشستن ،خیلی کار جیب و غریبهی اسهت!
به او فتم :آیا واقعا تو فکر میکنی که می توانی جای مسعو ی را پر کنی؟ این نه بهه
معنای تجلیل از مسعو ی است ،ولی آخر تو کمترین سابقه مطبو اتی نداری!
از همین رویهایی بودند که قبل از انقالب  ،همرای الجوور ی بهه زنهدان آمهدی بودنهد.
خودش ب ه بدی نبود ،واقعا از آن تیپهای مذهبی نسبتا متعادل ،اما همرای با یک دی
قالتاو  !...یادم میآید بعد از انقالب  ،کسی بهه نهام رکبو رسوتا (رکبو پوررسوتا ،
بالفاصله در بازار  ،انحصار خرید و فروش آهن را به دسهت رفهت! و تصهادفا رکبو
رستا  ،همکار نزدیک الجور ی و حاج روو بود .منتها بر خالف همه آنهای دیگر کهه
به دستگای قضایی و دادستانی و ...رفتند ،آقای رکب رستا رفت بازار و مًل اینکه یک
دوری هم نمایندی مجلس شد ،ولی اصال خودش را آلهودی بهه سیاسهت نکهرد ،چهرا کهه
همواری آلودی به پول و بازار و ...بود .داستانها از او تعریم میکردنهد کهه بها مسهئله
آهن در این مملکت چه کار دارد میکند! کاسب خردیپایی بود که به بزر تهرین سهرف
معامالتی با کشورهای خارج و ...تبدیل شدی بود؟




مثل عسگراوالدی؟

دقیقا همان سور! این حسین بنکدرر  ،این سور نبود ،واقعا جوان تمیزی بود .اما بهه

همرای اینها ،او را آوردند مسئول روزنامه اسال ات کردند! ولی مدت زیهادی نگذشهت،
چون ب ه سادیای بود ،خیلی زود وضش کردند و «اسال ات» را در چنهگ خودشهان
رفتند! کیهان هم حتما همین سور بودی است.


حیدر مهرگان تا چه تاریخی در کیهان بود آقای عمویی؟

 فکر می کنم خیلی زود اینها را تصفیه کردند ،من دقیقا یادم نیست ولی ...
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فکر می کنم با همان قضیه نویسندگان کیهان بیرون آمده است.





بله  ،من تصورم این است که سال  1۳5۸دیگر اصال نبود.
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بنی صدر در مـورد انقـالب فرهنگـی و رابطـهاش بـا قضـیه طـبس شـک و

شبههای مطرح می کند  .که در زیرمجموعه تئوریهای توطئه میگنجد که :
این قضایای انقالب فرهنگی و شلوغیهای دانشگاهها ،در حقیقت پوششی بوده بـرای
اینکه آمریکاییها به راحتی بیایند ،یک شب هم در ایران بمانند و الخ ...
آیا حزب توده به چنین تحلیلی نزدیک شد؟ آیا شما فکر می کنید حزب جمهوری و ...
نیروهایی بودند که اینها را تحریک می کننـد بـه چنـین واکـنش هـایی کـه مسـائل
دانشگاهی از دانشجویان خط امام و سفارت امریکا معطوف بشود به داخل دانشگاه ها
و یک مقدار از آن فضای انقالبی دور بشوند ؟

 برای من خیلی روشن نیست سؤال چی هست؟



ببینید  ،شبههای را آقای بنی صدر مطرح می کند که کسانی که بـه دانشـگاهها

حمله کردند  ،انگار یک همخوانی با آن امریکاییها داشتند  ،یا کسـانی کـه تحریـک
کردند چنین اتفاقاتی بیفتد انگار که با امریکاییها یک حالـت تبـانی بـوده کـه اینهـا
کارشان این بوده که آنها بیایند و کارشان را انجام بدهند و ببرند  .در حالیکه تهران پر
از درگیری و اتفاق است .این تئوری توطئه است دیگر! آیا چنین تئـوری توطئـه ای را
پشت قضیه ممکن بود حزب توده ببیند؟ با توجـه بـه آن رقابتهـایی کـه شـوروی و
امریکا با هم داشتند؟

 نه ،مساللی از این قبیل در نگرش آقای بنی صدر تاز ی ندارد .اما حزب دچار توهم
یک چنین تئوری توسئهای نبودی است .شما اسمی از سبس بردید...
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 خوب تالششان این بود که گروگانها را ببرند که دیگر آن اتفاق افتاد .

 از نشریه اکونومیست آن زمان نقل شد که اشاری کردی بهود آن هه رخ داد بهه ههیچ
وجه مربوط به سوفان نبود.
« پیمان ورشو» یا پیمان شوروی بود.

 این مطلب هیچ باز نشد .من حتی خیلی القهمند بودم که این مسئله یک مقدار بازتر
و روشنتر بشود .ولی هیچ تمایلی نشان دادی نشد که از این واضوتر مطرح بشود.


به هر حا کانا های ارتباطی با شوروی زیاد بود  ،در حزب توده چنین چیزی

مطرح نشد که خوب ما این لطف را در حق ایران کردیم شما بروید امتیاز بگیرید ؟

 نخیر .

 ولی تکهیبش هم نکردند.


نه نه تکذیب نکردند  .خوب آن زمان هنوز نگرش ها به آن حد تیر ی نرسیدی بود .

ماجرای سعا وی هنوز پیش نیامدی بود .

 به جرم جاسوسی برای شوروی ؟

 بله .

 مجاهد بود؟
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بله بله مجاهد بود  .پس از آن  ،به هنگام دستگیری رهبران حزب  ،هیجدی تن از

دیپلماتهای شوروی را اخراج کردند و در واقع یک انجمادی در روابط سیاسی
جمهوری اسالمی ایران و اتحاد شوروی به وجود آمد  .نکتهای که سالهای بعد
هاشمی رفسنجانی از آن به
۸2/11/1





نوان «یک اشتبای دیپلماتیک» یاد کرد !

شما در بارة مسئله انقالب فرهنگی گفتید که یـک مقـدار مصـلحت اندیشـانه

عمل کردید تا به نیروهایتان صدمه نخورد! اما ما شاهدیم که اساتید بسیاری
تصفیه می شوند  .از جمله شاخصترین استادی که هیچ وقت هم وابسـته نبـود ولـی
دلبســـــتگی کـــــاملش را نشـــــان داده بـــــود ،جامعهشـــــناس معـــــروف ،
دکتر امیرحسین آریانپور  ،رأس روشنفکران «شورای نویسندگان» بود  .ایشان را
همان سا  ۱۳۵۹بازنشسته می کنند و کنار میگهارند! باز هم عکسالعملی از حـزب
نمیبینیم! آیا این اخراجها هم تاثیری در بحثهای داخلی نداشت؟ تحلیلهای درونی
به چه سمت و سویی تمایل داشت؟

 واقعیت این است که نه فقهط در بهارا انقهالب فرهنگهی و تصهفیۀ میهق اسهتادان و
دانشجویان ،بلکه موارد دیگری ههم بهود کهه در بحهث درونهی رهبهری  ،موضهعگیری
رسمی حزب غالبا از تأیید همه جانبه و اتفاو آرا برخوردار نبود .در واقع ما در بهاری
این تأییدها خیلی نگرانی داشتیم .حتی همان ر ی «آری» دادن بهه جمههوری اسهالمی ،
اولین جدلی بود که در رهبری حزب رخ داد و پس از بحثههای نسهبتاً سهوالنی و های
تند  ،سرانجام به این نتیجه رسهیدیم کهه ر ی بهدهیم  .و در مهورد انقهالب فرهنگهی و
آن ه که پیامدش بود  ،ضمن اینکه حهزب واقعهاً ایهن رونهد را چهرخش بهه راسهت در
حاکمیت ارزیابی می کرد ولی نسهبت بهه نیروههای ارتجها ی و آن هرایش تنهدی کهه
مسلط می شد ،دقت کافی نکرد.
واضو بود که اینها در مقابل چپ بودند وحتهی نگهای ههایی کهه نزدیکهان اینهها ،یعنهی
«مؤتلفه»  ،نسبت به مسهلمانان ترقیخهوای مهًال نسهبت بهه «نهضهت آزادی» « ،جامها»،
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ب ههای موسویبجنور ی « حزب ملل اسالمی» و  ...داشهتند  ،چنهان بهود کهه اصهال
اینها را مسلمان واقعی نمی دانستند! وقتی که نسبت به خودشان این نگهرش را داشهته
باشند ،تکلیفشان با ما روشن است!
من فراموش نمی کنم سال  1۳۴۶یا  ۴7جوانی را کهه هنهوز  1۸سهالش نشهدی بهود از
زندان شمارا  ۳به زندان شمارا  ۴آوردند  .این جوان بعد از یکهی دو روز آمهد سهراغ
من که آقای عموای من خیلی القهمندم که شما یک مقهدار دربهارا مسهالل خودتهان،
فعالیت خودتان و راجع به حزب برای من توضیو بدهید .فتم باشهد و قهرار ذاشهتیم
فردا سها ت فهالن دور حیهاط رای بهرویم و صهحبت کنهیم .او آمهد و بهه جهای اینکهه
برنامهمان را انجام بدهیم فت حاجی ع رقی به من فته با آقای عموای رای نرو!

 تازه حاج مهدی عراقی با آن همه روشنفکری و به اصطالح مهربانی که نشان
می داد نسبت به بقیه...

 حاج مهدی ع رقی از آن پدیدیها بود! می خواهم بگویم در میان این « قَتَله منصور»
یا همان «مؤتلفه» ،عسگ روال ی آب زیرکای بود و همیشهه لبخنهدش را داشهت  .و االن
هم میبینید جمالتش را چقدر مالیم به کار می برد و غالبا حرفهای تند را با رمچیا
یا و قی می زنند .در واقع همه کارا اینها مهدی ع رقی بود .و اینکه بعد از انقهالب چهه
چیزهایی دیدی که در خاسراتی که نوشته لحنش اینقدر مهربانانه و مالیم شدی ،روشهن
نیست  .اصال متفاوت با آن چیزی است که مها از مهودی ع رقوی میشهناختیم .خیلهی
زبانبازبود! شما نمی دانید ،با هر کس  ،درست آن جور که او میخواست میجوشید
و بالفاصله می رفت با عسگ روال ی و حاجی رمانی به توسئه می نشستند .
حیدری هم که در انتخابات اخیرشان ضو کمیته مرکزیشان شدی  ،یک مقداری همان
خصایص مهدی ع رقی را دارد .من یک بار که سراغ الجور ی به اوین رفتم ،حیودری
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را دیدم .خیلی خیلی رم و صمیمی ،تیپ مهدی ع رقوی بهود  .بهرخالف الجووری کهه
همیشه نق منکسری بود  ،واقعاً مًل اینکه همیشهه شهیطان در پوسهت ایهن مهرد بهود!
حتی وقتی می خواست راجع به یک چیز مالیمی صهحبت کنهد  ،امکهان نداشهت چههرا
مالیمی پیدا کند .واقعاً خشونت و خبا ت در وجودش بود .واقعهاً موجهود وحشهتناکی
بود این مرد! اما مهدی ع رقی و همین حیدری  ،خیلی با شهما بگهو بخنهد مهی کردنهد.
اصال بعد از یک مجالست  ،فکر میکردید این دوسهت صهمیمی شماسهت .ع رقوی یهک
چنین هنری داشت .و حال آنکه دیگرانشان این ویژ ی را نداشتند و به همین لهت ههم
ع رقی همه کاری شان بود .
و لی بعد از اینکه از زندان بیرون آمد چه اتفهاقی افتهاد؟ مهن تصهورم ایهن اسهت کهه
انتظارات بیشتری از آقای خمینی داشت و این انتظارات برآوردی نشد .مدت کوتهاهی
مسئول روزنامه کیهانش کردند...

 ترورش کردند  ،هم خودش و پسرش و هم حاج حسین مهدیان  .سه نفـر را
«گروه فرقان» کشت!

 بله .یک مسئله ای بین ع رقی و مجمو ۀ آنها پیش آمدی بود که ع رقی تغییهر کهردی
بود .به هر حال ،در «هیئت مؤتلفه» به دنبال چهرا خوب نباشید  .اصال امکهان نهدارد ،
واقعاً امکان ندارد! ا ر کسی را دیدید که نسبتا ظاهر خوبی نشان می دههد ،بدانیهد کهه
به کلتی جز آن است!

 آقای عمویی  ،مسئلهای هست که باید روشنتر شود  .وقتی انقالب فرهنگی اتفاق
افتاد  ،آیا تحلیل درونی حزب فقط به این صورت بود کـه ایـن مسـئله بـه سـتادها و
اتاقها ختم میشود و حداکثر یـک تـرم دانشـگاهها بسـته میشـوند یـا اینکـه فکـر
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میکردید به این صورتیکه واقعاً اتفاق افتاد  ،اتفاق بیفتد ؛ (یعنی دانشگاهها را ببندند و
نیروها را تصفیه کنند)؟

 ما میقاً باور داشتیم که این جزیی از همان روند «کِه بَر کِه» است که حهزب بهه آن
ا تقاد داشت .ما ا تقاد داشتیم کهه در حاکمیهت جمههوری اسهالمی دو جریهان فکهری
وجود دارد کهه ههر دو ههم از تهوان نسهبی برخوردارهسهتند .ایهن دو جریهان فکهری
نمیتوانند با هم در یک حاکمیت جمع بشوند و الجهرم یکهی از اینهها نقهش اساسهی را
بازی خواهد کرد و جمهوری اسهالمی آن رنهگ را بهه خهودش خواههد رفهت .در آن
مقطع ما فکر میکردیم که هنوز یکی از این دو جریان به نقطه نهایی نرسیدی.
ما انقالب فرهنگی را میقاً یک « رایش به راسهت»  ،یهک «چهرخش بهه راسهت» تلقهی
میکردیم .و این روند را نه فقط حذف چپ از دانشگای ،نه فقط تعطیل دانشهگایها ،بهه
لحاظ اینکه یک کانون فرهنگی و در ین حال کانون سیاسی است  -چون جوانانی که
در آن فضای سالهای اول انقالب به دانشگای می رفتند الجرم سیاسی میشدند و در
جریان سیاسی شدن هم مدتا رایش چپ پیدا می کردند ه بلکه به نظر حزب ایهن بهه
هیچوجه محدود به دانشگای و فرهنگ نمی شد.



به لحاظ زمانی چی؟ یعنی فکر میکردید که محدود است یا اینکه فکر می کردید

باز می شود؟

 ما فکر می کردیم این روندی است که آغاز شدی و بسته به اینکهه تها چهه انهدازی آن
رایش و جریان ِ فکری ِ دیگر بتواند مقاومت کند و جلوشان را بگیهرد  ،ادامهه خواههد
داشت.چون ا ر به خاسر داشته باشید ما همهان موقهع روی مسهئله «انجمهن حجتیهه»
خیلی تکیه می کردیم  .هم ما و هم فداییها مقاالتی می نوشهتیم و ا تقهاد داشهتیم کهه
آن ه آغاز شدی بر ا ر فشار این جریان است .البته نا فته نگذارم که ما همان موقع هم
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در تحلیل هایمان فکر می کردیم که اسراف آقای خمینی کسانی هسهتند کهه بتواننهد از
پتانسیل ایشان در جهت مهار کردن این ماجرا استفادی کنند .چون «مؤتلفه» بهه لحهاظ
سوابق نزدیکیی که از سریق «فداییان اسالم» داشتند و حسن نظهری کهه اصهالً آقهای
خمینی نسبت به اینها داشت ه و تا پایان هم ظاهرا همینسور بود ه مها فکهر میکهردیم
بیشتر «مؤتلفه» است که دارد از توان آقای خمینی استفادی می کند .اما در هین حهال
کسان دیگری هم بودند که متعلق به جریانات فکری دیگری بودند .آنها ههم بهه ایشهان
نزدیک بودند و فکر می کردیم که از سریق آنها چه بسا این روند بتوانهد ترمهز بشهود،
پیش نرود .ولی به هر حال آن ه که رخ داد از نظر ما یک «چرخش به راست» بود.

 خوب فکر مـی کردیـد خـود آقـای خمینای بـه خـاطر پایگـاه هـای طبقـاتی و
ایدئولوژیکی اش آیا گرایش پایگاهی بنیانی به «راست» دارد یا نه؟ اتفاقاً همان جلسه
هم خدمتتان گفتم  ،آقای خمینی گفتند  ،علناً گفتند که «ما نمیخواهیم دانشگاه ما
غربزده باشد .ما نمی خواهیم دانشگاه ما کمونیست بشود » .چنـین عبـارتی را بـهکار
برده بود.

 در اینکه آقای خمینی به شدت ضد کمونیست بود هیچ تردیهدی بهرای حهزب نبهود
چون سوابق ایشان هم نشان می داد .از جمله در ارتباط با آقای ب وجو ی و مسهئله
«فرقۀ دموکرات» و ...مشخصاً ایشان موضهع داشهت  .منتهها مسهاللی کهه در جریهان
انقالب در بارا زحمتکشان مطرح می کرد و اینکه مارکسیستها هم آزادنهد و  ، ....مها
این مواضع را به نوان ضرورتهای ولوپلیتیک ایران مورد توجه قرار مهیدادیم  .بهه
این معنا که ا ر احیاناً آقای خمینی هم به لحاظ خاستگای سبقاتی و مبهانی قیهدتیاش
نگههرش ضههد کمونیسههتی دارد ،الجههرم مشههاورینی هههم دارد کههه مسههاللی را در نظههر
می یرند .
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ازنقطه نظر همسایگی با اتحاد شوروی ،ایران موقعیت حساسهی دارد .یها بایسهتی در
«پیمان سنتو» باقی بماند تا حلقه ای از آن زنجیری بشهود کهه امپریالیسهم در اسهراف
اتحاد شوروی به وجود آوردی بهود یها اینکهه کهار زار سیاسهتهای امپریالیسهم در
منطقه نشود و سیاست مستقلی در پیش بگیرد که بتواند همسایگی شوروی را به نهوع
مسالمت آمیزی تحمل کند.
خوب ،انقالب سبب شد که مستشاران امریکایی از ایران رفتند ،ایران از «پیمان سهنتو»
خارج شد و یک سلسله مسهالل جدیهدی بهرای ایهران مطهرح شهد کهه آن وجهوی ضهد
امریکایی اش را پر رنگ و پررنگ تر کرد .آغاز انقالب به این پر رنگی نبود ،با ذشهت
زمان تشدید شد .یکی از لل آن  ،شاید نگرانیی بود کهه اینهها از سهرف شهای داشهتند.
چون از سرف سلطنت سلبها و رلیس جمهورامریکا حمایت می شد و احیانهاً بهه فکهر
باز رداندن شای بودند .بنابراین ضرور دیدند که مسئله شای و حهامیاش را برجسهته
بکنند و شعارهای ضد امریکایی شان تشدید بشود تها آنجها کهه سهرانجام بهه مسهئله
اشغال سفارت آمریکا کشیدی شد.
الجرم مسئله ولوپلیتیک به نوان یک موضوع بسیار حساس برای کشوری که چنهین
مرز سوالنی با اتحاد شوروی دارد مورد توجه قرار می یرد .ما اسالع پیدا کردیم کهه
سفیر ایران در شوروی (آقای مُک ی را خود آقهای خمینوی تعیهین کهرد .ایهن را بهه
دولت موقت محول نکرد  .خود آقای مُک ی با مهن در میهان ذاشهت و فهت کهه «مهن
منتخب خود امام هستم » .حتی پس از کنار رفتن دولت موقهت ههم کسهانی  ،از جملهه
لورسانی که معاون وزارت خارجه بود ،به مخالفتشان ادامه می دادند .مُک ی می فت:
اینها اصالً به شدت با من مخالماند و نهایت تالششان را می کنند که برای من پروندی
بسازند .نه فقط من را ازاین پست بردارند ،بلکه اساساً برای من پروندی سازی بکننهد!
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و لی من رفتم خدمت امام و فتم ا ر شالبه ای  ،تردیدی چیزی نسبت بهه مهن هسهت
من را معاف بکنید .امام تأکید کرد که من میخواهم شما باشید!

 گرایشاتشان چطور بود؟

 ملی بود .البته در قلمرو سیاست  ،متاسهفانه دیپلمهات ورزیهدی ای نبهود .اصهوال بهه
مبانی سیاسی آشنا نبود .در واقع لغت دانی بود که تمهام مهرش را روی واوی ههای
کُردی کار کردی بود و خیلی هم به کُردیت خودش القهمند بود و اینکه اصهوال ریشهۀ
نژاد آریا را در کردستان می دانست و  ....می دانید در این قلمروها کردها اصهال تمهام
ایران را کُرد می دانند[ ! ...خندا حضار]



یک مقدار فکر می کنم که به خاطر بُن کرمانشاهی باشد.

 بله و به همین لت ما روابط خوبی با همدیگر داشتیم .اصال مُک ی همین که دید از
سرف حزب یک کرمانشاهی را برای فتگو با او فرستادیاند  ،خوشهحال شهد .و حهال
آنکه نمی دانست به خاسر کرمانشاهی بودن من نبود ،بلکه بهه لهت ایهن بهود کهه مهن
مسئول روابط مومی حزب بودم.
به هر حهال مُکو ی آدم سهالمی بهود و بهرای اینکهه شهرایط مسها دی بهرای مسهالل
بازر انی خارجی ایران از سریق دریای خزر فراهم بکند  ،واقعاً کوشا بهود .مهًال یکهی
از مساللی که مُک ی از ما می خواست این بود که « شما شوروی هها را راضهی کنیهد
که ما بتوانیم در کانال ولگا – دُن کشتیرانی بکنیم » می دانید که این کانال بهه دریهای
سیای وصل می شود .مُک ی می فت «استفادی از این کانال خیلی به ما کمک مهی کنهد،
خیلی ارزان تر تمام می شود و دسترسی ما به اروپا خیلی خیلی نزدیک و امکان پهذیر
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می شود » .که من خندیدم و فتم شما فکهر مهی کنیهد مها چهه روابطهی بها شهوروی
داریم؟!این فقط پس ذهن شماهاست که اصال یک تصور دیگری دارید  .ما همین بحهث
سیاسی را که با شما میکنیم  ،در مسکو با آقای پاناماراوف هم همین بحث سیاسهی
را داریم .ما از این نوع مناسباتی که شما تصور می کنید نداریم .فت «ا ر بتوانید ایهن
امتیاز رابرای ایران از آنها بگیرید » ...فتم ما اصال نمی توانیم این کار را بکنهیم! شهما
از روابط حب وو ا را ر یک تصور دیگهری داریهد .مها بها حهزب کمونیسهت اتحهاد
شوروی ارتباط داریم  .ما اصال نمی دانیم دولتمردانشان چگونه اند.

 شما هم البته فکر میکنم خیلی پُلتیک زدید!

 خوب البته ما با آنها ای خصوصی تر هم صحبت مهی کهردیم ،واقعهاً حتهی در ایهن
قلمرو هم با آنها صحبت کردیم  .این ونه نبود که ما نتوانیم راجع به این مسالل حرف
بزنیم.

 ولی به عنوان یک دولت که نمیتوانستید مهاکره بکنید  ،یک حزب ...

 نه  ،ابداً ! ما برای بهبود روابهط اتحهاد شهوروی بها ایهران و یهافتن هواملی تهالش
میکردیم که کمک کند تا دولتمردان ایران احساس نیهاز بهه غهرب نکننهد .و بهه لحهاظ
شرایط اقتصادی و مسالل تکنولوویکشان و  ...به سمت وابستگی به غرب نروند .ولهی
شوروی ها خیلی به اینها خوشبین نبودند .واقعاً خوشبین نبودند!



اولیانفسکی هم خوش بین نبود؟ به هر حا حرفهایش که میآمد بـه ایـران.

دید او خیلی مثبت بود تا ...
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 من با رولیانفسکی دیدار داشتم  ،اما وارد جزلیات نشدیم  .دید رولیانفسکی نسهبت
به «رای رشد غیر سرمایه داری» باز بود .خیلی باز بود .به هر حال در کشورهایی کهه
«سبقه» مراحل تکوینش را سی نکردی بود ،این مسئله قابل بحث بود .

 شما کتابی هم مثل اینکه در زندان ترجمه کرده بودید؟

 بله کتاب «اقتصاد جهان»



همین قسمت «راه رشد غیر سرمایه داری » که خیلی جالب هم بود  ،مثل اینکه...

 بله  ،همین سهور اسهت .در بهارا مصهر  ،الجزایهر ،سهوریه و برخهی از کشهورهای
افریقایی  ،غنا ،تانزانیا مًالهایی آوردی بود و اقتصاد کشهورهای دیگهر را ههم مطهرح
کردی بود  .البته آن روز این نظریه خیلی جا افتادی بود و تنها رولیانفسوکی ههم نبهود،
ب وون

هم بود  .ب وون

روی مسئله وظایم کمونیستها خیلی تکیه کردی بود کهه

در چنین مرحله «رای رشد غیر سرمایه داری» چه وظایفی دارند و چه باید بکنند  .و به
همکاری و همراهی کردن با این نیروهها و در نظهر هرفتن اولویتهها و اینکهه مهذهب
همواری به نوان امل بازدارندی نیست ،اشاری داشت.

 درست برخالف لنین نظر داده بود.


ولی رولیانفسکی کامال مًبت بود نسبت به جمهوری اسالمی .



من دیدم یک چیزهایی  ،یک سندهایی...
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 هم رولیانفسکی  ،هم کار ب وون



نسبت به جمهوری اسالمی نظر مًبت داشتند.

آنها هم جمهوری اسالمی را دو طیف می دانستند؟

 بله ،اصالً این نگرش رفیق ما طب ی در بهارا کهارزار دو سیهم ،دو نگهرش  ،یعنهی
همان نظریۀ « کِه بَر کِه» بر پایه نظرات آنهاست.



مخفف چی هست؟ « که بَر که» این اصطالح است مـی دانـم معنـی اش چـی

هست ،مفهومش چیست .اما نمی دانم از کجا آمده .
 این را سوسلُف نظریه پرداز قدیمی شان که قبل از پاناماراوف در تمهام سهالهای
دبیری ب ژنف مسئول روابط بین المللشان بود  ،مسئله « کِه بَر کِه» را پهیش کشهیدی
بود .حتی اشاراتی داشت به نظرات رنگل

دربارا پهاری ای از جهوامعی کهه در دوران

روسیه  ،در مراحل اشتراکی در بخش لیای سیبری زند ی میکردند .رنگل

– نه بهه

این وضوح و صراحت– اشاری دارد که امکهان هذر و سهی نکهردن ایهن مراحهل رشهد
سههرمایه داری و ههذر مسههتقیم بههه نههو ی سوسیالیسههم بههرای آن جوامههع هسههت .کههه
سوسلف این مطلب را مقداری شاخ و برگ می دههد .اصهطالح « کِهه بَهر کِهه» از آنجها
بر جا ماند.
در مذاکراتی که با پاناماراوف داشتیم ،پاناماراوف این غلظت نظرات رولیانفسکی را
نداشت .همواری پس ذهنش از مبانی ایدلولوویک جمهوری اسهالمی نگهران بهود .مهًال
وقتی که مسئله اشغال سفارت امریکا پیش آمد به شدت نگران بود که این هفته نوبهت
سفارت ماست .میقاً این باور را داشت  .چون درست همزمان ،ما رفته بودیم مسهکو
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صحبت می کردیم  ،می فت که چه بسا شما بر ردید  ،سهفارت مها ههم اشهغال شهدی
باشد .که ما فتیم تا آنجایی که ما اسالع داریم قرار نیست این کار انجام بگیرد.

 شما این اطالع را از کجا داشتید؟


ما با این خط امهامی هها کهم و بهیش مربهوط مهی شهدیم .نهه خودمهان مسهتقیما،

ب ههامان با آنها مربوط بودند.

 یعنی در میانشان بودند یا اینکه به صورت کامال برابر من چپم تو مسلمانی؟

 نه  ،با موسوی خوئینیها راحت صحبت شدی بود ،فتهه بهود نهه چنهین برنامههای
نیست .
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آقای عمویی  ،مسئلهای که در رفتارهای یک حزب مارکسیست ـ لنینیست

مقدار زیادی میتواند خدشه ناک باشد این است که اصو لنینی را رعایت نکند .وقتی
میگوید من مارکسیست ـ لنینیست هستم ،باید کلید واژهها یا اصو اساسی را
رعایت بکند .تفسیر خالق و  ...جای خود دارد .اگر در حاکمیت نیستید ،در پایین به
تجهیز نیروها بپردازید و نیروهایتان را متشکل بکنید .علت اینکه بعد از سا ۱۳۶0
این اتفاق نیفتاد چه بود؟
حزب توده نه در حاکمیت نفوذی داشت (نوشتن قانون کار و  ...نفوذ محسوب
نمیشود ،فکر می کنم این بیشتر یک کاری بود که پیش آمد ،اگر پیش نیامده بود
هم این اتفاق نمیافتاد) و نه ایجاد تشکل را در پایین می بینیم .یعنی این که
تشکلهای کارگری را میگیرند ،سندیکاها را به صورت «شوراهای اسالمی» در
میآورند ،خیلی به حکومت وابسته می کنند و رفتارهای راستگرایانه را گام به گام
پیش می برند.
شما از سا  ۱۳۶0تا  ۶۱که تحلیل های درون حزبی داشتید ،رفتار جمهوری اسالمی
را ـ همان طور که گفتید ـ به صورت یک نظام دفاع کردید! وقتی مجاهدین به آن
حمله کردند  ،به صورت یک نظام  ،دفاع کردید!
قبل از سا  ۱۳۶0در زمینه اقتصادی شما چه مزیتهایی میدیدید؟ چطور بود
وضعیت؟



ببینید! ا ر اقتصاد نظام جمهوری اسالمی براساس آن ه که در قانون اساسی به

تصویب رسیدی و یک اصل بسیار مترقی است ،پیش می رفت کمتر جای نگرانی بود!
اینکه بخشهای اصلی اقتصاد خصوصی نباشد  ،به تعاونیها بهای کافی دادی بشود
و در مرحله سوم به بخش خصوصی توجه شود ،بسیار جالب توجه است ! و در
صورتی که یک مدیریت آ ای بخواهد چنین قانونی را به مرحله اجرا بگذارد  ،به نظر
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من میتواند در مسیر پیشبرد و زمینه ساز یک اقتصاد سوسیالیستی در آیندی باشد.
و ا ر این نوان خیلی برایش بزرگ است  ،یعنی قبایی است که به هیکلش ساز ار
نیست ،ولی حداقل جلو رشد سرمایهداری بی بند و بار و به وجود آمدن
سرمایه داران کالنی که این روت ملی را از آن خودشان بکنند و به غارت زحمتکشان
بپردازند ،می یرد ؛ به ویژی ا ر همزمان با آن قانون کار مترقی هم باشد.
اما با توجه به آن ه که «اقتصاد اسالمی» نامیدی می شود و مطالبی که ای و بی ای،
هرکدامشان درباری اقتصاد بیان می کنند و نمونه هایی هم از نظریاتی که در این
زمینه توسط پاری ای از شخصیتهای اسالمی مدون شدی ،کامال نشان می دهد که به
هر حال سرانجام  ،این اقتصاد بازار است که حاکم خواهد شد! چه نظراتی که آقای
بهشتی اراله دادی  ،که به نظر من مقداری بر رفته از نظرات بزر ترهای دیگرشان
است ،چه کتاب«اقتصادنا» که مربوط به سید محمدباق صدر است و به سور حرفه
ای به مقوله اقتصاد اسالمی پرداخته! و در واقع وقتی که بخواهند یک بحث فنی
اقتصاد را مطرح کنند  ،منبع اصلی این آقایان است.
لذا از نظام جمهوری اسالمی با آن حاکمیت و با آن نظر ایها و نیروهایی که
همراهش بود ،آن ه که «رای رشد غیر سرمایه داری» فته می شد،در نمیآمد.

 آن زمان  ،تفکر حزب هم همین بود؟ یا االن این جوری می گویید؟


نه ،این بحًی است که االن می کنم  .این نظری است که االن من دارم! حزب بر این

قیدی بود که با زمینهای که در قانون اساسی وجود دارد و ا ر روند تحول در جامعه
به سرف ردش به راست نباشد ،چه بسا زمینههای پیدایش «رای رشد غیر
سرمایهداری» هموار شود.
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با یک چنین نگرشی  ،حزب در جهت روشن کردن «رای رشد غیر سرمایه داری» به
انتشار کتابها و سرح بحث هایی در این زمینه دست زد و کوشید نشستهایی با اینها
داشته باشد و خطراتی را که تکیه کردن به اقتصاد سرمایه داری می تواند برای کل
نظام به بار بیاورد و وابستگی هایی که برای نظام برخاسته از انقالب  ،نسبت به
جهان سرمایه داری و امپریالیسم ایجاد خواهد کرد ،وشزد کند و روشن سازد که
این مسئله  ،خواستۀ َمر و زید نیست ،این یک روند است که ا ر زمینهاش فراهم
بیاید ،رفتن به آن سو اجتناب ناپذیر میشود و هیچ نیرویی نمیتواند جلو آن را
بگیرد!
مهم این است که از همان ابتدا پایههای این اقتصاد آن نان محکم ذاشته شود که
سبقه ای متکی به چنین سرمایه ای در اینجا ریشه دار نشود  .چون جریان انقالب
بخش مهمی از این سبقه را حذف کرد و در واقع بیشتر خردی بورووازی بازار آمد و
ردش امور را در دست رفت.
ا ر این اصولی که در قانون اساسی هست ،مًل اصل  ... ۴۴اجرا شود  ،که آن اقتصاد
کالن ،اقتصاد مادر را به افراد نمیدهد و از آنِ همگان خواهد بود و بعد نوبت اقتصاد
تعاونی و در مرحله سوم اقتصاد بخش خصوصی است؛ میتواند فراهم کنندی زمینه
به سوی «رای رشد غیر سرمایهداری» باشد.
یک چنین نگرشی در حزب وجود داشت.



نگرش مخالفش هم حتما حضور داشته  ،یعنی نگرشی که می گفت اینها نشات

گرفته از بازارند!

 بله ،با شناختی که به ویژی از «مؤتلفه اسالمی» بود و با توجه به نقشی که «انجمن
حجتیه» اصوال از همان ابتدای انقالب داشت و موقعیت ویژی نمایند ان بازار تهران ،
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که در واقع آن زمان سرمایه داران کالن را حذف کردی بودند و می رفتند با ولع تمام
جانشین آنها بشوند و چرخ ها را به دست بگیرند ،این نظر بود که اینها با تمام
قدرتشان سعی میکنند اقتصاد مملکت را در چنگ بگیرند  .و آن ه هم رخ داد  ،در
واقع همین بود.
امروز هم ما شاهد این هستیم که در همین مملکت االن یک الیه بسیار روتمندی در
جامعه پدید آمدی که رگ حیاتی اقتصاد این مملکت را در همۀ رصهها ،چه در بخش
باالیی  ،چه در بخش میانی  ،چه در بخش پایینی در دست دارد و تمام درآمد نفتی
این مملکت را تحت نوان دادن سوبسیدها  ،کمک کردنها  ،وام دادنها ه که تمامش
به خود این بخش سرازیر است ه از آن خودش می کند و روز به روز چاو تر و
چاوتر میشود ! به جای سرمایه ذاریهایی که برای اقتصاد این مملکت ضروری
است ،اینها همه به قسمتهایی می رود که در واقع مال این اقتصاد دالل  ،اقتصاد
سفیلی است که این سور جامعه ما را می مکد!



شما آن موقع در جمهوری اسالمی ایران  ،در نظام  ،بورژوازی دولتی را تشخیص

دادید ؟


اساساً وقتی که این مصادریها انجام رفت و این «بنیاد

لوی» و «بنیاد

مستضعفان» و  ...به وجود آمد و هر کدام از این بنیادها دیها ،بل صدها مؤسسه و
بنگای اقتصادی را در پوشش داشت؛ با اداری آنها توسط دولت ،الجرم یک قشر
تکنوکرات به وجود می آید که از لحاظ تخصصش  ،اداری این بخش به هدی اش قرار
می یرد و کم کم ذی نفع میشود و منافعی که به خاسر این تخصص ایدش
میشود ،این قشر را به یک بورووازی تکنوکرات تبدیل میکند! که در هر جایی  ،در
هر کشوری ا ر شوراهایی از پایین تا باال اداری کنندی امور نباشند و یک چنین بخش
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دولتی وسیعی به وجود بیاید و نظارت نمایند ان منتخب مردم بر این اقتصاد دولتی
نباشد،الجرم این بخش مدیریت ،آن بورووازیی را به وجود می آورد که در واقع نه
فقط اداری اش را  ،بلکه مالکیتش را به چنگ می یرد!

 اگر مالکیت هم نباشد  ،حداقل منافعش را به چنگ میآورد .


بله ،صحیوتر این است که بگوییم سودش را از آن خودش می کند  .چیزی که

امروز هم در بخش دولتی هست و هم نان اقتصادمان مدتا دولتی است  .زمان شای
هم این سور بود ،االن هم بیشتر شدی  .ظاهرا مالکش مردم هستند ولی در واقع تمام
وایدش به جیب همین بخشی میرود که به نوان بورووازی دولتی االن مل میکند!



آن موقع ما چنین روندی را میبینیم  .من این اقتصاد را اقتصاد «تیو داری»

میشمارم  .انگار کارخانه جوراببافی را به یکی میدهند تا تیو او باشد  ،هر کاری
دلش خواست انجام بدهد؛ سهمی را هم به آن آقایان باالتر از خودش بدهد .چنین
اقتصادی را سا  ۶۱ – ۶0کم کم می بینیم که دارد شکل میگیرد  .از آن طرف
شوراهای کارگری  ،شوراهای نظارتی نمایندگان واقعی مردم هم دیگر راهی به
مجلس و سندیکاهای کارگری و  ...ندارند؛ این قسمت هم دارد حهف میشود.
این برای شما «گرایش به راست» محسوب نمیشد ؟ نگرانی حس میکردید؟


بله ،بله ،کامال! به همین خاسر ما به مقابله با قانون کار ووکلی برخاستیم  .ما

میدانستیم که داریم با شاخ او میجنگیم؛ ولی این کار را کردیم! چون میدانستیم
این تصادفی نیست که فردی پیدا شود که با این نگرش نسبت به سبقه نگای کند و
کار ر را آن جور نوان بدهد! این وسط یک نیروی سبقاتی هست و میرود که با این
قانون مستقر شود و همه چیز را از آن خود بکند! و لذا فکر کردیم همین حاال بایستی
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یک پیشنویسی را اراله داد  .ما که در حاکمیت نیستیم ولی اقالً ا ر کسانی آنجا
هستند که آن ه این دارد مطرح میکند  ،نظرات امًال ووکلی را نمیپسندند  ،زودتر آن
چیزی که ذهنشان پذیراست  ،مطرح بکنیم .
و این در واقع همان نگرانی است که االن شما اشاری می کنید .بله  ،وجود داشت! ما به
خوبی می دیدیم که عسگ روال ی ها  ،رمانی ها ،ع رقی ها و ...کسانی از خردی پاهای
بازار تهران بودند و حاال در موقعیتهایی قرار رفته بودند که هیچ فتگو نداشت که
اینها قدرت اقتصادی را قبضه خواهند کرد! و این نگرانی به جد وجود داشت!
از آن سرف جریانی در اسراف می حسین موسوی وجود داشت که یک رشته نظرات
روشنفکرانه داشتند ولی در این رصه ها تخصصی نداشتند و ما امیدوار بودیم از
سریق کسانی مًل ربورلقاسم س حدیزر ا  ،می محمدصا قی  ،بجنور ی و...
نظراتمان را به سرف آقای نخست وزیر ،موسوی  ،هدایت کنیم  .و اینها جناحی
بشوند که بتوانند در مقابل «مؤولفه» مقاومت بکنند.
در بحث هایی هم که ما در زندان دوری شای با اینها داشتیم  ،نظر ایهای خوب و
مترقی داشتند و ا ر میتوانستند  ،نتایج قابل توجهی به وجود میآمد .اما اینها هم
خیلی زود با «حزب جمهوری اسالمی» به هم زدند .فقط ربورلقاسم س حدیزر ا
بیشتر با آنها ماند .و التا می محمدصا قی را که خیلی مواضع جالبی داشت ه به
خصوص آن موقعی که وزیر کار بود و به شدت در جهت ملی کردن قانون کار به
نفع کار ران مل می کرد ه به همین خاسر خیلی زود برکنار کردند! محافظهکاران
بازار آنقدر فشار آوردند که مجبور شدند بردارندش! بجنور ی را اینقدر فشار
آوردند که اصال از رصه سیاست پایش را کنار کشید و رفت در «دالرا المعارف
بزرگ اسالمی» مشغول شد.
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واقعیت این است که ابتدای انقالب نیروهای ترقیخواهی بودند که کسوت اسالمی
داشتند و تعریم های ویژی ای از اقتصاد اسالمی اراله می دادند که به خوبی آدم این
ر ه مًبت را در نظراتشان میدید و میشد از این بهری رفت و آنها را به سوی
مسیری که جلو رشد سرمایه داری را بگیرد ،هدایت کرد .اما واقعیت این نیروها،
تعیین کنندی ذهنیت های بعدی است .واقعیتش نیروی مدی آنجا بود و ا ر در مرحله
اول هنوز انسجام کافی پیدا نکردی بود یا به میدان نیامدی بود  ،بعدها توانستند بسیج
بکنند بیاورند و همه قدرتها را از آنِ خودشان بکنند!

82/9/23

  آقای عمویی فکر نمیکنید ایدئولوژی آن موقع حزب در این رفتار تاثیر گهار
بود؟ ببینید ،حزب توده یک حزب مارکسیست  -لنینیست است .بنیان انقالب اکتبر،
خیزش لنینی است( .تصویری که ماالپارته در تکنیک کودتا میدهد و تلقی آنکه با
چند هزار نفر هم می شودقدرت را به دست گرفت و آن حزب مترقی را در حکومت
جای داد).
اما رفتار حزب توده بعد از سا  ۱۳۵۷با رفتار این حزب در سا های دهۀ  ۲0تفاوت
عمده دارد .در عضوگیری  ،ما می بینیم که کارمندان  ،دانشگاهیان  ،افسران ارتش
و  ...دست باال را دارند تا کارگران  .در ارتش سه تا چهار تا نام با درجههای باال
میشناسم که بعدا عضو حزب توده شدند :عطاریان ،افضلی ،احمدی ...،ما در
فضای کارگری خیلی حضور حزب توده را واضح نمی بینیم  .ما دیگر آن عضوگیری ،
آن رفتارهای سندیکالیستی که دهه بیست خیلی خیلی قوی بود  ،در سا های بعد از
انقالب بهمن نمیبینیم.
آیا این به خاطر تاویل حزب نبود که کارمندان و متخصصانی که ما داریم در هنگامی
که جمهوری اسالمی کامالً تنها شده است ،به دردمان خواهد خورد؟ و آقایان مجبورند
به ما پناه بیاورند؟
(هم رفسنجانی این شکل پیشنهادات شما را در کتابش آورده و هم بنیصدر در
کتاب «خیانت به امید»ش آن را مطرح میکند).
آیا به خاطر همین تاویل  ،شیوه عضوگیریتان را از محیطهای کارگری به محیطهای
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کارمندی و دانشگاهی منتقل کرده بودید؟

 ما در بخش کار ریمان خیلی فعال بودیم.
 ولی حضورتان خیلی فعا نبود.


حاال ا ر موفقیت چندانی نصیب حزب نشد  ،این اصال به این معنا نبود که به بخش

کار ری توجه نداشت .روزنامه «اتحاد» ویژی کار ران منتشر میشد .تعدادی از
کار ران قدیمی به حزب رو آوردی بودند .مخصوصا خانهای را در پایین دروازی
قزوین اختصاص دادی بودیم به شعبه کار ری که نمایند ان کار ران به آنجا مراجعه
می کردند  .و هر چند مای یک بار  ،نمایند ان شعبه بازرسی و رسید ی به آنجا
میرفتند و نشستی با مجمو ه نمایند ان کار ری آنجا داشتند .
منتها واقعیت این است که در دهه  ، 1۳20وجود سندیکاهای کار ری که منجر به
تشکیل «شورای متحدی مرکزی» شد نقش مدیای در ترکیب سبقاتی حزب فراهم
آوردی بود .با این همه ،همان زمان باز هم درصد ا ضای کار ر کمتر بود .چون
اصوال کشور ما صنعتی نشدی و سبقه کار رش نتوانسته آن انسجام خاص سبقاتی
خودش را پیدا بکند .در سول سالیان بعد هم که خبری نبود  .زمانی هم که انقالب شد
با این «خانه کار ر»ی که اینها رای انداختند ،اصال امکان شکل یری سندیکاها را به
کلی منتفی کردند .فعالیت در کارخانهها خیلی دشوار بود .با این همه حزب وجهه همت
قرار دادی و این کار را انجام می داد.
اما این نکته که شما به آن اشاری کردید  ،این تماسها و کوششها انجام می رفت.
مًال حتی به شعبه پژوهش توصیه کردی بودیم روی زمینه های ونا ون  ،تحقیقاتی
انجام بدهند و پروویهایی را فراهم بیاورند که ما در اختیار وزارتخانههای جمهوری
اسالمی قرار بدهیم تا روی اینها کار بکنند .رفقای ما در شعبه پژوهش ،هم در زمینه
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آموزش و پرورش ،هم درباری سب ملی  ،هم درباری چگونگی بستن قرار داد نفت با
پیمانکاران خارجی  ،پروویهای بسیار ارزشمندی فراهم آوردند .منطق ما هم این بود
که خوب  ،شما که نمی ذارید از امکانات مطبو اتی و انتشاراتیمان برای درج این
مطالب وانتشارشان استفادی کنیم ،پس این ها را که ما فراهم کردی ایم  ،در اختیار
شما می ذاریم .شمایی که اینقدر اد ا می کنید می خواهید در خدمت جمهوری کار
کنید ،اینها را اجرا بکنید! الزم هم نیست به نام ما انجام بگیرد .که اتفاقا موردی پیش
آمد که به یکی از پروندیهای جدی در دورا بازداشت ما تبدیل شد و رفتاریهای
زیادی هم برای ما فراهم آورد:
زمانی زارشی از رفقای آلمان شرقی آمد مبنی بر اینکه «دستگای امنیتی جمهوری
اسالمی از دستگای امنیتی آلمان فدرال خواسته تا اسامی کسانی را که  ،در این فاصله
زمانی کوتای بعد از انقالب  ،به آلمان سفر کردی اند و -ا ر امکان داشته باشد -مدتی
که در آنجا توقم کردی و به جاهای دیگر سفر کردیاند ،در اختیارشان بگذارد ( .ضمنا
فهرستی از اسامی آنجا بود که ا ر چنین کسانی به آنجا سفر کردی اند ما را مطلع
کنید!» در بین آن اسامی  ،نام دو سه نفر از رفقای ما بود ولی همهشان رفقای ما
نبودند.
شعبه روابط مومی کمیته مرکزی خواست که این را به دولت منعکس کند .ما سی
نامهای به رلیس جمهوره آن موقع خامنهری رلیس جمهور بود ـ

 یعنی سا  ۱۳۶0بود در حقیقت.


بله .ما اشاری کردیم که رفقای آلمانی ما چنین چیزی را منعکس کردیاند .ا ر

مقامات جمهوری اسالمی از این مسئله مطلع هستند که باید فت یک چنین همکاریی
بین دستگای امنیتی  -نظامی ایران که دا یۀ انقالبیگری دارد  ،با آلمان فدرال که متحد
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امپریالیسم جهانی است! مایه تأسم است .و ا ر بدون اسالع مقامات اصلی جمهوری
اسالمی است ،که این نامه شما را روشن میکند تا بدانید زیردستهای شما چه
کارهایی می کنند؟!
مدتی ذشت  ،ظاهرا نامه را آقای خامنهری در اختیار رلیس نهاد ریاست جمهوری ـ
آقای می سلیم ـ می ذارد و از او میخواهد که با حزب تماس بگیرد و پیگیری کند.
می سلیم به یکی از معاونینش می وید ک ه تماس بگیرد .آن موقع ما دفتر دستک هم
نداشتیم و فقط تنها کانال ارتباسی من بودم ،آن هم شماری منزلم بود و دفتری که در
واقع از پوشش یک وکیل حزبی استفادی میکردیم .خالصه مأمورش مرا پیدا میکند و
ارتباط را برقرار میکند .از سرف هیئت دبیران من ماموریت یافتم که بروم با
می سلیم صحبت کنم .رفتم و در این زمینه صحبت کردم .آنها و دا پیگیری قضیه را
دادند .
به هر حال اینها یک همکاری جیبی با دستگای های امنیتی آلمان فدرال داشتند و
شناسایی کسانی که به مسافرتهای بین المللی می رفتند .البته رفتن به آنجا هم
داستانی دارد :از آن دو خیابان کاخ ذشتن و رفتن به داخل مقر ریاست جمهوری ،
واقعاً چیز جیبی بود! زمان شای آسانتر بود و من بارها رفته بودم .معاونی که این
ارتباط را برقرار کرد و ما توانستیم آنجا برویم  ،درخواست کرد که «ا ر یک وقت
پرسش و پاسخی بود  ،به دست من هم برسانید تا بدانم حزب تودی چه می وید».
فتم  :ما خیلی کارها می توانیم بکنیم  ،منجمله شعبۀ پژوهش ما پروویهایی تهیه
کردی.
فت  :خیلی خوب است! ما کمیسیونهایی در نهاد ریاست جمهوری داریم  .این
پروویها را به ما بدهید ،شاید تصویب شود.
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فتم :اشکالی ندارد .ما اصالً اصراری نداریم که اسم ما هم باشد .ما می خواهیم این
پرووی ها که خدمتی به مردم میکند ،به اجرا ذاشته بشود .در اختیار شما باشد.
ا ر بدانید دورا دستگیری  ،سر این ماجرا چه بر سر ما آوردند!! که این رای نفوذ در
حکومت بودی  ،که چه بودی و چه بودی!
زمانی یکی از آشنایان به ما مراجعه کرد که در درون دولت موسوی بر سر پیش
نویس قانون کار  ،وزرا به دو دسته تقسیم شدی اند .رحمد ووکلی و ناطقنوری و دو
تن دیگر پیشنهادی را آوردند که مورد تأیید کابینه قرار نگرفته است و قرار شدی که
چهار نفر دیگر  ،مًل آقای هاشمی و بهبر نبوی و  ، ...یک پیشنویس دیگر فراهم
بکنند و مراجعه شدی به این فرد  -که به اصطالح مسلمان بود و دکترای حقوو داشت
 تا یک پیش نویس قانون کار بنویسد .این فرد به من می فت «درست است که مندکترای حقوو دارم اما بلد نیستم قانون کار بنویسم ،فتم بروم سراغ حزب تودی آنها
بلدند ».آمد پهلوی ما  .ما هم به شعبۀ پژوهش فتیم یک پیش نویس نوشت و دادیم
بردند و سرح رحمد ووکلی رد شد.
بعدها در دورا بازجویی ما را زیر اخیه کشیدند که  :شما با این قانون کارتان
میخواستید جمهوری اسالمی را ورشکست کنید – چرا که حقوو کار ر در این قانون
ر ایت شدی و کارفرما به راحتی نمی تواند کار ر را اخراج بکند – و شما از این سریق
هم به مساللی دست پیدا می کنید که ما که سپاهی هستیم از آن بیخبریم! شما از
درون کابینه جمهوری اسالمی خبر دارید!
فتم :بابا افراد خودتان میخواستند که چنین کمک و یاریی به ایشان بکنیم.
البته پیش نویس قانون کاری که حزب تهیه کردی بود ،بعدها بارها به زیان کار ران
دستخوش تغییراتی شد.
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ببینید! در شرایطی ممکن است با یک سری چیزها تعادل نیروها به هم بخورد .یک
رشته امکانات کمک میکند که شما پاری ای کارهای مًبت انجام بدهید ،ا ر چه
میدانید فردا شما را می یرند  ،فردا از بین می روید!
ما در هیئت دبیرانمان تصمیم رفتیم که رفقایمان  ،ا ضای کمیته مرکزی  ،بجز دو
نفر  ،همه از ایران خارج بشوند چرا که حلقۀ محاصری اینقدر تنگ شدی بود که دقیقاً
برایمان قطعی بود که ضربه وارد خواهد شد .
ولی هیچ یک از رفقایمان حاضر نشدند بروند .فتند «می یرند؟ بگیرند! ما بعد از
سالها مهاجرت آمدیایم برای اینکه کار کنیم و با مردممان در ارتباط باشیم .ما اینجا
میمانیم  .هر بالیی هم میخواهد به سرمان بیاید ».همهشان هم کشته شدند! در
کشتار سال  1۳۶7تمامشان قتل

ام شدند! و میشود

فت همه شان هم

سرمواضعشان بودند.



یکی از عواملی که باعث شد دستگیریها در احزاب چپ زیاد بشود  ،همین سـابقۀ

حزب توده در واقعه  ۲۸مرداد بود که مثالً عنوان میشد رهبران فرار کردند و کادرهـا
را تنها گهاشتند  .این دفعه با توجه به همین ذهنیت ،وضعیت برعکس شـد .رهبـران

گفتند ما میمانیم (حتی «رنجبران» و  )...بگهریم  ...
به هر حا سا  ۶0آنطور که گفتید وقتی تشکیالت اسم دستگیر شـدگان را مـیداد
از هفته قبل بیشتر بود  ،یعنی آزاد می کردید و دوباره میگرفتندو ...میخـواهم بـدانم
که شما شاکله حزبی را چطور در این دو سا حفظ میکردید؟
می دانید یک وقتی هست که یک گروهـی میگویـد مـا «سـازمان» هسـتیم و یـک
گروهی میگوید ما یک «حزب» هستیم ،حزب طبقه کارگریم .حزب طبقه کارگر یک
ســری خصــلتها دارد،آمــوزش مــداوم ،عمــل تشــکیالتی  ،حــوزه بندی،سانترالیســم
دموکراتیک ،تاثیر گهاری بر تودهها و غیره ...خوب در این دو سـا چگونـه و بـر چـه
قرینهای ادعا می شد که این «حزب طراز نوین طبقه کارگر» است؟!
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 ببینید ،واقعیت این است که در سهال اول فعالیهت حهزب ،یعنهی سهال  ،1۳5۸تقریبها
بیشتر  ،نخستین هستههای تشکیالتی حزب شکل می رفت .هنهوز چیهزی نداشهت،در
واقع تعدادی کادر ،پایه ذار شعبه حزب در فالن شهرستان می شدند  ،ا هر سهخن از
کمیته شهری مًال رشت می شد ،چند فرد انگشت شمار بودند کهه دفتهری را در آنجها
تاسیس کردی و روزنامه «نامه مردم» را در آنجا توزیع می کردندو احیانها کتابهها و
چیزهای دیگری هم اراله می دادند که دیگران ببیننهد آن هه کهه «حوب ووو ا راو ر »
نامیدی میشود  ،مرکزش اینجاست .سرو وشهی آب بدهنهد ،برونهد فهردا بر ردنهد تها
اینکه یک شماری دو شماری روزنامهای بخوانند ،احیانا اساسهنامه ای در دسترسشهان
قرار بگیرد ،با کادری که آنجاست  ،نشستهایی داشته باشند و ...پس این اندیشهه بهه
وجود بیاید که میتوان یک رایشی پیدا کرد،می توان ضو شد.
در واقع سراسر سال  1۳5۸چنین روندی وجود داشت .حزبِ حاضر و آمادیای نبهود
که بگوییم سال اولش آغاز شدی است .من به یاد دارم که اول مای مهه ( 11اردیبهشهت
روز جهانی کار ر سال  1۳5۸کهه حهزب میخواسهت تظهاهراتی بکنهد ،رفقها بهه مهن
ماموریت دادند که از خیابان  1۶آذر ،آغاز ر حرکت باشیم .من رفتم زیهر آن پهردیای
که برای بزر داشت روز کار ر فراهم شدی بود ایسهتادم کهه جما هت بیاینهد .یکهی از
رفقا آمد و خیلی خصوصی به من فت فالنی! کسی نیست و ...فتم باشد! مها حرکهت
میکنیم ،خیلی ها یادشان می افتد که اول مای مه یعنی چه؟ ما از لحاظ تاریخی سهنتی
را به جا ذاشتیم که حاال دوباری آغاز رش نیستیم ،بلکه تجدیدش می کنهیم و هسهتند
کسانی که متوجه می شوند و می آیند. ...
 به مناسبت او ماه مه در سا  ۵۹فداییان تظاهراتی در میدان آزادی داشـتند کـه
حزباللهیها به شیوة غریبی به آنها حمله کردند! در سرتاسر خیابـان آیزنهـاور(آزادی)
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حزباللهیها در مغازهها پنهان شـده بودنـد و کرکرههـا را پـایین کشـیده بودنـد و ...
خالصه به شیوه جنگ و گریز  ،چریکها را کتک میزدند...
بگهریم ،در سا  ۵۹شما به صورت مستقل روز کارگر را برگزار کردید  ،چرا شـما بـه
صورت مشترک این کار را نکردید؟ چرا صفوف را به هم پیوستهتر نکردید؟

 خوب ،آن موقع هنوز نزدیک نشدی بودیم ،هنوز فاصله داشتیم.



خوب  ،خاطرات را میگفتید،کسی آمد؟ همان تظاهرات او ماه مه .

 بله ،ببینید فکر می کنم که ما سه بار تظاهرات اول مای مه داشتیم  ،یکی سهال ،1۳5۸
یکی سال  ،59یکی سال ۶0بود و سال  ۶1نتوانستیم بر زار کنیم .در یکهی از آنهها بهه
سمت توپخانه راهپیمایی کردیم  ،یکی دیگر را به سرف زرتین نعل راهپیمایی کردیم که
همان جا جلومان را رفتند و سخنرانی تمام شد و از جلو مجلس ذشتیم  ،رفتیم بهاال
و همان جا تمهام شهد .یهک بهار ههم در ورزشهگاهی در خیابهان حافظ،کنهار دانشهگای
پلی تکنیک بود که آنجا انفجاری ایجاد و مزاحمتی فهراهم کردنهد ولهی مقاومهت شهد و
سخنرانی انجام رفت ،حزب اللهی ها پیدا شدند اما کار چندانی نتوانستند پیش ببرند .
به هر حال ب ه ها یک مقدار کتک خوردند و مقاومت کردند ...این سهه مهورد اول مهای
مه بر زار شد.
همزمان با این مطلب  ،برای دوستان فدایی ما هم همین رویاروییها پیش میآمد.
 چند نفر میآمدند تظاهرات؟

 چند هزار نفری می شدند  ،دقیق نمی توانم بگویم ،واقعیت این است که در تظاهرات
فداییان بیشتر می آمدند.

7۳2

میتینگ دیگری در میدان آزادی داشتیم که آشوبگران آمدنهد! هدیای از رفقهای مها در
دانشگای شریم اجتماع کردی بودند و می خواستند از آنجا جمعی حرکت کنند بهه ایهن
سرف  ،که آشوبگران اول ریخته بودند در دانشهگای و تعهداد زیهادی را بها چمهاو و ...
زدی بودند! برخی از رفقا با سر ت تمام خودشان را رساندند به میدان آزادی تها ایهن
مطلب را اسالع بدهند و آنها هم پشت سرشان داشتند میآمدند .رفقا هشدار می دادنهد
که آنها پنجه بکس دارند ،باتوم دارند ،زنجیر دارند! بعضی رفقا هم آ ار ضرب و جرح
در بدنشان نمایان بود ،یکی زنجیر توی سرش خهوردی بهود،یکی در صهورتش بهاتوم
خوردی و ورم کردی و کبود شدی بود و ...و این آ ار نشان می داد کهه نحهوی برخهورد
چقدر خشن بودی است!!



برخورد حزب اللهیها را خوب نشان می داد.

 بله ،به هر حال ما از رفقا خواستیم متفرو بشوند و قبهل از ایهن کهه ایهن قهوم (چهه
میشود اسمشان را ذاشت؟!



یاجوج و مأجوج...

 جداً بله! آخر ببینید ! یک وقت هست که نامی بر خودشان می ذارند که به هر حهال
برای دی ای از باورمندان کشورمان تقدسی دارد ،ما هم به نوان یهک شههروند ایهن
مملکت ،خودمان را موظم به حفظ حرمهت هموسنانمهان مهیدانیم  ،حهاال ههر بهاور و
قیدیای که دارند  ،ما حرمت قایدشان را ملحوظ میداریم و متقابال انتظار داریم کهه
حرمت قاید ما را هم داشته باشند .آزادی قیدی یعنی این! ولی با کمال تاسم  ،اینهها
بهها پوشههش نههامی کههه بههرای افههراد مههومن و معتقههد مقههدس اسههت ،زیههر پوشههش آن،
وحشیانهترین اقدامات را مرتکب می شدند و این نمیتوانست نشان دهنهدی ایهن باشهد
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کههه اینههها واقعهها آدمهههای معتقههد و سههالمی هسههتند! اینههها بههدون تردیههد انگیزیهههای
دیگر،باورهای دیگری داشهتند؛ منتهها زیهر پوشهش چنهین نهامی خودشهان را توجیهه
میکردند.
به این ترتیب بود که ما لیرغم رخ دادن چنین حواد ی به فعالیتمان ادامه مهیدادیم و
به مراجع رسمی و قانونی مملکت شکایت میکردیم و حتی به مراجع غیر رسمی ولهی
ذی نفوذ مملکت مراجعه میکردیم و همواری جواب مسا د به ما دادی میشد.
 ولی عمل مساعد دیده نمی شد.

 به یاد دارم که در مراجعه به آقای بهشتی ،وقتی من به این ونه رفتارها اسهتناد و
ا تراض کردم ،آقای بهشتی فت که ما کامال قبول داریم که هنوز نتوانستهایم حقوقی
که قانون اساسی برای شههروندان و بهرای سهازمان ههای سیاسهی مملکهت ملحهوظ
داشته ،ر ایت بکنیم؛ خود ما هم در معرض این ونه تهدیدات هستیم!
فتم :شما که همه ونه محافظ دارید ،همه ونه قدرتی دارید ،شما چرا این صهحبت را
می کنید؟ من دارم می ویم که ما هیچ تامینی نداریم ،خانه هایمهان در معهرض تهدیهد
است ،دفترمان در معرض تهدید است ،ردهمایی هایمان با چنهین یورشههایی مواجهه
میشود!! باالخری جمهوری اسالمی چگونه میخواهد با د راندیشان برخورد کند؟!
خوب  ،کالم ایشان مشحون از سعه صدر بود :ما میقا به ایهن مطلهب ا تقهاد داریهم،
آن ه که در قانون اساسی آمدی است،ما اصرار در پیادی کردن آن داریم!
ما واقعا ا تقاد داشتیم که تا وقتی اینها به سهور رسهمی حضهور لنهی حهزب را نفهی
نکردی اند ،ما خودمان بهه اسهتقبالش نهرویم؛ بهه رغهم اینکهه بها چنهین دشهواریهایی
روبهرو هستیم.
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 آقای عمویی! این دشواریهایی که گفتید بیشتر دشواریهای تحمیل شده است و
چیزی است که برای همه تشکیالت سیاسی پیش می آید .من بیشتر منظور نظرم این
است که اطالق لغت «حزب» یک سری تبعات دارد ،یک نمودی باید داشته باشد .شما
گفتید سا  ۱۳۵۸به این صورت بود ،سا  ۵۹بیشتر شد ،سا  ۶0رسید بـه خـرداد و
آن اتفاقات افتاد! این بازة خرداد  ۱۳۶0تا روزی که آمدند برای دستگیری ،شاکلۀ حزب
چگونه بود ،به اصطالح  ،چه ارگانیسمی داشت؟

 بله ،متوجه سهؤالتان شهدم  .ببینیهد ،تها قبهل از نیمهه سهال  1۳۶0حهزب یهک رونهد
سیستماتیک (نظاممند تشکیالتی متداول را پیریزی میکرد و پیش میرفهت .بهر پایهه
همان تعریفی که من چند جلسه قبل در بحث تشهکیالت اشهاری کهردم ،پایهه حهزب بهر
قا دیاش ،یعنی حوزیههای حزبهی  ،بعهد حوزیههای مسهئولین ،پهس از آن کمیتهههای
بخش ،بعد کمیته شهر و سپس کمیته استان  ،قرار داشت .بعهدها تههران بهه لهت بهاز
بودن و سترد ی زیاد و ارتباسش با کمیته ایالتی (کمیته اسهتان  ،و بهه لهت وسهعت
منطقهای ،به سه منطقه تقسیم شد و هر منطقه توسط یکی از مسئولین اداری میشهد و
هم نان این هرم تشکیالتی وجود داشت و کار میکرد.
خوب  ،روال کهار تشهکیالتی بهه همهان شهکلی کهه انسهجام تشهکیالتی بهر پایهه ههرم
تشکیالتی شکل رفته بود ،انجام می رفت .رهنمودهای حزب چه از سریهق نشهریاتش
چه از سریق آموزیهای مسئولین حوزیها هدایت میشد.
 مگر نشریات را نبسته بودند؟

 ما مقداری نشریات داخلی داشتیم که در محدودی های معینی توزیع مهی شهد .خبهر
نامهای از سریق شعبه روابط مومی  ،همه هفته در دو نوبهت فهراهم مهی شهد کهه در
اختیار هیئت سیاسی و هیئت دبیران قرار می رفت .نشریه دیگهری بهود کهه در سهطو
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کمیته مرکزی پخش میشد .یکی دیگر بود که زندییاد نیوکآاین آن را آمهادی میکهرد
که چیزی شبیه «پرسش و پاسها» رفیهق کیوانوری ولهی وسهیعتر بهود کهه آمهادی و
زیراکس و تکًیر میشد و به کمیته های ایالتی میرفت که آنهها خودشهان بهر اسهاس
امکاناتی که داشتند ،تکًیر کنند .چون به همه این کمیتهها توصیه شدی بود که دسهتگای
تکًیر داشته باشند ،صرف نظر از اینکه به سازمان مخفی توصیه شدی بود که تعدادی
از این دستگایهای تکًیر فراهم و برای مواقع ضروری حفظ کنند( .استفادی نکنند
با ذشهت زمهان ،بها تغییهر شهرایط بعهد از حهوادث تابسهتان  1۳۶0و خهوای نهاخوای
محدودیتهایی که زیاد میشد ،این نوع نشریات محدودتر شد و جز آن بخشی کهه در
قسمت رهبری توزیع میشد ،دیگر چیزی در سطو حزب پخش نمیشد  ،بجز «پرسش
و پاسا» رفیق کیانوری که صرف نظهر از اینکهه در سهطو هام توزیهع میشهد  ،بهه
صورت جزوی توسط مسئولین حوزیها بردی می شد و بر مبنای آن  ،بحثهای درون
حزبی انجام می رفت .یک رشته رهنمودها هم از سریق کمیته مرکزی بهه بدنهه حهزب
منتقل میشد.
غیر از مسئله سندهایی که چاپ و احیانا تکًیر و توزیع میشد  ،که متوقم شد ،بعد از
این ایام  ،چگونگی تشکیل جلسات هم دچار تغییراتی شهد .ا هر جلسهات قبهل از سهال
 1۳۶0نسبتا ستردی بود و نیازی نبود که صرفا بهر پایهه حوزیههای پنج،شهش نفهری
باشد؛ دیگر مؤکداً حوزیها و جلسات در چارچوب معدود یک حوزی بر زار می شد.
 آیا قبل از سا  ، ۱۳۶0اگر ده  ،بیست نفر میخواستند همین حوزههای وسیعتر را
برای بحث و ...تشکیل بدهند  ،مورد تعقیب و مراقبت قرار میگرفتنـد؟ قبـل از سـا
 ۱۳۶0گزارشهایی رسیده بود؟

 نخیر.
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 همین گزارشهایی بود که بعد از سا  ۶0در مورد تعقیب و مراقبت رسیده بود ؟


دقیقا نه تابستان  ،1۳۶0از فروردین  ۶0یعنی درست از زمانیکه خبر انعقهاد پلنهوم

هفدهم منتشر شد  ،اینها آغاز به تعقیب و مراقبت جدی کردند! حهاال میتوانسهته قهبالً
هم بودی باشد که مها متوجهه نشهدیم و ا هر متوجهه نشهدیم شهاید در سهطو آن نهان
ستردی و پیگیری نبودی که ما متوجه بشویم .ولی از سال  1۳۶0به بعد ما کهامال ایهن
مطلب را متوجه شهدیم و بهه همهین لهت ههم تغییراتهی در چگهونگی ا مهال و رفتهار
خودمان به وجود آوردیم.
خوب ،واقعیت این است که تا این مدت  ،فعالیت لنی حزب الجرم حزب را در معهرض
دید کافی ذاشته بود و ابعاد فعالیت حزب چه از لحاظ ابعاد منطقهای و تشهکیالتیاش
و چه از لحاظ ابعاد فعالیت سیاسی و تبلیغی و ترویجیاش  ،شناسایی شدی بود.
حزب به نوان یک حزب د راندیش لنی  ،از امکانات لنتیش بهرای توزیهع جزویهها،
کتابها و نوارهایش استفادی میکرد؛ از هر ونه امکانی  .مهًال نشهریاتش نهه فقهط از
سریق شبکه تشکیالتی به دست ا ضا و هواداران می رسید ،بلکه کتهاب فروشهیهایی
بودند که وابسته یا متعلق به حزب یا ههوادار یها بهرای توزیهع القهمنهد بودنهد؛ اینهها
مراکزی بودند که توزیع میکردند و در دسترس همگان قرار می دادند.
 فداییان یا گروههای دیگر چپ که آن موقع فعا بودند  ،آیا خصلتی شبیه خصـلت
حزب توده را داشتند؟

 هیچ کدامشان نداشتند! در واقع به شما بگهویم کهه آنهها صهرف نظهر از ه بهه قهول
خودشانه ستادی کهه در خیابهان دهکهدی (میکهدی سهابق داشهتند و لنهی بهود ،ولهی
هیچکدام از جلسات و نشستهایشان لنی نبود.
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 بعد از انقالب فرهنگی که دانشگاهها را جمع کردنـد  ،توزیـع نشـریات و کارهـای
اجتماعی شان در سطح جامعه شبیه حزب بود یا نه؟

 نخیر  .کارشان بیشتر شبیه کار مجاهدین بود .یعنی نسخههایی دست هوادارانشان
بود ،اینسرف آنسرف ایستادی بودند  ...حال آنکه حب وو ا را ر روزنامهاش را بهه
روزنامه فروشیها  ،به دکهها میداد ،به کتابخانهها مهی داد و بهه ایهن ترتیهب توزیهع
میکرد.
 یعنی در حقیقت یک شأنیت قانونی برای خودش قائل بود.

 اصرار داشت روی این مسئله!
 خوب این حالت دچار مشکل نمیشد؟

 چرا غالبا  ،مًال یادم می آید یکی از کارهایی که سازمان جوانهان میکهرد ایهن بهود
کههه ،چههه نشههریه خههود سههازمان جوانههان و چههه نشههریه دانههش آمههوزی را  ،ا ضهها و
هوادارانش می بردند و توزیع می کردند؛ خوب اغلب مواجه مهی شهدند بها اینکهه یهک
ردن کلفتی میآمد ،نشریه را پاری میکرد و یک سیلی ههم بهه هوش سهرف مهیزد و
ردش میکرد! این یکهی از مسهایلی بهود کهه در میهان رفقها مطهرح بهود و مهن شهاهد
صحنهای در این زمینه بودم:
روزی به سازمان جوانان رفته بودم (کیوم ث زرشناس اصرار داشت بروم سازمان
جوانان و صحبتی با جوانان داشته باشم خوب جوانان خیلی القه مند بودنهد مها را
ببینند  .و حاال صحبت و بحًمان چه محتوایی داشت بماند،بیشتر آشنایی بها خودمهان
بود .یکی از آنها به من فت «رفیق عموای! درست است کهه شهما سهالهای سهال در
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زندان رویم شای بودید ولی ما االن در جمهوری اسالمی نشریه را می بریم ،سیلی ههم
میخوریم و مقاومت میکنیم و ادامه هم میدهیم! » و این روحیه جالب بود!
یادم میآید که ما برنامهای در دانشگای تهران داشتیم که احزاب و ههواداران حهزب را
د وت کردی بودیم...
 چه تاریخی بود آقای عمویی؟

 فکر می کنم سال  1۳59بود  ...و چند سخنران در آن جا بودند کهه یکهی کیوا بهود ،
یکی طب ی بود،یکی م ام بود و یکی من بودم...
 سا  ۱۳۵۸بوده چون اردیبهشت  ۵۹دانشگاهها را بستند.

 قبل از این ماجراست  ...شاید  1۳5۸بودی .خوب  ،دی کًیری آمدی بودنهد  .در جهایی
هم که ما بودیم ،تریبون مانندی بود تا صحبت بکنیم ،یکدفعهه یهک هروی حهزب اللههی
شروع به حرکهت در خیابهان بنهدیها کردنهد و آمدنهد و شهعار دادنهد و خودشهان را
رساندند به قسمتی که ما بودیم .بخش کهار ری و جوانهان مها  ،حفاظهت اینجها را بهه
هدی رفته و با دست زنجیر کردی بودند؛ و آنها که میآمدند تا زنجیر را بهاز کننهد و
نمیتوانستند ،سیلی میزدند و ب ههای ما همین سور صورتشان را نگهه میداشهتند و
سههیلی میخوردنههد ولههی دستشههان را بههاز نمیکردنههد و موقعیههت خودشههان را حفههظ
میکردند!
یادم میآید یکی از این صحنهها را که من شاهد بهودم ،رفهتم بهرای ا تهراض و فهتم
«شرم آور است! چرا این کار را میکنید؟! و » ...یکدفعه مسئولی که آنجا بود آمد فت
«رفیهق عموووای! شههما نبایههد اینجها بیاییههد؟! ایههن وظیفهه ماسههت و » ...یعنههی احسههاس
مسئولیت برای انجام وظیفه ای که برای اینها قالل شدی بودند ،آن نان قوی بود که منِ
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مسئول شناخته شدا حزبی که میخواهم جلو بروم  ،اجازی رفتن و دخالهت کهردن بهه
من نمیدهد! خوب ،برای اینکه مبادا خطری برای من ایجاد بشهود! ولهی در هین حهال
این مسئول خیلی خیلهی منضهبط اسهت و می ویهد کهه ایهن حهدود کهار مهن اسهت و
جلو یری میکند و...
خوب ،بعد یک مقدار تیراندازی هوایی هم این حضرات کردند که پاری ای از رفقایی کهه
آن جا بودند خیلی نگران شدند و یکی از آنها  ،خالصهه ترسهید! کهه مهن فهتم اصهال
نگران نباش! اینها تیراندازی هوایی میکنند تا من و تو را بترسانند و بعهد ههم بهه ههر
حال این میتینگ ماست و باید بر زار شود ،حساب پیامدش را ههم کهردی ایهم ،مسهلما
ا ر اینها به سهرف جما هت تیرانهدازی بکننهد بایهد پاسهخگو باشهند و هزینهه اش ههم
برایشان سنگین است؛ خیلی کار سادی ای نیست که تیراندازی به روی جمعیهت بکننهد!
ما مجوز وزارت کشور را رفته ایم و با اجازی نظام داریم این کار را می کنیم.
 آقای عمویی توزیع روزنامـهها و نشـریات و رهنمودهـا در سیسـتم کارگریتـان
چگونه بود؟ مثال اگـر میخواسـتید اعتصـاب راه بیندازیـد ،چطـوری بـه آنهـا اطـالع
میدادید؟ از پایین چگونه خبر به باال می رسید؟

 ببینیههد ،مهها یههک بخههش کههار ری داشههتیم کههه رفتههه رفتههه سههترش آن بههه صههورت
«همبسههتگی» یعن هی «شههورای همبسههتگی اتحادی هههای ک هار ران ای هران» در آمههد کههه
دربر یرندا بخشهای مختلفی از اتحادیههای کار ری و نهادهای کار ری بود.

 چیزی شبیه «شورای متحده»؟

 چیزی شبیه «شورای متحهدی مرکهزی کهار ران ایهران» ولهی هنهوز بهه آن مرحلهه
«شورای متحدی » ...نرسیدی بود؛ چرا که در واقع سندیکاها و اتحادیههای کار ری ما ،
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در سول دهه سی و چهل و پنجهای  ،لطمهات خیلهی زیهادی خهوردی بودنهد و تجربیهات
ناخوشایندی هم داشتند! باز آفرینی آن  ،کار دشواری بود و به خاسر شهیویهایی ههم
که بعد از انقالب  ،تحت نوان «شهوراهای اسهالمی» در کار ایهها اتخهاذ شهدی بهود ،
پاریای از کار ران واقعا رفتار این توهم شدی بودند که ویا این شوراها مهی تواننهد
کاری بکنند! به تدریج متوجه واقعیت شدند.
امروزی روز  ،ما شاهد یک رشته ا تصابات ستردی هستیم .اصال چه خوب شما ایهن
سؤال را مطرح کردید؛ این االن مسئله روز است ،مسالل کهار ری دارد بهاال می یهرد.
تعداد زیادی ا تصاب کار ری دارد انجام می یهرد ،بهه ویهژی بخهش کاشهی و سهفال
حافظ و ، ...االن اصال مدیرانشان را از کارخانه بیهرون کردیانهد و خودشهان آنجها را
اداری می کنند .دستورات جدی به استانداران دادی شدی که «یک قدم نباید کوتای بیاییهد
و به شدت با اینها برخورد کنید! » خیلی نگران سترش ا تصابهای کار ری هسهتند
و به همین لت در نظر دارند که خیلی شدید با آن برخورد کنند!
 آن موقع رفتار حزب توده نسبت به اعتصابات چگونه بود ؟
اگر یادتان باشد تا وقتی که جنگ درگیر بود  ،حزب توده در صنایع نفت اعتصـاب راه
نینداخت ،آیا در دوران انقالب هم بهخاطر تایید حکومت جمهوری اسالمی و رفتـاری
که نسبت به جمهوری اسـالمی داشـتید  ،همـان شـیوه را در کارگاههـا و شـعبههای
کارگری تان پیش گرفتید؟

 نخیر! ببینید ،یادم میآید که در آستانه انقالب  ،آقهای بازرگوا کهه ماموریهت پیهدا
کردی بود برود آرامش را در بخش کار ری در خوزستان فراهم بیاورد ،دکتر سوامی
را برای تماس با من فرستاد  .و دکتر سامی هم  ،با اینکهه روابهط بسهیار دوسهتانه و
صمیمانه ای بین ما بود ،در صحبت تلفنهی بها مهن  ،بها یهک لحهن ه نمهی شهود فهت
دوستانه ه بلکه کمی معترضانه  ،فت «جلهو ا تصهابات را بگیریهد و بهه آنهها بگوییهد
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ا تصاب نکنند! شما مگر میخواهید در مقابل انقالب قرار بگیرید؟! شما اسمینان داشته
باشید تودیها به دنبال آیتاهلل خمینی هستند و هر نیرویی مقابله بکند» ...
که من فتم دکتر! یک وقت است که منطقا آدم به این نتیجه میرسهد کهه مطهرح شهدن
خواست های سبقاتی در مقطع معینی می تواند تحت الشهعاع یهک امهر وسهیعتری مًهل
د ر ونی نظهام یها انقهالب قهرار بگیهرد ،نظهام سهلطنتی را میخهواهیم دور بینهدازیم،
ضرورت وحدت همه نیروها منجمله سبقه کار ر با سایر نیروها وجود دارد...
 یا در مقابل دشمن خارجی مشترک.

 یا در مقابل دشمن خارجی مشترک ،اما بیان اینکهه «ههر نیرویهی در مقابهل آیهتاهلل
خمینی مقاومت بکندزود له می شود! » پس شما می خواهید با تهدید ما را به ایهن رای
بکشانید! این شیوا درستی نیست و تاکنون هم ما چنین مناسباتی نداشهتیم ،اصهالً در
مناسبات ما چنین چیزی نمیتواند جاری باشد  .ا ر این چنین بخواهیم صحبت بکنهیم،
من ترجیو می دهم که جواب ندهم! اما منطقها درسهت مهی دانهم کهه ههر کوششهی از
دستمان ساخته است بکنیم  ،برای اینکه خدشهای به وحدت نیروهای انقالب در برابهر
دشمنان و ضد انقالب حاصل نیاید ،ما همه کوششمان را میکنیم .این خواسهت سبقهه
کار ر و زحمتکشان است  .ما کوشش میکنیم تها آنجهایی کهه میتهوانیم تها یر هذار
باشیم و آرامش را در آنجا به وجود بیاوریم و هدایت کنیم به سرف پیروزی انقالب .
خوب  ،موقعی که به ایران حمله شد ،ما میقا ا تقاد داشتیم و حتهی د هوت کهردیم از
کادرهایمان که در جبههها شرکت کننهد و سبیعهی بهود کهه از کار رهها ههم بخهواهیم
همراهی بکنند ،نه فقط چرخ اقتصاد را نخوابانند ،بلکه بهه پیشهرفت نیهروی انقالبهی در
برابر دشمن کمک کنند  .و این سیاست ما بود.
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 یعنی اعتصابات را خیلی قبو نداشتید.

 بله
 دقیقا مثل رفتاری که حزب توده در سا  ۲۳در صنایع جنوب انجام داد؟

 در آن زمان معین بله.
 بعد از سا  ۱۳۶0چهطور؟ آیا بعد از خرداد  ۶0که سیاست حزب عوض شد  ،شعبه
کارگری باز هم وجود داشت؟

 در واقههع آن آزادی ملههی کههه تهها اواسههط سههال  ۶0داشههتیم و بالنتیجههه رفقهها در
کارخانهها فعال بودند و کار می کردند و درباری ضرورت شکل یری سندیکاها تبلیغ
می کردند ،بعد از آن دیگر نبود.
تا آن زمان در چهارچوب توزیهع روزنامهه «اتحهاد» دوسهتانی از شهعبه کهار ری بهه
کارخانهها مراجعه میکردند .کار رانی که آشنا بودند ،و حتی ا ر ناآشنا ههم بودنهد ،
نشانههایی می رفتند و روزنامه «اتحاد» را میبردندو توزیهع مهی کردنهد و ضهرورت
تشکیل نهاد کار ری را ،ورای آن ه که به نام «شورای اسالمی» در کارخانهها وجهود
دارد ،مطرح میکردند .و اینکه خواستهای صنفی سبقه کار ر در چه نههادی میتوانهد
مطرح شود و چه خواستهایی میتواند در آنجا نوان شود.
من به یاد سخنان آقای مازاار به وز افتادم که اشاری کرد «خوب،حزب در آن ایام به
هر حال انسجامی داشت ولی بعد از انقالب فقهط یهک بخهش جاسوسهی بهود و » ...او
نمیداند که رفقای ما چگونهه در پهای کوریهها پتهک میزدنهد و کهار میکردنهد و چهه
زحمتی در این کارخانهها ا م از جنوب ایران یا کارخانجات تهران میکشیدند؟!
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خیلی جالب بود که وقتی شرایط دشوار شدی بود که حتی امکان ایهن نبهود«اتحهاد» را
توزیع کنند ،کار ر وقتی که میرفت پِرِسش را باز بکند  ،میدید که ا المیه آنجاست!
 این تغییر فاز از اواسط سا  ۱۳۶0اتفاق افتاد؟

 دقیقا همین سور است!خوب امکانات خیلی به حوزیهای کهار ری  ،یعنهی کهار رانی
که در حزب بودند ،محدود و سبعا ارتباسشهان بها آن بدنهه کهار ری خیلهی کهم شهد!
مراقبتهای اولیای کارخانجات خیلی خیلهی زیهاد شهد ،اصهال بهه نظهر میرسهید یهک
سازماندهی ویژیای از سرف «خانه کار ر» انجام رفته بود که به هر ونه حرکتی که
در کارخانجات انجام می یرد نظارت داشته باشد .درست مًل چشم دسهتگای امنیتهی
کار میکردند!
بسیاری از رفقای فعال کار ر ما را از کار بیکار کردند! هیچ ونه اتهامی ههم نداشهتند
ولی در آن ایام ،شناخته شدی بودند .و حزب ههم روی آن تهاکتیکی کهه بهرای فعالیهت
لنی اش در پیش رفته بود ،مسئله حضور لنی رفقا را تبلیغ میکهرد و رفقها ههم بها
اینکه می دانسهتند در محهیط کارشهان ا هم از اداری ،کارخانهه ،مدرسهه و ...وقتهی کهه
شناخته بشوند  ،خطر اینکه بخواهند اینها را پاکسهازی بکننهد خیلهی زیهاد اسهت ،یهک
چنین سیاستی را ملی میکردند و اجرا می شد .بالنتیجه وقتی کهه حهزب بهه مرحلهه
دوم فعالیت رسید ،در واقع از بسیاری امکانات کار لنی محهروم شهد  ،در حهالی کهه
شبکههایش هم شناخته شدی بودند.
 آقای عمویی  ،آیا فکـر نمیکنیـد ایـن شـیوه رفتـاری کـه در مـورد حوزههـای
کارگریتان انجام دادید درست نبود؟ شما بیشتر از کلیت نظام دفاع کردیـد و گفتیـد :
سرمایهدار در کنار کارگر ،در کنار روحانی ،در کنار روشنفکر ،در برابر دشـمن خـارجی
ایستاده است  .در حقیقت همان حرفی که مائو در جنگ با ژاپن زد.
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آیا فکر نمیکنید این دفاع مکرر و مداوم از رفتار جمهـوری اسـالمی و عـدم دفـاع از
حقوق کارگران باعث شد که شوراهای کارگری طرفدار حزب به شدت ضربه خوردند و
اعضایشان ریزش کردند؟
سا های  ۱۳۶0و  ۶۱رفتارهای اقتصادی رژیم به صـورت مـداوم بـه سـمت راسـت
میرفت؛ پیشبینی زندهیاد مسعود اخگر در زمینۀ اقتصاد درسـت از آب درآمـد کـه

«شوراهای اسالمی کار در حقیقت شوراهای فاشیستی بودند» ...
این اشکا به حزب وارد است که ادعای «دین طبقاتی» داشت و این ادعای بزرگـی
است! و حزب طبقه کارگر نمیتواند منافع این طبقه را از باال با دولت تاخـت بزنـد! در
حقیقت در تضاد طبقاتی این جدا است که به توافق میرسد و ...؟

 آن ه رفیق رخگ درباری آیندی تحوالت اجتما ی ایران با دقتی قابهل مالحظهه مطهرح
کرد ،پو روم و ضربه زدن نهایی بهه حهزب و سهازمانهای کهار ری بهود؛ سهخن از
«شوراهای فاشیستی (! » در میان نبود.
بدون تردید نمایان شدن چهری واقعی جمهوری اسالمی در زمینه ملکردش نسبت بهه
جریان چپ  ،ا م از حز ب یا سایر نیروهای چپ ،و اینکه به حق یا به نا حق ما آ ارش
را ارزیابی بکنیم  ،آ ار منفی روی حزب ذاشته و هیچ فتگو ندارد!
با این همه  ،حب وو ا را ر یگانه سازمان سیاسی کشور بهود کهه نهه تنهها ریهزش
نیرو نداشت  ،که به تدریج با اقبال فراوان نیروهای مبارز مواجه شد .
مسلما من شخصا االن وقتی ارزیابی میکنم  ،ا تقادم بر ایهن اسهت کهه مها آن شهعار
کامال درست «اتحاد و انتقاد» را که از بهدو انقهالب در قبهال نیروههای دیگهر ،منجملهه
نیروهای حاکمیت جمهوری اسالمی مطرح کردی بودیم ،با ذر زمهان بها چرخشههای
چشمگیری که به سرف راست انجام می رفت ،متناسب نکردیم .به این معنی که واقعها
از دو نصر این شعار ،وجه «انتقاد» باید روز به روز بهه سهرف غلیظتهر و پررنهگتر
شدن میرفت .و انتقادها نسبت به ملکرد حاکمیت را که به شکل مستند و مکتوب ،بهه
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آقهای خمینوی و مسهئوالن بلندپایهه میرسههاندیم ،بهه شهیویهای دیگهری از جملههه در
«پرسش و پاسا» های رفیق کیا نیز بازتاب مییافت.
 آقای عمویی ،در پلمیکی که در سا های دهۀ  ۱۳۵0بین مصطفی شعاعیان و
«سازمان فداییان خلق» صورت گرفت ،ادعای فداییان ایـن بـود کـه حـزب تـوده تـا
سا  ۱۳۳۲حزب طبقه کارگر بود ولی رفتار رهبری آن اپورتونیستی و مهبهب (یا بهتر
« ،خرده بورژوایی») بود!
آیا این توصیف پس از سا  ۱۳۵۷هم صادق است؟ آیا حزب توده واقعا حزب طبقـه
کارگر بود؟(آن هم بر طبق مصداقهای لنینی)؟

 ببینید ،نوان حزب سبقه کار ر صرفا بر مبنای ترکیهب کهار ری اش نیسهت؛ترکیب
کار ری بدون تردید اهمیت دارد ولی صرفا این نیست .بها ایهدلولووی سبقهه کهار ر و
حرکت به سرف تشکتل سبقه کار ر ،با آن ویژ ی های خاص خهودش ،بها اساسهنامه و
برنامه مخصوص ،این میشود حهزب سبقهه کهار ر .حهزب در همهین راسهتا حرکهت
میکرد .زمان به آن دادی نشد.
 ولی آیا از طبقه کارگر دفاع می کرد ؟

 بله.
 خوب در کدام اعتصاب کارگری  ،حزب توده را می بینیم؟ مثال این همه آقایانی که
ما اسمشان را میگهاریم تیولدار(که االن شدهاند سرمایهداران دولتی در حاکمیت) کـه
بر صنایع ملی شده (و در حقیقت به تیو داده شده) حکمرانی کردهاند  ،رفتـار خیلـی
بهتری از سرمایهداران زمان شاه با کارگرانشان نداشتند! کسانی امثا هادی غفاری
در آن ماجراهای کارخانه استارالیت و...
یعنی اگر حزب میخواست حزب طبقه کارگر باشد  ،باید از حقوق حقه طبقه کارگر در
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برابر این نوکیسهگان که همه چیز را در لوای دفاع از وطن و اسالم و انقـالب توجیـه
میکردند  ،دفاع میکرد!


کامال درست است!
 ولی آیا این کار را کرد؟

 شما ا ر شماریهای «اتحاد» را به دست بیاورید  ،خواهید دید کهه چهه موضهعگیری
جانبدارانهای از سبقه کار ر دارد!
 نه  ،موضعگیری جانبدارانه میتوانددر عمل روشنفکری باشد .یک روشنفکر متعهـد
میآید نظراتش را در باب طبقـه کـارگر میگویـد  .همـانطور کـه مـا االن در مـورد

کارگران خاتون آباد چیزی گفتیم و نوشتیم و از آنها دفاع کردیم ؛ ولی وقتی «حـزب»
هستیم و تشکِ ل داریم  ،وقتی که حتی حمله و هجوم خاصی به طبقه ما ،طبقه ای که
ما خودمان در اختیارش قرار داریم صورت میگیرد  ،باید دفاع کنیم .دفاع طبقه کارگر
اعتصاب است ،کارشکنی در انجام کار اسـت ،بیـرون کـردن مـدیر کارخانـه اسـت و
چیزهای دیگرو...
آنچه که من در تاریخ دیدم و خیلی کم بوده ( ،تاریخ سـوخته  ،تـاریخ چـپ سـوخته!)
چیزی که شنیدم این است که حزب توده اعتصاب شکن بوده ...


اسال ات شما درباری شرایط زمانی و مکانی و موقعیت کار ران ،کافی نیست.

نه ،حزب ا تصاب شکن نبودی! اما در چارچوب همان بحث اولیهای حرکهت کهردی کهه
«در چه زمان و تحهت چهه شهرایطی» سبقهه کهار ر روی خواسهتهای خهودش تکیهه
میکند؟ وقتی که مسئله امتری مطرح می شود  ،حزب سبقه کار ر توصیه میکند که
به آن مجمو ه بپیوندد .در این چارچوب  ،توصیه می شد کهه از ا تصهاب خهودداری
بکند!
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 قبو دارید که مسئله «عامتر» ،مدام در محک انتقاد بود ولی عمل متناسب بـا آن
انجام نشد؟

 خوب ما ا تقاد داشتیم که انتقاد کنند ان  ،اساساً مشی نادرست انتخاب کهردی انهد،
انتقاد کنند ان کسانی بودند که اصال اصول انقالب را پذیرا نبودند  ،قانون اساسهی را
قبول نداشتند ،معتقد بودند که اسلحه بردارند و برانهدازی کننهد! ایهن را توجهه داشهته
باشید که از چه موضعی انتقادات انجام می رفت؟!
در شرایطی که هجومی به این کشور انجهام رفتهه  ،کشهوری کهه نظهام برخاسهته از
انقالبی دارد و یک رویم فاشیستی به آن حمله کردی و اد ای ارضهی و اد های معینهی
دارد ،و یک حزب سبقه کار ر هم که می خواهد از مطالبات سبقه کار ر حمایت بکنهد و
سبقه کار ر با حاکمیت انقالب ،االن یک تعارضاتی پیهدا کهردی اسهت  ،چهون مطالبهاتی
دارد که به او نمی دهد و از سالح سبقاتی خهودش مهی خواههد اسهتفادی کنهد؛ ولهی در
موقعیتی قرار رفته اسهت کهه ا هر در ایهن اقتصهاد خرابکهاری بشهود  ،مهآالً انقهالب
تضعیم میشود  ،حزب سبقه کار ر در اینجا وظیفه دارد به ناصر این سبقه توضهیو
بدهد که در چه مقطع تاریخی هستند و چه خطراتی وجود دارد!
این به معنای ا تصابشکنی نیست ،این به معنای دفاع از یک کلهی اسهت کهه  ،در ایهن
ایام معین ،سبقه کار ر هم جزو آن است.


ولی االن که مسئله حل شده  ،به نظر میرسد که طبقه کـارگر جـزو آن «کـل»

نبوده ،یعنی «کل» برای خودش مسائل را پیش میبرده  ،برای اینکه قدرت را منحصر
به خودش بکند! ولی هیچ امتیازی به طبقه کارگر در این همراهی خالصانه اش نـداده
است.
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 ببینید! من این اصطالح «کل» را یک مقدار بهاز بکهنم « .کهل» مجمو هه مصهالو ایهن
مملکت و مردم انقالبی این مملکت است .الزاما به معنهای صهرف «حاکمیهت جمههوری
اسالمی» نیست؛ اما حاکمیت جمهوری اسالمی مصهالو و منهافع ملهی را بهه انحصهار
خود رفته و حتی میتوان فت که آن را غصب کردی است! ولی در آن دوری تهاریخی
معین ،یعنی آن چند ساله اول انقالب  ،همگان ا تقاد دارند بر این کهه  ،نهه ،او در واقهع
بر زیدا خواست این نیروی انقالبی  ،این «کل» است و جزو این «کل» تلقی می شود.
 خوب ،شمای خوبی دادید از اینکه حزب چطور فکر میکرد.


بله ،خیلی دشوار است ! من واقعا این نگرانیهها،این لهمنهدیها و ایهن انتقادهها را

کامال میفهمم  ،اما دقیقا به خاسر اینکه تلقی چپ روانهای از موضهع یهک حهزب سبقهه
کار ر در ذهن منتقدین هست،بالنتیجه همان تحلیلهایی که همیشه درباری تاریا حب
وو ا را ر میشود  ،همان تحلیلهایی که در زمینهه چگهونگی برخوردههای حهزب بها
مطالبات سبقه کار ر میشود ،تکرار می ردد و هیچ در نظر رفتهه نمهی شهود کهه در
چه مقطع تاریخی ،در چه دوران معینی بودی و شعارها چه تناسهبی بها شهرایط ویهژی
تاریخی بایستی داشته باشد.
غالبا کلی فته می شود«سبقه کار ر فالن خواسته را داشته و حوب ووو ا راو ر نهه
تنها از آن حمایت نکردی بلکه از آن خواسته است که ا تصاب نکنیهد! » و اسهم ایهن را
«ا تصاب شکنی» می ذارد!
حههزب هههیچ وقههت ا تصههاب شههکنی نکههردی اسههت! دقیقهها مصههلحت انقههالب ،مصههلحت
دستاوردهای انقالب را در این میبیند که سبقهه کهار ر  ،بها دیگهر نیروهها  ،در مقابهل
خطری که کل انقالب را تهدید میکند و موجودیت نظام برخاسته از انقالب را به خطهر
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انداخته است ،همراهی بکند .ما به ایهن ونهه نگرشهها«چهپروی خطرنهاک کودکانهه»
می وییم.
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من می خواهم بحثی را در این قسمت باز کنم که بخشی از آن فلسفی است .

یعنی می خواهم نه به عنوان فلسفۀ عام  ،بلکه از زاویه فلسفه سیاسی بررسی کنم .
می خواهم از نگرشی که حزب در سا  ۶0داشت بپرسم  .میخواهم ببینم فلسفهاش
چه بود.
ببینید آقای عمویی  ،ما عدهای هستیم که دموکراسی میخواهیم  ،بعد رهبری
جریان با یک عده دیگراست  ،افرادی هم هستند که حقوقشان را مطالبه میکنند؛ آن
کسی که رهبری را به عهده گرفته  ،اینها را سرکوب می کند و به بقیه ما می گوید
که «ببینید این خیلی تندروی کرد  ،این به حرکت آسیب می زند  .این را حهفش
کنید » !...کمی دیگر میگهرد ،یک مقدار وضعیت سختتر میشود ،آن کسی که
رهبری را به عهده گرفته بود ،بوروکراتیکتر میشود .و گوشه دیگری را حهف میکند
و همین حهف کردنها ادامه پیدا می کند تا فقط خودش بماند و بعد هم اگر پیروز
بشود می گوید ما به دموکراسی رسیدیم!
در مسئله عدالت هم همین است  .عدالت نه به مفهوم اقتصادیاش  ،عدالت در
آزادی ،عدالتی که برای توزیع آزادی باشد .کسی که به دنبا عدالت خواهی است
مطمئنا عدالت در آزادی و در دموکراسی هم می خواهد  .کسی که دنبا عدالت
اقتصادی است و حزبی که به دنبا این مسئله است ،این را میداند که در نبود
سندیکاهای کارگری  ،در نبود آزادی اجتماعات ،در نبود روزنامهها  ،در نبود احزاب
مخالف  ،عدالتی هم شکل نخواهد گرفت .چون یک گروه جریان را به دست می گیرد
و کم کم بوروکراتیزه می شود.
و این مسئلهای است که روشنفکران شوروی هم روی آن خیلی تاکید داشتند که تا
قبل از این که بوروکراتیزه بشود ،صلب بشود  ،سخت بشود  ،باید راهی جست و این
جبهه را تقویت کرد .وقتی آن بوروکراسی کامال صلب و سخت شد ،راهی نمیتوان
جست و نیروهای مترقی را از نیروهای به اصطالح غیره  ،از نیروهای قشری و
روحانیون متعصب جدا کرد.
سؤا اصلی من این است :شما می دیدید که روزنامه حزبتان را میبندند ،میدیدید که
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این همه آزار و اذیت با اعضاء میشود ،میدیدید گروههای دیگر را دارند حهف
میکنند ،میدیدید که بسیاری از مسائل دارد اتفاق میافتد؛ بر اساس پلنوم هفدهم ،
شما میخواستید از جریان مترقی در حاکمیت دفاع کنید؛ این جریان مترقی آخر چه
کاری کرده بود که اینقدر مترقی به نظر میآمد؟ در حهف شرکت داشت ؛ بعدها در
حهف خودتان  ،خط امامی ها بیشترین نقش را ایفا کردند! هیچ گروه دیگری نبود؛
«انجمن حجتیه»ایها را از کابینه اخراج کرده بودند  ،تعداد راستگراها را در مجلس
دوم کم کردند « ،هیئت مؤتلفه»ایها  ،پرورش و ...را محدود کردند .کامال به نظر
می آمد که خط امامیها دارند مرتب برجسته میشوند و این برجسته شدنشان هم
دقیقا به حهف گروههای دیگر منجر میشود .یعنی در حقیقت آن خط امامیها بودند
که این سرکوب را پیش می بردند .حزب توده را هم گرفتند تمام شد !
ما تغییر عمدهای در حاکمیت نمیدیدیم که حاال یکباره ذهنیت عوض بشود که در
پلنوم هجدهم تحلیل کرده بودند که حاکمیت دیگر هیچ گونه خصلت مترقی ندارد .
آخر فقط بعد از دستگیری حزب توده باید خصلت مترقیاش حهف بشود؟! قبلش هم
همین طور بود!
میخواستم ببینم که این گروه ـ به قو شما ـ مترقی  ،چه عملی ،چه کنشی انجام
می دادند که اینقدر فشارها را تحمل میکردید ،حهف را تحمل میکردید ،نبود
دموکراسی را تحمل میکردید ،نبود روزنامه را تحمل می کردید؟

 ببینید! خوب ما در این نگرش یک ارزیابی خاصی داشتیم  .ما خیلی فرو قالل بودیم
بین وزارت کار ربورلقاسم س حدیزر ا یا می محمدصا قی  ،با زمانی که ووکلی
وزیر کار شد  .خیلی فرو قالل بودیم بین زمانی که در کابینه  ،آقای ناطقنوری و
ووکلی و وزیر بازر انیشان عسگ روال ی ،حضور دارند ،یا زمانی که هاشمی و
دیگری و دیگری هستند .اینها اصال نظر ایهای اقتصادیشان با هم متفاوت بود.
نظر ایهای سیاسیشان متفاوت بود .ممکن است در زمینه سرکوب چپ  ،نظرات
مشابهی داشته باشند ولی در پیشبرد سیاستهای کالن کشور به کلی نظراتشان
متفاوت بود!
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من فراموش نمی کنم زمانی که مسئله نوشتن قانون کار در کابینه می حسین
موسوی مطرح بود ،یکی از این وزرا ماموریت پیدا کرد که پیشنویسی مغایر با
نظراتی که ووکلی اراله دادی بنویسد .که از سریقی به حزب مراجعه شد و حزب هم
نسخه ای نوشت و برایشان فرستاد و مورد پذیرش قرار رفت .
چیزهایی از این قبیل ،تمایز ایجاد می کند بین زمانی که اینها به کلی بر امور مسلط
باشند  ،یا آن که زمینه استفادی از این نظرات برای سیاستگذاری وجود داشته باشد.
مًال نوشتن قانون کار یا تدوین راهکاری برای بستن قراردادها و تجارت خارجی و
غیری.
ا ر شما در یک حزب سیاسی باشید که برنامه ها و روند پیشرفت سیاست کلی
اقتصادی  ،بازر انی و ...مورد توجهتان باشد و تا حدودی امکان تا یر ذاری بر این
سیاستهای کالن را داشته باشید ،کدامش را انتخاب میکنید ؟ آیا همنوایی با این
تقابل نیروهایی که نگرش های خاصی دارند را بر می زینید؟ یا آن سیاستی را دنبال
می کنید که آیندی همه اینها  ،منجمله خود این کشور را پی ریزی می کند؟
حال ممکن است در این ارزیابی اشتبای هم بشود  .یعنی مًال در این ترازو به حساب
ذاشته نشود که نادیدی رفتن حقوو سازمانهای سیاسی در این روند کلی ،
می تواند اصال همه چیز را د ر ون بکند ! یعنی ا ر امروز ما می بینیم یک روندی
هست که مًال پیش نویس قانون کار پیشنهادی حزب پذیرفته میشود ،ا ر این روند
تو م با نادیدی رفتن حضور سازمانهای سیاسی باشد ،یا آزادیهای حداقل  ،در حد
معینی ملحوظ نشود ،این روند در آیندی با موانعی روبهرو خواهد شد! و تاریا هم
این را ا بات کرد .تاریا هم این را نشان داد!
یعنی به مان من ،درست است که حزب ارزیابی منصفانه ای روی نیروهای موجود
در حاکمیت جمهوری اسالمی می کرد و شناختی از لحاظ تفاوت نظراتشان داشت ،اما
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به مسئله آزادی کم بها داد و از همین نبو آزر یها بود که انقالب ضربه دید! منجمله
خود حزب و جریانات سیاسی .
به کسانی در درون حاکمیت  ،که ما نام «روشن بین» به ایشان دادی بودیم  ،پر بها
دادی شد! چون به مان من آقای خمینی در تحلیل نهایی  ،متعلق به همان قشری بود
که در پایان کار،اسرافش را رفته بودند! آقای خمینی برای پیشبرد سیاستهایش
نیازمند آن چهریای بود که از بدو انقالب تا سال  ۶1-1۳۶0داشت  .ا ر چه بعد از آن
هم ما می بینیم در تضادهای درون حاکمیت ،غالباً جانب مترقیهایشان را می یرد .
یعنی مًال در اختالفی که بین می حسین موسوی و خامنهری پیش می آید  ،جانب
می حسین موسوی را می یرد .یا آنجایی که «هیئت مؤتلفه» نسبت به اداری مملکت
ایراد وارد می کنند  ،نهیب می زند که شما یک نانوایی ،یک مغازی را هم نمی توانید
اداری کنید!
در ایشان یک زمینههایی برای پیشبرد سیاستهای ویژیای را آدم مشاهدی میکند؛
ولی همیشه تحلی ل نهایی است که تعیین کنندی است .و ما می بینیم که آن نیروست که
سرانجام به قول آقای موسویوب ابی «با همۀ فشاری که آوردند الجور ی را
وض کنند  ،باالخری در یک دیداری که آقایان با آقای خمینی کردند ،فتند که
الجور ی تًبیت شد! » این نشان میدهد که واقعا بازار و این الیه متحجر روحانیتی
که سالیان دراز متکی بر اقتصاد بازار بودی  ،ا ر چه به صورت حزب سیاسی لنی
نبودی  ،ولی واقعا استخوانبندی این نظام را تشکیل میدادی ،در تحلیل نهایی این
برندا قضیه است! و می بینیم امروز هم هست و تازی بعد از بیست سی سال« ،هیئت
مؤتلفه اسالمی» میشود «حزب مؤتلفه اسالمی» یعنی چیزی را که برنمیتابد،
جمهوریت است .
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اینکه آیا آیندی این «جمهوری اسالمی»  ،یک «حکومت اسالمی» نخواهد بود ؟ به نظر
من سیاستهایی که دارد به کار میرود ،همان است! حاال فقط «لفظ» باقی ماندی
است! چون ما از جمهوریت چیزی نمی بینیم !
اما معما چو حل شت آسان شود .آن روزهای اول انقالب را در نظر بگیرید :حزب
سیاسی که سی سال سرکوب شدی است ،سی سال مجال ندادند یک ورقه با نام
ا المیه بیرون بدهد ،حاال یک فضایی باز شدی  ،میتواند روزنامه بیرون بدهد .حتی
روزنامهاش را هم که توقیم میکنند ،به صورت «پرسش و پاسا» و ...به هر حال
حضور دارد  ،حرفش را میزند  .حتی افرادش را می یرند به زندان میاندازند ،باز
اسالع پیدا میکند که آقای خمینی به دادستان انقالب سفارش کردی که «زیاد کاریشان
نداشته باشید ،بگذارید حضور داشته باشند! » تالشی که حزب برای سندیکاها میکرد
و سندیکاهای ونا ونی مًل «سندیکای فلز کارمکانیک» و «سندیکای بافندی سوزنی»
به وجود آمدی بود  ،برای حزب خیلی روند جالبی بود!
بقای این مطلب و امکان همین تماسها برای حزب خیلی اهمیت داشت! در چنین
شرایطی حزب میتواند مرتکب یک خطای استراتژیک بشود؛ که نبیند این نیرویی که
ظاهرا آقای خمینی در ر سش است ،سرانجام سرکوب خواهد کرد ،سرانجام همه این
دستاوردها را به باد خواهد داد ! و کرد!
ما رفتار یک مقدار خوشبینی نسبت به شخص آقای خمینی شدیم .چون معتقد
بودیم تا او هست،تغییر بنیادینی رخ نخواهد داد! آری ،سبک سنگین میشود ،فضا یک
مقدار باز یک مقدار بستهتر میشود ،می یرند ،ولی سرکوب به آن معنای پو روم
(کشتار جمعی نخواهد بود.
و در ین حال معتقد به آن خوش بینی هم نبودیم که بله ،ما به زودی پروانه فعالیت
لنی حزب را می یریم .معتقد بودیم که نه ،ما را نگه می دارند ،اینقدر که حضور
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داشته باشیم .نمی ذارند سترش پیدا کنیم ،نمی ذارند روزنامه ار انمان به دست
همگان برسد ،یعنی کار تبلیغی ،ترویجی آن نانی داشته باشیم.
ق بسیار
به نظر من در همین هم ما دچار خوشبینی شدیم! چون مال با آن ش ِت
بدبینانه و سیاهش مواجه شدیم! البته در تحلیل درون حزب ،برخی می فتند ما
مطمئنیم که اینها جلو سترش حزب را می یرند .اقلیتی در رهبری حزب خیلی تند
معتقد بود که ما در انتظار کشتار وسیعی خواهیم بود! و این چنین شد .
من تصورم این است که برای یک حزب سیاسی که یک ذشته محروم سی چهل ساله
ای این چنین پشت سر دارد  ،این موقعیت  ،موقعیتی است که می وید تا میتوانم
فرصت را کش بدهم  .تا می توانم جلوتر بروم .این اصطالح پیش از سرکوب ،همواری
در حزب رواج داشت که «ما فقط دو سال دیگر دوام بیاوریم! » یعنی نگرش این بود
که سرانجام دستگیر میشویم ،سرانجام سرکوب میشویم  ،ولی یک مقدار بیشتر
ماندن ،سبب میشود که این اندیشه رسوخ پیدا کند  ،ریشه اینقدر قوی بشود که ا ر
حزب را رفتند  ،ا ر رهبران را رفتند و به زندان انداختند  ،ا ر هم کشتند  ،ولی
شبکههای حزبی شکل رفته  ،این اندیشه اصال رای خود را رفته  ،این اندیشه را دیگر
نمی شود پس رفت! بله ،به هر حال یک مقدار زود تر از آن زمانی که تصور میشد ،
این آوار بر سر حزب فرود آمد!

 آقای عمویی  ،من هنوز هم آن مشکلم حل نشده  .ببینید مارکسیست شوروی ـ
که حزب توده کامال فرزند خوانده مارکسیست شوروی محسوب می شود ،نه
مارکسیست غربی یا مارکسیست چینی یا مارکسیست دیگرـ تجربه برخورد با فاشیسم
را داشت .در شوروی  ،خوش بینی یا به اصطالح دوربینی که الزمه مثال حزب طبقه
کارگر بود  ،در برابر فاشیسم دیده نشد .همواره استالین اشاره می کرد که حمله از
لندن آغاز خواهد شد و یک پیمان به اصطالح خیلی سکتاریستی  ،یک پیمان خیلی
فرصت طلبانه و فرقه ای در زمینه خط مرز و عدم تجاوز با آلمان فاشیستی امضاء شد.
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فاشیسم در حقیقت چیست؟ فاشیسم  ،نه آن چیزی که ما نئونازیسم میبینیم ،نه
فاشیسمی که در ایتالیا شکل گرفت ،در حقیقت یک دولت کورپراتیستی است .دولتی
که به جای اتحادیههای کارگری  ،خودش را مینشاند  ،میگوید که ما یک « دولت
میان طبقاتی» هستیم  ،مهاکره بر قرار میکنیم  ،رفتاری خواهیم داشت که به نفع
هر دو باشد ،ما در حقیقت یک سیاست ملی خواهیم داشت  ،نه یک سیاست طبقاتی!
خوب البته کورپراتیستی میدانید در سوئد هم هست ،شکل دیگری است  .فاشیسمی
که موسولینی مطرح میکرد یک چیز چپنمایانه بود .نازیسم هم در حقیقت
ناسیونا سوسیالیسم است .
چرا یک حزبی که از مارکسیسم شوروی خوب تغهیه کرده بود و تجربه فاشیسم را
دیده بود ،یعنی بعد از استالین فاشیسم کامال نقد شده بود  ،کامال باز شده بود ،چرا
نحلههای ذهنیت فاشیستی را در این آقایان چپ نما در حاکمیت ـ نه چپ نما در
«رنجبران»ـ تشخیص نداد؟ چرا اینها را به عنوان یک سوسیالیست اسالمی پهیرفتید؟
این برای من هنوز خوب جا نیفتاده.

 از شما انتظار دارم هنگام پرسش ،پیشداوریهای خود را به جای واقعیت ننشانید؛
چه در کاربرد برچسبهایی مانند «فرزندخواندی مارکسیست شوروی» برای حب
وو ا را ر  ،چه پیرامون روندها و رخدادهای تاریخی!
همان سور که اشاری کردم ،به نظر من ،حزب این خطر ضد کمونیستی را برجسته
نکرد ولی همیشه این دل نگرانی را داشت ،اما برجسته اش نکرد! چرا که پس از
سال ها دم حضور ،برایش این امکان فراهم شدی بود و می خواست کمی بیشتر
برایش تداوم پیدا کند  .شاید آن نان که الزم بود ،ما مار را در آستین ندیدیم ،یعنی
خصلت ضد کمونیستی برخی از نیروهای مذهبی را درست ارزیابی نکردیم .ولی در
این مورد همواری این دل نگرانی وجود داشت! اما  ،ا ر سیاست حزب جز این میبود
چه روشی را میبایست در پیش یرد؟ آنها که چنین نبودند به کجا رسیدند؟ از
فتههای شما بوی خوشی استشمام نمیشود !
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 درباره خط امامیها هم این نگرانی وجود داشت؟ یا نه  ،خوش بینی بود؟ میدانیم
که رفعت محمدزاده ـ که در اقتصاد هم دکترا داشت ـ در نامهای به هیئت دبیران
مطرح کرد که «جمهوری اسالمی خصلتهای چپ را از دست داده  ،خصلتهای
مترقی را از دست داده » ...ولی باز هم در حزب فقط همین تک صدا بود ؟

 بله  ،دقیقا! کامال درست است .اصال نظر پو روم را  ،که یک کشتار در پیش است،
رخگ داد .و خوب ،اکًریت ،این نظر را نپذیرفتند و او تقاضا کرد که نظرش به نوان
سند در بایگانی حزب باقی بماند .که این خواسته تصویب شد .
به هر جهت  ،به نظر من مایه اصلی قضیه این است که بیش از اینکه مسئله نگرش و
شناخت ماهوی نیروهای حاکمیت مطرح باشد ،استفادی از فرصت ،برای بقای حضور
حزب و تا یرات مًبتی که می توانست به جا بگذارد ،مطرح بود .حزب حتی ا تقاد بر
این داشت که حضورش می تواند روی نیروهای نسبتا مترقی درون حاکمیت ا ر
بگذارد و در اینها تحول ایجاد کند .اینها آ اهی کافی ندارند ولی روحیات مردمی دارند
و ا ر با آموزیها و رهنمودهایی که حزب در رصه کلی اراله میدهد آشنا بشوند،
کم کم از درون اینها نیروهای مترقی ،متحول خواهند شد ،پدیدار خواهند شد .و فکر
می کرد که تا یرنیروهایی که در حاکمیت هستند،بسیار بیشتر خواهد بود.
واقعا شخصیتهایی مًل محمد مجتهدشبست ی یا گلبر اغفوری ،نشان از احتمال
تغییر و تحول در درون نیروهای اجتما ی دارد .این شخصیتها خیلی مترقی حرف
می زدند ،خیلی روشن سخن می فتند!



کی؟ سا  .۱۳۵۹نه بعد ازسا  . ۶0بعد از سا  ۶0دیگر شما چنین آدم های

مترقیی در میان اینها میبینید؟
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ال حزب به هیچ وجه این نظرات را نداشت! ا ر
نه ،نه ،نه ،بعد از سال  1۳۶0اص ً

ظاهر نمیکرد ،در واقع امکان در میان ذاشتن با مردم را نداشت! از درون می
سوخت و می دید وضع چگونه پیش می رود!

 خوب چرا هیچ وقت علنی نشد؟



نمیشد خوب! میشد داستان مجاهدین  ...امروز و این جا  ،این ونه سخن فتن

آسان است !



کار را تمام می کردید! گروه پیمان  ،کارشان را تمام کردند! گفتند «آقا ما اصال

منحل می شویم  ،تحوالت این قدر سریع است که امکان تصمیم گیری از ما گرفته

میشود و برای اینکه تحلیل غلط ندهیم »...
چرا حزب ماند؟ می دانید آقای عمویی  ،تمام این چیزها مثل عدم شناخت  ،فرصت
کار کردن و ...را من می پهیرم ،یعنی کامال شرایطی است که یک حزب میتواند
این اشتباهات را بکند ،اما اشتباه «همراهی با یک حکومت سرکوبگر! » اشتباهی
نیست که بشود خیلی راحت پهیرفت!

 تصمیم روی «اُمت» و دکتر پیما به خودشان مربوط است؛ ولی حب وو ا را ر
با تاریا سوالنی فعالیت سیاسی و نفوذی که در میان زحمتکشان داشت ،هر ز
نمیتوانست تصمیمی را که شما آرزو دارید ،اتخاذ کند! حزب پایداری کرد و من
نمیتوانم این را بپذیرم که حزب با یک حاکمیت سرکوبگر همکاری کردی! شما اغراو
میکنید!
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این همکاری در اعالمیه «فداییان اکثریت» هست ولی حاال از حفظ میگویم

«...حمله اتحادیه کمونیستها به آمل ...نه تنها این حمله ضد انقالبی را محکوم
میکنیم  ...بلکه دو نفر از اعضای سازمان و دو نفر از اعضای حزب توده در همکاری
با نیروهای جمهوری اسالمی و در مقابله با این گروه زخمی شدند و در بیمارستان
تحت درمان هستند » ...اعالمیه ای است که وجود دارد! یا یکی از اعضای حزب
میگفت که ما اگر مسعود رجوی را میدیدیم ،لو میدادیم .حزب رهنمودش این
بود .
آقای عمویی  ،یعنی این کاری که حزب کرد واقعا نادر بود!


با اینکه ملیات «اتحادیه کمونیستها» یک اشتبای هولناک بود ،ولی ا الم همکاری

حزب برای سرکوب آنها یک اتهام است!
در مورد رهنمود حزب به ا ضا که «ا ر مسعو رجوی را دیدند لو بدهند»! من اول
بار است دارم این را می شنوم ! ولی رهنمود کلی در ابتدا این بود که «ب ههای حزب
در صورت آ اهی از هر حرکت مسلحانه  ،یعنی انفجار یا خرابکاریی که با جان مردم
سر و کار پیدا کند ،از جانب هر کس باشد ،این کار را اسالع بدهند » .اما این مسئله در
هیئت دبیران مطرح شد که «رفقا این چه رهنمودی است ؟! ممکن است افراد سالم ولی
با نگرش غلطی در این جریان باشند .ما نباید اینها را دم چک حکومت بدهیم! که آنها
را راحت می کشند! آخر مگر ندیدید چه جوری ا دام میکردند؟!» این بحث سبب شد
که زارشات از آن به بعد به روابط مومی بیاید و پس از بررسی  ،به نوان یک خبر
در اختیار این آقایان قرار بگیرد  .و از آن به بعد جز زارشاتی که سلطنتسلبها و
کودتاچیان روی «نیما» و روی «خادم» را معرفی میکرد ،هیچ چیز دیگری لیه این
جریان ارسال نکردیم  .اما قبل از آن شاید زارشاتی رفته بود که در میان آن درباری
مجاهدها هم مطالبی بود.
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ببینید! من یک مطلبی را می ویم ...شاید هم نبایستی فته شود! واقعیت این است که
وقتی مجاهدین در یری مسلحانه را آغاز کردند  ،فضا بسیار تیری شدی بود! درست
مًل اینکه مملکت وارد یک جنگ داخلی شدی  .یک نیروی سیاسی موجود ،الجرم در
این جنگ باید یک سرف باشد  .نمی تواند بگوید من دست روی دست می ذارم  ،یا من
کنار رفته ام! باید در یک موضع باشد  .خوب ما خیلی ملکردهای جمهوری اسالمی
را بد می دانستیم و خیلی از کارهای مجاهدین را دوست داشتیم  ،ولی این حرکتش را
نادرست می دانستیم .در واقع موضعگیری در قبال این امر ویژی است که در حال
حاضر همه چیز را تحت الشعاع خودش قرار دادی! خوب حزب در موضع مخالم
حرکت مجاهدها قرار رفت  ،که در میانشان ب ههای خوب هم بودند .ولی واقعیت
این بود که آنان لیه روند انقالبی جامعه داشتند مل میکردند!

 فکر نمی کردید «حزب جمهوری اسالمی» دارد علیه روند انقالبی حرکت میکند؟
انقالب چی می خواست؟ انقالب آزادی می خواست  ،عدالت می خواست ،دموکراسی
می خواست.



چرا ،بی برو بر رد ملکرد «حزب جمهوری اسالمی» هم اینگونه بود! من به شما

فتم که حتی ما لیه «حزب جمهوری اسالمی» اقامه د وا کردیم .ما اصال «حزب
جمهوری اسالمی» را قبول نداشتیم !

 پس چه کسی مقابل بنی صدر و مجاهدین و ...ایستاده بود؟


کل نظام ! کل نظام  ،یعنی آقای خمینی در راس نظام  .کل نظام که «حزب
جمهوری اسالمی» نبود! ملکرد منفی «حزب جمهوری اسالمی» و اختالفات
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درونی آن چنان بود که سرانجام خودشان آن را منحل کردند  .ا ر هاشمی
و خامنهری آن روز با شعارهایی چون « دالت اجتما ی» در آن حزب بودند،
کسانی چون جاللرلدان فارسی و حسن آات  ،که به خوبی آنها را
میشناختیم  ،نیز در آن حزب بودند .



ریاست قوه قضاییه دستشان بود  ،مجلس و تمام نهادها دستشان بود  ،نخست

وزیری هم دستشان بود  .دورو بر آقای خمینی بودند  ،دیگر کل نظام چی بودند؟


خوب ،تفاوت باز این قدر بود که وقتی نقطه ای رهی به وجود میآمد ،این

آقای خمینی بود که تعیین کنندی بود و هشدار میداد و آنها هم ناچار قب
می نشستند .ولی به هر جهت یک نظام برخاسته از انقالب  ،در مواجهه با یک نیروی
مسلو چه باید بکند؟



خوب این نیروی مسلح که میخواهد این نظام را سرنگون بکند ،چه نظامی را

میخواهد جای آن نظام بیاورد؟


نظام صدر حسینی! ما روحیات فاشیستی وحشتناکی را در رهبری مجاهدین

میدیدیم! چون با آموزیهای اینها نسبت به هواداران سادیشان به خوبی واقم
بودیم  .شما نمیدانید ،اینها در زندان حق نداشتند کتابهای چپ را مطالعه کنند! حق
نداشتند با ب ههای چپ معاشرت کنند! یعنی شیویهای رهبری مجاهدین این ونه
بود! البته ب ههای خیلی تمی زی در میانشان پیدا می شد که واقعاً خیلی خیلی خوب
بودند .اما رهبری اینها اصال پدیدی وحشتناکی بود!

 این را همان موقع هم اعتقاد داشتید؟ یا االن که مسئله حل شده این چنین است.
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نه به این شدت ،البته نه! باز می ویم  ،معما چو حل شت آسان شود .بعد از اینکه

خودشان را بروز دادند  ،این خیلی روشنتر شد .اما سازمان مجاهدین همان موقع هم
به نوان یک سازمان بسته مل می کرد .مًال در زندان ادل آباد که بودیم ،
ب ههای فدایی نشستهایشان خیلی مشخص بود .وقتی می نشستند که تصمیمی
بگیرند  ،می دانستند در کجا دارند با هم بحث میکنند و بعضیهایشان میآمدند با ما
مشورت می کردند  .اما در مورد مجاهدین ،اصال هیچ کس نمیفهمید کی نشست
داشتند  ،راجع به چه چیزهایی بحث بود؟ اینقدر بسته مل میکردند که آدم حیرت
می کرد! خوب به نظر می رسد که یک سازمان مخفی  ،قا دتا باید تمام جنبه های
مخفی کاری را ر ایت بکند  ،ولی بحث اینها برسر آبگوشت و نخود و لوبیا بود  ،نه
مبارزی چریکی بیرون! بیرون داشتند این کارها را می کردند ولی در داخل بحث اینها
این بود که آیا مسئول آشپزخ انه از فدایی ها باشد یا از مجاهدها ،آیا قاشق چنگالها
را آنها توزیع کنند و در اختیار بگیرند ،یا نه  .این مطلب اینقدر نظر ایها را پایین
میآورد که ما می فتیم آخر این چه سازمانی است که این جور می کُشد و کشته
میشود ولی سر نخود  ،لوبیا و این مسالل پیش پا افتادی اینقدر تنگ نظری میکند!
یعنی واقعا آنجا مجاهدین برای ما این جوری معرفی شدی بودند .

 آن قضیۀ آمل وهمدوشی با ...



من اصال تعجب می کنم! مًال می تواند سازمان حزبی در آمل مخالم یک چنین

حرکتی بودی باشد .ولی اینکه در چنین ملیاتی شرکت بکنند ،نه چنین نبودی  .اینها
پاسدار نبودند که بروند بجنگند! اصال نیرویی ا ر رفته  ،پاسدارها بودند که با آنها
جنگیدند.
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 نه ،گفته بودند « ...دوشا دوش مردم حزب اهلل با اینها جنگیدند و دو نفرشان هم
زخمیاند ،از اعضای حزب توده هم در بیمارستان هستند  ،»...یک چنین چیزی دقیقا
دیدم  .این همدلی نبود ،این همراهی نبود؟


نه اصال! به نظر من دوستان فداییمان ه ا ر چنین اد ایی کردند ه اشتبای کردند.

چون اصال مسئله به این غلظت نبود .ما رفقایی در آمل داریم که االن هم زندی هستند
و میتوانند واهی بدهند که رفقای ما اصال آنجا چنین همراهی و حضوری نداشتند.
به نظر من اینکه ما در این ملیات چنین سهمی داشتیم ،اصال درست نیست! یکی
میرود در یک دیگ آشی که آنجا هست ،دو تا نخود و لوبیا میاندازد و به قول
معروف می شود «حاجی انا شریک».
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  آقای عمویی  ،مـا در مـرور سـا  ۱۳۵۸یـک چیـزی را جـا انـداختیم و آن
انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورا بود  .در اولی شـما و یارانتـان کاندیـدا شـده
بودید  .آیا رد صالحیت هم وجود داشت؟ در انتخابات مجلس شورا چـهطور؟ میـزان
رأیی که آوردید چقدر بود؟

 من هم کاندیدا شدی بهودم و ر ی خهوبی ههم آوردم .در میهان کاندیهداهای حهزب ،
آرای آقای کیانوری وآقای طب ی و من از همه بیشتر بود (بیشترینشحدود ۶0هزار .
یکی از سو الت بازجویی این دوری این بهود کهه  :حهزب تهودی پهنج  ،شهش ههزار نفهر
بیشتر ضو ندارد ،این همه ر ی را شما از کجا آوردید؟
فتم :از آنهایی که ر ی دادند بپرسید .چرا از من می پرسید؟ مهن کهه نمهی دانهم چهه
کسی آن ر ی را در صندوو انداخته .
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بله حزب ،هم برای خبر ان قانون اساسی کاندیدا داد  ،هم برای نماینهد ی مجلهس .در
جریان خبر ان قانون اساسی ،اصال مسئله صالحیت و رد صهالحیت و ایهن حرفهها
مطرح نبود و به همین لت هم کسانی که به کاندیداهای حزب القهمند بودند ر یشان
را دادند« .چریکهای فدایی» و «مجاهدین خلق» هم کاندیدا داشتند.

 شما در انتخابات خبرگان قانون اساسی در ائتالفی شرکت کردید ؟

 نخیر ،نخیر .اصوال همۀ این جریانهاتی کهه اسهم بهردم  ،مسهتقال مهل کردنهد .ههیچ
کدامشان در التالفی نبودند .اما در جریان انتخابات نمایند ان مجلس که حزب کاندیهدا
معرفی کرد  ،همین آقای جنّتی رد صالحیت کرد.



در شورای نگهبان بود .توجیهشان هم این بود که شما باید مراسم تحلیف به عمل

بیاورید  .و مراسم تحلیف قسم به قرآن دارد...

 بله .کسانی که باور مذهبی ندارند ،نمی توانند چنین قسمی بخورند.



آن وقت گروههای چپ دیگر را هم رد صالحیت کردند؟

 بله ،اصوال دیگر مًل انتخابات خبر ان قانون اساسی مل نکردنهد  .یعنهی شهورای
نگهبان دیگر از همان زمان شروع کرد به نشهان دادن آن چههری و تفسهیر خهودش از
مسئله نظارت و حذف کردن غیر خودی ها  .منتها در مقاسع ونا ون  ،این دامنۀ غیر
خودیها آرام آرام بسط پیدا کرد .اول غیر خودیها فقط د هر اندیشهان مارکسیسهت
بودند ؛ بعد کمکم از درون خودشان غیر خودی هایی پیدا شهد .همهان کسهانی کهه مها
فکر می کردیم در نبرد «کِه بَر کِه» این شانس هست که نیروههای روشهنترِ ترقیخهوای
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مسلمانی که در حاکمیت وجود دارند  ،بتوانند دست بهاال را بگیرنهد  .ولهی بها ذشهت
زمان به تدریج اینها تصفیه و کنار ذاشته شهدند و بهاالخری یهک چهرخش نههایی بهه
سرف راست انجام رفت که تا سال  1۳7۶تداوم پیدا کرد.



سر آن انتخابات با اینکه شـما و یارانتـان را رد صـالحیت کردنـد ،امـا شـما آن

انتخابات را تحریم نکردید .یا حداقل سندی ندیدم که تحریم است .در این انتخابات،
حزب از چه کسانی حمایت کرد؟ این دفعه که آقای خلخالی جزو آن لیست نبود؟ چه
طیفی  ،چه انتخابی را حزب از نیروهای سیاسی گزینش و به هوادارانش توصیه کـرده
بود؟

 به رغم اینکه در انتخابات مجلس شورا کاندیداهای حزب رد صالحیت شدند ،معهذا
حزب به لیست معینی که فکر می کهرد افهراد مترقهی و ذیصهالحی هسهتند رای داد .از
جمله گلبر اغفوری ،محمد مجتهدشبست ی ،بجنور ی و کسانی از این قبیل.

 یعنی روحانی بودند؟


روحانی و غیر روحانی  .مًال همین کاظم بجنور ی یا س حدی زر ا .شهناخت مها

از اینها یا به سبب آشنایی در زندان زمهان شهای بهود  ،یها مواضهعی کهه اینهها اتخهاذ
میکردند و نظراتی که ابراز می داشتند.



از چپ یا بورژوازی ملی کسی در این لیست نبود ؟ مثال بازرگانی  ،یـا ملـی –

مههبیهای راست تری؟

7۶۶

 من فکر می کنم اصال تعداد قابل توجهی از چنین کسانی بود  .مًال دکتر سامی بود،
از همین نزدیکان آقای مهندس بازرگا بودند .عبت سحابی حتما مورد نظر ما بهود ،
چون نظرات مسا دی نسبت به او داشتیم.



 فکر میکنید بزرگترین اشتباهی که حزب در بازة خرداد به تیر  ۶0انجام داد  ،تکیۀ
بیش از حد ،امید بیش از حد به آقای خمینی بود؟

 بله ،تا حدودی این سور است  .درست است ! چون در موارد دیدیای  ،زمانی که
فشارها زیاد میشد  ،آقای خمینی سدی در برابر هجوم به حزب میشد .سبیعتا
وقتی فضای سرکوب مجاهدین پیش می آید ،این فضا فضای بستهای میشود که
وارضش متوجه همه  ،منجمله حزب میشود.
همان زمان تعداد زیادی از ب ه های ما دستگیر شدند و به زندان رفتند .کار من شدی
بود رفتن به اوین و آنها را از خطر نجات دادن ! دو فرزند یکی از رفقایمان  ،همزمان
با دستگیری ب ههای فدایی و مجاهد دستگیر شدی بودند که جابهجا یکی را ا دام
کردند! پدر آنها به من زنگ زد که «فالنی ،پیام را از دست دادم ،نوید را نجات بدی! »
از همان خانه به الجور ی زنگ زدم فتم  :آقای الجور ی! یک مقدار دست نگه دارید!
شما دارید کسانی را ا دام می کنید که از انقالبتان دفاع کردند ،به خاسر این وسن جان
دادند!
فت :نه آقای عموای این سور نیست!
فتم «چرا این سور است  .فالن کس را که ا دام کردید  ،پدرش از رفقای ماست.
سالها زندان کشیدی  ،ب ه ها در دامان اینها بزرگ شدند .نام فرزند دیگرش هم این
است و االن آن جاست .آن یکی را کشتید  ،اقال این یکی را رها کنید ،نکشید! » که االن
هم زندی است .سال به سال هم که مراسم برادر را بر زار میکنند  ،من را برای
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صحبت د وت میکنند .خوب اهی که فشار به ما زیاد میشد و به خود آقای خمینی
مراجعه میکردیم اقدام مًبت او را میدیدیم .

 به چه طریقی این مالقات انجام می شد؟

 البته من به نوان مسئول روابط مومی حزب با جماران ارتباسی داشتم .اما در پی
درخواست ما  ،خود آقای خمینی یکی را معرفی کرد  .چون ما توسط سید رحمد
پیغام دادی بودیم که «در موارد ضرور ممکن است ما به تماس مستقیم با شما نیاز
داشته باشیم ،ما فکر می کنیم که اولیای امور ممکن است پاری ای مطالب را به شما
زارش نکنند! »
چون ابتدای کار من دیداری با آقای منتظ ی در قم کردم و به ایشان فتم که ما نیاز
داریم ارتباسی با مسئوالن مملکت داشته باشیم  .فت «آقای عموای شما که شی
علی رکب را میشناسید (هاشمی رفسنجانی همیشه بروید پهلوی او  .به من هم که
بگویید  ،باید به او بگویم .چون آنها کارهای اجرایی را انجام میدهند  .به سید علی
هم می توانید بگویید  ،نمی دانم با او آشنایی دارید یا ندارید » ...
البته من ارتباسم را هم نان با آقای منتظ ی حفظ کردم  .ولی به هر حال توسط سید
رحمد نامه ای برای آقای خمینی فرستادم که در مواردی ضروری ما مستقیما بتوانیم
ارتباط داشته باشیم .
لت اساسی این درخواست هم این بود که ما مطلع شدیم یک روهی به نام «نیما»
قرار است در نیاوران توسئه انفجاری را انجام بدهند ! ما خبر دادیم  ،ولی زمانی
کمیته اقدام به رفتن به آن محل کرد که آنها آنجا را تخلیه کردی بودند! و این برای ما
شک برانگیز بود! در واقع معتقد بودیم این مطلب درز کردی و به آنها رسیدی و قبل از
اینکه نیروهایی بیایند ودستگیرشان بکنند ،آنها جا خالی کردند و رفتند !
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و منطقا هم فکر میکردیم در این هرج و مرج بعد از انقالب و شکل یری کمیتهها ،
اصال معلوم نیست اینها که به این کمیتهها آمدیاند ،
ماشارهلل قصا

چه کسانی هستند؟!

هم شدی بود همه کاری و به دستور آنها رفت فداییها را از سفارت

آمریکا بیرون انداخت! اوباش محله ها ،به وجود آورند ان اغلب کمیته های ونا ون
این محالت بودند و خوب  ،تغییر کسوت هم کاری ندارد ،ریشی بگذارند و تسبیحی به
دست بگیرند ،انگشتر قیقی به انگشت کنند و همهشان حاجی شوند!
ضمن اینکه اینجا و آنجا افراد معتقد هم در میانشان بود که در واقع بعضی جاها که
ما برخورد می کردیم ،خیلی دلسوزانه رفتار می کردند .کسانی را که بازداشت کردی
بودند  ،وقتی که مشخصاتشان را می دادیم یا معرفشان می شدیم  ،آزادشان می
کردند.
به این ترتیب ما توانسته بودیم از آقای خمینی بخواهیم که این ارتباط مستقیم را بر
قرار کند و ایشان فردی را از جماران به ما معرفی کرد که یک نفر از رهبری حزب با
این آقا در ارتباط باشد و هر وقت هم کاری دارد  ،زنگی بزند و قرار دیدار با هم
بگذارند  ،صحبتهایشان را با هم بکنند.
از سرف حزب من مامور شدم  .جالب است که از همان موقع اینها فکر می کردند
شنود تلفنی هست و فتند شما همیشه تحت نوان آقای دکتر وزا ی تماس بگیرید! و
ما به همین ترتیب این کار را انجام می دادیم .
آن شخص ،کسی بود که مستقیما به خود آقا مراجعه می کرد .آن موقع به او روحانی
چریک می فتند! همیشه کلتش به کمرش بود! مامه هم سرش نبود! یادم میآید که
یکی از روزها رفته بودم جماران  ،روز اول مای مه بود  .او روی منبر مسجد جماران
بود  .شما نمیدانید این مرد چه سخنرانیی درباری سبقه کار ر میکرد؟! که رفیق
همرای من می فت «رفیق عموای فالن کس از شما انقالبیتر از سبقه کار ر دفاع می
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کند!» که در جوابش فتم خاصیت خردی بورووازی همین است! حرفهای خیلی
خیلی تند میزند و بموقعش هم بد مل می کند ! مذبذب مل میکند!
به هر جهت  ،یک چنین ارتباسی موجب می شد که این خوشبینی در ما تشدید بشود!
چون آ ار این مراجعه را می دیدیم .من یک بار اشاری کردم که تعداد قابل توجهی از
رفقای ما دستگیر شدی و در زندان بودند .اواخر سال  1۳۶0بود و آن موج خرداد ۶0
پشت سر ذاشته شدی بود .دستگیریهای ما هم نسبتا کم نبود .با اینکه من مراجعه و
تعدادی را آزاد میکردم ،آخر هفته وقتی تشکیالت آمار را میفرستاد ،میدیدم که
یکی دو نفر به آمار اضافه شدی!

 آمار کشته شدهها یا زندانی شدهها؟


نه نه ،زندانی .ما آن زمان ،یک نفر کشته داشتیم! دختری به نام گیتا علیشاهی که

کس رای سرودی قشنگی درباریاش دارد .دختر بسیار جوان ،شاید  1۸یا  19ساله
بود! او حتی همان موقعی که در صم ا دامیها بود ،فریاد زد :زندی باد حب وو ا
را ر ! من تودیای هستم و از انقالب دفاع کردم .من را می خواهید ا دام بکنید؟!

 من یاد صحنه اعدام کمونیستهای ایرانی افتادم که در شوروی وقتی میخواستند
اعدامشان کنند می گفتند :زنده باد رفیق استالین زنده باد ...


پرداختن به زاریهای نامو ق ،از موضع ضد شوروی برمیخیزد! و این مقایسه

هم درست نیست.
به هر حال با اینکه توصیههایی از جانب آقای خمینی به دادستان انقالب شدی بود که
ت
ب ه ها را آزاد و فشار به حزب را کم کنند ،معهذا آمار نشان میداد که حضرا ِ
دستاندرکار  ،کار خودشان را دارند می کنند! درست است که با مراجعه من برخی را
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از زندان اوین آزاد می کنند ولی کمیتهها مرتب می یرند و تحویل اوین میدهند و
آمار باال میرود.
حتی قبل از ضربه بهمن  1۳۶1چند نفر از ا ضای کمیته مرکزیمان در زندان بودند !
از جمله کت ف اب ز بقاای  ،محمد پوره مبر و ...خیلی هم کوشش کردیم اینها را
آزاد بکنیم ،نکردند و تا پایان در بند بودند که بعدا بقیه هم به اینها پیوستیم!

 پورهرمزان مسئو انتشارات و مترجم  ....؟

 بله ،بله ضو کمیته مرکزی و مسئول انتشارات بود و مترجمی بسیار بسیار مسلط!
یعنی ترجمههایش خیلی اصیل است  ،خیلی اصیل است!
به هر حال  ،مجمو ه این اقدامات موجب شدی بود که ما یک خوش بینی زالدی نسبت
به آقای خمینی پیدا کردی بودیم  .و بدون تردید ضربه نهایی هم با دستور شخص
خمینی به ما وارد شد! یعنی زمانی هجوم نهایی به حزب انجام رفت که اینها از آقای
خمینی دستور سرکوب را دریافت کردند !



من جایی شنیدم که این آقایان رفتند بر علیه بازرگان جلو آقای خمینی حرف

میزدند که «جلو این را بگیریم و دستگیرش کنیم و » ...و آقای خمینی میگوید
«اینها که مسلمان هستند! » یعنی تاکید بر اسالمشان می کند و میگوید «آنهایی که
ادعا می کنند با ما هستند و مسلمان نیستند ،آنها را باید سرکوب کنیم » ...چنین
خبری به شما رسیده بود ؟


نخیر  ،من هیچ موقع نشنیدم .ولی در آستانه سال  1۳۶0ما زارشی به نقل از

شخص سید رحمد داشتیم که آقای خمینی پیشنهاد ها ی غفاری و فخ رلدان حجازی
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برای قلع و قمع حزب را نپذیرفته و به این ترتیب ،این دلگرمی را داد که در این
بحبوحۀ زدن و بستن و کشتن  ،با حزب کار ندارند!
خوب ،به نظر من آن تحلیلی که ما سال  1۳۶1در هیئت سیاسی از وضع حزب اراله
دادیم  ،با توجه به روند حوادث  ،سرکوبهایی که انجام می رفت و ا دامهای
وحشتناکی که انجام میشد  ،میتوانست دقیقتر باشد.

 اعترافات تلویزیونی وسیعی...


برنامههای تلویزیونی که برپا میشد! حتی من به نوان ا تراض پیش الجور ی

رفتم و فتم آخر شما فکر می کنید چه کسی باور می کند که یک دختر معصومی

ـ

حتی ا ر این کار را کردی باشد ه بیاید واقعا این را بگوید ! جز اینکه همه فکر می کنند
چه بالیی به سرش آوردیاند که حاضر شدی بیاید اینجا این حرف ها را بزند؟! فکر
میکنید این ونه برنامهها چقدر تا یر می ذارد؟! فت «ما مخاسبهای ویژی خودمان
را داریم ! » خوب به نظر من  ،ما باید درس الزم را از این ماجرا می رفتیم !

 چرا از این مسائل حمایت میکردید؟

 تکرار میکنم که ما حمایت نمیکردیم ،ما به این مطالب ا تراض کردیم!



نه  ،وقتی اعترافات را پخش می کردند ،به عنوان اعترافات شکست خوردههای

انقالب که به فقدان تئوریک هم محکومشان می کردید  ،از آن یاد میکردید! همان
حو و حواشی تیر و مرداد است که فکر میکنم این اعترافات و این شکست را ناشی
از فقدان منابع تئوریک و ضعف تئوریک آنها دانستید و این روند را تایید کردید .نه
روند اعتراف و  ...را ولی روند برخورد با این نیروها را تایید کردید!
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ما که آن موقع روزنامه نداشتیم .

 در نوارهای پرسش و پاسخی که آقای کیانوری بیرون می داد.


ا ر چنین چیزی باشد  ،مصوب هیئت سیاسی نیست.



چون دو نفر از هیئت دبیران  ،هنگام ضبط «پرسش و پاسخ»ها باید حضور

میداشت  ،درست می گویم؟


بعد از برخی صحبتهایی که آقای کیانوری در «پرسش و پاسا»هایش مطرح

کردی بود ،در هیئت سیاسی تصویب شد که چه هر ونه مصاحبه ،چه هر ونه
فته ای که بخواهد منتشر بشود ،باید با تایید هیئت سیاسی باشد! و چون همه ا ضای
هیئت سیاسی نمیتوانند حضور داشته باشند  ،دو نفر از رفقا حضور داشته باشند .و
معموال هم من را تعیین می کردند که باشم تا از خطوط حزب  ،انحراف حاصل نشود.
این نکته ای که شما اشاری می کنید ،بدون تردید مصوب هیئت سیاسی نیست !

 اصالً شما این مسله را شنیدید یا من سند اشتباه دیدم.؟

 من اصال چنین چیزی را نشنیدم.

 خودتان «پرسش و پاسخ»ها را میشنیدید؟

 بله .
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 آیا حزب از این روند سرکوب هیچ حمایتی نکرد؟

 نه! به نوان ضد انقالب چرا .ضد انقالب باید سرکوب شود .

 همین دیگر! مثال مجاهدین خلق و گروههای دیگر را به عنوان ضد انقالب مطرح
کردید و گفتید اینها باید سرکوب شوند .

 ولی ما نسبت به ا دام ها ا تراض کردیم ،اصال مکتوب ا تراض کردیم!

 نسبت به اعترافات چی؟


نسبت به ا ترافات چیزی نگفتیم  .من تصورم این است که ما در این زمینه کوتای

ال درباری مقوله آزادی  ،ما بایستی مؤکدا مطرح میکردیم که هیچ
آمدیم! چه اصو ً
روند ترقیخواهی بدون آزادی امکانپذیر نیست ! این را خیلی بایستی بها میدادیم.
امروز هم هم نان روی این مسئله باید تاکید داشت .و در برابر برنامههایی که اینها
در تلویزیون اجرا کردند  ،کافی نبود که من بروم با الجور ی این مطلب را نوان کنم
 .باید در همان «پرسش و پاسا» ها که در واقع سند حزبی بود  ،مطرح می شد .چه
کسی میداند که من رفتم با الجور ی چیزی فتم؟! به نظر من مهم این بود که در آن
«پرسش و پاسا» که به تعداد زیادی تکًیر میشد و در اختیار همگان قرار می رفت
و جای سخنگوی حزب

مل میکرد  ،بایستی نسبت به ا ترافات تلویزیونی

موضعگیری می کردیم .آری خطرناک بود! ولی به نظر من این خطر را باید حزب به
جان میخرید! البته در درون حزب کسانی بودند که مایل نبودند حزب خطر بکند .

 بیشتر کسانی که از خارج آمده بودند این حس را داشتند؟
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.... 

 جواب ندادن شما به نوعی جواب است...

 ببینید  ،بعضی وقتها اشاراتی می شد که این رفقایی که بیشتر زندان کشیدند  ،یک
مقدار نظراتشان تند است  .ولی واقعا تند نبود  .نظراتی که ما اراله میدادیم  ،دقیقا
ریشه در شناختی داشت که از نیروهای سیاسی موجود بعد از انقالب ایران داشتیم .
هم پیشبینی واکنششان نسبت به مسالل  ،هم ضرورت مطرح کردن مواضعی در
مقابلشان  .برداشتهای پاریای از رفقای ما  ،یک رشته برداشتهای نظری بود که
کمتر با ینیت موجود ارتباط پیدا می کرد.
مًال اهی ما شاهد این بودیم که اظهار نظر یا رفتاری اینقدر با واقعیت موجود تفاوت
دارد که حتی زیادی از حد تند است! نمیخورد با وضع موجود  .بعضی وقتها یکباری
میدیدیم که اینقدر محافظه کارانه ،اینقدر مالیم است! در حالی که هیچ دلیلی ندارد
آدم اینجا اینقدر دست به صا رای برود  .یعنی هر دو وجهش دیدی می شد .یعنی این
نبود که رفقایی که از مهاجرت آمدند ،مًال محافظه کاری میکردند و ما که در اینجا
بودیم  ،انقالبی رفتار میکردیم .نه  ،اصال نمیشود این جوری تمایز قالل شد .ولی به
خوبی شاهد بودیم که برخی از این رفقا از واقعیت جامعه ایران یک مقدار به دور
بودند.



خوب در مورد این اعترافات ،مثال سعادتی هم اعترافاتی کرده بود؛ حزب هم

خیلی حمایت کرد .شما در جریان این حمایت بودید؟ نظرخودتان را بفرمایید .حاال
دیگرـ به قو شما ـ آن دوستان نیستند  ،خودتان از این مسئله حمایت کردید یا نه ؟
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 ما فکر میکردیم ه من هم ضمنا همین فکر را داشتم ه که یک مسئولی از مجاهدین
ا ر در تبیین نقطه نظراتی بکوشد که بخشی از هواداران مجاهدین را به فکر وا دارد ،
می تواند خیلی مفید باشد .

 حتی اگر اعترافات زندان ساخته باشد؟!

 اسالع دقیق داشتیم که سعا وی شکنجه نشدی.

 شکنجه میتواند شکنجه سفید باشد  ،میتواند داروی روانگردان باشد !

 البته می تواند باشد ،می تواند باشد .کامال درست است!  ...می شود افراد را در یک
موقعیتی قرار داد که در واقع یک چیزهایی به آنها القا بشود .کامال درست است قبول
دارم؛ ولی در آن زمان شکنجه سفید کاربرد نداشت .اصالح مواضع سعا وی هم
ربطی به این مسالل ندارد.

 من هر وقت از شما سؤا میکنم  ،جوابتان «ما» است یعنی دقیقا همان «حزب»!
یعنی کامال خودتان را در حزب مستحیل کردهاید! از خودتان سؤا میکنم  ،به عنوان
شخص  ،لغزش در درونتان نبود؟


شما در پرسشهایان اصرار دارید که من یا رفیق کیا را از مجمو ه حزب جدا

کنید .البته رفیق کیا اهی تکروی میکرد ولی واقعیتش این است که همواری «من»
همرای با «ما» تصمیم می رفتیم .من به کار جمعی خیلی پایبندی داشتم .ولی بسیاری
جاها بود که نظر دیگری داشتم .نه اینکه نظرم را نمی فتم ،می فتم .ولی وقتی تصمیم
جمعی رفته میشد ،هر جا هم نقل میکردم ،نظر جمع را می فتم ،نظر خودم را
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نمی فتم .چه بسیار جاها رفقای ما خواستار این بودند که من بروم نظرات هیئت
دبیران و نظرات حزب را توضیو بدهم .و من با همان منطق همیشگی ،نظر حزب را
استدالل میکردم و هیچ کدام نمیدانستند که این ،خالف نظر خود من است! االن هم
که صحبت میکنم این سور است.
شما دارید حزب را در دهه شصت مطرح میکنید .بر خورد حزب با حوادث آن زمان
را پیش می کشید .اینجا دیگر تمایز فردی مطرح نیست .یک وقت ممکن است که این
فرد رخگ باشد ،یک وقت ممکن است طب ی باشد ،یک وقت ممکن است عموای باشد.
ولی مهم این است که آن زمان حزب چه تصمیمی رفت .اینکه در درون بحثهای
رهبری چه برخوردهای نظری پیش آمد ،به نظر من خیلی مسئله مهمی نیست.



چرا اتفاقا خیلی این مسله مهم است! به خاطر این که با وجود نظرهای متعدد در

یک حزب ،وقتی برآیند آن عموماً اقتدارگونه از طرف آقای کیانوری اعما میشد،
این چیزی است که باید درس گرفته شود! وقتی شما نظراتتان را درباره افغانستان ،به
خاطر اینکه آقای کیانوری گفته «در این مورد بحث نشود» مطرح نمیکنید! یا در
مورد سفرتان به شوروی و مسائل سفارت و  ...به همان دلیل سکوت میکنید! به
نظرم این باید حتما باز بشود .نه به خاطر اینکه کیانوری محکوم بشود ،عمویی
تأیید بشود؛ نه اصال مسئله این نیست آقای عمویی ،دیگر اینقدر گهشته که میشود
به عنوان بخشی از تاریخ به حساب آورد .مسئله این است که این جریانها باید باز
بشود.
ببینید ،این نظریه آمریکایی است ،وقتی که از یک سیستم ،از یک سامانه صحبت
میشود ،سیستم را با برآیند رفتاریاش میبیند .برای ما ،برای من به عنوان یک چپ،
فقط برآیند یک سیستم مهم نیست .انسان به ذات خودش ،به عملکرد خودش،
پهیرش مسئولیت خودش و در عینحا برآیندی که در جمع دارد ،اهمیت مییابد.
یعنی این دو در یک کنش دیالکتیکی با هم؛ نه در یک برآیند دیالکتیکی با محیط!
این انسانهایی که در درون این حزب جوشیدند و یک سری رفتارهایی کردند،
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میتواند برای احزاب کمونیست و برای احزاب چپ و برای آینده چپ ایران موجبات
نقاط نقد و درسگیری ایجاد بکند.


آن ه را که رفیق کیانوری به نوان موضع حزب ا الم میکرد ،نظر رهبری و

هیئت سیاسی حزب بود.
یک جریان سیاسی ،به خصوص یک حزب مارکسیستی و احزاب برادر میتوانند از
این تجربیات نهایت بهری را بگیرند .اما به نظر من ،درست است که ما «برآیند» را
تعیین کنندا موضعگیریها و نتایج قلمداد کنیم ،ولی نقش اشخاص در این نتیجۀ
نهایی قابل مالحظه و در ین حال برتآموز است .به ویژی ا ر این افراد باشند و
مسئله تداوم حضورشان در آن جریان سیاسی مطرح باشد .که در آن صورت ،با
بررسی برنامه و دقیقا انگشت ذاشتن روی نظراتشان ،بایستی برای انتخابهای آتی
کارکرد و ا ر به درستی نظری دادی و توانسته مو ر واقع بشود ،بنابراین در انتخاب
بعدی من  ،باید جایگای معینی داشته باشد که از این ظرفیتش بتوان درست استفادی
کرد .ولی ا ر بارها و بارها ا رات منفیِ نقشش موجب شدی آن برآیندِ این چنین،
آن نان بشود ،آن وقت در انتخاب بعدی ،من زینه دیگری را در پیش می یرم.
اما وقتی که نیست ،رفته ،بدون نام ،ولی به نوان «جریان» ،میشود از او استفادی
کرد .یعنی می توان فت در شکل یری یک سیاستگذاری ،یک برآیند ،نظرات دیگری
هم وجود داشته .کسی دارای این نظر بودی و با این مطلب مخالفت میکردی ،و کس
دیگ ری اصرار داشته که این چنین باشد و به دلیل موقعیتی که داشته ،دیگران را تحت
تا یر قرار دادی و در نتیجه اکًریت  ،نظر به آن دادند.
جز این شیوی ،به ویژی زمانی که صاحب یک نظر زندی ماندی و دیگران نیستند ،یعنی
هیچ وای دیگری وجود ندارد ،منصفانه نیست .یک تنه به قاضی رفتن ،یعنی برندی از
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محکمه بیرون آمدن است .من تصور نمیکنم فتگوی ما در صورتی که این
خصوصیت را داشته باشد ،بتواند نتیجه مًبت برای مخاسب به بار بیاورد.
واقعا هم ا ر سرف مقابل حضور داشته باشد ،چه بسا در دفا ی که از خود میکند،
منِ نو ی را قانع بکند .و باید هم یک مقدار انصاف داشت و حقوو سرف مقابل را
ملحوظ کرد .تاریا خیلی مهم است اما به هر حال افراد در روند تاریا حقوقی دارند
که نبایستی نادیدی رفته شود.

 همین طور حقوق نسل های بعد.
... 



میشود کاری را کرد که سا  ۱۳۶0طبری انجام داد .بدون اینکه بگهارد تاریخ

بگهرد «از دیدار خویشتن» را نوشت .عنوان این کتاب را از بیهقی آورده که «من از
دیدار خویشتن این را نوشتم  »...دیدار به معنی مردمک چشم است ،اینجا دیدار به
معنای «فعل» نیست دقیقا «چشم»« .تاریخ شفاهی» پروژهای از دریچه چشم
انسانهاست و فکر میکنم خوانندگانی هم که این را میخوانند ،هیچ وقت نه
صحبتهای کیانوری را به طور کامل قبو میکنند ،نه صحبتهای ایرج را دربست
میپهیرند ،نه صحبتهای ف .شیوا را قبو میکنند ،نه صحبتهای ناصر
زربخت را .اینها مواد خامی است که روزی که آن سندهای بازجوییها و اسنادی که
االن در پس پرده جهل ما قرار دارد باز بشود ،در کنار اینها و در سنتز نهایی خودش را
آشکار می کند و انسانها به دور از حب و بغض و لهتهای شخصیشان به قضاوت
مینشینند .من هدفم همیشه از تاریخ شفاهی این بوده .و مسئله اخالقی شما را هم
میپهیرم!
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 بله کامال درست است .اتفاقا کتابهایی اخیرا از سرف «مرکز اسناد انقالب اسالمی»
منتشر شدی ،مانند «چپ به روایت ساواک»

 عنکبوت سرد!


و انواع کتابهایی که به استناد اسناد ساواک در آمدی و در آنها مطالبی درباری

حزب و سازمان نظامی هست و تنفترنامههای ما را هم آنجا زدی اند .ولی در ین حال،
زارشات مامورین ساواک در زندانها در سول سالها  ،از سال  1۳۳5به بعد را هم
چاپ کردی اند  .چون تا سال  ۳5-1۳۳۶ما رفتار مصیبت تنفترنامهها بودیم ولی از
آن سال به بعد ،به مدت بیست و دو سه سال ،زارشها همه درباری مواضع
متعصبانه ،سخت و به اصطالح «تند» ماست .یعنی خوانندی بر پایه همان اسناد ساواک
میتواند داوری بکند که کی چه بود.
من در مصاحبه اخیری که با نشریه «شهروند» داشتم اشاری کردم به اینکه امیدوارم
روزی شرایطی فراهم بیاید که اسناد همین زندانهای جمهوری اسالمی هم ،به روایت
همین دستگای امنیتی جمهوری اسالمی ،منتشر شود! آن وقت خواهند دید که ا ترافات
ما چگونه و بر چه اساسی بود؟! برمال خواهد شد که درست همان جلسهای که ما از
این شوی تلویزیونی بیرون آمدیم ،رودررویشان فتیم که خودتان میدانید ما این
ا تقاد را نداریم! باور ما این نیست! شما ما را مجبور کردید که این چیزها را بگوییم!
و تا پایان ،جز شماری اندک ،هم نان بر مواضعمان پایدار بودیم .نامۀ کیانوری به
خامنهری نمونهای از موضعگیری پس از ا ترافات آن نانی است ،که البته روحیه و
موضعگیری دیگر رفقا به مراتب قویتر و اصولیتر بود.
 بله من وصیت نامه سا  ۱۳۶۴آقای کیانوری را خواندم.

 بله!
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