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 "مبارزه قانوني، قهرآميز و مسلحانه"
 

  لطف اهللا ميثمی

 
 

  
گيرى اين حركت طرح  هاى زيادى در رابطه با شكل گذرد، هنوز پرسش پس از حدود سى و پنج سال كه از تأسيس سازمان مجاهدين مى

گوى زمانه ما نيست، حتى پرداختن و  ين مربوط به دهه چهل و پنجاه است و پاسخبا اين حال، برخى با طرح اين كه پديده مجاهد. شود مى
ولى يك نكته نبايد از نظر دور بماند كه در هر مقطعى از تاريخ كه باشيم، همواره . دانند اى مى نقد و بررسى اين حركت را كار بيهوده

مشى مجاهدين شود؛ يعنى يك نيرو، در شرايطى كه  از قبيل خطهايى  گيرى حركت تواند منجر به شكل هايى وجود دارد كه مى زمينه
آميز در سرنوشت سياسى و اجتماعى جامعه خودش مؤثر باشد، اين احتمال  تواند از طريق راهكارهاى قانونى و مسالمت احساس كند نمى

 اين موضوع را روشن كنيم كه آيا بنابر اين ضرورت دارد كه با تحليل تاريخى. هاى مسلحانه متوسل شود وجود دارد كه به حركت
بست شرايط بوده است يا اين كه داليل  العمل احساسى ناشى از بن  عكس44گذار در سال  هايى از قبيل حركت مجاهدين بنيان حركت
  گيرى آن نقش داشته است؟ ترى در شكل عميق

  
مشى مجاهدين از خود به اين   عدم انتقاد طرفداران خطرغم انتقاد به مشى مسلحانه، بر اين اعتقادند كه در شرايط كنونى برخى على 

دهند كه  اين جريان باور خود را به شرايط كنونى نيز تسرى مى. أند دانسته ها كاربرد چنين روشى را خواست مردم مى دليل است كه آن
نونى اگر مردم به مبارزه مسلحانه رو آيا در شرايط ك: پرسند در مقابل برخى با قياس به چنين استداللى مى. مالك، خواست مردم است

شود؟ چرا  بياورند، بايد به دليل آن كه خواست اجتماعى است، آن را پذيرفت؟ در اين صورت تكليف روند حركت اصالحى و مدنى چه مى
  .آيد آميز در جامعه مدنى، تباين به وجود مى كه در اين صورت ميان آراى مردم و ضرورت طى روند مسالمت

گشا است كه  گذار، در شرايط كنونى از اين جهت راه مشى مجاهدين بنيان دهد كه ارزيابى و تحليل خط هامات فوق نشان مىمجموع اب
اى پرشور، به محض نااميد شدن از شرايط سياسى، اجتماعى،  الگوى نادرستى از تاريخ ايران شكل نگيرد و اين گونه تلقى نشود كه عده

  .ها گسترده شده، گرفتار آيند مسلحانه متوسل شدند و در اين مسير به دامى كه براى آنبه صورت احساساتى به مبارزه 



  com.rouzaneha@info      مراحل شكل گيري استراتژي مجاهدين : لطف اهللا ميثمی       com.rouzaneha://http         روزانه ها
  

تواند مباحث راهبردى را تعميق   نظر از اين كه در چه شرايطى قرار داريم، مى از طرف ديگر، تحليل الگوهاى اثباتى مجاهدين، صرف
معطوف به براندازى و تخريب مناسبات سياسى بوده است  مجاهدين  صرفاًمشى   بخشد؛ با توجه به آن كه اين تصور  وجود  دارد  كه  خط

در حالى كه الگوى تشكيالتى مجاهدين در جهت تحقق و تعقيب يك آرمان . ها قرار نداشته است و هيچ گونه دستاورد اثباتى مدنظر آن
مشى  براى معرفى هر چه بهتر اين الگو و خط. انديشيدند ها به دوران استقرار هم مى بود، اگرچه كه دشمنى هم در كار نباشد و در واقع آن

  . ايراد شده است از نظر شما خوانندگان عزيز بگذرانيم79 خرداد 4بر آن شديم تا سخنرانى مهندس ميثمى را كه در مراسم بزرگداشت 

  

  گذار مشي مجاهدين بنيان سه ويژگي خط
  

كنم و سپس به تفصيل در  ها را طرح مى رسد كه ابتدا عناوين آن ور به نظر مىگذار سه مح مشى مسلحانه مجاهدين بنيان در تحليل خط
ـ بومى 2ـ طى شدن روند قانونى و سير اتمام حجت توسط عناصر پخته جنبش 1: ها عبارتند از اين ويژگى. دهم مورد هر يك توضيح مى
نقد الگوى چريك جدا از (هاى سياسى اجتماعى  مشى و ارتباط سيستماتيك با قطب ـ مردمى بودن خط3مشى  و خودجوش بودن خط

   .مردم
  

   ـ طي شدن روند قانوني1
در رابطه با محور نخست كه اشاره به طى شدن روند قانونى و سير اتمام حجت توسط عناصر پخته و با سابقه جنبش دارد، موضوع را با 

شناس در زندان به   من و تراب حق42وقتى در سال . يرمگ  پى مى1342نقل يك خاطره از مالقات با مرحوم مهندس بازرگان در سال 
هنگامى كه آن جزوه را . اى را كه در ارتباط با جنگ شكر در كوبا تدوين كرده بود، به ما داد مالقات مهندس بازرگان رفتيم، ايشان جزوه

 مالقات بعدى با اشاره به موضوع جزوه از او در. مطالعه كرديم، استنباط ما اين بود كه مهندس بازرگان مواضع تندترى اتخاذ كرده است
هر چند پاسخ مرحوم بازرگان كوتاه ! نهضت همين است: "مشى نهضت آزادى عوض شده است؟ ايشان در پاسخ گفت پرسيديم كه آيا خط

. نشان دهد" اً براندازتوانست تغيير فاز مهندس بازرگان از حركت قانونى به يك حركت تندتر و تلويح بود، ولى به هر حال اين جزوه مى
هنگام خداحافظى از مهندس، : كرد  در زندان با مهندس بازرگان هم بند شده بود، نقل مى1341نژاد نيز كه اوايل بهمن سال  مرحوم حنيف
وم بازرگان چنين مرح هم. تير نشان داد اين بار اگر به زندان برگشتى، اين طورى برگرد و همزمان دستش را به صورت هفت: او به من گفت

ما آخرين گروهى هستيم كه از قانون دفاع : "در جريان دادگاه دوم خود كه طى آن محكوم گرديد خطاب به مسؤولين دادگاه گفت
  ".كنيم، بعد از اين ديگر كسى از قانون دفاع نخواهد كرد مى

بندى از شرايط سياسى  ر زندان به جمع دوازده نفر از اعضاى نهضت آزادى د1343در سال : "كند اله سحابى نقل مى مهندس عزت
اين دوازده نفر عبارت بودند از، مرحوم طالقانى، مرحوم مهندس بازرگان، دكتر يداهللا سحابى، دكتر عباس . اجتماعى ايران پرداختند

اس رادنيا، دكتر نگار، آقاى ابوالفضل حكيمى، مرحوم حاج على بابايى، مرحوم عب  شيبانى، دكتر محمدمهدى جعفرى، آقاى محمدبسته
شرايط فعلى بسيار پيچيده است و ما : بندى گفت مرحوم بازرگان در آن جمع… ) اله سحابى مهندس عزت(مصطفى مفيدى و اينجانب 

  ".رحمى براى پرورش اين مولود باشيم) نهضت آزادى(بايد مولود جديدى به ميدان بيايد و ما . كشش اين پيچيدگى را نداريم
رسيد، ولى در آن  هنگامى كه ما در مبارزات دانشجويى بوديم، گاهى زمزمه حركت مسلحانه از نوع كوبا به گوش مىپيش از آن نيز 

از اين رو قبل از . شد، با اين استدالل كه شرايط چنين حركتى در ايران مهيا نيست حلى پاسخ منفى داده مى شرايط، قاطعانه به چنين راه
مصدق در سال تا اين كه مرحوم دكتر . هه ملى و همچنين نهضت آزادى، استقرار حكومت قانون بود شعار جب42 و 41هاى  حوادث سال

مطلبى به اين مضمون گفت كه ملت ايران بايد از " عنوان الجزاير و مردم مجاهد" در تقريرى بر كتاب حسن صدر تحت 1340
، اى بود كه محيط دانشگاهى ما را تحت تأثير خود قرار داد  جرقهاين گفته مرحوم مصدق همانند. هاى ملت الجزاير الهام بگيرد مجاهدت

بنابر اين وقتى چنين شخصيتى در سال . كشيد ها مبارزه قانونى و پارلمانى را به دوش مى چرا كه مرحوم مصدق كسى بود كه بار سال
ها اثر  بندى توانستند از اين گونه جمع ين نمىگذاران مجاهد  به ضرورت درس گرفتن از انقالب الجزاير رسيد، جوانانى چون بنيان1340

بندى را تسريع كرد؛ يعنى چالشى كه در آن مقطع ميان نيروهاى ملى و مذهبى و رژيم  پديده پانزده خرداد نيز روند اين جمع. نپذيرند
  .برد  راه به جايى نمىآميز بندى رساند كه پروسه قانونى و مسالمت ها را به اين جمع شاه به وجود آمد، تقريباً همه جناح

اين .  از طرف مجاهدين رد شد1352تكيه نمودن به امكانات مردمى تا آن حد بود كه پيشنهاد كمك مالى سرهنگ قذافى در سال 
   .پيشنهاد بعد از آن صورت گرفت كه سرهنگ قذافى كتاب راه انبيا، راه بشر را مطالعه كرده و مجذوب مطالب آن شده بود

اهللا شريعتمدارى و  تحريم انتخابات توسط دو تن از مراجع يعنى آيت. تواندن به فهم بيشتر اين روند كمك كند مقطع مىترسيم فضاى آن 
اهللا خمينى از جمله وقايعى  اهللا خمينى، طرح مبارزه با كاپيتوالسيون و سپس تبعيد آيت اهللا قمى و آيت اهللا ميالنى، زندانى شدن آيت آيت
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 1342هايى كه بعد از وقايع سال  بر اين اساس گروه.  چهل نقشى تعيين كننده در جامعه مذهبى ايران ايفا كردبود كه در ابتداى دهه
مؤتلفه، جاما، حزب اسالمى ملل، مجاهدين، گروه فلسطين، گروه طوفان، سازمان . تشكيل شدند، روش مبارزه قهرآميز را در پيش گرفتند

بر اين اساس ضرورت مبارزه قهرآميز با رژيم سلطنتى ابتدا از زبان . ها بودند هايى از اين گروه هنمون… انقالب از حزب توده، فداييان و 
ها نيز روند مبارزه قانونى را در طى ساليان دراز طى كرده و از تمام   كه آنتر جنبش و باصطالح پيرمردها طرح شد هاى مسن جريان
توانست اشكال مختلفى از مبارزه را در بر  به دنبال پذيرش مبارزه قهرآميز كه مى. دهاى قانون اساسى مشروط استفاده نموده بودن ظرفيت

در اين جا توجه به مرزبندى مفهوم مبارزه قهرآميز و مقوله مبارزه مسلحانه . گيرى كردند مشى مسلحانه را پى بگيرد، مجاهدين خط
. آميز اطالق شود تواند حتى به يك سكوت اعتراض مسلحانه نيست و مىضرورى است، چرا كه مبارزه قهرآميز الزاماً به معناى اتخاذ مشى 

 به كارهاى مطالعاتى، تحقيقاتى و انسجام 50 تا 44گزار از سال  ذكر اين نكته از آن جهت الزم است كه بدانيم، چرا مجاهدين بنيان
كند كه در نهايت  هرآميز از مراحل گوناگونى عبور مىتشكيالتى پرداختند، بدون آن كه درگيرى مسلحانه داشته باشند؟ در واقع مبارزه ق

  .تواند مبارزه مسلحانه باشد يكى از اشكال آن مى
مشى جديد در جامعه، نياز به طى شدن مراحل تاريخى، اجتماعى و قانونى ويژه خود دارد و  در پايان اين محور بايد گفت كه اتخاذ هر خط

گذار نيز از اين مراحل عبور كردند و نه آن كه با روحيه ماجراجويى و آنارشيستى، به  بنيانمجاهدين . توان خودسرانه تصميم گرفت نمى
نژاد و شهيد سعيدمحسن با مرحوم بازرگان و دكتر يداله سحابى مالقات كردند و   شهيد حنيف47در سال . ضرورت چنين كارى برسند

 داير بر 43گويا دعاى مهندس بازرگان در سال . ها قرار گرفت  آنمشى را توضيح دادند كه مورد تأييد جريان تشكيل سازمان و خط
از آن به بعد، . كسوتان مبارزه، مستجاب شده بود مشى توسط پيش نژاد مبنى بر تأييد خط پيدايش مولود جديد و دعاى مرحوم حنيف

   .هاى سازمان قرار داشتند   جريان فعاليتمرحوم طالقانى، مرحوم بازرگان، مهندس سحابى و آقاى صدرحاج سيدجوادى به طور مستمر در

  

  الگوي خود جوش وبومي -2
نژاد از پديده  تحليل مرحوم حنيف. بومى و خودجوش بودن الگوى مبارزه مسلحانه مجاهدين، نكته ديگرى است كه بايد به آن توجه كرد

البته افراد ديگرى نيز چون مرحوم .  سرنگون كندپانزده خرداد اين بود كه يك قيام مردمى توانايى آن را دارد كه نظام سياسى را
.  بودند، چنين استنباطى داشتند42كه در جريان حوادث سال … احمدرضايى و پدرش آقاى خليل رضايى، همچنين سادات دربندى و 

اى خوردن ناهار و  خرداد مردم بر15گويد كه اگر در روز  كنيم؛ او مى در خاطرات ارتشبد فردوست نيز به چنين مطلبى برخورد مى
ارزيابى فردوست نيز بيش از پيش بر مدعاى . كرد ها را ترك نكرده بودند، تهران سقوط مى خواندن نماز به مدت سه ساعت خيابان

. مشى بومى قهرآميز باشد توانسته است الگوى يك خط گذارد كه پديده پانزدهم خرداد مى هاى مبارز از جمله مجاهدين صحه مى جريان
توان تحول اجتماعى به وجود آورد،  طور كه ماركس از پديده انقالب فرانسه به اين نتيجه رسيد كه از راه انقالب مى ع هماندر واق
 خرداد همين الهام را گرفتند، به ويژه براى كسانى چون شهيد احمدرضايى كه خود به طور مستقيم 15گذاران مجاهدين نيز از قيام  بنيان

  .اشتنددر جريان قيام حضور د
دانست و همواره بر  از طرف ديگر مجاهدين تحت تأثير مرحوم بازرگان بودند كه مقوله خودجوش بودن حركت را خيلى با اهميت مى

 نه نفر از اعضاى نهضت آزادى به منزل مرحوم طالقانى رفتند كه در آن جلسه مهندس 1341سال . كرد الگوهاى بومى و ملى تأكيد مى
رغم ادعاى  شود كه ما على أى، اين نكته مطرح مى در آن جا طى يك انتقاد مكتوب نه صفحه. بى نيز حضور داشتندبازرگان و دكتر سحا

ما نياز به يك روش تحليل اسالمى داريم كه بتوانيم به كمك آن، . ايم ها شده رو ساير جريان مسلمانى روش تحليل نداريم و عمالً دنباله
كنم، ولى ما همانند  هاى شما را تأييد مى من صحبت: گويد رگان در پاسخ مطلبى قريب به اين مضمون مىمرحوم باز. قضايا را تحليل كنيم

مرحوم بازرگان حتى اتكاى . شود و بايد كار كنيم تا به چنين دستاوردهايى برسيم حزب توده نيستيم كه از طرف شوروى تغذيه فكرى مى
هاى مصرى را بخوانيم؟ جزوه  ما تا چه هنگام بايد ترجمه: گفت كرد و مى بيش از حد به آثار ترجمه شده انديشمندان مصرى را نقد مى

وى بنابر اين الگ. باشد  بود، مؤيد چنين گرايشى در ايشان مى1340مرحوم بازرگان هم كه محصول يك سخنرانى در سال " خودجوشى"
 15خود من هم بعد از . گذار، حاصل يك روند خودجوش بومى و حاصل مطالعه تاريخ معاصر ايران بود مبارزه مسلحانه مجاهدين بنيان

 مرداد، سركوب فداييان اسالم، 28قيام سى تير، كودتاى . بندى رسيدم بندى فردى، از سير استقرايى به اين جمع خرداد در يك جمع
 خرداد به طور طبيعى اين موضوع را 15عدام افسران حزب توده، تبعيد مرحوم مصدق و باالخره سركوب قيام ملى شهادت دكتر فاطمى، ا

  .آورد كه راهى به جز مبارزه مسلحانه باقى نمانده است به ذهن مى
گرفتند و  ها الهام مى ها از آن شيوههاى الجزاير، ويتنام و كوبا را در نظر داشتند، ولى تنها در برخى  گذار تجربه با آن كه مجاهدين بنيان

. ها حتى به تقليد از روش سازمان فتح رو نياوردند آن. نفس مبارزه مسلحانه را از روند تاريخى و اجتماعى ايران نتيجه گرفته بودند
م و نه آن كه تابع شما مشى خود توانايى پيدا كني شما ما را يارى دهيد تا در خط: زادگان به رهبران فلسطينى گفته بود مرحوم بديع

 اين تحليلى كه الگوى قهرآميز مجاهدين را وارداتى و تأثيرپذير از مبارزات مسلحانه دهه شصت ميالدى آمريكاى التين و بنابر. گرديم
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ه ما در رسد كه توجه به شرايط بومى و ارايه الگوى خودجوش، درسى است ك به نظر مى. كند داند، با واقعيت تاريخى مطابقت نمى مى… 
دهد، اين شيوه برخورد منافاتى با الهام  طور كه روند مجاهدين نشان مى البته همان. توانيم آن را راهنماى عمل قرار دهيم هر شرايطى مى

يادآورى اين نكته نيز ضرورى است كه طرح الگوى خودجوش و بومى، محصول تعصب . ها ندارد گرفتن از دستاوردهاى ساير ملت
  بينى اصولى است؛ چرا كه اگر يك الگو، تى يا ديدگاه ايدئولوژيك نيست، بلكه نوعى واقعكورناسيوناليس

 خرداد مردم براى خوردن ناهار و 15گويد كه اگر در روز  كنيم؛ او مى در خاطرات ارتشبد فردوست نيز به چنين مطلبى برخورد مى
ارزيابى فردوست نيز بيش از پيش بر مدعاى . كرد ران سقوط مىها را ترك نكرده بودند، ته خواندن نماز به مدت سه ساعت خيابان

  .مشى بومى قهرآميز باشد توانسته است الگوى يك خط گذارد كه پديده پانزدهم خرداد مى هاى مبارز از جمله مجاهدين صحه مى جريان
گيرد و نه تنها  ها و جامعه قرار مى انخودجوش و بومى و در واقع محصول حركت جوهرى جامعه نباشد، در تعارض با شرايط درونى انس 

در شرايط كنونى كه نگاه به بيرون مقبوليت پيدا كرده است، درس گرفتن از . نمايد كند، بلكه خود ايجاد بحران مى مشكلى را حل نمى
  .تواند مثمر ثمر باشد تجربه مجاهدين در تدوين راهبردها و راهكارها مى

  

  مشي  مردمي بودن خط-3
منتقدان مبارزه مسلحانه بيش از همه بر . هاى سياسى و اجتماعى آن زمان بود ارتباط سيستماتيك مجاهدين با مردم و قطبمحور سوم، 

بايد تاريخ دهه . نمايند كنند و آن را الگوى حركت چريكى جدا از مردم تلقى مى ها از حركت اجتماعى تأكيد مى جدايى اين گونه حركت
ها رشد   تا مشخص شود كه آيا حركت مجاهدين، جنبش جدا از مردم بود يا اين كه در ارتباط فراگير با آنچهل و پنجاه را ارزيابى كرد

گيرى از مردم در تدوين استراتژى  نخستين جنبه، الهام. توان آميخته بودن حركت مجاهدين با مردم را نشان داد كرد؟ از چند جنبه مى
باشد و جنبه سوم، ارتباط با  هاى كارگرى مى قيم مجاهدين با دانشجويان، بازار و محيطجنبه دوم، ارتباط مست. مبارزه قهرآميز بود

گرايى در شرايط عضوگيرى  هاى سياسى، اجتماعى بود كه در ميان مردم مقبوليت داشتند و وجه آخر لحاظ نمودن ويژگى مردم قطب
  .است

  
  گيري از مردم الف ـ تدوين استراتژي و الهام

كردم مردم تنها به فكر   از زندان آزاد شد، به من گفت كه تا پيش از اين تصور مى1342 وقتى كه در شهريور سال نژاد مرحوم حنيف
هاى   و مقاومت42پوش ورامينى در سال  كنيم، ولى بعد از حركت دهقانان كفن زندگى روزمره خود هستند و اين ما هستيم كه فداكارى مى

هاى اجتماعى  نژاد به مطالعه پديده مرحوم حنيف. رسيدم كه ملت به دنبال يافتن راهى جديد استمردم در زير شكنجه، به اين نتيجه 
به طور مثال، وقتى همراه او بر سر مزار مرحوم نواب صفوى در . كرد اهميت عبور نمى توجه زيادى داشت و حتى از كنار موارد به ظاهر بى

أى را دال بر عميق  بخش بود و او چنين پديده ها بر سر مزار نواب برايش الهام نى آنخوا رفتيم، آمدن مردم عادى و فاتحه مسگرآباد مى
كردند تا سمت و سوى حركت  هاى اجتماعى را ارزيابى مى يعنى مجاهدين با دقت كارشناسى نمونه. دانست شدن تضاد مردم و رژيم مى

هاى  اً محصول يك نگاه ايدئولوژيك و بدون كارشناسى واقعيتمشى مجاهدين را صرف جامعه را تشخيص دهند، نه آن گونه كه برخى خط
در . مشى را نيز تابع عقالنيت كرده بودند گيرى مردم، پيشبرد خط ها عالوه بر كارِ كارشناسى بر روى جهت آن. كنند اجتماعى ارزيابى مى

به همين . هاى ايدئولوژيك و استراتژيك است حيتها معتقد بودند كه مقدم بر مبارزه مسلحانه، امر كادرسازى و كسب صال اين راستا آن
هاى شناخت؛ تكامل؛ راه انبياء، راه بشر؛   قريب به چهار هزار ساعت كار مطالعاتى كردند كه كتاب1347 تا 44دليل مجاهدين از سال 

   .انى استالبالغه محصول چنين دور اقتصاد به زبان ساده، تفسير سوره محمد، تفسير سوره توبه و تفسيرهاى نهج

  
  ب ـ ارتباط مستقيم با مردم

باشد  ها مى مشى آن ها و كارگران، يكى از نقاط روشن خط گذار با اقشار مردم از جمله دانشجويان، بازارى رابطه مستقيم مجاهدين بنيان
  .كند كه در واقع الگوى چريك جدا از توده مردم را نفى مى

هدين بسيار زياد بود و پول، اسلحه، خانه امن و ساير امكانات به صورت فراوان به دست هاى مردمى از مجا  حمايت53 و 52هاى  در سال
در دورانى كه من مخفى . شدند تشبيه مى) ع(و حضرت عباس) ع(آمد كه در آن مجاهدين به امام حسين هايى نيز مى نامه. رسيد ها مى آن

كنند ما شبها بيشتر از دو ساعت  ها فكر مى آن. مردم از ما صحيح نيستها به بهرام آرام گفتم كه تصور  بودم، با مشاهده اين حمايت
ها نيستيم و اعالم  گوى نيازهاى آن بايد اعالم كنيم كه پاسخ. دهيم خوابيم، در حالى كه ما شش ساعت را به خواب اختصاص مى نمى

گفت  البته بهرام آرام در پاسخ من مى. ديل شوندنژاد و سعيدمحسن تب انحالل كنيم تا گروهاى خودجوش رشد كنند و خودشان به حنيف
  .بايد دعا كنيم كه به اين صالحيت دست يابيم
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اين .  از طرف مجاهدين رد شد1352تكيه نمودن به امكانات مردمى تا آن حد بود كه پيشنهاد كمك مالى سرهنگ قذافى در سال 
   . راه بشر را مطالعه كرده و مجذوب مطالب آن شده بودپيشنهاد بعد از آن صورت گرفت كه سرهنگ قذافى كتاب راه انبيا،

  
  هاي سياسي و اجتماعي ج ـ ارتباط سيستماتيك با قطب

هاى سياسى و اجتماعى جامعه قايل بودند، بدون آن كه توقع داشته باشند  مجاهدين در برقرارى ارتباط با مردم، جايگاه مهمى براى قطب
 در پاسخ به درخواست كمك مرحوم 1347مرحوم بازرگان در سال .  مسلحانه شركت كنندها به طور مستقيم در روند مبارزه آن

خواهيم شما چريك شويد،  كند كه ما نمى نژاد نيز در پاسخ اين نكته را مطرح مى توانم چريك شوم و حنيف من نمى: گويد نژاد مى حنيف
حمايت افرادى چون مرحوم طالقانى، مرحوم مطهرى، دكتر . كند ىهمين مقدار كه بعد از شروع عمليات ما را تأييد نماييد، كفايت م

االسالم هاشمى رفسنجانى، مرحوم بهشتى، مرحوم رجايى، آقايان  اى، حجت اهللا خامنه اهللا انوارى، آيت اهللا منتظرى، آيت سحابى، آيت
أهللا سحابى و نهادهايى چون كنفدراسيون   عزتاهللا مهدوى كنى، مهندس گلزاده غفورى، اللهيارصالح، ميرمحمد صادقى، اميرعاليى، آيت

 كه بخش اعظم 1350در سال . دهد هاى سياسى، اجتماعى زمان را نشان مى دانشجويان خارج از كشور، ارتباط وسيع مجاهدين با قطب
چنين جمعى اعضاى مجاهدين دستگير شدند، بسيارى كه هنوز از تكوين چنين تشكيالتى مطلع نبودند، به محض اطالع از وجود 

أند، ولى مشت نمونه خروار است و شايد گروهاى ديگرى هم باشند كه مشغول فعاليت  كرديم كه مردم خوابيده ما تصور مى: گفتند مى
در اين راستا دستگيرى . ها را به اين سمت تسريع كرد گونه بود و حركت ساير گروه در واقع حتى لو رفتن مجاهدين نيز قيام. هستند

اى كه در مطبوعات چاپ شد، موجب گشت كه همه زندانيان سياسى قديمى به  ى و حمايت او از مجاهدين طى نامهمهندس سحاب
  .مجاهدين اعتماد كنند

  
  ها گرايي در عضوگيري د ـ لحاظ نمودن ويژگي مردم

 كه اين ويژگى اخير حاكى كرد، نخست درد دين داشتن و ديگرى درد مردم داشتن نژاد دو مالك براى عضوگيرى مطرح مى مرحوم حنيف
كردند حتى نحوه زندگى كردن خود را با مردم همسو  در اين جهت مجاهدين تالش مى. از حساسيت مجاهدين نسبت به پيوند با مردم بود

س و شنا فام، تراب حق  در پى يك مأموريت براى شركت نفت به قطر رفتم، در آن جا مرحوم مشكين1349هنگامى كه در بهار سال . كنند
ها در يك اتاق محقر كه تنها نصف آن با حصير  آن. بردند أى را ديدم كه به منظور تماس با سازمان فتح در آن جا به سر مى اهللا خامنه فتح

كردند، آن هم در شرايطى كه  دادند و هم اين كه كار تحقيقى مى در همان اتاق، هم پخت و پز را انجام مى. كردند فرش شده بود زندگى مى
  رفت ها باال مى  از سر و روى آن كرد و مگس رما بيداد مىگ

گيرى از نقاط قوت مردم نياز به ممارست در نزديكى با مردم دارد و بايد در قبال  مشى براى حل معضالت جامعه عالوه بر الهام تدوين خط
البته . سرعت دچار خودمحورى خواهد شددر غير اين صورت يك گروه سياسى جدا افتاده از مردم به . ها احساس مسؤوليت داشت آن

  .باشد زدگى نيست، چرا كه در اين رابطه تكامل و تعالى هر دو طرف مطرح مى اين موضوع به معناى عوام
ها با مردم   نحوه مبارزه مجاهدين را به دليل پيوند آن1352هاى فوق تا آن جا وضوح داشت كه حتى حزب توده در سال  مجموعه ويژگى

گونه نقدى از سوى روحانيت به  آبادى نيز هيچ اهللا شمس تا قبل از ترور آيت. ها مبارزه مسلحانه را قبول نداشتند ، با آن كه آنتأييد كرد
  .جنبش مسلحانه صورت نگرفت

 نقاط گيرى از مشى براى حل معضالت جامعه عالوه بر الهام توان گفت كه تدوين خط گيرى نهايى از محورهاى مطرح شده، مى در نتيجه
در غير اين صورت يك گروه سياسى . ها احساس مسؤوليت داشت قوت مردم نياز به ممارست در نزديكى با مردم دارد و بايد در قبال آن

زدگى نيست، چرا كه در اين رابطه تكامل و  البته اين موضوع به معناى عوام. جدا افتاده از مردم به سرعت دچار خودمحورى خواهد شد
  .باشد طرف مطرح مىتعالى هر دو 

مبارزه . نمايد كه در واقع دو مفهوم عام و خاص هستند در پايان، مرزبندى دو مفهوم مبارزه قهرآميز و مبارزه مسلحانه ضرورى مى
پيمايى و مقاومت مردمى  تواند راهكارهاى مختلفى از جمله سكوت، تحصن، اعتصاب، پخش اعالميه، راه قهرآميز مفهوم عامى است كه مى

به همين دليل اين استنباط صحيح نيست كه . رود در اين ميان، مبارزه مسلحانه يكى از اشكال مبارزه قهرآميز به شمار مى. ا دربر گيردر
گويد كه از  وقتى گاندى به پيروان خود مى. آيد بست، مبارزه قهرآميز در شكل مبارزه مسلحانه به نمايش در مى به محض احساس بن

در واقع . ى استفاده نكنند، در واقع يك مبارزه قهرآميز را شكل داده است، بدون آن كه دست به اسلحه برده باشدهاى انگليس پارچه
بر اين . اى كه هدف شفاف و موانع آن نيز شناخته شود جوهره مبارزه قهرآميز مرزبندى عميق بين مردم و يك نظام سياسى است، به گونه

اگر هدف تعالى جامعه و . افيت اين هدف باشد و نه آن كه به نفله شدن آحاد اجتماعى منجر گرددبايد در خدمت شف اساس راهكارها مى
تكامل روابط انسانى باشد، در آن صورت جدى بودن در پيمودن مسير قانونى، تدوين يك استراتژى بومى و خودجوش، همچنين ارتباط 

   .دهاى ناشى از سركوب اولويت دار ون اساسى، بر تخليه خشم و عقدههاى خالى قان همه جانبه با مردم و استفاده كامل از ظرفيت
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