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 هديگز

هاى مقدسى كه كردند،  داشتند و تالش هاى مردمى جامعه ما عليرغم نيت پاكى كه هاى مبارز و گروه ن تمام روشنفكرها، سازما به اعتقاد من
  كدام به اهداف مورد نظر انقالب نرسيدند هيچ

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

عنوان يكى از  پاريس به هاى آقاى خمينى در قسط يا عدل اقتصادى چيزى بود كه پيش از انقالب و حتى در سخنرانى موضوع استقرار
البالغه و اقتصاد قرآن  آميز نهج آنچه كه درباره قسط، عدل و اقتصاد عدالت ولى بعد از استقرار جمهورى. محورهاى اصلى انقالب مطرح بود

 قتصاد طاغوتى با رنگ و لعاب اسالمى تداوم يافتفراموش شد و سيستم ا بود كالً

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

كلى شده بود؟ هر چپى؛ چپ  طور دارى و حذف نيروهاى چپ به سرمايه دارى و شبه توافق كلى روى برقرارى نظام سرمايه آيا در پاريس يك
 منفرد هايى كمونيست، چپ مذهبى ـ كه مجاهدين بودند ـ و حتى چپ

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

اسالمى آن ـ و طرف ديگر  دارى ـ هرچند از نوع طرف معتقد به سيستم سرمايه هاى جدى وجود داشت؛ يك دوطرف تفاوت هاى گاهبين ديد
 دارى ضد نظام سرمايه

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

الگوى اقتصادى  خواست يك دارى پياده كنند و جمهورى اسالمى مى خواستند يك الگوى اقتصادى ضدسرمايه مى چون مجاهدين
را پياده كند، تقابل بين اين دو ... دستمزد، بازار عرضه ـ تقاضا و دارى از نظر سيستم يعنى مالكيت ابزار توليد، طرز تعيين مايهسر شبه

 وجود آمد به

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

ه تنها خودپسندى كنند ك تحليل مى افرادى كه. تواند از اين اعتقاد بر بيايد كه چپ بايد از ريشه كنده شود كردن فقط مى وقمع طور قلع آن
ترديد آنها هم اعتقاداتى داشتند و  بى. را خلق كرد بايد به خدا جواب بدهند 60 خرداد و خودخواهى و خودبرتربينى مجاهدين بود كه سى

م بتوانند بايد در ميزگردى گفته شود تا آنها ه ها اين حرف. كفى در ميانشان بودند هاى جان به بودند در راه آن مبارزه كنند و بچه حاضر
 حرفشان را بگويند

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

خرداد يكى از دوستان قديم كه با  سى چند ماه پيش از. خرداد اينها برنامه حذف مجاهدين را در دستور كار داشتند سى ها پيش از مدت
به  كه مجاهدين دست ين پيش از اينبنابرا." بريم كنيم، همه را از بين مى مجاهدين حمله مى به"رأس نظام در ارتباط بود، تلفنى به من گفت 

 وقمع آنها وجود داشت اسلحه ببرند برنامه قلع

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

 داشته باشند كه به آن باور اساسى گنجانده شد، به خاطر شرايط بحرانى آن زمان بود نه اين در قانون اگر آن اصول چپ
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▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

ها واهمه نداشت و معتقد  كردن ملى دارى پياده شود و از اين  سيستم سرمايهخواست كرد، مى به صورت پنهان عمل مى يك دست مخفى كه
وقمع  هاى چپ قلع دانستند كه كل جريان چون مى. اند كنند به اهدافشان رسيده دهيم كه احساس بود به اين افكار راديكال اجازه مى

 ا هم به دست بگيرندتوانند امتياز انحصارى معادن ر و روزى خواهد رسيد كه حتى مى خواهند شد

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

 كالً بايد ديگران را كنار بگذارند بعضى از دوستان بزرگوار وقتى به قدرت رسيدند دچار نوعى توهم شدند و فكر كردند كه كنم من فكر مى

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

سوسياليستى با ارتش روسى،  يدئولوژىبه خاطر اجتناب از جنگ جهانى سوم دو ايدئولوژى را به جان هم انداختند؛ يك ا شايد دو ابرقدرت
 دارى سرمايه يك ايدئولوژى اسالمى با ابزارهاى نظامى غرب

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

همكارى به نفع مردم باشد از نظر  توانند با روحانيت به يك همكارى برسند كه اين ابتداى انقالب بر اين نظر بودند كه مى مجاهدين خلق در
 جمهورى اسالمى نيروهايى بودند كه حاضر نبودند افكار داخل روحانيت و نظام ولى در. دارى بود ايهآنها نفع مردم در اقتصاد ضدسرم

 وجه تحمل كنند هيچ دارى را به ضدسرمايه

   

پس از پايان تحصيالت متوسطه در رشته رياضى، براى تحصيل به دانشسراى .  در تهران متولد شد1322فرد در سال  حسن توانايان 

 .تعليمات دينى رفت كه امتياز آن را مرحوم بازرگان و مرحوم دكترسحابى داشتند

ها، همزمان در رشته اقتصاد و ادبيات دانشگاه تهران و مدرسه عالى بازرگانى   با شركت در كنكور سراسرى دانشگاه1344سال در 

 با ارائه 1348در سال . پذيرفته شد كه ايشان رشته اقتصاد دانشگاه تهران را براى ادامه تحصيل برگزيد) دانشگاه عالمه طباطبايى(

كرد كه  وپرورش نيز خدمت مى عنوان دبير در آموزش وى ضمن تحصيل به. التحصيل شد فارغ" اعى در اسالماقتصاد اجتم"تزى باعنوان 

پس . عنوان كارشناس به سازمان برنامه و بودجه رفت وپرورش به التدريس شد و پس از اخراج از آموزش به دليل مخالفت ساواك ممنوع

 بين انگليس و  حركت سرمايه"اى درباره  نامه يل به انگلستان رفت و با ارائه پايانبراى ادامه تحص" الخروج بودن ممنوع"از رفع حكم 

موضوع تز دوره . موفق به اخذ مدرك كارشناسى ارشد از دانشگاه ولز انگلستان شد و به ادامه تحصيل در دوره دكترا پرداخت" فرانسه

  .بود" تورم در ايران"دكتراى ايشان 

تاريخ عقايد "كاره رها كرد و به ايران بازگشت و به تدريس   سازمان مجاهدين خلق، تحصيل را نيمه در1354دنبال ضربه سال  به

 دوباره به انگلستان رفت اما با شروع حركت انقالب، در فروردين 1356در سال . و نقد اقتصاد ماركسيسم همت گماشت" اقتصادى

: كند ايشان نقل مى. شد و دفاع از تز دكترا را به بعد موكول كرد به ايران بازگشت و در دانشگاه صنعتى شريف استخدام 1358
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گويد پس از انقالب هيچ  همچنين مى." الخروج شدم و نتوانستم خواستم برگردم انگلستان و از تز دكترايم دفاع كنم كه ممنوع مى"

هاى اقتصادى كه به هنگام تدريس مطرح  يدگاهدليل د ها پرداخت و به پست و مقامى را نپذيرفت و فقط به تأليف و تدريس در دانشگاه

  .التدريس و ناچار به كار انتشارات مشغول شد  ممنوع1363كرد از سال  مى

كتاب و مقاالت بسيارى نگاشته كه از آن فرد  آقاى توانايان.  به ايشان پيشنهاد تدريس در دانشگاه پيام نور داده شد1372در سال 

فارسی، اقتصاد کالن ـ اقتصاد خرد ـ اقتصاد جمعيت، اقتصاد هیتلر، اقتصاد توسعه   انگلیسی بهفرهنگ تشریحی اقتصاد: اند جمله

اسالم، جمع اخالق و اقتصاد در اسالم،  هاى اقتصادى در جهان ، نظریه های اقتصاد توسعه، تاريخ انديشه)ترجمه(الگوی جدید یک

 هاى د ایران، مصدق و اقتصاد، اقتصاد اینترنت يا اقتصاد جديد، بيمارىزدگی اقتصا اقتصاد از ديدگاه عالمه طباطبايى، امپریالیسم

 در پاسخ به عقايد ماركسيستى و تغيير ايدئولوژى در 54ـ55كه در سال (كار  اقتصاد ايران يا ايدز اقتصادى، جزوه تئورى ارزش

 ، جامعه شناسی)اوايل انقالب(نامه طالقانى  ، زيارت)1359(اقتصاد بعد از انقالب ، شريعتى و )سازمان مجاهدين خلق نوشته شد 

  ).64ـ65سال  ( چهارم اقتصادی از دیدگاه دکتر علی شریعتی، ادبیات ایران از دیدگاه اقتصاد، ديدگاه

كردند  شوندگان مستندات و واقعياتى را كه خود شنيده و يا ديده بودند مطرح مى گوهاى گذشته، مصاحبه و شويم كه در گفت يادآور مى

وگو، دكتر توانايان فرد بر آن است تا ما و خوانندگان نشريه را به  در اين گفت.  راه را براى قضاوت نسل حاضر و آينده هموارتر كنندتا

وگو  هايى كرده كه خود در متن گفت پيرامون پرسش" تحقيق علمى"هاى نهايى خود را موكول به  دعوت كند و پاسخ" تحقيقات علمى"

  .مطرح كرده است

  

  

در طول . نظير خوانندگان قرار گرفته است  پرداخته كه مورد استقبال كم60خرداد  يابى حادثه سى  تاكنون پيوسته به ريشه12انداز ايران از شماره  نشريه چشم

ها و  اقعه در قيد حيات هستند، ديدهوگوها تأكيد ما بر اين بوده است كه قصد مقصرتراشى نداريم و هدف اين است كه، تا بازيگران و شاهدان آن و تمامى اين گفت

اى را در اختيار آيندگان قرار  انباشت اين مكتوبات، تجربه. شود، گردآورى و مكتوب شود هاى گوناگون كه از مناظر گوناگون نيز مطرح مى ها و تحليل شنيده

قطعاً خاطرات و . رداخته و آن را به يك عبرت تاريخى تبديل كننداى پ دهد كه با در كنار هم گذاشتن آنها قادر خواهند بود به قضاوت نسبتاً منصفانه مى

ايد و سپس حادثه دردناك  هاى شخص شما نيز به دريافت اين عبرت تاريخى كمك خواهد كرد زيرا هم از ابتدا در جريان پروسه رشد و تكامل سازمان بوده ديدگاه

در اين . ايد اى داشته ايد و با مسئوالن آن ارتباطات ديرينه ر متن انقالب و تضادهاى آن بودهايد، هم د  را از سر گذرانده1354تغيير ايدئولوژى در سال 

چيز درست بود اما بعد از   همه1354گويند كه تا سال  دانند، برخى مى  مى60وگوها، برخى تز تكامل محورى و پيشتازى مجاهدين را منشأ واقعه خرداد  گفت

بعضى هم ـ كه تعدادشان كم نيست ـ معتقدند برخوردهاى ضدى و . هاى ناجوانمردانه به كار رفت، اوضاع به كلى تغيير كرد وهتغيير ايدئولوژى، كه عمدتاً شي

هاى سنتى داخل زندان، بذرهاى كينه را كاشت كه ميوه آن  هاى روحانيان مبارز و مذهبى هاى سازمان كه مذهبى باقى مانده بودند با طيف اصطالح چكشى بچه به
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دانستند و  آمدن اختالفات بعد از انقالب به اين دليل بود كه هر دو طرف خودشان را حق و صاحب انقالب مى گويد پيش ديدگاهى هم مى.  بود60خرداد  سى

  .با اين مقدمه منتظريم تا ديدگاه شما را بشنويم. نشينى كنند كدام حاضر نبودند عقب خواستند حاكميت از آِن خودشان باشد و هيچ مى

ها و ازجمله در  ايم كه قصد مقصرتراشى نداريم، در بسيارى از شماره وگوها تأكيد كرده كه فرموديد در طول تمامى اين گفت اوالً اين. نام خداوند عشق و صداقت به

ه قاضى رفتن درست نيست نظر يك فرد طرفه ب ثانياً چون اصوالً يك. گويد مقصر اصلى مجاهدين بودند صراحت مى همين شماره پيشين، آقاى مهندس توسلى به

اى است كه گويى بازجوهاى  گونه گفت مطالب به ايشان مى. كنم انداز ايران را در اينجا نقل مى  نشريه چشم60خرداد  از خانواده مجاهدين در مورد مطالب سى

آوريم،  ها را حسينى بار مى رسش نبايد مطرح شود چرا كه وقتى جوانطوركه در مورد عاشورا اين پ ثالثاً طرح سوال غلط است، همان. گويند زندان اوين سخن مى

ها درست معرفى نكنند و  حسين را به جوان  اتفاق نيفتد يا بايد امام60خرداد  خواهند در آينده، سى آنها كه مى. كنند دارى از اسالم را تحمل نمى برداشت سرمايه

  . البالغه را مستقر سازند هجدارى مورد نظر قرآن و ن يا بايد اسالم ضدسرمايه

دهد؛ به اعتقاد من تمام  كنم كه درواقع نقص و ايراد نشريه شما را هم در ارزيابى اين واقعه نشان مى اى اشاره مى در پاسخ به پرسش شما، در آغاز به نكته

كدام به اهداف مورد نظر انقالب  هاى مقدسى كه كردند، هيچ شهاى مردمى جامعه ما عليرغم نيت پاكى كه داشتند و تال هاى مبارز و گروه ن روشنفكرها، سازما

هاى روشنفكرى مثل فداييان خلق و مجاهدين خلق كه نيروهاى بااحساس و  آييم، جناح توده ايران، جنبش مصدق و جلوتر كه مى در گذشته حزب. نرسيدند

 سال است قدرت را در دست دارند، به آن اهدافى كه ابتدا براى آن حركت 26كه ها  اللهى باشعور اين مملكت بودند و كل جريان روشنفكرى و حتى خود حزب

گرفتند كه  كانديداهاى مختلف ايراداتى مى. جمهورى كامالً مشهود است كرده بودند نرسيدند و عينيت اين عدم تفوق در جريان تبليغات انتخابات نهم رياست

 اجتماعى و  رغم سرمايه جريانات روشنفكرى هم به. ايم عنوان اسالم در ايران پياده بشود، دور شده خواست به ىهايى كه م داد كه ما چقدر از آن ايدئال نشان مى

اى  نتيجه. كنيم ها اين است كه با قضايا برخورد علمى نمى ها و شكست كنم علت همه اين زيان من فكر مى. حيثيتى كه روى اين قضيه گذاشتند، به نتيجه نرسيدند

هاى دوستانى كه در اين چندسال  ولى متأسفانه قسمت اعظم حرف. خرداد نيز ما بايد با قضايا برخورد علمى كنيم هم بگيرم اين است كه در مسئله سىخوا كه مى

ها گفته  مثالً در مصاحبه. اجتناب كنيد، ظنى و گمانى سخن نگوييد، علمى سخن بگوييد" ظن"فرمايد از  كه قرآن مى زنى بوده است، درحالى اند گمانه مصاحبه كرده

.  است60دانستند و اين علت اصلى خرداد  شود كه مجاهدين خلق خودمحور بودند و ديگران را قبول نداشتند، چون خودشان را در نوك پيكان تكامل مى مى

  . شوندگان است و دليل علمى براى آن ندارند هاى خود اين مصاحبه اينها ظن و گمان

  .هاى خود بپردازيد گوييد به تبيين ديدگاه س روش علمى كه از آن سخن مىتوانيد براسا شما مى

 25دانيد كه انبياى الهى براساس آيه  مى. كه ظنى سخن نگفته باشم بايد درچارچوب تخصص خودم صحبت كنم و به علل اقتصادى اين واقعه بپردازم من براى اين

موضوع ." الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم: "فرمايد د كه مىان دست مردم آمده سوره حديد براى استقرار قسط به

. عنوان يكى از محورهاى اصلى انقالب مطرح بود هاى آقاى خمينى در پاريس به استقرار قسط يا عدل اقتصادى چيزى بود كه پيش از انقالب و حتى در سخنرانى

البالغه و اقتصاد قرآن بود كالً فراموش شد و سيستم اقتصاد طاغوتى با رنگ و  آميز نهج ار جمهورى آنچه كه درباره قسط، عدل و اقتصاد عدالتولى بعد از استقر

گذارند و هر ماه مبلغ  دانند، وقتى پولى را در بانك مى لعاب اسالمى تداوم يافت؛ براى نمونه همين سيستم بانكدارى؛ حتى مردم كوچه و بازار هم كه اقتصاد نمى

يكى از عوامل توليد است، " كار"دانيم در اقتصاد،  درحالى كه ما مى! بگذاريد" سود"گيرند، حاال شما اسم آن را  مى" بهره"دانند كه دارند  كنند، مى معينى دريافت مى

پاداشى . دهند دستمزد، پاداشى است كه به كار مى. است" كارآفرينى"است و چهارمين عامل توليد "  سرمايه"است، سومين عامل توليد " زمين"دومين عامل توليد 

اى در  بنابراين وقتى سرمايه. است" سود"دهند  است و پاداشى را كه به مديريت مى" بهره"دهند  پاداشى كه به سرمايه مى. است" اجاره"دهند   هم كه به زمين مى

اين تغيير اسم، ". كارمزد"حاال شما اسمش را بگذاريد ". سود"است نه " بهره"شود  زاى اين سرمايه داده مىشود و آنچه در ا شود كارآفرينى نمى بانك گذاشته مى
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گرانه و تحميقى  شوند كه اين نظام بانكدارى همان نظام بانكدارى سابق است و متوجه برخوردهاى اغفال مردم خودشان متوجه مى. دهد ماهيت را تغيير نمى

  . ند به اين اميد كه عدالت و اقتصاد اسالمى، اسالم پيامبر و حضرت على پياده شودمردم قيام كرد. هستند

هاى بنيادى با  البالغه را قبول داشتند و هر دو هم مخالفت  تضاد بين دو جريانى بود كه هر دو عدل على را قبول داشتند، هر دو قرآن و نهج60خرداد  اما در سى

كه هر دو جريان به لحاظ اقتصادى ديدگاه مشترك و  چرا با اين. شود البالغه آموزش داده نمى ها قرآن و نهج  داشتند كه در حوزههاى حوزه داشتند و انتقاد آموزش

  طلبانه داشتند، به يك تضاد آنتاگونيستى رسيدند؟  عدالت

با نگاهى دوباره به تاريخ معاصر ايران . دارى د سرمايهعدل مورد نظر مجاهدين در چارچوب اقتصاد سوسياليستى بود و عدل طرف ديگر در چارچوب اقتصا

طوركلى  كنم به من فكر مى.اند؛ در دوران رضاشاه، محمدرضا شاه و حتى پس از انقالب اسالمى دارى قلع و قمع شده بينيم كه همواره نيروهاى چپ ضدسرمايه مى

 كارشناس سازمان برنامه و 1355كه من در سال  زمانى. وهاى چپ در ايران نبايد مطرح باشندتوافقاتى در خارج از ايران شكل گرفته بود كه براساس آن، كالً نير

آن روزها تحقق اين حرف خيلى . رود صدر به وى گفته است كه شاه از ايران مى بودجه بودم، مرحوم مفتح پس از بازگشت از سفر لبنان به من گفت امام موسى

دار كه بعدها در انفجار حزب كشته شد ـ و پسر بسيار خوبى   خبر ديگرى نيز از طريق يكى از دانشجويان خود ـ حسن اجارهها  در آن سال. رسيد بعيد به نظر مى

من بعدها . اند جمهور وقت امريكا كه به ديدار شاه آمده بودند به مالقات مهندس مهدى بازرگان هم رفته بود ـ شنيدم دونفر به نمايندگى از طرف كارتر رئيس

در پرانتز بگويم كه اگر اساسنامه . اند هايى داشته يدم كه آنها با شاه صحبت كرده بودند كه بايد از ايران برود و با مهندس هم درباره حكومت جديد صحبتفهم

كند و  دى بيايد، اقتصاد خودش نظم پيدا مىگفتند اگر ديكتاتورى كنار برود، آزا اينها مى. اى براى تغيير اقتصاد جامعه نداشتند آزادى را ببينيد، اصالً برنامه نهضت

  . هاست اين همان اقتصاد كالسيك ليبرال

مهندس .  بايد به اين نكته توجه كرد60يابى خرداد  خواهانه نسبت به اقتصاد داشتند و براى ريشه سوال اين است كه در ابتداى انقالب هر دو طرف نگاه عدالت

ترين  برابر برساند؛ يعنى غنى سوم و سه خواست جامعه را به ضريب يك تر بود و مى اه اقتصادى آقاى بهشتى از همه ما چپگويد در شوراى انقالب ديدگ سحابى مى

  . سوم آن برابر و فقيرترين يك سه

 كه من 1351 يا 1350رفته بود؛ سال هايى در خارج از ايران براى بردن شاه صورت گ ريزى گفتم كه برنامه. پردازم كنم و بعد به اين پرسش مى بحثم را تكميل مى

كه  فردايش اختصاص داده بود به اين. كند در انگليس بودم، فايننشال تايمز مقاله مفصلى را به اين موضوع اختصاص داده بود كه شاه كيست و چگونه سلطنت مى

هاى دكترعلى شريعتى اختصاص داده بود و روز بعد از آن به  ضيح ديدگاه، روز بعد از آن يك صفحه را به تو....كند و ساواك چقدر مخوف است، چگونه پا را اره مى

بعد نتيجه گرفته بود كه اگر در آينده تحولى در ايران بشود طرفداران شريعتى به قدرت نخواهند رسيد، روحانيت به قدرت . هاى روحانيت و ساختار آن ديدگاه

توانند با  د است كه با هم ارتباط ارگانيك دارند و وقتى تحولى اتفاق بيفتد يا انقالبى بشود اينها مىرسد؛ به اين دليل كه روحانيت داراى تشكيالت مساج مى

ولى طرفداران شريعتى اين ارتباط ارگانيك و واحدها و سازمان . ارتباط با هم و صدور فرمان واحد، جامعه را اداره كنند و مردم هم از روحانيت حرف شنوى دارند

 ساله 25با توجه به اين قضايا و با توجه به كتاب تاريخ ). كه عرض كردم(گويد  صدر آن حرف را مى  هم آقاى موسى55بعدها در سال . ا ندارندمنظم اجتماعى ر

سخ علمى كنم تا روى آن تحقيق بشود و به يك پا  گويد از طرف كارتر در پاريس با آقاى خمينى صحبت شد، من اينجا سوالى مطرح مى سرهنگ نجاتى كه مى

طور كلى شده بود؟ هر چپى؛  دارى و حذف نيروهاى چپ به سرمايه دارى و شبه سوال اين است كه آيا در پاريس يك توافق كلى روى برقرارى نظام سرمايه. برسيم

قايان چپ در چارچوب سيستم در پاسخ به پرسش شما بايد بگويم چپ مورد نظر آ. هايى منفرد چپ كمونيست، چپ مذهبى ـ كه مجاهدين بودند ـ و حتى چپ

 در منزل مرحوم بهشتى، آقاى نمازى، آقاى نهاونديان، من و 1353در سال . دارى، لذا به شكلى تحمل شدند دارى بود نه چپ درچارچوب ضدسرمايه سرمايه

 متن آلمانى و آقاى نهاونديان و آقاى پهلوان متن خوانديم؛ من متن انگليسى آن را، مرحوم بهشتى و دكترنمازى كتاب كاپيتال ماركس را مى... مرحوم بهشتى و



org.rouzaneha://http      روزانه ها  org.rouzaneha@info          380-  ىدارى و سوسياليست اقتصاد سرمايه تقابل ميان : 60 سى خرداد 

اش مردمى بود؛  دارى اسالمى دارى اسالمى را قبول داشت ولى سرمايه درمجموع آقاى بهشتى ديدگاه سرمايه. كرديم وگو مى گاه با هم بحث و گفت فارسى آن را، آن

اين فرق . كند ياد مى" دارى به سر عقل آمدن سرمايه"نام  يزى كه دكتر شريعتى از آن بهدارى ليبرال در حد ايجاد درآمد خوب براى مردم، آن چ يعنى يك سرمايه

كنند و اينها  كه دين را مسخره مى واى به كسانى" ويل لكل همزه لمزه الذى جمع ماالً وعدده"فرمايد  دارى اسالمى كه مى كند با ديدگاه اقتصاد ضدسرمايه مى

عالمه طباطبايى انفاق را پركردن . كند بحث انفاق را مطرح مى..." الذين يكنزون الذهب والفضه: "فرمايد شمرند و يا مى و مىكنند  كسانى هستند كه مال جمع مى

دارى ـ هرچند از نوع  طرف معتقد به سيستم سرمايه هاى جدى وجود داشت؛ يك هاى دوطرف تفاوت بنابراين بين ديدگاه. كند شكاف بين فقير و غنى معنى مى

  .دارى مى آن ـ و طرف ديگر ضد نظام سرمايهاسال

خواستم به انگليس بروم، دكتربهشتى مرا به دكترسروش   وقتى مى1353سال . كنم تا شايد به فهم موضوع كمك كرده باشد خاطره ديگرى را در اينجا عرض مى

اى كه  گونه كرد، به ان اصالً كارى به سياست نداشت و كار فردى مىايشان در آن زم. معرفى كرد و من چون جايى براى اقامت نداشتم به منزل دكترسروش رفتم

كرد و كسى كه قبل از انقالب  هاى من مخالفت مى شدت با ديدگاه ايشان پس از انقالب به. روى گفتند به صالح تو نيست كه به منزل ايشان مى برخى به من مى

هاى اقتصادى آقاى مولوى رئيس كل بانك مركزى ـ كه  من به شدت به سياست. گرفت اضعى مىمعتقد به جدايى دين از سياست بود، پس از انقالب چنين مو

صنعت مونتاژ و "مهندس بازرگان منصوبش كرده بود ـ انتقاد داشتم و انتقادهايم را در يك سخنرانى در لندن مطرح كردم كه متن آن بعداً در تهران باعنوان 

كند كه  دارى را اجرا مى هاى پولى و مالى نظام سرمايه م كه اين خط، خط ضد انقالب است نه خط انقالب و دارد سياستديد من مى. چاپ شد" كشاورزى در ايران

كردم  جالب است كه رئيس دانشگاهى هم كه در آن تحصيل مى. گفتند در انگليس بمانم به خاطر همين انتقادات هم آقاى بهشتى و هم دكترسروش مى. زاست تورم

اين را هم بگويم كه مرحوم . ام است، بايد بروم كنند؟ گفتم وظيفه كنى آنها قبول مى روى تا عقايد خودت را بگويى، فكر مى فت به ايران نرو، تو مىگ به من مى

با اين .  جلو ببرند بهتر استشان را كنيد؟ گفته ايشان مطالعات علمى ام كه چرا از دكتر توانايان فرد استفاده نمى گفت به بهشتى گفته دار به من مى حسن اجاره

دارى مطرح نباشند؟  آيا توافقى در پاريس شده بود كه نيروهاى ضدسرمايه: گردم به آن سوالى كه گفتم بايد روى آن يك تحقيق علمى صورت بگيرد تفصيل برمى

ياليستى معتقد بود، براساس اقتصاد به زبان ساده نوشته توانيم بگوييم كه چون سازمان مجاهدين به اقتصاد سوس اگر جواب اين سوال مثبت باشد آن موقع مى

 در اتاقم در دانشگاه صنعتى شريف نشسته بودم كه آقايان عباس 1359در سال . توانستند اين اقتصاد را تحمل كنند زاده، طرف مقابل نمى محمود عسگرى

ها از ما دفاع  تر برخورد كنيد و در روزنامه د كه دوست داريم نسبت به ما فعالو محمود عضدانلو آمدند و به من گفتن) ها برادر رضايى(داورى، محسن رضايى 

توانم در مورد شما اظهارنظر كنم، تخصص من اقتصاد است،  گفتم چون من از نظر ايدئولوژى شناخت قوى روى شما ندارم و اصالً در تخصص من نيست، نمى. بكنيد

 مسلمين ايران اظهارنظر  كه در مورد ديدگاه اقتصادى نيروى مقابل شما يعنى جمهورى  رد شما اظهارنظر كنم، همچنانتوانم در مو اگر بدانم اقتصاد شما چيست، مى

وجود آمده و  اقتصاد يك علم است، مثل آن المپ مهتابى، اين علم اقتصاد سوسياليستى است، اين به"آنها در پاسخ گفتند . دارى است سرمايه كنم كه شبه مى

توانيم بگوييم  زاده، اگر نگوييم اينها سوسياليست بودند قطعاً مى بنابراين با اين صحبِت آقايان و كتاب عسگرى."  كه ما تالش جديدى بكنيمنيازى نيست

اينجا رشد كند، دارى در  دارى حذف شوند و سرمايه دارى بودند و قرار بر اين بود كه در ايران كل نيروهاى ضدسرمايه چون ضدسرمايه. دارى بودند ضدسرمايه

كنى آنها  خواهى بروى ايران نظرات خودت را بگويى، فكر مى بنابراين بهشتى حق دارد به من بگويد از ايران برو و رئيس دانشگاه آنجا حق دارد به من بگويد تو مى

هاى اقتصاد اسالمى  ز مسئوالن خود پرسيده چرا كتابگفت ا  پسر عمويم كه از مجاهدين بود مى1359كنند؟ اين را هم بگويم كه در سال   هايت گوش مى به حرف

خواهم بگويم اين است كه  آنچه مى. دهيد، آنها گفته بودند چون مباحث آن ديالكتيكى نيست هاى فروش كتاب متعلق به مجاهدين قرار نمى توانايان فرد را در دكه

دارى از نظر سيستم  سرمايه خواست يك الگوى اقتصادى شبه د و جمهورى اسالمى مىدارى پياده كنن خواستند يك الگوى اقتصادى ضدسرمايه چون مجاهدين مى

كردند به  وقتى هم افراد سازمان ايران را ترك . وجود آمد را پياده كند، تقابل بين اين دو به... يعنى مالكيت ابزار توليد، طرز تعيين دستمزد، بازار عرضه ـ تقاضا و

شويم كه چرا  بنابراين اگر پاسخ آن سوال مثبت باشد، متوجه مى. گرفتند زب بعث كه اقتصاد سوسياليزم را قبول داشت قرار رفتند و در كنار ح كشور عراق 
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ايشان شروع كرد به . ام را ديدم خرداد يك روز در اتوبوس نشسته بودم كه دكتر وحيدى، استاد دوران دانشجويى پس از سى. وقمع كردند گونه قلع مجاهدين را آن

خرداد دستگير كردند، حتى يك شب به من فرصت ندادند كه يك پارتى گير بياورم و فرداى آن روز  ساله بود، او را در سى كردن و گفت پسر من هفده گريه

كنند كه تنها  ى كه تحليل مىافراد. تواند از اين اعتقاد بر بيايد كه چپ بايد از ريشه كنده شود وقمع كردن فقط مى طور قلع آن. اش را در سردخانه ديدم جنازه

ترديد آنها هم اعتقاداتى داشتند و حاضر  بى.  را خلق كرد بايد به خدا جواب بدهند60خرداد  خودپسندى و خودخواهى و خودبرتربينى مجاهدين بود كه سى

برخى . ى گفته شود تا آنها هم بتوانند حرفشان را بگويندها بايد در ميزگرد اين حرف. كفى در ميانشان بودند هاى جان به بودند در راه آن مبارزه كنند و بچه

توانستند كار فرهنگى بكنند و در شرايط مناسب در يك  بردند مى كردند و دست به اسلحه نمى اند كه اگر مجاهدين تندروى نمى شوندگان شما گفته مصاحبه

نژاد اين سيستم  اينها از اين قضيه غافل هستند كه آقاى خاتمى و آقاى احمدىولى . نژاد انتخابات قدرت را به دست بگيرند، مثل آقاى خاتمى يا احمدى

خواهند درون همين سيستم با تأمين اجتماعى و بردن پول نفت در سر سفره مردم عدالت را نشان بدهند، ولى قصد اين را ندارند  دارى را قبول دارند و مى سرمايه

  .دارى وجود دارد را از بين ببرند و اقتصاد قسط اسالمى را پياده كنند مالكيت خصوصى سرمايه در هر كشور سرمايهاى كه در اثر وجود  كه روابط استثمارگرانه

شود تحول را به زور و با اسلحه انجام داد يا نه، تحول بايد از طريق  گوييد سازمان اهل ديالكتيك و اقتصاد به زبان ساده بوده، اما آيا مى طور كه شما مى آن

  وجود بيايد؟ كراتيك بهدمو

من كه دست به اسلحه . رفت، سرگذشت يك نمونه از نيروهاى چپ را كه خود من هستم، ببينند گويند تحول طى يك روند دموكراتيك پيش مى آقايانى كه مى

دارى داشتم، نگذاشتند در جامعه فعال  هاى ضدسرمايه اهام، اما چون ديدگ ام و نوشته در زمينه اقتصاد اسالمى كار كرده. ام ام، از اول انقالب كتاب نوشته نبرده

چند ماه . خرداد اينها برنامه حذف مجاهدين را در دستور كار داشتند ها پيش از سى كه مدت نكته ديگر اين. گذاشتند فعال بشوند باشم، يقيناً مجاهدين را هم نمى

بنابراين پيش از ." بريم كنيم، همه را از بين مى به مجاهدين حمله مى"اط بود، تلفنى به من گفت خرداد يكى از دوستان قديم كه با رأس نظام در ارتب پيش از سى

  .وقمع آنها وجود داشت كه مجاهدين دست به اسلحه ببرند برنامه قلع اين

دانى اين انقالب ما يك مانع و مزاحم  دكتر مى: "تشنيدند گف اى كه ما مهمان او بوديم رو كرد به من و با صداى بلند كه همه مى  در جلسه1358همين فرد در سال 

  ."كردگانند، همه را بايد از بين ببريم آن مانع و مزاحم تحصيل: "گفت. گفتم شما بفرماييد" دارد، آن كيست؟

  اين ديدگاه در حاشيه انقالب بود يا در متن آن؟ نظر مرحوم امام در اين زمينه چه بود؟

كه مبناى مالكيت بايد بر اصل  هايى بود مبنى بر اين ها بود، زمزمه اساسى و انواع مالكيت  كه بحث پيرامون اصول اقتصادى قانونمن به خاطر دارم در زمانى

د و من اگر همه يك چيزى را تصويب بكنن: "اى به مالكيت نكرد اما گفت امام يك سخنرانى كرد، البته در آن سخنرانى اشاره. باشد نه مالكيت خصوصى" خدامالكى"

خواستند دوباره سيستم اقتصاد طاغوتى يا صنايع مونتاژ محور توسعه  دارى و نيروهايى كه نمى نيروهاى ضدسرمايه." گيرم ببينم خالف اسالم است جلوى آن را مى

  .رفتند باشد، بايد كنار مى

ها نتيجه و عبرتى  گوييد به اين زودى چيزى كه شما مى. وييد تحقيق بشودگ مى" اگر"گوييد بحث علمى باشد، ظنى نباشد و آنگاه براساس يك  آقاى دكتر، شما مى

  .سال آينده منتشر شود تا تحقيق مورد نظر شما صورت گيرد براى نمونه بايد منتظر شد تا فرضاً اسناد مذاكرات گوادلپ در سى، چهل. براى ما نخواهد داشت

اساسى كه آقاى حسن حبيبى روى آن  نويس قانون زنم؛ در پيش ام و بر آن اساس حرف مى روى آن كار كردهاساسى چيزى است كه من  هاى اقتصادى قانون اما بحث

ملى حق انحصار صنعت، كشاورزى، معادن، برق،  تواند بدون تصويب مجلس شوراى دولت نمى"در آن اصل آمده بود كه . نام اصل شصت كار كرده بود اصلى بود به
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شود كه  اش اين مى ، معنى"بدون اجازه مجلس"تواند بدهد، ولى در متن آمده بود كه  گفت دولت نمى ظاهر مى خوانديد به اصل را كه مى." دهدرا به بيگانگان ب... آب و

ارى است، چرا پس از ديدن اين اصل من گفتم كه اين يك اصل استعم. را به بيگانه بدهد... تواند با اجازه مجلس حق انحصارى صنعت، معدن، كشاورزى و دولت مى

وقتى من ديدم كه در ! طور انحصارى اقتصاد كشور را اداره كند تواند اداره كند، نوشته بودند بيگانه به ايد؟ حتى نگفته بودند بيگانه هم مى را آورده" انحصار"كلمه 

هاى درسم را  گفتم اگر اين اصل تصويب شود من كالس. ردمرود با آن مخالفت و مبارزه ك اين اصل با اين صراحت پذيرفته شده كه اين ملت زير يوغ استعمار مى

ولى اصول ) ام اساسى آورده طور مفصل در كتاب نقدى بر اصول اقتصادى قانون كه داستان آن را به(ها اين اصل تصويب نشد  خاطر اين تالش البته به. كنم تعطيل مى

هايى در كار بودند كه در كتاب ايدز اقتصادى از آن سخن  كنم كه دست كند و من فكر مى ىدارى را ترويج م اساسى هست كه اقتصاد سرمايه ديگرى در قانون

  . اساسى چيزى است كه ملموس است و پيرامون آن تحقيق شده و ظنى نيست از نظر خودم قانون. ام گفته

هاى گذشته  ها كه طى سال  تجارت خارجى، صنايع، معادن و بانككردن ها معتقد بودند خيلى چپ است؛ مثل ملى اساسى اصولى آمده است كه خيلى اما در قانون

دارى دارد، تحقق بدهيد، بايد  اى كه سيستم سرمايه خواستيد اقتصاد سوسياليستى را در جامعه وقتى مى. سعى شده عمالً بسيارى از آنها تعديل شود و تغيير كند

  كرديد؟  كرديد يا تنها نقد مى اصل را رعايت مىآيا شما اين . داشتيد يك حركت آرام و تدريجى را درنظر مى

بينيد  اما موقعى هست كه مى. خواهيم بگوييم كارها يك شبه بايد اصالح بشود ما هميشه بر اين باور هستيم كه تا رسيدن به اسالم راه زياد است و نمى

اساسى گنجانده  اگر آن اصول چپ در قانون. ايستاديم ار بود و بايد جلوى آن مىرود، اين شروع ك دارى مى سرمايه دارى و شبه اساسى دارد به سمت سرمايه قانون

طوركلى ملى  در انگلستان وقتى دوره ركود و بحران اقتصادى هست كارخانجات را به. كه به آن باور داشته باشند شد، به خاطر شرايط بحرانى آن زمان بود نه اين

گردانند و استداللشان هم اين است كه بخش  داران برمى دست سرمايه رود، دوباره اينها را به ين دوره ركود از بين مىبعد كه ا. كنند كه اينها سر پا باشند مى

  .تواند واحدهاى اقتصادى را اداره كند خصوصى با بهترين كارايى مى

 دارد، چنين معادالت، محاسبات و نيتى در شوراى انقالب نبوده دهد و مهندس سحابى نيز در خاطرات خود از آن دوران بر آن تأكيد تا آنجا كه شواهد نشان مى

  .است

" كردن ملى"اينها با . دانستند چيست و هم اقتصاد سوسياليسم را و از اين دو، اولى را انتخاب كرده بودند دارى را مى آنهايى كه شما اشاره داريد، هم اقتصاد سرمايه

كافى . تواند به بخش خصوصى برگردانده شود دارى برود، همه صنايع و كارخانجاِت ملى شده مى به سوى نظام سرمايهدانستند كه وقتى سيستم  آشنا بودند و مى

  . طور هم شد شد كه اين دارى را ابقا كند راحت مى تواند سرمايه اساسى كه مى بود خيالشان از بابت اصول اقتصادى قانون

كردن و اقتصاد سوسياليستى همگى يا ترور و يا اعدام شدند،  وقتى اكثريت قاطع حامالن ديدگاه چپ و حاميان ملىتواند علت ديگرى داشته باشد؛  اين روند مى

اساسى نتيجه تالش و غلبه  اصالً تثبيت اصول اقتصادى قانون. توان ادعا كرد كه از ابتدا نيت اين بوده است طبيعى بود كه جهت حركت به اين سمت برود و نمى

  .بود... اهللا منتظرى و چپ ازجمله فداييان خلق و مجاهدين خلق، هواداران شريعتى و البته قاطعيت امثال مرحوم طالقانى، مرحوم بهشتى، آيتهاى  ديدگاه

ها واهمه  كردن دارى پياده شود و از اين ملى خواست سيستم سرمايه كرد، مى ها واقعاً موثر بود، ولى يك دست مخفى كه به صورت پنهان عمل مى ه اين ديدگا

وقمع خواهند شد  هاى چپ قلع دانستند كه كل جريان چون مى. اند دهيم كه احساس كنند به اهدافشان رسيده نداشت و معتقد بود به اين افكار راديكال اجازه مى

ويم كه جهت حركت پيشتر در تدوين و تصويب اما اين را هم بايد بگ. توانند امتياز انحصارى معادن را هم به دست بگيرند و روزى خواهد رسيد كه حتى مى

  .ها بعد از آن و نتيجه آن بود اساسى مشخص شده بود و ترورها و اعدام قانون
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وقمع  را قلعتوانستند او  برد مى وقمع بشوند، چرا خودشان متوجه اين قضيه نشدند؟ آيا اگر كسى يا جريانى دست به اسلحه نمى اگر بنا بود نيروهاى چپ قلع

اسالمى طرفدار مجاهدين بودند و اين خود مانعى بود تا  درصد مسئوالن جمهورى70دانستند كه  كنند؟ نيروهايى كه سعى در حذف مجاهدين خلق داشتند، مى

 چرا مجاهدين متوجه نشدند و در اين دام .توانيم نابودشان كنيم گفتند اگر اينها دست به اسلحه ببرند بهتر مى بنابراين مى. نتوانند به راحتى وارد عمل شوند

  افتادند؟ 

درصد مسئوالن با 70گوييد  كه مى اين. اند شوندگان نشريه هم به آن اشاره كرده  مجاهدين قبل از فاز عمليات مسلحانه كشته زياد دادند كه بعضى از مصاحبه

برد؛ يك روز  وقمع را جلو مى ها باكى نداشت و كار قلع از اين رقم" ليسى و ايدز سياسىكيف انگ"شد زيرا آن  مجاهدين بودند، اين مانع برخورد با مجاهدين نمى

شود و برعكس يك  گويم نشود، ولى آن كار مى گويد نشود، من مى گويد نشود، شوراى انقالب مى يك كارى را امام مى: "مرحوم طالقانى در خطبه نمازجمعه گفت

احتماالً مرحوم طالقانى آنها را شناخته " اين چه دستى است؟. شود گويم بشود، ولى آن كار نمى گويد بشود، من مى قالب مىگويد بشود، شوراى ان كارى را امام مى

 بود كه يك روز آقايان محسن رضايى، عباس داورى و عضدانلو به 1359طور كه گفتم سال  كنم؛ همان اى را نقل مى تر به پرسش شما خاطره براى پاسخ دقيق. بود

پس . درصد اين ملت با ماست و بقيه با ما نيستند12دانيم كه حداكثر  ما مى"اى كه به من گفتند اين بود كه  عين جمله. شريف آمدند تر من در دانشگاه صنعتىدف

مجاهدين توهِم "اند  ت كه گفتهشوندگانى اس اين خاطره، ناقض گفته مصاحبه." خواهيم اينها روششان را درست كنند ما توهم رسيدن به قدرت را نداريم، ما مى

  ."داشتن نيروى زياد و رسيدن به قدرت را داشتند

توانيم مثل قيام  قدر نيرو داريم كه مى آن"كه  هاى مستقيمى بود كه از خود مجاهدين شنيده بودند، ازجمله اين قول آنها هم استنباط و تحليل نكرده بودند، نقل

  ."تير راه بيندازيم سى

گونه نبود كه آن طرف برنامه  بنابراين، اين. درصد از مردم را داريم12خواهيم قدرت را بگيريم چون حداكثر  قول مستقيم را هم به من گفتند كه ما نمىخوب، اين 

شود و  دانستند كه به آنها حمله مى مىمجاهدين احتماالً از طريق افراد نفوذى كه داشتند . وقمع اينها را نداشته باشد و رفتارش تنها تابعى از رفتار اينها باشد قلع

  . آماده شده بودند كه از خودشان دفاع كنند

هاى مختلفى كه در  آن اوايل من براى دكتربهشتى به صورت كتبى پيام فرستاده بودم كه يك شوراى مشورتى از مجاهدين خلق و ديگر مبارزان ايرانى و جناح

اگر نظرى كه دادند متناسب با فقه شما بود اجرا كنيد و . رد نظر خود را در آن شورا مطرح كنيد و از آنها نظر بخواهيداند درست كنيد و مباحث مو انقالب موثر بوده

عضى كنم ب من فكر مى. رفت شد كارها جور ديگرى پيش مى اگر واقعاً به اين صورت عمل مى. اگر نبود از آنها بخواهيد تجديدنظر كنند، اينها را كامالً كنار نگذاريد

حتى به افرادى مثل من كه براساس آيات و . از دوستان بزرگوار وقتى به قدرت رسيدند دچار نوعى توهم شدند و فكر كردند كه كالً بايد ديگران را كنار بگذارند

دينى كه اقتصاد سوسياليزم را قبول اينها حتى جلوى تدريس مرا گرفتند چه برسد به مجاه. گفتند به انگليس برگرد و اينجا نمان كردم، مى احاديث صحبت مى

  . داشتند و مباحثشان مبتنى بر ديالكتيك بود نه صرفاً براساس آيات و احاديث قرآن

  .اند ه بشر كالً از آيات قرآن استفاده كرد انبيا ـ راه در بحث راه

در . دارى را  سوسياليستى را قبول داشتند و طرف مقابل آنها اقتصاد سرمايهپس از انقالب حقيقت اين است كه اين آقايان اقتصاد. آن مربوط به پيش از انقالب بود

كند، ايشان  گفتيم قيمت كاال را كار انجام شده براى توليد آن كاال تعيين مى هاى ماركس داشتيم و مى هايى كه پيش از انقالب با آقاى بهشتى در مورد ديدگاه بحث

دارى مبتنى است بر مطلوبيت و آقاى بهشتى از  اصالً فلسفه اقتصاد سرمايه. كند گفت قيمت يك كاال را مطلوبيت تعيين مى كرد و مى دارى را اثبات مى نظر سرمايه

 ها و با فشار كمونيست" شدن دولتى"شود در شوراى انقالب  پس اگر گفته مى. دارى اسالمى را پذيرفته بود كرد و كالً روحانيت اقتصاد سرمايه اين فلسفه دفاع مى
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سوسياليستى وابسته  حسين يك حكومت شبه و يا صدامعنوان مادر سوسياليزم خيلى از كشورها را استثمار كرد  كامالً درست است، من هم معتقدم كه شوروى به

  .به نفت داشت

 ىدارى و سوسياليست اقتصاد سرمايه تقابل ميان

دارى به علت  بايد به اين نكته توجه داشت كه در سيستم سرمايه. دارى ها انجام شد، بله، اين انجام شد، اما درچارچوب نظام اقتصاد سرمايه سوسياليست

 كارايى بخش دولتى شود كه آن تضادها به شكست و ناكامى و عدم هايى كه در آن وجود دارد بخش دولتى در كنار بخش خصوصى دچار تضادهايى مى  مكانيزم

ولى در . گيرد شوند، با درآمدهاى بسيار باال كه از استثمار كارگران نتيجه مى يكى از موارد اين است كه مديران با استعداد جذب بخش خصوصى مى. انجامد مى

بخش . كند سازى زمينه توجيه پيدا مى يعنى خصوصىشود،  مانند كه آن استعداد را ندارند و اين يكى از عواملى است كه سبب مى بخش دولتى مديرانى باقى مى

  . شود بنابراين به مرور بخش دولتى به بخش خصوصى تبديل مى. جا جواب ندهد دولتى كنار بخش خصوصى هيچ

عنوان يك   با حزب بعث بهكنيد كه چون مجاهدين و حزب بعث هر دو اقتصاد سوسياليستى را قبول داشتند، مجاهدين به عراق رفتند و گونه تحليل مى شما اين

توانيد توجيه كنيد؛ آنها مصدق را بورژوا و در خط امپرياليسم و خود  توده درمقابل مصدق را هم با همين ديدگاه مى رفتار حزب. متحد استراتژيك همكارى كردند

دارى آن هم  دانيد كه صدام در منطقه دقيقاً در خط سرمايه ى مىخوب اندازد؟ شما به كردن ما را به گمراهى نمى گونه تحليل آيا اين. دانستند را سوسياليست مى

  .دارى حركت كند ممكن است جريانى به لحاظ تئوريك سوسياليست باشد ولى در خط سرمايه. مظهر آن امريكا عمل كرد

  آيا اين يك پارادوكس نيست؟. هاى حزب بعث سوسياليستى بود گوييد مجاهدين به كشور عراق رفتند چون ديدگاه اما شما مى

خواهد مورد تحقيق علمى  داشته باشيم؛ يك پديده اجتماعى، سياسى، اقتصادى و مديريتى وقتى مىصدر و گسترش ديد  در تحليل اين قضيه بايد يك مقدار سعه

كردند كه حزب  در اين كه مجاهدين به صدام پيوستند از نظر من يك اشتباه انجام شد، ولى شايد آنها احساس مى. ها پارامتر ممكن است موثر باشد قرار بگيرد، ده

يك پارامتر ديگر اين بود كه آقاى خمينى . ها پارامتر است ديدند و اين يك پارامتر از ده د و اين سنخيت را بين خود و حزب بعث مىبعث ماهيت سوسياليستى دار

دام ص"گفت  بنابراين وقتى مى. ها به خدا معتقد نيستند كرد ديدگاهش اين بود كه سوسياليست كافر است، چون معتقد بود كه كمونيست كه در عراق زندگى مى

بنابراين يك دشمنى شروع . خدايى است رسد و آن هم بى به اين معنا بود كه او معتقد به سوسياليزم است، آن هم سرنخش به كمونيسم شوروى مى" كافر است

ز نظر محتواى اقتصادى مخالف اين دو ا. سوسياليستى داشت دارى را در ايران ابقا كند با نظامى كه سيستم شبه سرمايه خواست سيستم شبه شد بين نظامى كه مى

  . و متضاد هم بودند

  دارى براندازى بشود؟ سرمايه كند تا يك نظام شبه سوسياليستى را حمايت مى چگونه امريكا چنين نظام شبه

لذا در . شد  گويى در مسكو چاپ مىخواندم، از نظر محتوا و ماهيت فرهنگى گرفتم و مى هاى عراقى مى هاى عراق را از بچه وقتى من در انگليس بودم، روزنامه

شايد دو ابرقدرت به . ام و تنها يك ظن است گويم كه هنوز به قاطعيت نرسيده  اى را مى پاسخ به پرسش شما بايد بگويم روى اين پرسش بايد تحقيق شود و نكته

ياليستى با ارتش روسى، يك ايدئولوژى اسالمى با ابزارهاى نظامى خاطر اجتناب از جنگ جهانى سوم دو ايدئولوژى را به جان هم انداختند؛ يك ايدئولوژى سوس

دهد كه ابزار ايدئولوژى اسالمى  اين جنگ نشان مى. گذاشتند كه اين جنگ اصالً نبايد پيروز داشته باشد ضمن جنگ هم دو ابرقدرت با هم قرار . دارى غرب سرمايه

، از پس "طلبى شهادت"ها و با كمك شعار اسالمى  اند به كمك بسيجى وقمع شده در حالى كه سران آن قلعدر مبارزه با كمونيزم آنچنان قوى است كه ارتش ايران 

  .شد كنيد كه پس از آن شوروى تسليم  وقتى نشان داده شد كه ايدئولوژى اسالمى واقعاً در مبارزه با چپ و كمونيسم كارايى دارد، مالحظه مى. آيد صدام برمى



org.rouzaneha://http      روزانه ها  org.rouzaneha@info          380-  ىدارى و سوسياليست اقتصاد سرمايه تقابل ميان : 60 سى خرداد 

دهيد كه روش  اند، آيا احتمال نمى دهد كه اينها باطل خودتان را محور قرار داديد و گفتيد چون اين برخوردها را با من كردند نشان مىشما در مجموع بحث، 

   باشد؟ شدن به يك راهبرد راه زيادى داشته تحقيق و قضاوت شما هم صددرصد منطبق بر حق و قرآن نباشد و روش تحقيقتان به اجماع نرسيده باشد و تا تبديل

  . ام كه اينها نظرات شخصى من است ممكن است حقيقت غير از اين باشد هايم نيز اين جمله را آورده من در بسيارى از كتاب. بله، ممكن است اشتباه بكنم

اند اما هنگام تحقق آن اصول در بستر  افتهاند كه اصول را خوب دري هايى بوده دهد كه افراد يا جريان آقاى دكتر، سيرى اجمالى در تاريخ معاصر ايران نشان مى

اند يك  اند و نتوانسته كنند اما وارد فاز استراتژى شده اند يا كسانى هستند كه اصوالً كار فرهنگى مى گذاريم ـ به خطا رفته زمان و مكان ـ كه اسمش را راهبرد مى

ممكن است حرفى درست باشد ولى اگر . در نظر گرفت و آن را به تجربه گذاشتبراى تحقق يك راهبرد بايد اصل تدريج را . استراتژى درست طراحى كنند

 ديدگاه كه صاحبان  ها را با اين  ها همه مغازه خان جنگلى را مرور كنيد؛ كمونيست مثالً دوران ميرزاكوچك. انجامد سوزى شود به عمل نادرست مى روى يا مرحله چپ

بنابراين هر ديدگاه معلوم نيست . الً عامل شكست نهضت ميرزا همين ديد نابخردانه و ناپخته نسبت به سوسياليزم بوداص. بورژوازى هستند، تاراج كردند آن خرده

اساسى مشروطه دكترمصدق  زيستى فدائيان اسالم در راهبرد درست درنيامد اما ديد قانون توده و ساده ديد سوسياليستى حزب. كه در راهبرد درست درآيد

  . درست بود

آيا روى اين موضوع . ولى تاريخى كه گذشته ديگر حالت ظن و گمان ندارد و روشن است. دهد  اين را قبول دارم كه راهبرد درست در تجربه خود را نشان مىمن

هاى    دست  دخالتهاى درون جنبش جنگل؟ و آيا در قضيه مصدق، تحقيق علمى شده است كه علت شكست ميرزا آن ديدگاه نسبت به سوسياليسم بوده يا نفوذى

دردند و در رسيدن به  هاى تاريخ معاصر هم ها و حركت گويم همه جنبش ها موثر نبوده است؟ با اين گذشته تاريخى است كه مى كننده امپرياليست مخفى و تعيين

ر جايى گير دارد؛ من اين گير را از قرآن كا. همه شكست خوردند... همه روشنفكران در خارج، مجاهدين، فدائيان، فرقان و. اند اهداف خود شكست خورده

كردن براساس حق، قدر، علم و عدل  نداشتن به دعوت علمى قرآن به عمل گير اصلى توجه. دانم و ممكن است اشتباه بكنم ام و البته خودم را هم حق نمى درآورده

وجود بيايد و دانشمندان را جمع بكند، امرار معاششان  دارد كه مركزى بهاما اين روش علمى در مرحله اول نياز . پس بياييم به يك روش علمى برگرديم. است

  .هاى علمى بدهند ها پاسخ تأمين بشود تا اينها بتوانند تحقيق كنند و به پرسش

هايى را گردآورى  ا و واقعيته نشيند و حداقل فاكت وگو مى نظران به گفت فرماييد، اما اين روشى كه نشريه دارد و با صاحب اين يك ايدئال است كه شما مى

  كند، چه اشكالى دارد؟  مى

من در اول انقالب در . شوندگان از اين تريبون براى زدن رقيب سوءاستفاده نكنند و جنبه تنها به قاضى رفتن را نداشته باشد، اشكالى ندارد تا آنجايى كه مصاحبه

حاال درست نيست كه . ها بودند ترين و بااستعدادترين بچه  به تشكيالت مجاهدين خلق از باهوشهاى وابسته كردم و شاهد بودم كه بچه ها تدريس مى دانشگاه

  . من هم مشى مسلحانه آنها را قبول ندارم. چيز را ناديده بگيرند و همگى را تخطئه كنند برخى براى توجيه رفتار خودشان در آن زمان، همه

  . گويند و ممكن است اشتباه باشد اند كه استنباط و تحليل شخصى خود را مى و همگى تأكيد داشتهها روند همين بوده است  درمجموع اين مصاحبه

 شدند از مجاهدين با  بعضاً نشرياتى كه توسط روشنفكران منتشر مى58ـ59هاى  ل نگرم؛ براى نمونه، در سا اما مواردى هم وجود داشت كه من به ديده ترديد مى

شناختم كه طلبه مومنى بود، دائم نماز  من فردى از اينها را مى. دانيم آنها چقدر معتقد مذهبى بودند كه مى كردند درحالى المى ياد مىعناوينى مثل ماركسيست اس

 روزهاى كه سال درحالى پس از هشت. سال زندان محكوم شد  به جرم پخش اعالميه گرفتند و به هشت1359او را در سال . خواند و خانم بسيار باحجابى بود مى
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ولى ضعف . توانستند با يك منطق قوى امثال او را برگردانند اينها مى. اين آدم چندسال در زندان در اختيار اينها بود. گذراند، اعدام شد پايانى محكوميتش را مى

  .  خودشان بودخوب، اين گناه ناتوانى. شد افرادى كه زندانى اينها بودند به اينها ايمان نياورند منطق و ضعف عمل سبب مى

كه اگر ترورها و انفجارهاى  آيد، ازجمله اين ها پيش مى  است و اگر بخواهيم به مسائل بعد از آن بپردازيم خيلى بحث60يابى خرداد  موضوع كار نشريه ريشه

پس از حذف . تند مسائل بعدى پيش بيايدگذاش شدند، نمى نظران مثل على درخشان و بهشتى و رجايى كشته نمى گرفت و يك عده از صاحب گسترده صورت نمى

لذا خوب است به اين پرسش بپردازيد كه چطور . هاى خشن طبيعى بود كه يك قانونمندى ديگرى بر جامعه حاكم شود فكر و حاكميت جريان نظران خوش صاحب

  شد جلوى اين فاجعه را گرفت؟ مى

دارى قربانى  سرمايه هاى شبه ا بگيريم، بايد اين موارد را هم بگوييم؛ در آينده نبايد منافع مردم در نظامهرحال اگر بخواهيم ريشه را بگوييم تا جلوى تكرار آن ر به

ها يكباره خط عوض كرد، بايد منتظر  وقتى آن انقالب با آن ايده. اگر برخالف منافع مردم حركت شود، باز هم خطر تكرار چنين وقايعى هست. ها بشود ابرقدرت

  . بوديم ر آن هم مىپيامدهاى ناگوا

دارى متمايل به امريكا و اروپا بود و مجاهدين هم بايد با آن مبارزه  سرمايه گوييد رژيم ايران يك نظام شبه شود اين است كه مى استنباطى كه از تحليل شما مى

صدر هم  خوردند؟ حتى در اين راستا پيوندشان با بنى آن پيوند مىمشى  دارى و خط رفتند با رأس سرمايه پرسش اين است كه آيا در مبارزه با آن بايد مى. كردند مى

هايى نداشتند  ولى مجاهدين چنين تحليل. دانست تر از امريكا مى   صدر جهان سومى بود و شوروى را سوسيال امپرياليسم و خطرناك اصالً بنى. سوال برانگيز است

رسد درگيرى و تقابل مجاهدين با نظام علل ديگرى  به اين دليل به نظر مى. كا يا فرانسه وجود نداردو در اسناد مكتوبشان هم هيچ نشانى از وابستگى به امري

  .گفتند اينها فاشيست، ديكتاتور و مرتجع هستند آنها مى. داشته باشد

فرقان در نشريات خود به . امامى شان شيعه دوازدهاقتصادشان از سوسياليسم بود و مذهب. گويم و نه داليل سياسى را فراموش نكنيد، دارم داليل اقتصادى را مى

. توانند با روحانيت به يك همكارى برسند كه اين همكارى به نفع مردم باشد مجاهدين خلق در ابتداى انقالب بر اين نظر بودند كه مى. اين وابستگى اشاره داشت

ولى در داخل روحانيت و نظام . دارى بود  از نظر آنها نفع مردم در اقتصاد ضدسرمايه.حتى تصاوير آقاى خمينى و آقاى رجوى را روى يك پوستر چاپ كرده بودند

گذاشتند اينها به قدرت برسند يعنى اصالً پست به  لذا يا نمى. وجه تحمل كنند هيچ دارى را به جمهورى اسالمى نيروهايى بودند كه حاضر نبودند افكار ضدسرمايه

درصد 12كرد،  درصد مردم را داشت نتوانست نيرويى را كه خودش اذعان مى80هرچه بود نيروى مسلط كه بيش از . ودشان كنندخواستند ناب دادند يا مى آنها نمى

  . مردم را دارد تحمل كند

نستند از تضادهاى درون توا اينها مى. توانستند كار فرهنگى بكنند كه اتفاقاً كار اساسى هم بود دادند اما مجاهدين مى هاى كليدى به آنها نمى هر چند پست

 و مسائل 1354يابى ضربه سال  آيا بهتر نبود اينها به ريشه. درصد پايگاه اجتماعى كه حتماً نبايد پست و مقام گرفت بردارى بكنند، با دوازده حاكميت بهره

  دى براى جامعه و پيشبرد اهداف مردم در انقالب داشت؟شدند؟ آن همه ترور و اعدام چه دستاور پرداختند؟ آيا در اين صورت نيروها بهتر حفظ نمى سازمان مى

گذاشتند آنها فعاليت  لذا نمى. كردند وجه تحمل نمى هيچ دارى را به علت همان است كه عرض كردم؛ در داخل روحانيت و نظام نيروهايى بودند كه افكار ضدسرمايه

به عبارت ديگر، مجاهدين بر آن . كردند و طرف مقابل از دين سنتى ا و ضدخرافه حمايت مىفرهنگى هم بكنند، چون قدرت جذب جوانان را داشتند و از دين پوي

افزار قديمى جامعه جديد را اداره كند و امروز نتيجه دومى را  خواست با يك نرم افزار جديد، جامعه جديد را اداره كنند و طرف مقابل مى بودند تا با يك نرم

شويم و اگر بخواهيم از آن اشتباهات  بنابراين وقتى علمى نيست، چه اين طرف و چه آن طرف، دچار اشتباهاتى مى.  علمى نيستازسوى ديگر كارهاى ما. بينيم مى
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چون در آن صورت . وگو و تحمل يكديگر، نياز به پيشرفت علمى دارد واردشدن به روند گفت. جلوگيرى كنيم بايد كارها به صورت تحقيقاتى و علمى انجام بگيرد

  . شود زها و شعورها علمى مىمغ

  .با تشكر از وقتى كه در اختيار ما گذاشتيد

1... ه روزانه ها گا   2...کاه روزانه ها    3... کاه روزانه ها       4 ...ها کاه روزانه       5... کاه روزانه ها        6  ...روزانه ها گاه      7...گاه روزانه ها          8گاه روزانه ها 

http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/Gahrouzaneha8.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/Gahrouzaneha8.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/Gahrouzaneha8.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/Gahrouzaneha8.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/Gahrouzaneha8.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/Gahrouzaneha7.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/Gahrouzaneha7.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/Gahrouzaneha7.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/Gahrouzaneha7.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/Gahrouzaneha7.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/Gahrouzaneha6.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/Gahrouzaneha6.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/Gahrouzaneha6.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/Gahrouzaneha6.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/Gahrouzaneha6.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/Gahrouzaneha6.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/Gahrouzaneha6.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/gahrouzaneha5.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/gahrouzaneha5.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/gahrouzaneha5.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/gahrouzaneha4.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/gahrouzaneha4.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/gahrouzaneha4.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/gahrouzaneha4.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/gahrouzaneha4.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/gahrouzaneha3.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/gahrouzaneha3.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/gahrouzaneha3.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/gahrouzaneha2.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/gahrouzaneha2.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/gahrouzaneha2.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/gahrouzaneha2.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/gahrouzaneha1.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/gahrouzaneha1.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/gahrouzaneha1.htm
http://rouzaneha.org/GahRouzaneh/gahrouzaneha1.htm

