
 

 
 

05-05اهمیت مبارزات   
 مهندس عزت اهلل سحابی

05-05بحث مارد: رچایی مبارزات   
 دکتر محمد محمدی گرگانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 86اسفند  12شنبه سه
05جلسه اول، نشست 





 
 
 

کنيم. جلسه پنجاهم است، خدمت با عصر به خير، بحث امروز را آغاز می
جلسه پشت سر گذاشتتيم و بته فتراز جدوتد وارد      7را در  93-21شما فراز 

است که مستقل از انقالب به دليتل اهميتتی    05و  25شدوم. فراز جدود دهه 
 آغتاز شتد  و فتراز جدوتد    تمام  یبرای آن باز کردوم. فراز ویاشت، جاکه د
[ بحث مطلَت  را دارنتد و مهمتانی بته جلسته      یشود، آقای مهندس]سحابمی

دعوت شد  که بحث آغازون فراز را داشته باشد. امتروز هتم همتان ستي ل     
ستال   05شود با اون توضيح که خود آقای مهندس بتي  از  گذشته ت رار می

قد  گل،ها، به مشروطه و تنباکو و جن[ دوردستشانواند، ]حافظه اود حاضر ب
کوچه ها حرکتت  پسها و کوچهکشد، اما از نهضت ملی به بعد در داالننمی
اند و مهم است که هر بحث ]با[ ن ات تجربتی ]فترد[ بزرگتتری آغتاز      کرد

 انتد و نقت   شود. ضمن اون که آقای مهندس در عموم جلسات حاضر بتود  
زور ذر  بتين قترار    رااند؛ باالخر  ماهم باود طبيعتا خود استاد راهنما را داشته

 بدهيم. 
گرگتانی کته   در کنار آقای مهنتدس، آقتای دکتتر محمتد محمتدی      امروز

طتتور [. همتينکننتتدیهستتند ]بتحبت متت 05و   25از فعتتاالن کيفتتی دهته 
ستتيری دوران خودشتان و  93-21کته آقتای مهنتدس مي متتی در اول فتراز 

طتتی کتترد  بودنتتد،  93-21ای را کتته خودشتتان در جروتتان متتواه و فتتوار  
امتروز آقتتای دکتتر محمتتدی هتم تجتتارب  ،بستيار تجربتتی توضتتيح دادنتد

خودشان را با تتم وتب بحتث نظتری ختدمتتان عرضته خواهنتد کترد. متن          
کتنم و از آقتتای مهنتتدس ستحابی در حضتور بزرگترهتا ستان کوتتا  متتی

 رائه بدهند.کنم بح شان را اتقاضا می



 
 
 
 «وَفِّقْنا لِما تُحِبُّ وَتَرْضى و جَنَّبنا عَن ما التُحِب  رَبَّنا»

چنتين بتود  کته در آغتاز      که آقای بتابر فرمودنتد ستنت، اوتن     همانطور
هتتر فتتراز از جنتتب   ملتتی  جدوتتدِ اوتتران، بنتتد  بتته عنتتوان افتتتتا  فصتتل    

ای باشتد، بته عنتوان افتتتا  و     عَرضته بحبت کنم؛ نه اون کته مطلتب قابتل   
ای را بته عرضتتان برستانم. بنتد  حتاال بتر حستب         معرفی دوران چند ن تته 

استتت و ]همينتتين[  07تتا  21بتته اوتتن دور  کتته دور  راجتت   ،امتر  اوشتتان
کليتتات حتتوادت و تجتتاربی کتته ]در اوتتن دور [ حابتتل شتتد،     یدربتتار 

 رسانم. ماتصری به عرضتان می
پتتردازم. در بته فضتای ختاره از اوتران وعنتتی فضتای جهتانی متی     ابتتدا 

اوتتن دور  دنيتتا، چتته دنيتتای شتترا و چتته دنيتتای غتترب و دنيتتای نظتتام     
نظتتتام سوسياليستتتتی و همينتتتين شتتترا  آستتتيا، دوران  داری و ستتترماوه

پرجتتوو و خروشتتی استتت، پتترتالو استتت و تحتتوالت مهمتتی اتفتتاا    
 افتد. می

تحتتول، حرکتتتی درستتت در آغتتاز همتتين دوران استتت و آن      اولتتين
جزوتر  هنتدوچين استت کته طتورکلی شتبه حملته امرو تا بته ووتنتام و بته 

ل کشتيد، ]بته اوتن    ستال طتو   20دنباله آن بته الئتوس کشتيد و نزدوتب بته      
[ استتت کتته حملتته  ی]متتيالد 67کتتنم. دوم، جنتت  تحتتول[ اشتتارتی متتی 

و فلستتطين و اشتت ال   وهاستترائيل بتته کشتتورهای عربتتی مصتتر، ستتور     
هتتای بستياری از فلستتطين و ستر بتترآوردن جنتب  جدوتد الفتتح سترزمين

است. ستوم، برقتراری وتب نتوس سوسياليستم معتتدل درآمرو تای جنتوبی،         
رحتتوم دکتتتر آلنتتد  استت کتته اوتن سوسياليستتم در کشتتور شتيلی توست  م

تجربتته زوتتاد درازمتتدتی نداشتتت و بتتا کودتتتاوی مواجتته شتتد و ستترنگون   
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هتای اخيتر ادامته    خيلی هتم ختونين بتود و تتا همتين ستال       کودتاشد. اون 
وافتتت. چهتتارم، حرکتتاتی استتت مستتلحانه و غيرمستتلحانه در آمرو تتای     

[  بته  یاو  ]جنبشت هتاو  پيتد  التين و آمرو ای جنتوبی کته و تی از ميتو     
رهبتتری اُرتگتتا در کشتور ني اراگوئتته استتت. ببنتتد  را بباشتتيد گتاهی بتته  

رود(. جنتب   وتب دفعته از ذهتنم متی     روفتی های خيلتی مع دليل پيری اسم
هتتای مستتلحانه،  در امرو تتای التتتين خيلتتی توستتعه پيتتدا کتترد. جنتتب     

 یوافتتته و متتدرن در کشتتورهای ماتلفتی ]بتته را  افتتاد[ کته بعضت ستازمان
دون ستتال در کشتتورهای خودشتتان مقاومتتت مستتلحانه داشتتتند. در     چنتت

و ]از  دشتوميتان اوتتن حتوادت کته از وتتب طتر  کودتتتا عليته آلنتد  متی 
هتای برانتداز  نظتام حتاکم در آن کشتورها رو بته       طر  دوگر[ اوتن جنتب   

شتتود و آن تجربتته توستتعه و پيشترفت هستتتند، تجربتته جدوتتدی پيتتدا متی 
طتتوری کتته در باتت  استتت. بتتهآزادیپيتتداو  و ستتر بتتر آوردن الهيتتات 

عرض کتردم قبتل از آن هتم جنتب  انقتالب کوبا]ستت[ کته        حمله ووتنام ت 
ت در واقت  متردم ووتنتام ابتتدا بته رهبتری       اون دور  است ازمربوط به قبل 

مين و بعتد هتم رنترال جيتاا مقاومتت عجيبتی کردنتد. آمرو تا بتا          هوشی
هتتزار ستترباز  855جزوتتر  هنتتدوچين حاضتتر شتتد،  تمتتام قتتدرت در شتتبه

مجهز آمرو اوی در آنجا حضتور داشتتند. اوتن جنت  خيلتی طتوالنی شتد،        
سراستتر جهتتان ا تترات زوتتادی   درهتتای بستتيار زوتتادی داشتتت و  داستتتان

رهبتتران اوتتن جنتتب  و اوتتن      یاندوشتته  یکننتتد  گذاشتتت و هتتداوت 
مقاومت، مارکسيسم بود؛ چه از نظتر ختود رهبتران وتا مردمتی کته بتا آنهتا         

کردنتتد و چتته کشتتور شتتوروی کتته آن موقتت    اول متتیهم تتاری دستتتِ 
کترد.  متی  حاتیيهتای تستل  ابرقدرت جنا  چپ جهان بود و بته آنهتا کمتب   

درخشتد و  ووژگتی اوتن دور  اوتن استت کته مارکسيستم خيلتی متی         الابت 
 کند. اعتبار و نفوذ پيدا می
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دوگتری کته کمتتر بتدا داشتت ولتی در آن دوران خيلتی مهتم          جنب 
سياليستتم بتتا چهتتر  انستتانی بتتود کتته در کشتتور  و متو ر بتتود، جنتتب  سو

چ سلواکی با رهبتری آل ستاندر دوبيتب کته ختودو از اعضتای حتزب        
کمونيستت بتود، ]بتته را  افتتاد[. چ ستلواکی هتتم جتتزو کشتورهای بلتو   

دولتتت شتوروی ستاب   هبتریهتداوت و ر یشترا بتتود، وعنتتی زوتتر پترد 
وانتتد در تای را مطتتر  کتترد، کتته سوسياليستتم متتی بتتود. ]دوبيتتب[ ن تتته 

جامعه حاکم بشود و متردم را هتم جتذب کنتد و لزومتی بته خشتونتی کته         
در انقالب شتوروی و انقتالب روستيه شتد وتا بعتد در بعضتی کشتورهای         
دوگر بورت گرفتت، نيستت. دوبيتب سترانجام از طتر  قتدرت حتاکم        
وعنتی حتزب کمونيستتت چ ستتلواکی متردود اعتتالم شتتد، طتترد شتتد و از  

بته عنتتوان تبعيتد وتتا غيتر ، بته عنتوان بتتحنه قتدرت ختاره شتتد و او را 
دهتد در اوتن دوران   سفير به وب کشور ختارجی فرستتادند. اوتن نشتان متی     

هتای مستلحانه   در عين حتال کته مارکسيستم و کمونيستم از لحتاش جنتب       
هتتاوی هتتم عليته واکتتن  استت،و رهبتری و غيتر  درخششتتی پيتتدا کترد  

ه وتا م تتب   شتود. واکتن  دوبيتب عليته فلستف     مارکسيسم دارد شروس می
مارکسيستتتتم نبتتتتود، ولتتتتی نتيجتتتته آن برداشتتتتتی کتتتته از انقتتتتالب   

کمونيستتتی توستت  مارکسيستتت در جهتتان مطتتر  شتتد،    تسوسياليستتتی
خصتو  تحتت رهبتری    هاوی بتود کته در انقتالب شتوروی و بته     خشونت

کته دوگتر از مارکسيستت هتم خيلتی فابتله گرفتت،         یدوران سيا  استتالين 
دهتد در عتين حتال کته     نشتان متی  بورت گرفت. حاال اون عمل دوبيتب  

ستتتم وتتا  مارکسيستتم در دنيتتای آن روز و در جمتت  کشتتورهای تحتتت    
کشتورهای بته قتول اقتصتادانان در حتال توستعه، اعتبتار و آبتروی زوتادی         

و بتروز   شتود متی هتاو  هتم رو   هتا و ضتع   پيدا کترد  بتود، دارد نقت    
کنتتد و اولتتين نقتتدها از درون ختتود جنتتب  سوسياليستتتی عليتته       متتی
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 سيسم درآمد.  مارک
مقابل اون حرکتاتی کته در کشتورهای در حتال توستعه وتا ماتال          در

 یداری هتتم ]حرکتتاتداری اتفتتاا افتتتاد، در جهتتان ستترماوه جهتتان ستترماوه
بتتورت گرفتتت[. ماصوبتتا ]بتته[ درازا کشتتيدن نبتترد ووتنتتام، رهبتتران     

داری ماصوبتا امرو تا را بته ف تر واداشتت کته رفتتار        کشورهای سترماوه 
ای جانبتتهتعتدول کننتد. کميستيون سته    دریی خودشتان را قت هتا و سياستت 

کتار کترد کته نقت      با ابت ار و رهبتری دوووتد راکفلتر در آمرو تا آغتاز بته      
ستتال بعتتد از آن داشتتت. از جملتته    15متتو ری در حتتوادت و جروانتتات  

 کارهاوی که ]اون کميسيون[ کرد، طر  مساله حقوا بشر بود. 
اد ی کته در طتتی اوتتن دور ، و امرو تتا دودنتتد کتته در تمتتام حتتو غتترب

و بعتتد از ش ستتت نهضتتت ملتتی اوتتران،     2305هتتای مشاصتتا از ستتال 
هاوی کته در عتراا، کوبتا و غيتر  بتورت گرفتته استت، همته جتا          انقالب

کتار و همترا  اوتن    شوروی و کمونيستت در واقت  بته عنتوان رهبتر کمتب      
رهتاوی، بتود  استت و ف تر      نبتال هتای د های در حال خيتزو و ملتت  ملت

طور مت  شتوروی را بگيرنتد کته نتوانتد دوگتر از پتس آن بتر         که چه کردند
[ مستاله حقتوا بشتتر را مطتتر  کردنتد. لتتذا اوتن حقتوا جتهيبياوتد، ]در نت

بشتتری را کتته امتتروز هتتم متتا وارت آن هستتتيم و در دنيتتا مطتتر  استتت    
 زاد اللت اوتن حقتوا بشتر چنتدان حت     کتاری بته کشتور خودمتان نتدارم     ت

داری بترای مقابلته   ری استت کته نظتام سترماوه    نيست. وعنی در واقت  تتدبي  
 های کمونيستی اندوشيد  است. با شوروی و نظام

]و تتی دوگتتر از تحتتوالتی کتته در آن دور  در[ فضتتای جهتتانی ]ر       
هتای  افتتد. چتين در جنتب    دهد،[ حواد ی است که در چتين اتفتاا متی   می

سوسياليستتتی قتترن بيستتتم تجربتته خابتتی بتتود کتته بتتا تجربتته شتتوروی    
متدتی بعتد از تشت يل    زودی، انتد  هاوی داشت. بته اوتن جهتت بته    تتفاو
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هتتا و بتتين اندوشتتگی چينتتی    یادولتتت کمونيستتتی در چتتين، فابتتله    
ها شروس به بتروز و ههتور کترد و اوتن بتروز و ههتور منجتر شتد         شوروی

کلتی از شتوروی جتدا شتدند. خت  مارکسيستم در    هتا بته بته اون ته چينتی  
وروی و کشتورهای اروپتای شترقی    کلی بتا خت  مارکسيستم در شت    چين به

 ر ای کته انقتالب در چتين مطتهتتای عمتتد تفتاوت پيتدا کترد. از تفتاوت
کشتتوری  2328هتتای کترد اوتتن بتود کتته چتتين کتته قبتتل از انقتتالب ستال 

مانتتد ، بستتيار وستتي ، متنتتوس، دارای فرهنتت  قتتدومی و باستتتانی و   عقتتب
ميتترات فرهنگتتی بتتود، وقتتتی بعتتد از جنتت  جهتتانی ]دوم[ انقتتالب        

ونيستتتتی در آن حتتتاکم شتتتد و موفتتت  شتتتد جنتتتب  ناسيوناليستتتتی   کم
جدوتدی را آغتاز کترد. آن     یربته تانت  را از چتين اختراه کنتد، تج    کومين

تجربته اوتن بتتود کته ملتت چتين را تربيتت کنتد و پترورو دهنتد کته بتا        
اخالقياتی که قبتل از انقتالب در چتين حتاکم بتود، تفتاوتی کننتد و متردم         

دا کننتتد. گفتتتم کتته چتتين هتتم در    چتتين بتته لحتتاش کيفتتی تحتتولی پيتت   
ستتها  سوسياليستتم و مارکستتيم استتت و حتتتی بتترای ختتودو   یمجموعتته

او بتا شتوروی اوتن    لينيستم هتم هستت، تفتاوت عمتد      تمارکسيسم بالدن
هتای چتين و   دهتد. در آمتوزو  است که به مستاله کتار خيلتی اهميتت متی     

کنتد، بترخال  شتوروی کته کتارگر تقتدس پيتدا        مائو کار تقدس پيتدا متی  
کتترد  استتت و لزومتتا هرکستتی کتته شناستتنامه کتتارگری بگيتترد، بتته کتتار    

کنتد. بته اوتن جهتت متردم      رعاوتت نمتی   رادهد وا تقدس کتار  اهميت نمی
انتتد کتته بتته  ستتال ح ومتشتتان عتتادت داد   05وتتا  25چتتين را در طتتی  

مصرفی و پرکاری و راندمان داشتتن عتادت کننتد. اوتن تربيتتی بتود کته        کم
رهبتتران انقتتالب چتتين بتته متتردم دادنتتد، در حتتالی کتته در شتتوروی اوتتن   

 چنين نبود. 
بينيتتد کتته وانيتد، متتیپروستترو ا ی آقتتای گوربتاچ  را کتته با کتتتاب
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]نوشته[ در اوتن اواختر وضت  کتار ن تردن بته جتاوی کشتيد  بتود کته دو           
ستتاله متتا بتتا وجتتود اون تته هتتم اعتبتتارات  را   هتتای پتتن برنامتته از برنامتته
هتاو  همته مشتا  بتود و نيتروی انستانی       هتا و برنامته  داشتيم، هم طر 

ر، کته فرهنت  کتتااجترا نشتد. چتترا  بتترای اوتن لتیکتافی هتم داشتتتيم، و
زحمتت و کوشتت  در شتتوروی، چته در ميتان نيتتروی کتارگری و چته در  

ستتفيد وتتا کارشناستتان، مهندستتان، متتدوران و غيتتر      بتتين کتتارگران وقتته  
فروماند  بتود، در حتالی کته در چتين چنتين نبتود. متائو وقتتی درگذشتت          
انتدکی پتتي  از انقتالب اوتران وتا پاوتان اوتن دور  کته متتا از آن بتحبت  

هتاوی در چتين پيتدا شتد کته معترو  بتود بته         رانکنيم، مش الت و بحمی
هتاو   های چهتارنفری، چهتارنفری و وتا بيتو  متائو و... کته داستتان       هيات

مفصتتل استتت و گاردهتتای ستترخی کتته تشتت يل شتتدند، معتتذالب همتتان   
خواستتتند انقالبتی در درون انقتالب گاردهتای ستر  بتا وجتود اون ته متتی

د. همينتان بتر تقتدس کتار     کننت کتاری پرهيتز متی   کنند، از افراط اوجادچين 
کننتد و در متورد توزوت   تروت و درآمتد در      کننتد و تصتروح متی   تاکيد می

وجته آن ادعاهتای زوتادی و افراطتی کته حتتی در       داخل چين هم بته هتي   
 کردند. اول انقالب ما در داخل کشور ما مطر  شد، نمی

هر بورت ستاختمان سوسياليستم در چتين، حتداقل بته نظتر بنتد ،         به
تتتر بتود و توانستتت ه ستتاختمان سوسياليستم در شتتوروی موفت نستتبت بتت

الگتتووی را بتته جهتتان عرضتته کنتتد کتته امتتروز  دارنتتد  متترات آن را        
ميليتون جمعيتت و بتا وستعت ختاکی بتي  از        2155چيننتد. چتين بتا    می

لحتتاش اقتصتتاد بترای همتته جهتتان  ازپتن  ميليتتون کيلتومتر مربتت ، امتروز  
تشتان خيلتتی پتتي  رونتد  غتترب و حتتتی شترا آستتيا کته آنهتتا هتتم حرک 

 است، خطری شد  است. 
جدوتتدی  یهمتتين دوران استتت کتته بتتاز در فضتتای جهتتانی پدوتتد   در
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ای استت کته بته ببرهتای آستيای شترقی معترو         شود و آن پدوتد  پيدا می
کنت ، اوتن چهتار کشتتور، استت؛ کتر  جنتوبی، تتاووان، ستنگاپور و هنت 

اننتد و بته جمت     مانتدگی را پشتت ستر بگذر   شوند کته دور عقتب  موف  می
بهيوندنتتد. ]اوتتن چهتتار کشتتور[   شتتد یوافتتته و بتتنعتکشتتورهای توستتعه

شتد  جدوتد ، اوتن    هتای بتنعتی  شوند کشتورهای بتنعتی، وعنتی رروتم    می
 هم در دنيا وب تحول و وب الگوی جدود بود. 

فضای  جهتان آن روز بتود کته عترض کتردم، اگتر شتما         یمجموعه اون
وی طوفتانی و پرجتوو و ختروو  وتب دقيقته بتا دقتت توجتته کنيتد فضتا     

استتت. فعتتال استتت و در جهتتت پيشتترفت؛ هتتر دو بلتتو ، هتتم بلتتو      
داری و هتم کشتورهای درحتال    سوسياليستی، هتم بلتو  غترب و سترماوه    

پووتتاوی و  خيتتزوتوستتعه، همتته در حتتال خيتتزو هستتتند و در اوتتن     
هاوی دارند. به هتر جهتت جهتان متتالطم و آفروننتد  و بته عبتارت        آفرون 

 تن حواد ی دوگر است. اون فضای جهان است. دوگر آبس
کته بيتتان   2921فضتتای اوتران؛ بعتتد از ش ستت جنتتب  در ستال     امتا 

بتتورت هتاهری وتتب گذشتت و آقتای بتتابر مفصتال توضتتيح دادنتتد، بتته
حالت واس و ستردی برکشتور حتاکم شتد. نيروهتای سياستی همته دچتار         

  گتووم ش ستت خوردنتد و هتدر رفتندتت دچتار توقت       نمتی توق  شدند ت 
اعتالم   29و  21ستال   گتا  شدند. همتان طتور کته مهنتدس بازرگتان در داد     

در  29و  21کتترد ، معنتتای مح وميتتت نهضتتت آزادی در دادگتتا  ستتال     
طلبانته در اوتران بتود و پاوتان جنتب        واق  مراد  با پاوتان جنتب  ابتال   

پتذورد، ولتی حتاال بتا     قانونی وا جنبشتی کته مجموعته رروتم حتاکم را متی      
دور   آنهتتاو  مبتتارز  دارد. دوگتتر پاوتتان  ا بتتا سياستتتستتردمداران  وتت

اهلل و آزادی آوتت  21دقيقتا از پتس از ستال     مينت يبیاست و اون است که مت 
خمينتی از زنتدان و موضتتعی کتته اوشتتان نستبت بته قتترارداد کاپيتاالستيون 
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گرفتنتتد و اوشتتان را از کشتور اختتراه و تبعيتد کردنتتد، از آن موقتت  دوگتتر  
علتی منصتور   شتود؛ اولتين کتار، تترور حستن     متی حرکات مستلحانه آغتاز   

شتود و بعتد از آن   اهلل خمينتی انجتام متی   پيتروان آوتت   یکه به وسيله تاس
گيترد  ]توست [   بتورت متی   2922ترور شا  است کته در فتروردون ستال    

ختوا  و منصتوری کته بازداشتت شتدند. بعتتدا دوگتر در اوتتران   گترو  نيتب 
هتای قهرآميتز   جنتب   آوتد های کوچتب و بتزر ، هرچته پتي  متی     جنب 

کننتد  حاکميتت را نفتی متی    یهاوی کته دوگتر مجموعته   است، وعنی جنب 
ای ]بتود[ کته   بينتی کننتد و اونهتا طبت  پتي     وا سلطنت مشروطه را نفی متی 

کته[ مح وميتت نهضتت آزادی،     نوت مهندس بازرگان کرد  بتود ]مبنتی بتر ا   
 آميز خواهد بود. پاوان مبارزات قانونی و مسالمت

بتته اوتتن ستو تتتا  2929خصتتو  از ستتال ]در اوتتن[ دور ، بتته بنتتابراون
هتتای قهرآميتز استت. بتته هتتا در اوتتران جنتب ، دوگتتر جنتب 2907ستال 

بينتتی مرحتتوم مهنتتدس بازرگتتان، جبهتته ملتتی دوم کتته  دليتتل همتتان پتتي 
فعتتال بتتود و در واقتت    93-21توضتتيحات  را مفصتتال دادنتتد و در دور   

داشتت، فروخفتت. حتاال اوتن     عهتد    بته هتای آن دوران را  رهبری حرکتت 
هتای  فروخفتن و تی بته دليتل نااميتدی و واستی بتود کته بعتد از ش ستت         

خترداد و غيتر  بتر رهبتران و فعتاالن دستتت داد  بتتود، دوم بتته ختتاطر  20
جبهته ملتی دوم نستبت بته رهبتران اعتتراض        یاون بتود کته تتود  و بدنته    

اوتن   هربتورت  هداشتند که چترا رهبتران در اوتن دور  ستاکت هستتند. بت      
جبهته بتا رهبتران منجتر      یماالفت و وتا اوتن مقاومتت بتين تتود  و بدنته      

شتد بتته اون ته مرحتوم دکتتر مصتتدا از همتان احمتدآباد دستتتور انحتتالل  
جبهتته ملتی دوم را بتادر کترد و توبتتيه کترد بهتتر استت شتما برووتد و 

خواهنتتد، انجتتام دهنتتد. اوتتن   بگذاروتتد متتردم هتتر کتتاری خودشتتان متتی   
 یجبهته ملتی دوم کنتار رفتت و متعاقتب آن جبهته       بود کته  یمهم یحاد ه
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ملتی ستوم اوتن بتار بتا محوروتت نهضتت         یملی سوم تش يل شتد. جبهته  
آزادی کتته حتتاال ]برختتی از فعتتاالن آن[ در حتتال مح وميتتت در زنتتدان     
بودنتتتد و بعضتتتی از فعاالنشتتتان بيتتترون از زنتتتدان بودنتتتد، جامعتتته      

ر و حتتزب فروهتت وتتووهتتا، حتزب ملتتت اوتتران  مرحتتوم دار سوسياليستتت
 مردم  اوران مرحوم ناشب تش يل شد.

تشتت يل شتتد و از همتتان   2929واقتت  جبهتته ملتتی ستتوم از ستتال    در
زمتتان آغتتاز  فعاليتتت، رهبتتران  بازداشتتت شتتدند و آنهتتاوی کتته در اوتتران   
بودنتتد، مح وميتت پيتدا کردنتد و جبهتته در اوتران کتتارو متوقت  شتد و 

، 2907تتتا ستتال  2929-22بتته ختتاره منتقتتل شتتد. دقيقتتا از همتتان ستتال   
بتاالتر از کنفدراستيون کته ستابقه      تتی رهبری مبتارزات ختاره از کشتور ح   

 بيشتری در اروپا و امرو ا داشت، جبهه ملی سوم بود. 
در داختل آغتاز شتد، جنتب  نهضتت       2922دوگری کته از ستال    اتفاا

روحانيت بتود؛ روحانيتت بترای اولتين بتار بعتد از مشتروطيت بته بتحنه          
و مستتاول سياستتی اعتراضتتاتی کتترد. در آغتتاز   آمتتد و نستتبت بتته حتتوادت

هتتای محتتدود و بته قتتولی نهضتتت روحانيتتت تتا حتتدودی دارای خواستتته
اوتالتی و حت  انتاتاب شتدن      هتای نارتجاعی بتود، وعنتی در مقابتل انجمت    

تتر  سترعت رادو تال  ها و اون چيزها حر  داشتند. ولتی اوتن جنتب  بته    زن
متتردم رفتتت و  تتتر و حقتتوا اساستتیشتتد و بتته ]ستتوی[ مستتاول اساستتی 

بته مقابلته مشتا  و شاصتی آقتای خمينتی بتا         2921سرانجام در ستال  
خترداد و   20شا  شا  و رروم حتاکم بتدل شتد کته منجتر بته حتوادت        

نفستی بته   هتم حتوادت بعتدی شتد. پتس وتب نيتروی جدوتد و تتاز           عدب
تتتا آن ستتال از بتتحنه   91متترداد  18آمتتد. اوتتن نيتترو از بعتتد از   بتتحنه

ران غاوتب بتود امتا حتاال تتاز ، پترنفس و پرروحيته        سياسی و مبتارزاتی اوت  
او هم اون بتود کته خصتلت تقليتدی داشتت. وعنتی رهبتری        آمد و ووژگی
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پتذورفت و تتاب  دستتور و فرمتان     را متی  هبیچون و چترای مراجت  متذ   بی
هتای  رهبران مذهبی بود. اوتن خصوبتيت  بتود و نستبت بته ستاور گترو        

ورت بستيار فعتال، او تارگر،    سياسی اون تفاوت را داشتت. ولتی در هتر بت    
هتا بتود و شتب ه    فشان و دارای شتب ه وستيعی در تهتران و شهرستتان    جان

در روستتتاها دنبالتته   یهتتا و حتتت اوتتن جنتتب  در بازارهتتا، ميتتان کاستتب  
داشتتت. وستتعت  از نيروهتتای ملتتی کتته قتتبال در بتتحنه بودنتتد، خيلتتی    

ژگتی  او هتم در جامعته بيشتتر بتود امتا وتب وو      بيشتر بتود. تتا ير گتذاری   
ختترداد و بعتتد از آن   20داشتتت؛ اگرچتته در حرکتتات  متت ال در جروتتان   

بستتيار فعاالنتته و او ارگرانتته و حتتتی همتترا  بتتا قهرمتتانی بتتود، امتتا کمتتتر    
هتتای ای بتتود کتته در جنتب اندوشتتيد  و همتترا  بتتا عقالنيتتت و او تتارگری

 سياسی ضرورت دارد. 
از تشت يل جبهته ملتی اوتران و انتقتال آن بته ختاره از کشتور، در          بعد

درون نيروهتتای ملتتی کتته در داختتل کشتتور بودنتتد هتتم، تحتتوالت مهمتتی   
پيتتدا شتتد. و تتی از اوتتن تحتتوالت کتته خيلتی مهتتم و ا رگتتذار بتتود و تتتا   
حتتدودی مانتتدگار شتتد، پيتتداو  جنتتب  مجاهتتدون بتتود. مجاهتتدون در    

آزادی بودنتتد کتته بعتتد از   تنهضتتواقتت  جوانتتان و دانشتتجووان داختتل   
بته ف تر فترو رفتنتد. چتون در       21و  22ش ست حرکات قتانونی ستالهای   

طتور کته[ گفتتم، انقتالب ووتنتام، انقتالب چتين، کوبتا و         جهان هم ]همتان 
طتورکلی مارکسيستم در جهتان    اونها تتا يراتی در جهتان گذاشتته بتود و بته     

آن شتدند کته    بتر اعتبار و حي يت پيتدا کترد  بتود، جنتب  مجاهتدون هتم       
بتترای علتتم مبتتارز  و بتترای کشتت  تجربيتتات مبتتارزاتی، از مارکسيستتم     

 یاستتتفاد  کننتتد و اوتتن موجتتب شتتد کتته فرهنتت  مارکسيستتمی و مقتتدار  
آن در درون ستتازمان مجاهتتدون کتته وتتب ستتازمان مافتتی،       اتيتتروح

وافتتته بتتود روشتته پيتتدا کنتتد، گرچتته   چرو تتی و بستتيار متتنظم و ستتازمان 
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نداشتتند. در هتر بتورت وجتود وتب چنتين     ریرهبتران اوليته چنتين نظت   
نابستامانی وتا غيرهمرنگتتی در داختتل مجاهتتدون ستتبب شتتد کتته در ستتال  

آن حاد تته کتته بعتتدها بتته کودتتتای درون مجاهتتدون معتترو  شتتد،    2902
. اون حاد ته فقت  حاد ته درون ستازمان مجاهتدون نبتود، وتب        افتدياتفاا ب
رت آن چيتزی  بستيار تتاروای بتود، اوال از جهتت کيفيتت و بتو       یحاد ه

هتتای گراهتتای اول ]بتتود[. بعتتد از استتالم، جنتتب  شتتبيه بتته حرکتتت ملتتی
دوتن بتود کته    ضدعربی در اوران متعدد بتود، از جملته جنتب  بابتب خترم     

کترد کته استالمی و مستلمان استت، بترای همتين در        تا متدتی تظتاهر متی   
کته پيروانتی کستب کترد، نقتاب از       تاروخ متی نووستند کته پتس از متدتی     

و اعتالم کتترد کتته بتتا استتالم و متذهب استتالم و متتذهب   تداشتتچهتر  بر
قتدر استت   اونها ماتال  استت . ماتالفت  بتا اعتراب آن      یها و همهعرب

کتته بتتا متذهب اعتتراب هتم ماالفتت دارد. اوتتن حاد ته هتم کته در درون  
هتای تتاروای و   بتروز پيتدا کترد، روشته     2902سازمان مجاهتدون در ستال   

شتود  وارد آنهتا شتوم، مفصتل متی     اهممقدمات ت وونی داشت که اگتر باتو  
و وقت جناب آقتای محمتدی را خواهتد گرفتت. شتاود ختود اوشتان هتم         

العتين  بتار  و طرفته  در اون مورد بحبت بفرماوند. ]اوتن عمتل[ خيلتی وتب    
او در تتاروخ  اوجاد نشد، نام  کودتتا ]نبتود[، ولتی چيتزی بتود کته شتبيه       

متدتی مردمتی،    یوعنت دوتن دوتد  شتد  بتود.     اوران در ]جنب [ بابتب خترم  
هتتای مستلمان ملتتت اوتتران را، بتته  ملتتت سراستر اوتتران را، وتا نتته، جتتوان 

آميتز را  چيزی دلاوو کنند که متا رهبتری انقتالب و رهبتری جنتب  قهتر      
در اوتتران داروتتم؛ واقعتا هتتم داشتتند، آن موقتت  ستتازمان مجاهتتدون چنتين  

 و یهتای متاد  جاوگاهی در اوران پيدا کترد  بتود و ام انتات و ستيل کمتب     
هتا دوگتر   ام اناتی از طر  متردم بته ستوی آنهتا جتاری شتد  بتود کته آن        

خودشتتان قتتدرت استتتفاد  از آن همتته ام انتتات را نداشتتتند و حتتتی بتته    
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 کردند. های فداوی خل  هم کمب میچروب
هتتر بتتورت، اوتن جنتب  نته فقتت  در داختتل ستتازمان مجاهتدون   بتته

جامعته هتم ای را اوجتاد کترد، بل ته در فضتتای عمتومی   ش ستت و تفرقته 
ای کتته بتتين هتتای گتتا  افراطتتی اوجتتاد کتترد. اوتتن دشتتمنی  العمتتلع تتس

نيروهتتای متتذهبی  وابستتته بتته روحانيتتت وتتا مقلتتدون کتته در اول عتترض   
مبتارز قبتل از انقتالب پيتدا شتد       هتای کردم، بعدها با نيروهای ملی وتا نيرو 

 یهيتتگيتتری شتتد و نيروهتتای تتتاب  روحانيتتت کل و بعتتد از انقتتالب انتقتتام
ا از بتتحنه اجتمتتاعی و سياستتی و قتتدرت بتتر کنتتار و حتتذ       هتتا رآن

کردنتتد، همتته محصتتول آن حرکتتت بتتود. وعنتتی اتفتتاقی کتته در داختتل      
 عتتاالنای را در داختتل مبتتارزان و فستتازمان مجاهتتدون افتتتاد، تاتتم کينتته  
 چشيم. هاو  را میاوران کاشت که هنوز هم ما داروم ميو 

هتتان و در اوتتتران  ستتاله در ج 26وتتا  20 یمجمتتوس در اوتتن دور    در
جوشتت ، نتتتوآوری و پووتتتاوی وجتتود دارد. در اوتتتران جامعتتته بستتتيار  
پوواست. نته فقت  نيروهتای مبتارز عليته رروتم حتاکم، بل ته ختود رروتم           
حتتاکم هتتم فعتتال بتتود. درستتت استتت ]رروتتم حتتاکم[ از دموکراستتی و     

بتود، عتدول کترد  بتود و      زمتان مشروعيت که بتاالخر  قتانون اساستی  آن    
گرفتتت، ]م تتل[ اون تته  ای ختتال  قتتانون بتتورت متتی بستتياری از کارهتت
هتا همته   گيرند ، طترا ، نتاهر و همته چيتز بتود و اوتن      شا  شا  تصميم

هتتا ح اوتتت از ختتال  قتتانون اساستتی آن زمتتان بتتود، ولتتی ختتوب اوتتن  
فعاليتتت و جنتتب و جتتوو ختتود حاکميتتت بتترای حراستتت و حفتت  و    

 . کندبقای خودو می
حاکميتتت، جامعتته هتتم در عتين حتتال در همتتين جوشتت  و فعاليتتت   

خواستت  ت ييراتی کرد. به اوتن معنتا کته در ا تر اهتدا  حاکميتت کته متی        
هتای  خودو را به عنوان وتب نظتام الگتو در جهتان معرفتی کنتد، فعاليتت       



 اهمیت مبارزات: مهندس سحابی  06

 

 06وتا  00تتا  22بتنعتی و اقتصتتادی توستعه پيتدا کترد. در دور  ستالهای    
 رشتتد کترد کتته حتتی در جهتتان آن روز دربتد 26بتتنعت اوتتران ستتاليانه 

ستابقه بتود. بته جتز ]برختی[ کشتورها، ماصوبتا کشتور شتوروی کته           بی
او سترعت رشتدو خيلتی زوتاد     ستاله هتای پتن   در زمان استالين با برنامته 

ستابقه بتود و همتين باعتث غترور بيشتتر و ادعاهتای        بود، اون ]رشتد[ بتی  
در ستال رشتد    دربتد  26بيشتر رروم حتاکم شتد  بتود. بتنعت در اوتران      

مهتم بتود. ولتي ن ابعتاد دوگتر توستعه تحقت  پيتدا          کرد  بود، اوتن خيلتی  
ن تترد. وعنتتی متتراد  بتتا رشتتد بتتنعت، نيروهتتای کتتاردان، کارشتتناس،     

کتترد ، فنتتی و ت نتوکرات در جامعته جاوگتا  پيتدا کردنتد و فعتال   تحصتيل 
رفتت، وعنتی ستاختار    شتان هتم روز بته روز بتاال متی     شدند و نسبت عددی

ای جدوتد کته سياستی نيستتند امتا      کرد. اوتن نيروهت  اوران ت يير می ماعیاجت
نفتس، بتاحب تجربته، بتاحب ت نولتوری و علتم بودنتد،    نيروهتای تتاز   

کتاربرد زوتادی هتم در جامعته داشتتتند و اشتت ال هتتم زوتاد براوشتان پيتدا   
هتاوی هتم داشتتند و    شد  بود. اون نيروهتای جدوتد ادعاهتاوی وتا خواستت     

ياستتی هتتي  تحمتتل کننتتد کتته در جامعتته از نظتتر س  تندتوانستتدوگتتر نمتتی
خواهتد از جانتب عمتل کنتد و     تصور شتوند و هرچته دستتگا  حتاکم متی     

هتتا هتتي  نقشتتی نداشتته باشتتند. بتته اوتتن جهتتت بتتود کتته در حرکتتات   آن
بته بعتد کته در ا تر فشتار امرو تا دولتت مجبتور شتد فضتتای          06ستالهای  

قتتدوم ام تتان  یسياستتی را وتتب مقتتدار بتتاز کنتتد و بتته نيروهتتای سياستت   
بدهتد، اوتن نيروهتای جدوتد اجتمتاعی کته البتته         فعاليت و ام ان روآمتدن 

سياسی نبودند، سياسی شتدند و بته طتر  خواستتن حقتوا خودشتان کته        
هتا استت، حرکتت    روتزی هتا و برنامته  هتا، طراحتی  گيتری حضور در تصميم

کردنتد و بته آن نيروهتای کلتی ماتال  رروتم کته تمتام نيروهتای قبتتل از         
 ند. انقالب بودند و مبارز با رروم بودن، پيوست
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بتته بعتتد همتته روو تترد برانتتدازی رروتتم را ]دنبتتال[      21ستتالهای  از
 یاکردنتد. اوتتن مجموعتته فضتتاوی را اوجتاد کترد کته بستتيار فضتتای آمتتاد  

در  06بتترای انقتتالب و شتتورو همگتتانی بتتود کتته مقتتدمان  از ستتال     
اوه   07حتتوادت قتتم و تبروتتز شتتروس شتتد و مرتبتتا اوه گرفتتت. در ستتال  

بتين اوتن دو گترو  کته عترض       تفتاوت  07ل بيشتر گرفت و درست در سا
کتردم ]مشتا  شتد[. وتتب دستته پيتروان روحانيتت بودنتد، وعنتتی اهتتل 
تقليتتد کتته بستتيار پرشتتور، پرحرکتتت و فعتتال بودنتتد ولتتي ن اهتتل تقليتتد   

ستهردند. حتاال رهبتران متذهبی     بودند و خودشان را به رهبتران متذهبی متی   
و  هتتم روحانيتتت. وتتب گتتر   یوتتا مراجتت  هستتتند وتتا مجموعتته کليتته    

هتتتاوی م تتل نهضتتتت آزادی، جبهتتته ملتتتی، گتترو  خداپرستتتتان  گتتترو 
سوسياليستتت کتته آن موقتت ، همتتان اواوتتل انقتتالب بتته جنتتب  جامتتا و     
جنتتب  مستلمانان مبتتارز تبتتدول شتتد، حتتزب متتردم اوتتران، حتتزب ملتتت   

هتتای متتذهبی جدوتتد بتتا روحانيتتت  اوتتران ]و...[ بودنتتد. بتتين اوتتن گتترو  
هتا از مقتدمات   تفتاوت  وتن هتور ا هتاوی وجتود داشتت و بتروز و ه    تفتاوت 

انقالب آغاز شد و بعد از انقتالب بته حتواد ی منجتر شتد کته بعتدا طتر          
 وب جنا  در اوران شد.  یخواهد شد و منجر به حاکميت مطلقه

ماتصتر و معتر  حتوادت قبتل از      یهر بورت اوتن وتب کارنامته    به
ادامتته  2907شتود و تتتا ستال آغتاز متتی 2921انقتالب استتت کتته از ستتال 

اوتن دو جنتا ، وعنتتی وتب جنتا  تتاب  روحانيتت، و تی هتم   07دارد. در 
گيرنتد  هاوی م تل جنتب  قهرآميتز هتم قترار متی      جنا  ملی که در آن جنا 

ای بتتا  اعالميتته 2907شتتهروور   6در  دی]حضتتور داشتتتند[. نهضتتت آزا  
گيتتری نهتتاوی و در واقتت  موضتت   یامضتتای نهضتتت آزادی داد کتته بيانيتته 

ماتتال  رروتتم استتت و در آن اعالميتته کتته بتته    نهتتاوی نيروهتتای مردمتتی 
سنگر به ستنگر معترو  بتود، طتر  شتد  بتود کته امتروز  بتين           یاعالميه
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اوتتن  ،حضتترت وتتب اختتتال  هستتتميليتتون اورانتتی و شتتا  اعلتتی 90
شتود مگتر اون ته و تی از اوتن دو کنتار برونتد. چتون   اختتال  حتل نمتی 

، شتا  شتا    تپتذور نيست  ميليتون اورانتی عملتی و ام تان     90کنار رفتتن  
 یباوتد کنتار بترود، وعنتی دوگتر آن روز اعتالم علنتی شتد. بنتابراون همتته

کنندگان که از اوتن بته بعتد وارد بتحنه شتدند، در واقت  بتا اوتد  و         جنب 
هتاوی کته   نفی وجتود شتا ، وارد شتدند. بته ستبب همتان ووژگتی        ض با مو

 تتر وهتتا خيلتی دا گفتتم در جنتتب  پيتروان روحانيتت وجتود داشتت آن
هتا[ کنتار رفتتن شتا  شتا       تندتر بحنه را به انقالب تبتدول کردنتد. ]آن  

را بتته وارگتتونی رروتتم و انقتتالب تبتتدول کردنتتد کتته بعتتدها نتتتاو          
ستال آن نتتاو  هنتوز     95بتاری داد کته هنتوز هتم بعتد از گذشتت       مصيبت

جبران نشد  استت. وعنتی کشتور و ممل تت، هنتوز دوگتر ممل تت نشتد ،         
و اجراوتی مشتا ، معتين و  تابتی نشتد ، بته       کشور باحب نظتام اداری  

 دوران انقالب که برسيم به اون موضوعات خواهيم پرداخت. 



 
 
 
 
تش ر از آقای مهندس ستحابی و خستته نباشتيد بته اوشتان، ت ته دوم        با

بتود را پشتت ستر     93-21گيتروم. پنجمتين فتراز کته فتراز      جلسه را پی می
را در بتر   05تتا   25 یگذاشتيم و وارد ششمين فراز شدوم؛ فراز ششتم دهته  

گيرد. درست است که متصل به انقالب است اما خودو وب دوران ووژ  می
های خا  خودو را دارد. با هم مرور مندیقوانين و قانون اعد،قواست که 
ساله پيشوازی بود و ميدانی بود برای تمرون 9، دوران کوتا  93-21کردوم که 

در آن ميدان تمرون، نسل جدود با وب  93-21نيروهای نوپدود جامعه اوران. 
 هایرگیبزای برای استاوان ترکاندن و سال عربه 11ميانگين سنی کمتر از 

تتر از  بعدی پيدا کرد و کمب کرد به اون که در غليان دوران  بستيار پرغل تل  
طتور کته آقتای مهنتدس ستحابی      دوران قبلی، نشو و نما داشته باشد. همتان 

تتر از همته   توضيح دادند، دوران، دوران  شور و آرمتان و خجستتگی و مهتم   
ردارد، در متدار ت ييتر   دوران باربردار است. نسلی آمد  بود، بنا بود که باری ب

کترد، ادعتاوی داشتت. بته قتول      زد و برفا به مدار تفسير اکتفتا نمتی  گام می
گيرهای قدوم ادعای کشتی کرد، منتهی در حد قد و قوار  خودو کته  کشتی

حاال آقای دکتر محمدی توضيح خواهند داد. در نظر اول اون طتور در ذهتن   
با ادبيات امروز، نسل تيتر   هراهامتبادر می شود که آن نسل، نسل حسی بود؛ 

و ترقه بود و خيلی کيفيت نداشت، در حالی کته ووژگتی آن دور  کته حتاال     
بحبت خواهد شد، تقدم اود ، تقدم اندوشه و تقدم تئوری است. اون خيلتی  
مهم است که وب جروانی که ابال مشی آن مشی مستلحانه استت، بته قتول     

استراتژی اطراا کند، اون اهميتت   وگا  تئوری سال در منزل 25آقای مي می 
 داشت.



 
 
 
 

گرگانی هستند که محترم جلسه امروز ما آقای دکتر محمد محمدی مهمان
با توجه به سير تجربی که خودشان دارند، اون بحث را توضيح خواهنتد داد.  

وا و علتوم  در شتهر گرگتان، ورودی بته دانشت د  حقت      2911اوشان متولد 
به سازمان مجاهدون انقالب  26و  20سياسی دانشگا  تهران، ورودی سالهای 

هستتند. بعتد از انقتالب     06اسالمی و جداشد  از همتان ستازمان در ستال    
اقتصتاد و بعتدا حقتوا و متدوروت دانشتگا  عالمته        یفرهنگی در دانش د 

ن را در تحصيالتشتا  75 یطباطباوی بته تتدروس اشتت ال داشتتند و در دهته     
انگلستان ت ميل کردنتد و تعميت  کردنتد و بتا دستت پتر  علمتی بته اوتران          

. ووژگی اوشان اون است که در دورانی کته کمتتر کستی در حتوز      ندبازگشت
کنتد، اوشتان اوتن کتار را کردنتد و در      های علمی  خودو تبحر و تعم  متی 

رسی حقوا حقوا  عالمه از اساتيد مو ر هستند و در بنيانگذاری ک یدانش د 
 دتواننت ای اوفا کردند. اوشتان متی  حقوا عالمه، نق  ووژ  یبشر در دانش د 

شاهد مناسب و بادقی برای دوران موردنظر  جلسه امروز باشند. آقای دکتتر  
دقيقته بترای طتر  بحتث      75تتا   65دهند از وقتی بتين  محمدی ترجيح می

د بود که دوستان هاوی خواهندقيقه هم پاساگوی پرس  95استفاد  ب نند و 
 حاضر در جم  خواهند داشت 

 



 
 
 
 
ضمن عرض  ستالم ختدمت شتما حضتار محتترم، متن ستعی ختواهم          

کرد بح ی را کته از نظتر ختودم بستيار بستيار ستنگين و مشت ل استت، در         
هر  هرفيت و ذهتن ختودم براوتتان توضتيح بتدهم. واقعيتت اوتن استت         

شتدت پيييتد  استت و بته قتول ختود مرحتوم        هتا بته  س بحتث که اوتن نتو  
هتا، بحتث متادر    اوتن بحتث   ،نژاد که موسس سازمان مجاهتدون بتود  حني 

او گتردد، وتب گوشته   بحتث بته فلستفه بتر متی      یاست، وعنی وب گوشته 
او بته علتوم   او بته تتاروخ و وتب گوشته    شناستی، وتب گوشته   به جامعته 
ستت. بته همتين ختاطر هتم      خورد، وعنی بحتث بستيار پيييتد  ا   سياسی می

متتن خيلتتی ماوتتل هستتتم کتته جاوگتتا  ختتودم را در آن دور  بتته عنتتوان     
ستاله بتودم،  12کته وارد ستازمان شتتدم و  27وتا  26در ستال  کتهجتوانی 

]مشا  کنم[؛ عرض کتنم کته متن جتزو موسستين ستازمان نبتودم بل ته         
عضتو شتدم و مستاولی داشتتم کته حتاال ختدمتتان         26بعدا وعنی ]در سال[ 

 کنم. میعرض 
طتوری کته حتاال اشتار  فرمودنتد، بحتث وتب        طور طبيعتی همتان  به اما

مبانی نظری دارد کته ]اگتر[ متن مبتانی نظتری را خيلتی خالبته ختدمتتان         
عرض کنم، قادر خواهيم بتود، آن را ارزوتابی کنتيم. بته عبتارت دوگتر اگتر        

تتتوانيم بتتا نباشتتد، متتا نمتتی بترای عمتتل اجتمتتاعی مالکتتی بتترای ارزوتتابی 
برستيم؛ مت ال اگتر انتاابتات مجلتس هشتتم بته معنتی           ب بته توافت  مااط

موفقيت وتب حتزب باشتد و هترکس کته توانستت وارد انتاابتات بشتود،         
شتتود گفتتت  او درستتت بتتود ، ختتوب متتی  دليتتل بشتتودکه استتتراتژی  

چه کسی درستت و استتراتژی چته کستی غلت  استت. بنتابراون         استراتژی
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مهتم استت. متن گتا  اوتن       هتای متا اول  هتا و متال   چشم اندازها، نگترو 
کتتنم کتته معمتتوال در  اتتتاا عمتتل جراحتتی را   طتتوری تفستتير عتترض متتی 

کستی وارد نشتود، بعتد هترکس در     گوونتد کته هتي    بندد و پزش ان متی می
گيتترد، بتا دقتت تمتام باوتتد وتب وتب مستتاول را جتای ختودو قتترار متی
خواهنتد پوستت را پتتار  کننتد و پتنس بگذارنتد و     ]پتي  ببرنتد[ مت ال متتی   

خواهنتد رود  را پتار  کننتد و جتدا کننتد      بعتد مت ال متی    لهنند و مرحجدا ک
العتاد  دستت بته وتب بات  حستاس       تا قادر باشتند بتا وتب تمرکتز فتوا     

تتر  هتا، بتدها بتار پيييتد     بدن بزنند. ادعای بند  اون است کته اوتن بحتث   
از وب عمل جراحتی قلتب استت و واقعتا پيييتد  استت. واقعتا پارامترهتا         

کنتد، بستتيار زوتاد دخالتت متتی هتاو گيتتریر انتداز هتاوی کته دو متتال 
ختواهم بحت م   است. خوب به همتين ختاطر متن عترض کتردم اجتاز  متی       

را در چنتتد قستتمت عتترض کتتنم؛ قستتمت اول مقتتدماتی دارم کتته آن       
گتتتووم. در قستتتمت دوم وارد استتتتراتژی و  مقتتتدمات را ختتتدمتتان متتتی

کتتنم شتتوم و در قستتمت ستتوم ستتعی متتی متتی 05تتتا  25مشتتی دهتتهختت 
در آن زمتتان و االن هستتت را براوتتتان توضتتيح بتتدهم و      هنقتتدهاوی کتت 

 گيری کنم. نتيجه
از بحتتث اول، مقدمتته؛ اول همتتانطوری کتته آقتتای بتتابر فرمودنتتد   امتتا

چتون متتن بتته ابتطال  حقتوا بشتتری هستتم، وتب توضتيحی در متتورد  
فرماوشتتات مهنتتدس دارم. جنتتاب مهنتتدس وتتب تعبيتتری فرمودنتتد کتته     

ستتت، منظتتور اوشتتان همتتين استتت کتته االن    زاد  نيحقتتوا بشتتر حتتالل 
گيترد  هتای سياستی قترار متی    فرمودند، وعنی حقوا بشری کته ابتزار بتازی   

داننتتد کته حقتوا بشتتر در جنت  دوم جهتانی در وگرنته بهتتر از متن متی
ستتازمان ملتتل مطتر  شتتد و اوتتن شتتعارها ]توستت [ بستتياری از متف ترون  

شتتد و بعتتد بتته درجته وتتب دنيتا از بعتتد از انقتتالب کبيتر فرانسته مطتر   
 ترتيب وب اعالميه شد. 
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بتته حضتورتان کتته جنتاب مهنتدس ستحابی کته بستيار مستل      عرضتم 
هتتای هتتا و نمونتتهبستتيار ختتوبی هتتم دارنتتد، زمينتته   یهستتتند و حافظتته

سازمان ]مجاهدون[ را ذکتر کردنتد. متا در هتر بح تی اجبتارا باوتد وارد آن        
. وتتب عتتد  زمتتان بشتتووم و شتتراو  تتتاروخ آن زمتتان را در نظتتر بگيتتروم  

بتود آقتای مهنتدس فرمودنتد، امتا متن      طتتر عتواملی را کته در آن زمتان م   
ختواهم بگتووم کته طبيعتت     متی کته آن عوامتل را عترض کتنم،     قبل از اوتن 

کتار  ستازمان از هتم تف يتب شتد        یبحث ما چيستت؛ سته محتور  عمتد     
هتای[ تئوروتب بتود    بينتی و ]بحتث  هتای مربتوط بته جهتان    بود، و ی بحث
امتروز  اوتدئولوری گفتنتد اوتدئولوری بته معنتای نظتری؛   متی کته آن موقت   

معنتتاو  بيشتتتر وتتب نتتوس تعصتتب و وابستتتگی استتت، امتتا آن موقتت        
بينتی بتود، شتناخت    اودئولوری به معنای نظری بتود. پتس تئتوری و جهتان    

بتتود، اقتصتتاد بتتود، بحتتث تئتتوری  تشت يالت بتتود و تحليتتل تتتاروخ بتتود.   
ار بستيار ستنگينی هتم رووت      ها هرکدام وتب بحتث مستتقل بتود و کت     اون

موضتتوس بحتتث متتن نيستتت. باتت  دوم  کتتار ستتازمان،     بتتود کتته حتتاال 
هتتای مربتتوط بتته استتتراتژی بتتود، استتتراتژی وعنتتی چتته  وعنتتی      بحتتث
حتل مبتارزاتی را باوتد  مشتی، وعنتتی اوتن کتته وتب تشتت يالت چته را     خت  

انتاتتاب ب نتتد. باتت  ستتوم، باتت  مربتتوط بتته تشتت يالت و کادرهتتا و   
االن وارد  اود کته آن هتم بحتث بستيار مفصتلی استت. مت       مساول کادرهتا بت  
کتته نظروتتات ستازمان در متورد مستتاول شتتووم. وعنتی اوتتنبحتث اول نمتتی

بينتتی، اقتصتتاد، تئتتوری تشتت يالت و... چتته ف تری ]م تل[ ستتازمان، جهتتان
بود، اونها بحتث االن متا نيستت. بحتث ستوم هتم کته بحتث تشت يالت و          

يم. متن متناستب بتا آنيته از     کنت مساول تشت يالت بتود را بتاز بحتث نمتی     
آقتتای بتتابر شتتنيدم و امتتروز هتتم احستتاس کتتردم همتتين مستتاله هستتت،  

 05و  25مشتتی ستتازمان در دهتتته  وارد تئتتوری، وتتا استتتراتژی و ختت    
او مشتی و ماهيتت نظتری   ختواهم اول ختودِ خت    شوم. امتا اجتاز  متی   می
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 را عرض کنم. 
از آن، هتای متتا از آن زمتتان و قبتتل متدعی هستتتم و تتی از فاجعته متن

مشتی،  گتوويم خت   اعتنتاوی بته آن استت؛ متا وقتتی متی      همين مساله و بتی 
متدتی استت کته هتر حتزب، هتای درازحتلروتزی و را منظتور متا برنامته

کنتتد. اولتتين تشتت يالت و جامعتته وتتا دولتتتی بتترای ختتودو تتتدوون متتی  
کتتامال کارشناستی، تاصصتتی و  یوز هتتا حتموضتوس اوتن استتت کتته اوتن
ن، اعتقتتاد، قطعيتتت و مقتتدس بتتودن نيستتت.  نظتتری ]استتت[، بحتتث اومتتا 

گوويم رابطته بتا آمرو تا را داشتته باشتيم وتا نته،        وعنی ما وقتی به فرض می
به اتحادوه اروپا بهيونتدوم وتا نته، در متورد بتلح خاورميانته چته موضتعی         

هتتا نيستت. اوتن متانهتای نظتری استت، موضتوس اوبگيتروم، اونهتتا بحتث
هتتای مشتتورتی استتت،  بحتتثمستتاول امتتور جامعتته استتت. امتتور جامعتته   

گتوويم  . وقتتی متی  ستت يکارشناسی استت، نقدپتذور استت و مقتدس هتم ن     
ابول، حتوز  اومتان استت؛ اومتان بته ختدا، اومتان بته قيامتت، اومتان بته            
قرآن، اونجا حوز  ابول استت. امتا امتور جامعته، مستاول نظتری هستتند و        

ز  آن جاوی پتي  آمتد  استت کته امتور جامعته را وارد حتو        وام فاجعه ج
 یانتتد. اوتتن کتته االن برنامتته  ابتتول کتترد  استتت و اومتتان بتته آن آورد    

مشتی وتب حتزب چته     متان چته باشتد، اوتن کته متا االن در خت        اقتصادی
هتا مستاول نظتری استت و امتروز مم تن استت        حلی اتاتاذ کنتيم، اوتن   را 

اشتتبا  کتردم، غلت  بتود. متا االن در       بگوويتد بگوويد ]با آن[ متوافقم، فتردا   
هم که هنوز استت ستر مستاله جنت  اگتر کستی نظتر ماتال           اوران هنوز

داشتته باشتتد ]... [. جنتاب مهنتتدس متا در خدمتشتتان بتودوم، مجلتتس اول 
بعد از فتح فاو، بعتد از فتتح خرمشتهر بتا اوشتان رفتتيم بتا آقتای هاشتمی          

هتم هستت، چته بهتتر      یگتر [ بتحبت کتردوم کته بابتا نظتر دو     ی]رفسنجان
ن نيتد، بعتد متا متتهم شتدوم کته شتما بتا          کار را تمام ب نيتد، اقتدام  دوگتر   

کنيتتد کتته گتتووی جتتزو مقدستتات استتت. البتتته    چيزهتتاوی ماالفتتت متتی 
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جتا آقتتای هاشتمی بته متا گفتتت بعضتی از دوستتان متتا در شتورای همتان
عالی دفاس هم نظرشتان همتين استت. اوتن کته االن بجنگتيم، بتلح کنتيم،         

کارشناستی   کنيم، با قطعنامته چته کتار کنتيم و... وتب بحتث نظتری         اکر مذ
متتذهب و اومتتان نيستتت. هرگونتته تعصتتب در    یاستتت و ابتتال حتتوز  

گونته مستتاول چته فجتتاوعی کته در طتتول تتاروخ نيافروتد  استتت. لتتذا  اوتن
تترون رهبتران سياستی، شتما حضترت علتی رانگتا  کنيتد، حضترت          بادا

قَبتلَ   یداروتد از متن ب نيتد، سَتلون     یگووتد هتر ستوال   علی از آن طر  متی 
طلحته و زبيتر موضت  بگيتترد،     یخواهتتد جلتو امتا وقتتی متی    ،یاَن تَفقِتدون 

گووتد آن قتدر ف تر کتردم، آنقتدر ف تر کتردم از ختواب شتب افتتادم،           می
خواهيتد  گووتد هرچته متی   چه کار کنم با طلحه و زبير  وعنی علتی کته متی   

خواهتتد جلتتوی دو نفتتر از رهبتتران جامعتته   از متتن بهرستتيد، وقتتتی متتی  
گووتتد از م برخوردارنتتد، متتیختتودو قتترار بگيتترد کتته از محبوبيتتت هتت  

خواب شب افتادم وَقَْد َقلَّْبُت هتَذا الْتمَمَْر َبطْنَتُه َوَههْترَُ  حَتَّتی مََنعَنِتی النَّتْوَم ،        
آوتد مستاله را اومتانی کنتد و بگووتد      کتار کتنم  دوگتر نمتی    من با اونها چته 

استت. پتس اوتن وتب ن تته حستاس و مهتم         متين اومان دارم و حتما هم ه
 است. 
زنتم بتا تمتام ذرات وجتودم لحظته بته       هتا را متی  اوتن حتر    وقتی من

آورم و مستاولی کته پتي  آمتد و االن     هتا را بته ختاطر متی    لحظه اون حر 
کتنم کته واقعتا باشتی از مستاله در حتوز  بحتث نظتری         بينم و ف ر میمی

نتژاد وتتب و ف تری ماستتت. متتا در آنجتتا مشتت ل داروتتم. مرحتتوم حنيتت   
جنتاب بتابر اشتار  کردنتد و متن وتب        کته  کترد حرفی را خيلی ت رار می

گفتتت و تتی از بزرگتتترون  بتته وتتب ختتدمتتان توضتتيح ختتواهم داد. متتی   
اوتم. متا   مش الت در کار سياست اوتن استت کته سياستت را ستاد  گرفتته      

اوتم. قضتيه را جتتدی نگترفتيم و همتين مبتارز  را ستتطحی  و ستتاد  کترد 
يتروم، بتاز   شود که نتتوانيم، تتاز  اگتر همته را هتم جتدی بگ      هم موجب می
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تترون استت برستيم. اوتن     هم معلوم نيست که بتوانيم بته آنيته کته درستت    
قدر داستان هرو  و پيييتد  استت. ن تته اولتم اوتن بتود کته متا طبيعتت          

 بح مان چه بح ی است.
از اورادهاوی که وجتود داشتت، االن هتم هستت، ]اوتن استت کته[         و ی

نظتر و گتا    من شاهد هستتم در مطبوعتات از طتر  افتراد بستيار بتاحب      
 متف ر موردنظر ما از منظر نظری سر  اون چيزها سوتفاهم هست:

خواستتتند انقتتالب کننتتد،  تصتتور شتتد  استتت کتته انقالبيتتون متتی   اول،
ای را ترور کنند و خودشتان ستر کتار بياونتد. الجترم ابتطال  غلطتی        عد 

ای گووند عمتل  انقالبتیع عمتل انقالبتی وعنتی عملتی کته عتد         جا افتاد  می
تناستب بتا   نتد بتدون محاستبه شتراو  تتاروای، وتب حرکتت بتی        خواهمی

ای جتور نبتود، ابتال قترار نبتود عتد   ابتال اوتن  نتد؛ شتراو  را انجتام بده 
ای را تتترور کننتتد و خودشتتان بتته قتتدرت برستتند. ابتتال     بياونتتد، عتتد  

موقت  اوتن بتود کته متا عمرمتان        حتر  آن  یهمينين حرفتی نبتود. همته   
عمتر وتب چروتب شتهری حتداک ر      حداک رش  ما  وا هشتت متا  استت ب   

رووتم و متی بتين ( متا از شت  متا  استت، خيلتی زوتاد بشتتود هشتت متا     
مستلحانه را شتتروس   یهتاوی کته آمدنتد مبتارز    متانيم. قترار نبتود اوتن   نمتی 

کردنتتد، خودشتتان بتته قتتدرت برستتند. وتتب ن تتته عترض کتتنم، ناگزوروتتد   
وم گتووم باوتد بگتو   طورجدی توجه کنيتد کته متن هتر بح تی را کته متی       به

کتنم قترار نبتود ]بته قتدرت      کدام زمان و کدام تاروخ، متن کته عترض متی    
کتته  09گتتووم. بعتتد از ستتال  را متتی 02[، دارم تتتا قبتتل از ستتال  دبرستتن

[ رو و رهبتتتتری  ستتتتازمان آمدنتتتتد و داستتتتتان   یهوتتتتستتتتازمان، ]ال
شدنشتان را مطتر  کردنتتد و ترورهتا ادامته پيتدا کترد، باوتد آن    مارکسيستم 

عضتو ستازمان    26-27ن بته عنتوان کستی کته ستال      داستان را جدا کرد. مت 
کتتنم، متتا شتتدم و تعليمتتات ستتازمان رادوتتدم، اونجتتا بتته شتتما عتترض متتی 

هتتای نظتتری کتردوم، بتدها ستاعتع جتوری گفتته بتتدها ستتاعت بحتث
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ای وتب ُکلتت گذاشتتند تتوی جيبشتان و وتب نارنجتب        شود کته عتد   می
تعبيتر   هم گذاشتند ب لشان، وتب قتر  هتم گذاشتتند زوتر زبانشتان و بته       

بتازی؛ ابتال اونطتتور نبتود. احمتد رضتاوی جنتاب بتتابر افتادنتتد بتته ترقتته
ستر بحتث   شتب، وتب   25متا، از ستاعت هشتت بتبح تتا       یآمد خانته می
دربتد   15دربتد کتار تئوروتب،     85کتردوم. شتعار آن زمتان اوتن بتود      می

کار نظامی، نظامی هتم نته تترور؛ نظتامی وعنتی اوتن کته متن بتروم جتودو           
نتدازی وتاد بگيتترم، ورزوتد  باشتتم، بتتوانم عمتتل مناستب  وتاد بگيتترم، تيرا

انجتام بتدهم. ابتال بته اوتن معنتا نبتود. بته          دونظتامی را در شتراو  ختو   
همتتين ختتاطر دوستتتانی کتته ابتتطال  انقالبتتی را در برابتتر ابتتطال        

برنتد، اگتر منظورشتان از انقالبتی، تئتتوری ستتازمان ابتالحی بتته کتار متتی
کننتد. شتعار   ، بستيار اشتتبا  متی   های فداوی خلت  استت  مجاهدون و چروب

کنتيم   متا چته کتار متی     وعنتی ای. چه بود  جنب  مسلحانه درازمدت تتود  
گذارنتد بتتداومان بته کستتی برستتد، متتا  گذارنتتد حتتر  بتزنيم، نمتتینمتی

گتذاروم ستر  وتب گلولته و بته قتول مرحتوم احمتد         آويم بداومان را میمی
خيزنتدع انقتالب   کنتيم. هتد  چيستت  متردم بر    رضاوی تبليغ مسلحانه متی 
را  تتتتاکننتتد. کود کننتتد، انقتتالب را متتردم متتتی  را کتته انقالبيتتون نمتتی  

 255نفتر،   155نفتر،   255کننتد. اگتر قترار بتود کته بشتود       ها متی کودتاچی
توانستتند بياونتد انقتالب    نفتری متی   255نفر بياونتد انقتالب کننتد کته هتر      

ن تصتور  توانستتند گترو  تشت يل بدهنتد و انقتالب کننتد. اوت       کنند. همه می
کته جنتتب  مستلحانه آمتد  بتتود کته قتدرت سياستی را بگيترد و ختودو 

در جروتان   02را ت يير بدهد، کتامال غلت  استت. بنتد  تتا قبتل از        يزهمه چ
هتا را  ام. تمتام بحتث  هتای مفصتل ستازمان بتود     هتا و بحتث  رواب  و گفته
ام، جتتزو کادرهتتاوی بتتودم کتته بيتته هتتا بتته شتتوخی بتته متتن   هتتم گرفتتته

، وعنتی کستی کته بته بحتث نظتری بيشتتر ت يته         «د اودئولوریمم»گفتند می
چنتتين حرفتتی نبتتود ، چنتتين قتتراری نبتتود،      بتتالکنتتد. بنتتابراون ا متتی
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رووتتم نگتری نبتتود کته کستتی ف تتر کنتد، متتا متتیاندوشتی و ستطحیستاد 
گفتت ]جمتال   نتژاد را هميشته متی   گيروم. خدا بيتامرزد حنيت   قدرت را می

ختتورد، ختتان آمتتد  غصتته متتیعبدال[نابتتر بتترای چتته نشستتته اوتن قتتدر  
هتای  تتوی کابتار    مقدرت را از باال گرفته، دل  خون استت کته چترا مترد    

چنتد نفتر    23درد از مساول فلستطين هستتند، معلتوم استت. ستال      قاهر  بی
تتوانيم شتا  را تترور کنتيم،     کته متا متی    پيشنهاد کردنتد بته مرحتوم حنيت     

ت متا  نقتالب استت  حتاال استم  ا  رضای آن موق  ت  گفتند توی خيابان شا 
و تی   د،تتوانيم شتا  را بتزنيم، حنيت  گفتت ختوب حتاال شتا  را زدوت         می

شود، مگر مشت ل متا اوتن استت کته شتا  بترود  شتا          آود شا  میدوگر می
جامعته و   یرفت، اگر شما هتد  را کته تحتول متردم و انقتالب از قاعتد       

هتا  شتود کته ابتال اوتن حتر      ت يير جامعه بگيروتد، آن موقت  معلتوم متی    
ای را تترور کننتد و خودشتان    انتد، عتد   ای آمتد  نبود  است. اوتن کته عتد    

 است.[ یقدرت برسند ]تصور غلط بههم 
ام کته اخيترا دوبتار  سوستن     شتود و متن دوتد    دوم کته گفتته متی    ن ته

بتته اوتتن حتتر    یاشتتروعتی، دختتتر آقتتای مرحتتوم شتتروعتی در مصتتاحبه  
تقتد بته کتار فرهنگتی     ای معاستناد کردند که تلقی اون استت کته وتب عتد     

بر  بودند و وب عد  هم معتقتد بته کتار نظتامی بتر  بودنتد. ستازمان        
بتر  ب نتد، اوتن هتم بتاز ستوتفاهم استت؛         میخواسته فق  کتار نظتا  می

شعور موجود در ذهتن دوستتان در آن موقت  اوتن نبتود. ستازمان سته نتوس         
کادر داشتت؛کادر اول عضتو، عضتوها هتم دو دستته بودنتد؛ بته نتام کتادر           

بينتی و بحتث نظتری ببينتد، کتار      جانبه؛کادری که همه تعليمتات جهتان  همه
عملتتی نظتتامی و سياستتی داشتتته باشتتد و آدم نظتتامی باشتتد. هتتد         

جانبته بشتود، حنيت  کتادر همته      تش يالت اون بتود کته وتب کتادر، همته     
هاوشتتان اقتضتتا شتتد. وتب عتتد  هتم بودنتد کتته ووژگتتی جانبته تلقتی متتی

کننتد، مت ال بيشتتر عنصتر سياستی بودنتد        کرد که تا حتدی بيشتتر کتار   نمی
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کتته آن تعليمتتات را نبينتتد، ولتتی وتتا بيشتتر عنصتتر نظتامی بودنتتد، نتته اوتتن 
جانبتته بتتود. دو، ستتمهات؛  ستتازمان در درجتته اول کادرهتتای همتته  د هتت

ستمهات کستانی بودنتد کته فربتتت و ام تان کتار نداشتتند، فتردی معلتتم 
کترد، ستازمان بترای    یبود، بازاری بتود، بقتال بتود، راننتد  بتود، وقتت نمت       

گذاشتتت، تعليمتتاتی کتته نتته بتته گستتتردگی آن   اونهتتا تعليمتتات ووتتژ  متتی 
خبتتر باشتتند. ستتوم هتتم نتته اون تته اونهتتا بتی د،جانبتته باشتتکادرهتتای همته

هتتای مهتتم زمتتان م تتل مرحتتوم بازرگتتان،  هتتا بودنتتد، وعنتتی چهتتر  قطتتب
گذاشتتتند. تعبيتتر هتتای ووتتژ  متتیمرحتتوم طالقتتانی کتته بتترای اونهتتا وقتتت 

گفتتت متتا هتتزار ستتاعت وقتتت بتترای  م حنيت  هتتم اوتتن بتتود متتی مرحتتو
[ در بزنتتد ]ضتترگتتذاروم ، طالقتتانی وتتب دقيقتته حتتر  متتی طالقتتانی متتی
تتوانيم  هتاوی کته متی   شتود هتزار برابتر. پتس متا بترای چهتر        ساعت ما می

 گذاروم. داشته باشيم، وقت می
از دوستتتان شتتاود آن ختتاطراتی کتته متتن از مرحتتوم طالقتتانی     بعضتتی

بتار بترای متن ت ترار کترد آقتای        25اند؛ طالقانی در زنتدان  گفتم را خواند 
کترد. متن حتاال    او را بتا متن قطت  نمتی    محمدی ای کتاو حنيت  رابطته   

کتنم، بارهتا عتترض کتردم، دور  اول ختتدمت اوتن را بته شتتما عترض متی
شتتت تروبتتون مجلتتس اوتتن حتتر  را  پ ازآقتتای مهنتتدس مجلتتس بتتودوم  

متان را بتا   کتاو رابطته  گتووم ای دوبار  خوانتدم و حتاال هتم بته همته متی      
هتتاوی کتته در جامعتته وجتتود دارد، قطتت   هتتا و بتتالحيتنيروهتتا، توانتتاوی

توانتد  ای استت و کستی هتم نمتی    کننتد  تعيتين  ین نيم، اون ضتربه، ضتربه  
 ها را جبران کند. به اون سادگی اون

طتور  کردنتد، نته اوتن   ه وب عد  کار سياستی بتر  متی   گفتند ک خوب
نبود،؛ستتازمان هتتدف  کتتار فرهنگتتی هتتم بتتود، همتتانطوری کتته اشتتار      

هتتای نظتری استت و بعتد  هتا و بتدها ستاعت بحتث  فرمودنتد دلتيل  د  
اونها را تبدول بته جتزو  کتردن و ... . متا بتا مرحتوم محمتد رضتاوی پتي           
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ی کنتتی آن موقتت   آقتتای مهتتدو  ،رفتتتيمهمتتين آقتتای مهتتدوی کنتتی متتی  
شتتهر  ميتتدان فردوستتی بودنتتد و آدم مبتتارز ،    نمتتاز مستتجد اوتتران پتتي 

زدوتم،  هتا بتا او حتر  متی    رفتتيم و ستاعت  بابداقت و کارکن و فعال. می
زدوتم کته فتردا چته بگتوويم و چته       هتا حتر  متی   آمتدوم ستاعت  بعد متی 

نگوويم تا فردا آقای مهدوی کنتی روی منبتر بترای بقيته بگووتد. اوتن نبتود        
ه به اوتن ف تر نباشتيم کته کتار ف تری و تئوروتب باوتد کترد. متن وتادم            ک

ختدا بيتامرزد همته را، کتار خطرنتاکی      هست که در همين حسينيه ارشتاد ت   
ت آمتدوم اونجتا پتي  مرحتوم     بود که ما با کلت و نارنجب به اونجتا بيتاويم  

ختورد، احمتد گفتت    شروعتی، شروعتی در همتين محتل داشتت چتاوی متی     
کنتی  آن موقت  اوتن حستينيه خيلتی جلتو        کتار داری متی  تو چته   دکترکه 
هتا بعتتد از چهتل ستال مانتد ، اوتتن لوستتر آن موقتت   کتترد، اوتتن مبتتلمتی

داری بتتود. شتتروعتی هتتا نشتانه وتب حرکتتت ستترماوهحستتينيه بترای خيلتی
کتار  دانتم کته دارم چته   هی پتب زد بته ستيگارو و گفتت احمتد متن متی       

هتای  کنتيم، اگتر جنتب    کته بحتث    اهتد خوکنم. ولی خيلتی وقتت متی   می
دادنتد شتتروعتی هتتم مستتلحانه نبودنتتد و آن مبتتارزات نبود،آوتتا اجتتاز  متتی 

هتای تنتدتر وجتود دارد کته موجتب فضتا       اونجا باشد  هميشه وب حرکتت 
گتذارم بترای   شتود. متن اونهتا را متی    تتر متی  های نرمباز کردن برای حرکت

 وقت دوگری که بتوانيم با هم بحبت کنيم. 
ن است که اوتن تصتور کته وتب گروهتی آمتد  و فقت         ن ته بعد او پس

خواهتد سترو  بياوتد تترور کنتد،      خواهد عمتل نظتامی کنتد و فقت  متی     می
هتا دستتگير   کته بيته   05-02دانيتد تتا قبتل از ستال     ]اشتبا  است[. شما می

شوند، ابال عمل تروری نبتود. فقت  ربتودن شتهرام، پستر اشتر  پهلتوی        
حنيت  از ختودو نقتد کترد کته متا       زنتدان مرحتوم    ربود که تاز  آن هم د

طتور نبتود کته بياونتد فقت  عمتل نظتامی کننتد و تترور          اشتبا  کردوم. اوتن 
آوتيم قتدرت را بته دستت     کنتيم و خودمتان متی   ب نند و بگوونتد تترور متی   



 چرایی مبارزات: دکتر محمدی گرگانی  10

 گيروم.  می
بعتد ستر همتين بحتث بتتود کته متن در فربتتی کته دارم اشتتار           ن تته 

خواهم کرد. تصورم اون استت کته سته شتعار را هتر  اوتن بتد ستال و         
ای آمدنتد و گفتنتد استالم را نجتات بتدهيم      پنجا  ستال شتاهدوم؛وب عتد    

هتا آمدنتد گفتنتد تنهتا را  اوتن استت       تا مسلمانان نجات پيتدا کننتد و اوتن   
اوتم، وارد  متوقعی کته کتار تئوروتب قتوی ن ترد       که کار تئوروب کنيم و تا 

کننتد کته مرحتوم اقبتال وتا      بنتدی متی  هتا دستته  عمل سياسی نشووم. بعضی
مرحتتوم شتتروعتی و مرحتتوم طالقتانی جتتزو اوتن گتترو  هستتند، متتن ف تتر  

اون تته هتتم اقبتال در عمتل اجتمتتاعی فعتتال بتتود  و  کتنم، بتته جهتت نمتی
او فعتال بتود.   جتمتاعی ا متل مبارز  کترد  و هتم طالقتانی بته شتدت در ع     

دهتد بتا اون ته    گتوويم کستی بحتث فرهنگتی را رجحتان متی      پس اون ه می
وجتود بياوتد، وتب    کسی بگوود فق  کار تئوروتب کنتيم تتا بعتد تحتول بته      

 حر  دوگر است.
انتد مستلمين را نجتات    کننتد، کستانی بودنتد کته گفتته     دوم ذکر می یدسته

مبتارز  کنتيم تتا متردم از بتدباتی      دهيم تا اسالم نجات وابتد، وعنتی بيتاويم اول    
کته آقتای مهنتدس بيشتتر از متن       91نجات پيدا کنند. شعاری که بعتد از ستال   

 معته مسل  هستند، حزب تود  مطر  کترد. آن هتم تحتول جامعته بتود کته جا      
. بشتعاری کته   ميبنعتی تحتول پيتدا کنتد و کتار سياستی ن نت       یبه وب جامعه

جتای کتار سياستی، عمرانتی      آقای هاشمی بروحا دفتاس کترد و گفتت متا بته     
رود.( متن  عمل کنيم تا جامعه پي  بترود و بته لحتاش فرهنگتی هتم پتي  متی       

ختودو شتعور اوتن بحتث را      یمدعی هستم کته ستازمان مجاهتدون در دور    
داشت که کار فرهنگی مستتقل از کتار سياستی نيستت و کتار سياستی مستتقل        

وتتب بحتتث  کشتيد ،از کتار فرهنگتتی نيستت. اون تته چقتتدر اوتن هرفيتت متی
هتا هتا بتدها ستاعت روی اوتن   دوگتر استت امتا بته اوتن توجته داشتتيم و د       

 کردوم.  بحث می
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متتن بتته ستتر تئتتوری تشتت يالت برگتتردم و دربتتار  تشتت يالت     حتتاال
جنتب  مستلحانه مطتر  شتد را      25]سان بگووم[ و دليتل اون ته در دهته    

خدمتتان عرض کتنم. اول ن تته متن اوتن استت کته آقتای مهنتدس اشتار           
 15نزدوتتب بتته   05تتتا  25 یای کتتردم، در دهتته دنتتد، متتن محاستتبه فرمو

چنتتدتاوی را کتته موفتت  شتتدند،   وتتتانجنتتب  مستتلحانه در دنيتتا بتتود و برا 
کتته  2306، ووتنتتام 2323، انتتدونزی 2301، مصتتر 2323ختتوانم: چتتين متتی

، 2308، عتتراا 2302، غنتتا 2361، الجزاوتتر 2365پيتتروز شتتد، کوبتتا   2370
تتتاز  اونهتتا آن متتوادری هستتتند کتته موفتت      .2375و شتتيلی  2367ليبتتی 

عتر    مستلحانه کتردوم، جنتب    ای کته متا زنتدگی متی    شدند. لذا در دور 
زمانه بود، وعنتی اختالا و فرهنگتی بتود کته مبتارزان زمتان         یشد پذورفته

هتاوی م تل جنتب  جنگتل کته و تی       گفتند تنها را  اون استت و جنتب   می
ا هستتند هتم پشتت ذهتن متا      ترون جنبشتهای تتاروخ بدستاله مت    از مردمی

هتتای گفتتت چروتبای داشتتت و متتیبتتود. مرحتوم حنيتت  هميشتته اشتار 
ای کته در ذهتن متردم جنگتل وتب      جنگتل بتا زمينته ذهنتی     روندفداوی می

ختان ختاطراتی دارنتد کته دوستت      قداستی دارد و متردم از ميترزا کوچتب   
خواستتم جتوراب   [. متن رفتته بتودم ماستوله، متی     شتوند یدارند ]مواجته مت  

کوتتا  می باترم بتترای کتو ، پيرزنتی بتود، وتب جتوراب پشتمی ستاا     پشت 
وعنتی چته  گفتتم وعنتی      بلنتد ستاا بلنتد داری  گفتت   داشت، گفتتم ستاا  

کتته ستتاق  تتتا بتتاالی زانتو بياوتتد  گفتتت وعنتتی جتتوراب مجاهتتد   همتتين
ختتواهی  در ذهتتن او جتتورابی کتته از ستتاا پتتا بتتاالتر بياوتتد، وعنتتی    متتی

قتتدر عمتومی بتود. متا در ان. اوتنختتمجاهتد، وعنتی جتتوراب  ميرزاکوچتب
 دسقتتدر ام انتتات داشتتتيم، همتتانطور کتته آقتتای مهنتت  اوتتن 05و  25دهتته 

اشتتار  فرمودنتتد، از نظتتر ام انتتات متتالی، ماشتتين، خانتته و زنتتدگی هتتي    
بتار و  مش لی نداشتيم. احمد ]رضاوی[ بتبح بتا شتورلت، ههتر بتا تاکستی      

نظتتر ام انتتات گذاشتتتيم. از آمتتد و بتتا هتم قتترار متتیعصتتر بتتا پي تان متتی
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آمتد، اونقتدر   قدری موردحماوت بودوم کته خودمتان گتا  اشت مان درمتی     به
 کنند. مردم از ما حماوت می

کتنم؛ در  ای عترض متی  نمونته ختواهم ختاطرات بگتووم، کوتتا     نمی من
رفتتيم. وتب روز   ای بتود کته متن و احمتد بتا هتم متی       پاوين مولتوی خانته  

افتتاد ، بتته احمتد گفتتتم  رفتتتيم و دوتتدوم در استت ان چتتاوی ت تته کاغتذی
شتود، آختر ت ته    خانه بييار  احتماال وتادو رفتته، گفتت مگتر متی     باحب

ختوب نيستت بتته رووت  بيتاوروم، بتترووم  دوگتترکاغتذ در چتاوی  گفتتم 
عيتتب نتتدارد. خواستتتيم بيتتاويم بيتترون احمتتد طاقتتت نيتتاورد و بتته         

ختانم بباشتيد اوتن کاغتذها کته تتوی چتاوی، متال         خانه گفت حاهباحب
  گفتت متادر جتان دعتا نوشتتم، بته دعتا فتوت کتردم و گذاشتتم           چه بود

توی استت ان چتاوی شتما کته بترای شتما اتفتاقی نيفتتد. وقتتی متن کليتد            
خانه را به  دادم و گفتم متادر اوتن کليتد خانته، اگتر متا را بگيرنتد متا را         

گتوويم، کليتد را از متا بگيتر، هتر      چيتز را متی  کننتد و متا همته   ش نجه متی 
زنيم، گفتت محتال استت از تتو بگيترم، اول متن فتدا        یوقت خواستيم در م

رفتتتيم امتيتتاز و ام انتتات متتا شتوم، بعتتد شتما فتدا شتوود؛ هرجتا متتا متتی 
شناستتيد کته قبتتل از العتاد  بتود. تمتام روحتتانيونی کته شتما االن متیفتوا 

کردنتد و شتهرت پيتدا کردنتد، در رابطته بتا       بورتی مبتازر  متی  انقالب به 
ی کنتی کته عترض کتردم، مرحتوم طالقتتانی ستازمان بتود. از آقتای مهتدو

او را بته شتما عترض ختواهم کترد.      شتيرازی کته نمونته   بگيرود تتا ربتانی  
ستاله   10کترد، آروزوت  شتد  بتود. جتوان      و هرکسی مبارز  متی  هاتمام اون

خوانتتد. اوستتتاد و پيرمتترد و روحتتانی پشتتت ستتر او نمتتاز متتی  جلتتو متتی
د  بتود. اوتن استت    قدر تشت يالت عموميتت، قتدرت و نفتوذ پيتدا کتر      اون

گتووم کته چته شتد. از اونهتا      او متی زنتم، هتم  که االن من وقتی حر  متی 
 بگذروم.  
بح تی کته عترض کتردم، جنتب  مستلحانه ]عتر [ زمانته بتود.           اولين
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ستوال ابتلی متا چته بتود  ]اون ته[ مستاله ابتلی متا چيستت  ختوب از           
اول انقالب تا حاال هم اوتن شتعار هستت، وتب عتد  گفتنتد مستاله ابتلی         
متتا ارتجتتاس استتت، مالهتتا و آخونتدها هستتتند، وتتب عتتد  گفتنتتد، مستتاله   

داری  حتاکم استت. وتب عتد  گفتنتد      ابلی ما امهرواليسم  آمرو تا و سترماوه  
مانتدگی فرهنگتی استت. وتب عتد  شتعار ابتلی را        مساله ابلی متا عقتب  

هتا مطتر  بتود. و تی     مساله ليبراليسم کردند. قبل از انقالب هتم تمتام اوتن   
کتردوم، پاستخ بته اوتن ستوال بتود       ن کارهاوی که متا باوتد متی   ترواز سات

که مساله ابلی چيست  کدام مستاله استت کته اگتر بتا آن برختورد کنتيم،        
قادروم بقيه مستاول را جتواب بتدهيم  اول بحتث قرآنتی بتود. چترا پيتامبر         

هتتا حجتتابهتتا برختورد ن تترد  بتتا بتتیفتتروودر زمتتان ختودو بتا عترا
ن نيفتتاد تتا بتا کستانی کته متزاحم دوگتران        برخورد ن ترد  چترا در خيابتا   

بودند، درگير شود  شتعار پيتامبر ... ]چته بتود [. موستی چترا اوتن کتار را         
ن ترد  موستی چترا در زمتتان ختودو طتر  فرعتون رفتت  چترا نرفتت     

شتتد. بحتث کتاری دوگتر را ب نتتد  بعتد روی اوتتن بحتتث متتی هتزار خترد  
ی شتراو  بتتود.  نظتری اول قترآن بتود. بعتد از قترآن، بحتث تحليتل سياست       

سازمان تحلتيل  اوتن بتود کته مستاله ابتلی زمانته متا امهرواليستم استت،           
آوتد، پتس   کننتد  نيستت. شتا  بترود، دوگتری متی      بودن و نبودن شا  تعيتين 

کنتد. لتذا بته    را حتل نمتی   یزيت درگيری ما با شا  نيست. رفتن شتا  هتم چ  
ودم، ام خوابيتد  بت  عنوان کسی کته ستال اول انقتالب وتادم استت، در خانته      

شتود  دخترم آمد و گفت بابتاع انقتالب شتد. گفتتم انقتالب شتد  مگتر متی        
جتان کته انقتالب شتد ؛آن هتدفی کته جنتب          باباانقالب شود  گفتم نگو 

ای بتود کته   درازمتدت تتود    یمسلحانه قبل از انقالب داشتت وتب مبتارز    
تحولی در جامعه به وجتود بيتاورد نته اون ته وتب نظتامی بترود و قتدرتی         

د، ابال چنين چيتزی نبتود، وعنتی بتاور و ذهنيتت متا و آگتاهی و        کنار برو
گفتتم  کتردم و متی  شناختی که داشتيم ابال اوتن چيزهتا نبتود. تعجتب متی     
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 گوويد انقالب. چرا می
هتای مستلحانه شتتعارو چته شتد  ]...[ وتتب پتس اول جنتب  ختوب

هتای متا   گفتند مش ل ما فحشا و فستاد استت، ستينماها و روزنامته    عد  می
ختوب درستت کنتيم، بترووم فتيلم       یو بتد استت، بترووم روزنامته    خراب 

گفتتيم  کتردوم و  اونهتا بحتث متی    یخوب درست کنتيم. متا ]دربتار [ همته    
قتدر  آورد، آننتدارد، دو تتا روزنامته متی     ای کتاری استت، فاوتد   اونها خرد 
ای ندارد. بته همتين ختاطر هتم بته اوتن       کند، که دوگر ابال نتيجهخراب می

 حل و روو درستی نيست. گفتيم اونها را چيزها معتقد نبودوم و می
اگر مساله ابتلی امهرواليستم شتد، آن بحتث نظتری عمتد  پتي          خوب

چيستتت  ختتوب بعتتد آمدنتتد و   آوتتد، را  مبتتارز  بتتا اوتتن امهرواليستتم متتی
داری وابستتتته در اوتتتران، ابتتتزار امهرواليستتتم استتتت.    گفتنتتتد ستتترماوه 

داری خواهتتد در اوتتران بياوتتد و مناستتبات ستترماوه ای کته متتیداریسترماوه
هتای فتداوی رفتنتد    را در اوران حتاکم کنتد. بته همتين ختاطر هتم چروتب       

نی کته متن   رويس کارخانته جهتان را زدنتد. البتته ستازمان دوگتر آن ستازما       
زنتم نيستت، آنهتاوی کته بعتدا رفتنتد هتاف ينز و        او حر  متی دارم دربار 

ترنتر را تترور کردنتتد. اونهتتا دوگتتر بحتث دوگتتری استتت و متتن وارد اوتن  
 است.  تشوم و داستان  کامال متفاوقسمت نمی

رود کتته وتتب روز در زنتتدان قصتتر، متتن، رجتتوی و    وتتادم نمتتی  متتن
گتووم ]ختدا[   گتووم متی  اتژوب متی ت فتار  از بحتث استتر   موسی خيابتانی  

رحمت کنتد، چتون موستی خيلتی آدم بابتداقت، درستت و پتاکی بتود و         
ات تا بتود و ]بتر استاس[ تجربته ستالها کته بتا او         از نظر اخالقی خيلی قابل

گفتت و درونت  هتم    کترد و راستت متی    عتمتاد شد به او ابودم، راحت می
دنتتد کتته رضتتا خيلتتی بتتا اعتقتتاد بودتتت در زنتتدان نشستتته بتتودوم، خبتتر دا  

رضتاوی را گرفتنتد. رضتاوی جتزو کادرهتتای اول ستتازمان بتود کته بيترون 
کترد. ستوالی کته مطتر  شتد      ماند  بود. موسی داشت بلند بلنتد گروته متی   



 چرایی مبارزات: دکتر محمدی گرگانی  16

وتا کستی کته آن     طبت  بارزوتد کته بته قيمتت تترور نيت      اون بود که آوا متی 
موق  ترور شد  بود، رضا از بتين بترود  ختوب متا آنجتا نشستته بتودوم و        

ارزوتد، امتا هتاهرا دوگتر در بيترون کتار از دستتت زنتتدان  تتتيم نته نمتتیگف
کننتد  مستاول بيترون    بيرون رفتته بتود. چتون متدتی کادرهتای زنتدان ادار       

و بتته  فتنتتدبودنتتد ولتتی بعتد از متتدتی کادرهتتای بيتترون را  خودشتان را ر 
هتا کتار خودشتان را    او قطت  شتد و آن  همين ختاطر زنتدان دوگتر رابطته    

 ه کادرهای زندان توجهی ن ردند. کردند و دوگر ب
دانتم فربتت کتم استت و بحتث بستيار دراز و ستنگين        چتون متی   من

هتتای وتتب دور   ختتواهم باشتتی از واقعيتتت خصتتو  متتی استتت و بتته 
کتنم و  تاروای خا  را بگووم، وتب وتب ستواالت محتمتل را مطتر  متی      

ای کتته بتودوم را ختدمتتان بتا توجته بته تجربتته و شتتناختی کته دارم، دور 
 دهم:ضيح  میتو

اول؛آوتتا کستتب قتدرت سياستتی هتتد  جنتتب  مستلحانه بتتود    ستوال
حتتل تحتتول در متتن پاستتام اوتتن استتت کتته کستتب قتتدرت سياستتی را   

 یشتتد. لتتذا کستتب قتتدرت بتته عنتتوان وتتب برنتتامه   جامعتته تلقتتی نمتتی 
کشتد کته   ستال طتول متی    15تتا   20گفتتيم  درازمدت ]بود[؛ ما آن موق  می

جنتب  چرو تی    ابتطال  نته متا کته بته      مردم بياوند و به قتدرت برستند،  
هاوشتتان، استعدادهاشتتان، مستتلحانه هستتتيم. متتردم بياونتتد و بتتا بتتالحيت 

 هاوشان به قدرت برسند نه ما. اون وب سوال بود. تواناوی
همتتانطوری کتته آقتتای مهنتتدس  دوم؛آوتتا تئتتوری تشتت يالت ت    ستتوال

از بينتتی ستتازمان متتتا ر  ای فرمودندتتت و تئتتوری اقتصتتاد و جهتتان  اشتتار 
ت از نظتر متن انحترا    مارکسيسم بود  و آوا اوتن دليتل ستقوط ستازمان ت      

 یکتنم، عرضتم اوتن استت کته در حتوز       شد  من اونجا مقداری تامتل متی  
گونتته کتته زنتتيم، همتتاننظتری حتتر  متتی متااقتصتتاد، سياستتت، فرهنتت ، 

اسيدستتولفوروب غربتتی نتتداروم، استتيد ستتولفوروب شتترقی نتتداروم و       



 چرایی مبارزات: دکتر محمدی گرگانی  17

S2H4  زوستتت و پزشتت ی  تصتتاد، سياستتت، محتتي   استتالمی نتتداروم، اق
]غربی و شرقی هم نداروم[؛ اونها علتم هستتند، علتم آگتاهی نستبی بته متا        

هتا  دهد. بلته امتروز هتم در دنيتا بتدها حتزب درجته وتب هستتند، د          می
حتتزب درجتته وتتب سوسياليستتت هستتتند. سوسياليستتم در بحتتث امتتور     

وانتد  تجامعه است در ابتول کته نيستت. وعنتی چته  وعنتی وتب فترد متی         
توانتد مستتلمان مستتلمان باشتتد و سوسياليستتت هتتم باشتد، وتتب فتترد متتی 

توانتد مستلمان باشتد، بته تئتوری دولتت       باشد، ليبرال باشد، وتب فترد متی   
هتای سياستی روو   داشتته باشتد. تئتوری    تقتاد متمرکز وا دولتت فتدرال اع  

هستتند، ارزو نيستتتند. درستتت استت  لتذا بتته رور  گتتارودی گفتنتتد تتو 
کنتی، وتب روز مستيحی بتودی، بعتد رفتتی مستلمان        متی چقدر زود ت ييتر  

شدی، بعتد سوسياليستت شتدی، گفتت ببتين االن هتم متن وتب مستيحی          
 نمستتلمان سوسياليستتت هستتتم، بتتا هتتم تعتتارض نتتدارد. پتتس مستتلما     

تواند در روو طرفتدار وتب مناستباتی باشتد و بگووتد دولتت متمرکتز،        می
استتت، اونهتتا دولتتت آزاد، دولتتت فتتدرال، دولتتت دمتتوکرات، اونهتتا روو   

کنتد. االن دنيتای متا   ارزو نيستت، متناستب بتا زمتان هتم ت ييتر پيتدا متی        
شتدت دوران گفتگتو و معتادالت را بتر استاس حتداقل       دنياوی است که بته 

بر استاس تتوازن منتاف  تنظتيم کتردن استت. اوتن روو         ن،ضرر تنظيم کرد
گتردد بته   است، اون ه علتت ضتربه ختوردن ستازمان از کجتا استت، برمتی       

طتور مفصتل بتحبت کتردم، کتار زوتادی و       ول که من دربار  آن بته بحث ا
خواهتد، اشت االتی وجتود دارد کته االن بحتث متا نيستت.        وقت زوادی می

اوتن قستمت نيستت، اونهتا      متا خوام عرض کتنم مشت ل بحتث    ولی من می
توانيتد دوتروز سوسياليستت ]بتود [ باشتيد و امتروز       روو است، شتما متی  

دولتت فتدرال. اوتن تعارضتی بتا مبتانی نظتری         ليبرال باشيد و فردا طرفدار
متتا نتتدارد. آن مبتتانی نظتتری وتتب بحتتث دوگتتر استتت، آن بحتتث هتتا،      

 های اعتقادی است، وب بحث دوگر است. بحث



 چرایی مبارزات: دکتر محمدی گرگانی  18

بعتد در اون ته آوتا ستازمان در جنتب  مستلحانه موفت  شتد وتا           ین ته
مشتی متال  موفقيتت چيستت  متال  موفقيتت       ش ست ختورد  در خت   

پيتتروزی استتت، اگتتر کستتی گفتتت متتن وتتب    مشتتی موفقيتتت ودر ختت 
زوستت  کتاری، محتي   ام بترای اون ته تتورم، بتی    ساله گذاشتههشت یبرنامه

گتوويم ش ستت ختتورد ،   متی وانستت و ... را بته اوتن حتد برستانم، اگتر نت    
مشتی دوگتر نيتتم ختال  بتود و بترای ختدا کتار         چون در برنامه ]و[ خت  

حتترم ]استت[. متن وقتتی     کردم ]معناوی ندارد، اونها[، ستر جتای ختودو م   
خواهم ارزوابی کنم که آوتا جنتب  مستلحانه موفت  شتد وتا نته، عترض         می
. ردش ستت ختو   02کتنم نتهع جنتب  مستلحانه ش ستت ختورد، ستال        می

بقاوتتاوی کته مانتد   ،گتتووم بتترای اون ته امتروز متوجتته بشتتووماوتن را متی
گفتنتد متا ش ستت ختوردوم. همتان حرفتی کته جنتاب مهنتدس          بودند می

مرحتوم مصتدا زد. جنتب  مستلحانه ش ستت ختورد. آوتا مم تن بتود         از 
پتي  نياوتد  حتواد ی کته هنتوز       02اون مساله  منجتر بشتود کته حتوادت     

]بمهنتدس ستحابی([ اشتار  فرمودندتت آ تارو را       ناوشتا که هنتوز استت ت    
ای هتای زنجيتر   چرختد. قتتل  بينيم. اوتن ستوال در ذهتن متن متی     داروم می

ای دارد، هتتم هتتای زنجيتتر هتتم استتتالين قتتتل استتتالين را متتا هتتم داروتتم، 
داشتت، چترا  چطتور مم تن      05بدام، هم هيتلتر و هتم ستازمان بعتد از     
قتدرت را بتته دستت گرفتت  عتتداستتت کتته کستی ماننتد بهترام آرام کتته ب

]...[،ببهرامی که چروب بتود، واقعتا چروتب بتود، متا وقتتی بتا اوتن بيترون          
گرفتت، متن   دستت  متی  انتداخت روی هتوا ، روی   می رفتيم کلتت را متی  

پستتند آن موقتت  را توانستتتم ازو بگيتترم، رو هتتوا روغتتن نبتتاتی شتتا  نمتتی
تمتترون  هتتمزد. در خانتته بتتا آورد و متتیزد[، از جيتتب  کلتتت درمتتی]متتی
گفتتتم ازو بگيتترم، گرفتتت ، متتیکتتردوم، کلتتت را جلتتوی متتن متتی  متتی
توانستم. اون قدر ورزوتد  و چروتب بتود( چطتور مم تن استت کستی        نمی

  کلت باشد و زوتر زبتان  قتر  ستيانور باشتد، نارنجتب تتوی        در جيب
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ستطح ختودو م تتل مجيتد شترو     رزم و هتمجيتب  باشتد ودر م تز هتم   
شتتود  مشتت ل کجاستتت  مستتاله متتی ورواقفتتی گلولتته ختتالی ب نتتد. چطت

لبتا  چته  محمتد وقينتی چته  اونهتا چترا تترور شتدند           چيست  بمدوه
عضتو حتزب    09از برای کی  بترای چتی  چطتور مم تن استت استتالين       

نفتتر را تتترور کنتتد و ختتودو هتتم در   02کمونيستتت از مرکزوتتت حتتزب 
آنهتا شترکت کنتد  ببينيتد گتزارو اخيتری را کته وتب استتاد           تشي  جناز 

آوری کترد   هتای آقتای گتورکی را جمت     نوشته استت، تمتام نامته    انگليسی
 یاستتت و گزارشتت  اوتتن استتت کتته گتتورکی را هتم استتالين بتته وستتيله 

بيمتاری بهتت   یت  کته داروستتاز بتود  ]کشتته[، در دور رئتتيس اطالعتا
شتود   دارو خوراند  و او را کشته. حتتی گتورکیع چترا چنتين چيتزی متی      

بنتدی کتنم؛ هتر گروهتی،     ختواهم جمت   متی  هم،من اونجا وب جواب می د
هرجروتانی و هتتر حزبتی کته ف تر کنتد ختودو پيشتاهن ، عامتل  نجتاتِ      

استتالم استتت، بتتا ختتود  بشتتروت، نجتتات دوتتن،  نجتتات ختتا  و نجتتات  
فاجعه دارد،  به هر نام باشتد، بته نتام ختا ، ختون، دوتن، حتزب، بته هتر          

متا باشتيم همته     رقدر که ما بته اوتن تتوهم رستيدوم کته اگت      نام باشدع همان
شتود کته شتدع متن وقتتی اونهتا را بته شتما         چيز هست، فاجعه درست متی 

ر گفتتارم  گووم که شتاود شتما فقت  آن حتال متن را د     گووم با حالی میمی
شتود بهترام   لترزد. متی  هتای وجتودم متی   متوجه  شوود، ولتی تمتام ستلول   

بياوتتد و م زمجيتتد را ت تته ت تته کنتتد و بزنتتد  چتترا  مستتاله کجتتا استتت،   
بته متا خبتر     05متن ]اوتن کتار را[ ن ترد  ستال       05چرا حني  سال  ا چر

هتا ]کته جتزو[ کادرهتتای بتاال بتتود بروتتد  استت. دادنتد کته و تتی از بيته
او، دوتتدوم ، رفتتتيم خانتتهگفتت بيتا محمتدجان بترووم خانتتهاحمتد آمتتد 

کنتد، گفتتيم چته شتد   گفتت ستازمان رفتت، تشت يالت رفتت،          گروه می
کترد.  بتدبات شتدوم. بلنتد بلنتد گروته متی       م،همه چيز رفت، عقب افتتادو 

احمد خيلی باهاو حر  زد، آمتدوم بيترون، حتر  متا اوتن بتود کته اوتن         
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شتد.  را اگر بگيرند، سه چهتارم تشت يالت لتو رفتته استت، خيلتی بتد متی        
هتا رفتته بتود بته مرحتوم حنيت  گفتته بتود کته          بعد از مدتی و ی از بيته 

نظترت چيستت تترورو     رفتته، محمدآقا اوتن آدم را اگتر بگيرنتد، ستازمان     
شتود،  ]هتم[ مطتر  متی    23، اواختر ستال   02کنيم  نگا  کنيد حاد ته ستال   

جملته حنيت  بعتدا در تمتام بيته هتا آمدتت وعنتی در          اوتن حني  گفت ت  
ميان ما کسی هستت کته بترادرو را تترور کنتد  متا چنتين آدمتی هتم در          

پتاويز   دروعنتی تقروبتا   ای کته آن موقت  ت    ميان خودمان داروم  چترا حاد ته  
اتفتاا افتتاد  اشت ال در کجتا بتود  متن        02و  09ت اتفاا نيفتتاد، ستال   05

لی اونجاستت. ختدا بته پي مبتر هتم فروتاد       نظرم اون استت کته محتور شت     
کنتی، کتارت را ب تن و بتروع آفترون بته انبيتا        زد پيامبر تو هتداوت نمتی  می

 یکته بهشتت دنيتتا وعتد  ندادنتتد، چتتون قتترن بيستتم نشتتان داد کته همتته 
خواستتتند در دنيتا بهشتتت درستتت کننتتد، جهتتنم درستتت  کته متتی ستانیک

آوتيم،  دهتيم، گفتنتد متا متی    آوتيم نجاتتتان متی   کردند. انبيا نگفتند که ما متی 
کنيتد. خيلتی باوتد    تان بياويد و درست عمل کنيتد، تحتول پيتدا متی    اگر همه

 هوشيار بودع
روم. ختدمتتان عترض   کتنم و متی  چنتد محتور دوگتر را عترض متی      من

جنتتب   02کتتردم کتته از نظتتر متتن استتتراتژی ش ستتت ختتورد، ستتال      
نيتتت مستتلحانه ش ستتت ختتورد، زوتترا اگتتر متتال  پيتتروزی را بتته جتتای   

، باوتد بگتوويم   فشتانی بگيتروم  شتان بترای جتان   خال ، پاکی افراد، آمتادگی 
]امتتا اعضتتای ستتازمان[  ودای بتتکتته هتتد  وتتب مبتتارز  درازمتتدت تتتود  

آمدنتد اوتتن رابطتته را بتتا تتود  قطت  کردنتد، اوتن شتعار کته چروتب م تتل 
هتای متا بتا محتي  را قطت  کردنتد، ضتربه        ماهی در آب است، تمام رابطته 

ی درستتت کردنتتد کتته موفتت  نبتتود. امتتا آوتتا هتتي  آ تتاری    زدنتتد و فضتتاو
نداشت  چرا آ تار بستيار زوتادی داشتت کته آن بحتث دوگتری استت کته          

 در جای دوگری مطر  کرد. ودبا
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ام بعضتی جاهتا، بعضتی مطبوعتات     بعد، عرض کتردم اخيترا دوتد     ن ته
انتد، متن چنتد تتا از اوتن      قتول کترد   اند، نقتل ]که[ در بار  آن شراو  نوشته

، تتتا بگتووم کتته چته فرقتی   ختوانم بته عنتوان مقاوسته  هتا را متی لل قتو نقت 
کتنم، تنهتا نمونته نيستت؛ متن      ای کته عترض متی   کرد. البتته اوتن نمونته   می

زننتد و مطبوعتات متی بيتتنم کته بستياری از آقاوتان دارنتد حتر  متتیمتی
کنند اما با کمتال تاست  اوتن طتر  قضتيه بته دليتل        نووسند و مصاحبه می

پيتدا شتد و آقتای مهنتدس اشتار  کترد        02و  09از ستال   موقعيتی که پس
طتور[ نستبی   هتاوی را کته ]بته   و بعد از انقالب پيدا شد، نتوانستت واقعيتت  

هتتا وجتود داشتتت، بگووتد. بتته همتين ختتاطر هتم گتتا  بستياری از حتتر  
ختواهم استم کستی را در اونجتا ببترم، امتا       شود. من نمتی عجوالنه گفته می

رونتد کته گتووی    کننتد و بتا سترعت متی    متی  ای ]طوری[ لگتد بينم عد می
بتازی را  انداختته بودنتد کته تترور کننتد و ب شتند و        ها ترقهای از بيهعد 

. از جملته حرفهتا اوتن بتود کته نقتل       داشتتند همه چيز را حل کنند و توهم 
کردنتد کته مرحتوم شتروعتی، بته مرحتوم حنيت  گفتته استت کته متن بتا        

داد  استت کته کتار علنتی      شيو  شما ماال  هستم و حنيت  هتم توضتيح   
و تبليغ علنی مح وم به اوتن استت کته وتب محفتل روشتنف رانه ذهنتی و        

م شتوو و بتا    یهتا کنند  اوجاد بشود و اوتن کتار بتا اوتن مااطتب     سرگرم
رستد. اوتن را از قتول    جتاوی نمتی  برنامته بته هتي    نظم و بتی های بیآگاهی

انتد اوتن انتتد و تحليلتی کته روی اوتن گذاشتتهمرحتوم حنيت  نقتتل کترد 
هتتا بتته عمتتل ستتازمانی، عمتتل تشتت يالتی و کتتار      بودکتته بنتتابراون آن 

انتتد؛ اوتتن حتتر  درستتت استتت؛ و تتی از   تشتت يالتی معتقتتد بتتود  درون
پيشتتتازی و مطتتر  کتترد   25تشتت يالت را در دهتته   تئتتوریکستتانی کتته  

مرحتتوم حنيتت  بتتود، امتتا از اوتتن ]موضتتوس[، اوتتن نتيجتته را گتترفتن کتته    
تقتاد نداشتتند، غلت  استت. دلتيل  همتين کته        دوستان به کتار فرهنگتی اع  

عتترض کتتردم کتته متتا در سراستتر اوتتران کتتار فرهنگتتی بستتيار گستتترد      
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کتتردوم  و بتته جتتای اون تته ستتانرانی عمتتومی باشتتد، رابطتته هتتای     متتی
 خصوبی و کار بسيار گسترد  بود.

ستازی  انتد چتون زمينته   بعد اون است کته در نقتد ]ستازمان[ گفتته     ن ته
  متتردم را ندودنتتد و بتته همتتين ختتاطر ضتتربه   فرهنگتتی ن ردنتتد، جاوگتتا 

کتنم کته جاوگتا  متردم حتداقل بته لحتاش        خوردند. اون را هتم عترض متی   
 یای کتته مطتتر  بتتود، نحتتو   تئوروتتب، فهتتم شتتد  بتتود. منتهتتی نحتتو    

در دوتتدگا  پيشتتگام انقالبتی،  انتدگفتتتهتشت يالتی بتود کتته عتترض کتتردم. 
فرهنگتتی، قهرمتتان ختتود چروتتب استتت، در حتتالی کتته در وتتب دوتتدگا     

قهرمان ملت استت، اوتن درستت بته ع تس استت. وعنتی اساستا بقبتل از          
آن زن  ی( در تعليمتتات درستتت ع تتس بتتود؛ احمتتد وقتتتی از خانتته    05

. کتردرفتت و گروته متی کترد، را  متی بيترون آمتتدوم، بلنتد بلنتد گروته متی   
گفت محمتد متا جتواب اوتن ]زن[ را چته بتدهيم، متن قهرمتانم وتا او           می

شتوم وتا او  متن باوتد جتواب او را بتدهم، متن از اوتن         من باود تقتدوس ب 
ترستمع  گفتت محمتد متن از اوتن مستئوليت متی      ترسمع هی میمسئوليت می

جتور نبتود کته افترادی ف تر کننتد کته متا         اون قتدر اعتقتاد ]داشتت[. اوتن    
هستيم و متردم بياونتد جلتوی متا و بته متا احتترام ب ننتد و          هقهرمان بحن

جتور نبتود. و تی از بيته هتا      روم. ابتال اوتن  ما مردم را به سمت انقالب بب
بترم( مرحتوم   هتا خيلتی ضتع  نشتان داد باستم  را نمتی      توی بتازجووی 

گفتتت کتته فالنتتی در دانشتت د  فنتتی،  احمتتد هميشتته از قتتول حنيتت  متتی 
خواهتد نشتان بدهتد    وعنتی متی   افتتد، متی کلت  جلوی دخترها هی بيترون  

مان کتته متتن چروتتب هستتتم. و تتی از بزرگتتترون کارهتتاوی کتته ستتاز       
او را کرد و متن متدعی هستتم کته کتار بستيار ارزنتد  و ختوبی         پيشتازی

گذاشتت، اوتن بتود کته متا      بود و واقعا ا ر کرد و واقعتا روی متا تتا ير متی    
و گفتت متن    دکتردوم. وتب کتادری آمت    با خودمان دم بته دم برختورد متی   

بترم(  خواهم با حني  باشم ببتاز هتم چتون درستت نيستت، استم نمتی       می
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خواهی بتا حنيت  باشتی  ]چرا[براوتت مهتم استت  بته اوتن         گفتم چرا می
توانتد بته تتو    خواهی چيتز وتاد بگيتری، هرکستی متی     ف ر کن که تو اگر می
ختواهی بتا حنيت  باشتی  در ذهنيتت ختودت نتوعی        واد بدهد، چترا متی  

هتتا بتتدها جلستته  بينتتی  متتا ستتر اوتتن بحتتث  نمتتی نشتتينیغتترور و باال
ای رونتی و ت ييتر  درونتی تجربته    گذاشتتيم. بنتابراون توجته بته تحتول  د     می

بتتود کتته متتا وتتاد گرفتتته بتتودوم. احمتتد رضتتاوی وقتتتی جلتتوی طالقتتانی    
کته طالقتانی، همتين جتوری     گفتت کته محمتد اوتن    نشست، بيترون متی  می

ستتال آزمتتاو  پتتس داد  استتت. احتتترام بتته طالقتتانی   65طالقتتانی نشتتد ، 
 آمتد طلبی نبتود، اعتقتاد بتود. حنيت  هتر وقتت استم مطهتری متی         فربت

گفتت متا   متی  تشود، اون حرفهتا بتا بعتد ابتال تطتاب  نداردت      باورتان نمیت
دانتيم. قطعتا آقتای    چيز بلد نيستيم، متا وتب قتدم برداشتتيم و چيتزی نمتی      

دوتن، خترم  بمهنتدس اوتن فرماوشتتی کته تشتتبيه فرمودنتد بته داستتان بابت     
منظورشتتان کادرهتتای اوليتته ستازمان نبتتود. کادرهتتای اوليته ستتازمان اهتتل  

ل دعتتا و اهتتل نمتتاز شتتب بودنتتد. محمتتد قتترآن را دستتت      نمتتاز، اهتت 
آمتد،  نتو  متی   یکترد ستور   زد، قرآن را بتاز متی  گرفت، ابال ورا نمیمی

آمتد، اوتن قتتدر بتا قتترآن آشتنا بتتود. بته قتول طالقتانی طاهتا متی یستور 
خوانتد، البالغته بتترای وتب نفتر متیگفتت، وتب خطبتته نهت او متیهمته

کتترد. کادرهتتای اوليتته متتی اویطرفتآنبتتود،  یطرفتامتروز ]آن فترد[ اوتن
نشستت، احستاس   طوری نبودنتد. علتی بتاکری، وقتتی آدم کنتارو متی      اون
 کرد ]...[ .می

دانتم،  هتا را مترتب  بته نقتد نمتی     در نقد خواهم گفتت، متن اوتن    امروز
به دليل اون ه اوتراد بته تئتوری ستازمان داشتتم و اوتراد بته         06من در سال 

رهبتری  آن موقت   ستازمان داشتتم، از ستازمان      تئوری تشت يالت، اوتراد بته    
جدا شدم . ولی ]اون موضوس[ غيتر از اوتن استت کته بيتاويم بگتوويم افتراد        

او ن ردنتتد، بتتالحيت نداشتتتند. خيلتتی زحمتتت کشتتيدند. نمونتته    رکتتا



 چرایی مبارزات: دکتر محمدی گرگانی  11

شيرازی است که بعتد از انقتالب عضتو شتورای نگهبتان شتد و وتب        ربانی
ال پيتتر بتتود، تمتتام   ستتال  بتتود، کتتام   75روحتتانی بتتود کتته آن موقتت    

هاو  سفيد بود، اما روت   ستفيد ابتال دليتل بتر پيتری نيستت، اوتن         رو 
هتا ت ]...[، اوتتنمتتن مستوول  بتودمآمتتد ت  ربتانی شتيرازی در زنتتدان متتی 

التدون انتواری،   آمتد مالقتات آقتای محتی     02می دادند. مطهتری ستال   جان
هتتاوی  بتته آقتتای انتتواری گفتتت، آقتتای انتتواری تتتو ب تتل اوتتن بيتته       

[گفتتت آری، اونهتتا ابوذرهتتای متتا هستتتند، اونهتتا مقتتدادهای متتا      ینوار]ا
محمتدی،   آقتای هستند، قدرشان را بتدانع انتواری آمتد تتوی بنتد و گفتت       

تتا ير بودنتد.   مطهری به من اونطوری گفتته استت. همته اوتن آقاوتان تحتت      
اوستتاد  ستاله جلتو متی   16-17خواستند نماز باواننتد وتب جتوان    ها میاون

 کار فرهنگی شد  بودع  قدرنواوستادند. ات  میو پيرمردها پش
بدهيم چته شتد  چترا بتا رفتتن کتادر رهبتری م تل مرحتوم           باودجواب

ختواهم بگتووم،   جتا متی  ای رستيد  همتين  حني ، داستان به چنتين فاجعته  
حنيتت  رفتت دادگتا ، پي تتام فرستتتادند بته زنتدان کته اگتر حنيتت  دفتتاس  

شتتود، چتته کتار عتتدام نمتتیاوتدئولوروب ب نتتد، اعتتدام استتت، اگتر ن نتتد ا
ستازد  اوتن   هتر روز تتاروخ حنيت  متی     تنتد ب ند  چه تتوهمی بتود کته گف   

ستازد، نته طالقتانیع اوتن بته اوتن       شتروعتی متی   خوجور نبود، نه هر روز  تار
گووتد درستت.   معنا نيستت کته حنيت  را بگيتروم و ]بگتوويم[ هرچته متی       

د و پرستت شت  شتود نته شاصتيت   گتووم چگونته متی   من هميشه اون را می
جتوان بگتووم    وتب نه خودپرست  متن چگونته بتا اوتن روت  ستفيدم بته        

عزوز من نروی ختودت همته چيتز را ختودت از بتفر شتروس کنتی  گنتا          
کتردی، اگتر گذشتته را ت تترار کنتتیع اوتن عتين خودپرستتی استت. نته آن 
جور کته وتب کستی را بگيتری و بگتووی هرچتی گفتتی حت  استت و نته           

شتود اوتن دو تتا را بتا هتم      . آوتا متی  که هر چه من بگووم درست استت اون
کنتد.  که امتروز دنيتا بتا اوتن تجربته دارد عمتل متی        امدعیجم  کرد  من م
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چنتتد دور  استتت کتته آقتتای فرگوستتن، مربتتی منيستترووناوتدِ انگلستتتان     
آوتتد  استتت  بتتالحيت داری،کتتار کتتنع مگتتر شتترکت بوئينتت  متتی       

جمت  و   کنتد، او را دور بروتزد  کتار متی   هتای گذشتته  طوری  تجربههمين
 کند. استفاد  می

دانتم ، ابترارم اوتن بتود کته جنتاب       وقت خودم را تمتام شتد  متی    من
دانتم ستواالتتان   بابر برای ستواالت شتما وقتت بگذارنتد. چتون متن نمتی       

چيستتت و متاستتفانه بتتا هتتم رابطتته هتتم نتتداروم. متتن چيتتزی نتتدارم کتته    
بگتتووم، بتتالحيتی نتتدارم. امتتا در اوتتن ستتطحی کتته موضتتوس بتتحبت     

عترض کتنم؛ محتتور  بنتدی متت ختواهم چنتد محتتور از ج ن متتیماستت، مت 
اولم را هم عرض کردم ، عرض من اوتن بتود کته مشتيت ختدا اوتن استت        

کتس  ستاز نباشتد، مشتيت ختدا اوتن استت کته هتي         کس سرنوشتکه هي 
ساز نباشد. مشتيت ختدا اوتن استت کته هترکس ختودو سرنوشتت         تاروخ

ای کته بياوتد و   هخودو را بستازد، هتر جروتان و هتر ف تری و هتر اندوشت       
خواهم ستر نوشتت بستازم، تتاروخ بستازم، بته هتر نتامی کته          بگوود من می

بتود  استت، در تتاروخ فاجعتته درستت کترد  استت،. متا در اوتتن دنيتا بته 
 او توهم استعخودمان نقشی داروم، بقيه یانداز 

تتتوانيم هتتم از شاصتتيتمان  استتتفاد   ]محتتور دوم اون تته[ چگونتته متتی 
پرستتت نشتتووم، خودپرستتت نشتتووم  چگونتته    کنتتيم و هتتم شاصتتيت  

هتای بزرگتانی ]استتفاد  کنتيم[ کته براوشتان مستاله اوتن         توانيم از تجربهمی
نته  آقتای مهنتدس ستحابی کته اونجتا        اوت نيست کته شتما استتفاد  ب نيتد     

اون حرفهتا، چته احتيتاجی دارد  متن بيستت       بهنشسته است، احتياه ندارد 
و چند سال است که خدمتشتان ارادت دارم، بترای اوشتان مهتم نيستت کته       

نگووتد، امتا بترای جامعته مهتم هستت وتا نته  متا           اوبگوود  شانوکسی به ا
هتتا و تتتوانيم از تجربيتتات استتتفاد  کنتتيم و جمتت   بتتالحيت  چگونتته متتی

 داروم، کنيم  تاروخابت ارهای فردی را با تجربياتی که در 



 چرایی مبارزات: دکتر محمدی گرگانی  16

کنتتد. ]محتتور[ ستتوم؛ فضتتای بستتته، جتتو تشتت يالت بستتته توليتتد متتی  
ستازد. بنتابر اوتن هتر     کنتد، تتوهم متی   تش يالت بسته، تعصب درستت متی  

کار ب نيم اون را باود ببينتيم کته جامعته احتيتاه بته روابتِ  بتاز و گستترد          
و دارد و کتتار جمعتتی بستتيار پيييتتد  استتت. بنتتابر اوتتن فقتت  در روابتت     

 های نسبی رسيد. حلشود به را مناسبات بسيار باز و کارشناسی می
چهارم، من ابرار دارم بتر اوتن جملته زوبتای حضترت علتی کته         مساله

ميتتو  را در زمانته ختودو بيينيتتد. از زمانتته نباوتتد جلتو افتتتاد، عجلته در  
شتود متناستب بتا    طتور متی  کار اجتماعی فاجعه درستت کترد  استت. چته    

شتتود عمتتل اجتمتتاعی هتتم  النتته نرفتتت  چگونتته متتی زمانتته رفتتت، عجو
تتوانيم  شتود  متا متی   متردم نشتد، آوتا متی     یهتا ماب تتود  داشت، ولی قيم

بترای متردم کتار کنتتيم و احستاس قيوميتت براوشتان ن نتيم، جمتت  کتردن   
اوتتن دو را بتا هتم، مم تتن استت  متن در ذهتنم بزرگتانی ماننتتد طالقتتانی 

نشستتت و ن جتوان متتیهستتند، بزرگتتانی کته تتتا اختر عمترو جلتتوی  مت
بته بته. متی     رون،گفتت آفت  کردع بعتد متی  شنيد، گوو میکرد. نمیگوو می

شتود  جوان بود و بته باورهتای گذشتته استير نشتد  متی       یشود از نظر ذهن
هتا نشتد  نته اوتن کته      اندوشيد و را  تاز  پيدا کترد و متعصتب بته گذشتته    

 بعد باشد. خيزی برای تحول ما برایگذشته را نفی کنيم، ]بل ه[ تاته
تبلتوری  تبلتوری، خَلت   بعد اون که عترض کتردم ختدمتتان، استالم     ن ته
 تبلوری، فاجعه درست کرد  است، اون هم وب محور. و ملت

آوتد کته تحتول قطعتی استت، تنتوس       بعتد هتم بته نظتر متن متی       محور
تتتوانيم جلتتوی تنتتوس  اندوشتته و ف تتر را  واقعتتی و جتدی استتت. متتا نمتتی 

رود. کنتد و پتي  متی     استت، تحتول پيتدا متی    انتدو بگيروم. جامعه تحول
متتان گيتریبنتتدی و نتيجتهتتتوانيم همتترا  بتتا تحتوالت باشتتيم و جمتت  متی

فرزنتد زمانته باشتيم و فرزانته هتم       تتوانيم متی متناسب با زمانته باشتد، متا    
طلتب  طلتب و  قتدرت  باشيم  وا نه زمانی فرزند زمانته هستتيم کته فربتت    
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 فرزانه هم بود  شود فرزند زمانه بود و باشيم  می
متن اوتن استت کته وتب ادعتا دارم و ادعتای متن هتم           ین تته  آخرون

گيترد،  اون استت کته دستت آختر اطالعتات و معلومتاِت متا تصتميم نمتی         
گيترد؛ تفتاوت بتين بتدام و مانتدال اوتن نيستت        شاصيت متا تصتميم متی   

که ماندال از بتدام باستوادتر استت، گانتدی و هيتلتر فرقشتان اوتن نيستت         
وتن استت کته گانتدی انستان      که گاندی باسوادتر از هيتلتر استت، فترق  ا   

کنتد. لتذا بترای    هتاو  محاستبه اوتن را متی    گيتری است و در تمتام موضت   
من خيلی مهم است که بها بتدهيم بته اوتن وجته قضتيه کته انستان اگتر در         

 تر و بهتری ب ندهای سالمانتااب توانددرون  متحول بشود، می
 
 
 


